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Titel 
 
 

 
Belöningssystem inom den offentliga sektorn - med inriktning på den kommunala gymnasieskolan  
 

 
Författare 
 

 
Eva Johansson & Ros-Marie Makdessi 

 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: Belöningssystem är idag ett hett ämne som det debatteras mycket om i media. Debatten berör främst den 
privata sektorns höga bonus till högt uppsatta chefer. Belöningssystemen är idag inte lika etablerade inom den offentliga 
sektorn som de är inom den privata sektorn beroende på att finansieringen inom den offentliga sektorn är mer begränsad 
än inom den privata sektorn. Medarbetare inom den offentliga sektorn drivs inte enbart av pengar utan det är andra 
faktorer som skapar drivkraft. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera befintliga belöningssystem för lärare inom Linköpings kommunala 
gymnasieskolor. Därefter ska ett gemensamt belöningssystem (med detta avses ett övergripande belöningssystem där 
karaktärsdrag lyfts fram, som sedan varje skola kan utveckla för att passa respektive verksamhet) utvecklas för Linköpings 
kommunala gymnasieskolor så att det bättre än det befintliga belöningssystemet överensstämmer med lärarnas önskemål, 
samtidigt som skolledningens begränsningar beaktas. 
 
Genomförande: Det empiriska materialet har samlats in via besöksintervjuer med en utbildningsansvarig vid Linköpings 
kommun, en ekonomichef på en av gymnasieskolorna, samtliga fem rektorer från Linköpings kommunala gymnasieskolor 
samt sju lärare från Linköpings kommunala gymnasieskolor. 
 
Resultat: Studien visar att de karaktärsdrag och de åtgärder som är viktiga för skolan i ett inledningsskede av 
belöningssystemsutvecklingen är att skapa en medvetenhet om det befintliga belöningssystemet, sätta upp tydliga mål för 
lärarna i deras arbete, mer kontinuerlig feed-back, komplettera det monetära belöningssystemet med immateriella 
belöningar samt ge skolledningen större frihet. 
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Abstract 
 
Background: Reward systems are today a debated topic in media. The debat is primery about directors high bonus in the 
privat sectors. Reward systems are not as astablished in the public sector as in the privat sector. The limited finance in the 
public sector, compared to the private sector, is one of the reasons. Co-workers in the public sector are motivated by other 
factors but money, instead there are other factors that creates driving force. 
 
Purpose Statement: The purpose of the essay is to study existing reward systems for teachers in Linköping´s municipal 
upper secondary school. Afterward we will create a common reward system (with this we mean a comprehensive reward 
system where we develop caracteristics, that every school can develop to suit every schools personal needs) developed for 
Linköping´s municipal upper secondary school so that it in a better way than the existing reward systems agree with 
teachers desire, simultaneously as school managements limitations are taken into consideration. 
 
Research Method: The empirical information has been collected through interviews with one education-responsible person 
in Linköping´s municipal, one finance director from one of Linköping´s municipal upper secondary school, all five 
principals from Linköping´s municipal upper secondary school and seven teachers from Linköping´s municipal upper 
secondary school. 
 
Result: The study shows that the caracteristics and measures that are important for the school in an introduction phase in 
the reward system development are to make a greater awarenes of the existing reward system, put up clear goals for 
teachers in there work, more continual feed-back, complement the monetary reward-system with intangible rewards and 
give school-managers greater freedom. 
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Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 

1 INLEDNING 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen, där läsaren får en 
kort introduktion av ämnesområdet. Därefter följer en problemdiskussion 
som vidare mynnar ut i ett syfte med efterföljande undersökningsfrågor. 
Kapitlet avslutas med en avgränsning, en förklaring av centrala begrepp 
samt en disposition av uppsatsen.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Hur skulle det vara att spela fotboll utan mål? Kan en 
höjdhoppare nå lika bra resultat om man tar bort ribban?”  

 
Källa: Svensson & Wilhelmson, 1988:12 

 
Rent teoretiskt skulle höjdhopparen kunna hoppa utan höjdhoppsribban, 
dock fyller den andra viktiga funktioner. Den fungerar även som en 
drivkraft och skapar motivation, samt visar ett resultat på hur bra 
höjdhopparen har presterat. Vad gäller fotboll så spelar det ingen roll hur 
mycket fotbollsspelarna springer på fotbollsplanen, utan det är målen som 
räknas i slutändan. (Svensson & Wilhelmson, 1988:12) Dessa exempel 
åskådliggör vikten av att ha en drivkraft som motiverar idrottsmannen att 
uppnå ett mål. Drivkrafter är även viktiga i andra sammanhang och 
situationer i livet än enbart vid idrottsutövande. Exempelvis kan ett 
belöningssystem fylla höjdhoppsribbans och fotbollsmålens funktion på en 
arbetsplats. 
 
Belöningssystem är idag ett hett ämne som det debatteras mycket om i 
media. Debatten berör främst den privata sektorns höga bonus till högt 
uppsatta chefer. Mycket kritik riktas mot dessa system idag. Kritiken är 
riktad mot chefer som får miljonbelopp i bonus samtidigt som övriga 
medarbetare inte ingår i dessa system. Medarbetare varslas och företagen 
redovisar miljardförluster, men den höga bonusen till chefer kvarstår. Det 
som kan ifrågasättas är om syftet med belöningssystem har glömts bort?  
 
Syftet med ett belöningssystem varierar mellan olika organisationer 
beroende på hur organisationen är utformad. Förutom att motivera 
medarbetare att sträva mot organisationens mål är belöningssystem viktiga 
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för att belöna goda prestationer, behålla kompetenta medarbetare och skapa 
gemenskap mellan medarbetare. (Svensson & Wilhelmsson, 1988:10) 
 
Den intressanta frågan är vad som egentligen motiverar individer. Frågan är 
svår att besvara, eftersom de faktorer som motiverar en individ är helt 
individuella. För en höjdhoppare hägrar troligtvis en guldmedalj i ett 
olympiskt spel, vilket motiverar höjdhopparen till extra hård träning och 
satsning på sin idrottsgren. För andra kan till exempel pengar skapa 
motivation, samtidigt som andra motiveras av uppskattning i form av en 
klapp på axeln.  
 
Att bli belönad för sina insatser har i alla tider varit en viktig drivkraft. 
Redan Karl XIV Johan visade i sitt valspråk att belöningar inte måste vara 
av ekonomisk art.  
 

”Folkets kärlek, min belöning.” 
 

Källa: Svensson, 2001:9 
 
Medarbetare nöjer sig antagligen inte bara med företagets kärlek som 
belöning för sin möda idag. För att arbetsgivare ska verka attraktiva 
använder de sig av olika förmåner för att motivera medarbetare, locka till 
sig nya medarbetare och samtidigt behålla gamla medarbetare. Ibland blir 
det brist på medarbetare inom ett kompetensområde, vilket leder till att det 
blir extra viktigt att försöka locka till sig nya medarbetare. (Svensson, 
2001:9) Inom den privata sektorn finns det större möjligheter att locka till 
sig medarbetare genom att till exempel höja lönerna. Samma möjligheter 
saknas inom den offentliga sektorn. (Mabon 1992, i Jonsson, 1992:18) Vår 
uppfattning är att det inte finns så mycket ekonomiska medel staten kan 
locka med. Staten måste istället använda andra medel än ekonomiska för att 
locka till sig medarbetare.  
 
Det finns olika former av belöningar. Belöningar kan till exempel vara 
monetära eller icke-monetära samt individuella eller kollektiva (Svensson 
& Wilhelmsson, 1988:9). Som vi tidigare nämnt saknas det ekonomiska 
medel inom den offentliga sektorn, i förhållande till den privata sektorn, att 
belöna medarbetare med. Enligt vår mening blir det då extra viktigt att 
använda sig av icke-monetära belöningar som uppskattas av medarbetarna. 
Än viktigare är att alla medarbetare ingår i belöningssystemet från högsta 
chefen till övriga medarbetare (Thompson & Strickland 1992, i Bruzelius 
& Skärvad, 2000:280).  
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Som tidigare nämnts finns det stora skillnader mellan den privata och den 
offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn är finansieringen betydligt 
mer begränsad i jämförelse med den privata sektorn. (Mabon 1992, i 
Jonsson, 1992:18) Bristen på konkurrens är ett annat exempel där 
skillnaderna är stora. Inom den offentliga sektorn upplevs inte samma 
konkurrens som inom den privata sektorn, vilket medför att de inte har 
samma press på sig att vara så effektiva som möjligt. (Jonsson, 1992:7) I 
många fall drivs inte en medarbetare inom den offentliga sektorn av pengar 
på samma sätt som en medarbetare inom den privata sektorn, utan det är 
andra faktorer som skapar drivkraft. (Jonsson, 1992:23)  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Många organisationer är idag måna om att medarbetarna trivs på arbetet 
och arbetar mot organisationens mål. Ett sätt att uppnå detta är att belöna 
medarbetarna och på så sätt öka deras motivation (Hume, 1995:5).  
Belöningssystem är väl etablerade inom den privata sektorn, samtidigt som 
de finns i mindre omfattning inom den offentliga sektorn (Svensson & 
Wilhelmson, 1988:67). Synen på belöningssystem inom den offentliga 
sektorn karaktäriseras av att goda och dåliga prestationer ska belönas lika, 
”alla gör säkert så gott de kan” (Pihlgren & Svensson, 1989:85). Vidare 
menar Pihlgren & Svensson (1989:85) att olika lön ger ett uttryck för en 
ojämlik människosyn, det skulle innebära en värdering av människan 
istället för prestationen. ”Lika lön-princpen” utgör ett hinder för 
belöningssystem inom den offentliga sektorn. Svensson & Wilhelmsson 
(1988:67) anser dock att orsaken till avsaknaden av belöningssystem inom 
den offentliga sektorn främst beror på att resurserna är mer begränsade. 
Resurserna påverkas inte av prestationerna på samma sätt som inom den 
privata sektorn. Mer output inom den offentliga sektorn innebär inte mer 
input, vilket oftast kännetecknas av den privata sektorn. Därmed uppstår 
det vissa begränsningar av belöningssystem inom den offentliga sektorn. 
Avsaknaden av att kunna belöna medarbetarna inom den offentliga sektorn 
kan på längre sikt leda till att allt färre människor vill utbilda sig till att 
arbeta inom den offentliga sektorn.  
 
En internationell studie av skolor på gymnasienivå gjord av the 
International Survey of Upper Secondary Schools (ISUSS), visar att var 
fjärde heltidsanställd lärare på gymnasienivå i Sverige saknar full 
behörighet. Bland deltidslärarna är nästan varannan obehörig. Studien har 
genomförts som en enkätundersökning bland skolor på gymnasienivå i 14 
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olika länder. Enkäten har besvarats av rektorer i sammanlagt 4000 skolor. 
(www.skolverket.se) 
 
Vad händer med den svenska gymnasieskolan om allt färre människor vill 
utbilda sig till lärare? Läraryrket är enligt vår uppfattning ett viktigt yrke i 
vårt samhälle. Att gå på gymnasiet är idag för de allra flesta en självklarhet 
eftersom en gymnasieutbildning är näst intill ett måste för att få ett arbete 
idag. Vi anser att det är betydelsefullt för samhällets utveckling att 
kvaliteten inom gymnasieskolan bibehålls. Genom att motivera lärarna med 
exempelvis belöningar leder det förhoppningsvis till bättre kvalitet på 
undervisningen, vilket i slutändan gynnar eleverna.  
 
Drivkraften för lärare är enligt vår uppfattning inte endast pengar med 
tanke på den låga lönen i förhållande till den långa utbildningstiden. Vår 
erfarenhet är att lärarna brinner för sitt arbete och motiveras av elevernas 
uppskattning. Om lärarna nu inte motiveras på samma sätt av pengar kan 
det vara av vikt att hitta ett belöningssystem som är uppbyggd av andra 
variabler än enbart av pengar.  
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera befintliga belöningssystem för lärare 
inom Linköpings kommunala gymnasieskolor. Därefter ska ett gemensamt 
belöningssystem1 utvecklas för Linköpings kommunala gymnasieskolor så 
att det bättre än de befintliga belöningssystemen överensstämmer med 
lärarnas önskemål, samtidigt som skolledningens begränsningar beaktas.  
 
 

                                           
1 Med detta avses ett övergripande belöningssystem där karaktärsdrag lyfts fram, som 
sedan varje gymnasieskola kan utveckla för att passa respektive verksamhet.  
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1.4 Undersökningsfrågor 
 
Syftet kommer att uppnås med hjälp av följande tre undersökningsfrågor. 
 
 Hur skulle ett teoretiskt fungerande belöningssystem, givet vår 
referensram, för lärare inom gymnasieskolan utformas utifrån ett lärar- 
respektive skolledningsperspektiv? 

 
 Hur är de befintliga belöningssystemen i Linköpings kommunala 
gymnasieskolor utformade? 

 
 Vilka är svagheterna i de befintliga belöningssystemen i Linköpings 
kommunala gymnasieskolor, utifrån ett lärar- respektive 
skolledningsperspektiv? 

 
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att omfatta den offentliga sektorn 
med inriktning på den kommunala gymnasieskolan. Denna avgränsning 
grundar sig på att vi i vår litteraturstudie inte har funnit lika mycket 
material vad gäller belöningssystem inom den offentliga sektorn, ur ett 
ekonomiskt perspektiv, som vi har funnit inom den privata sektorn. Av den 
anledningen finner vi detta område mest intressant att studera. För att 
avgränsa uppsatsen ytterligare har vi valt att enbart undersöka lärarnas och 
skolledningens syn på belöningssystem vid kommunala gymnasieskolor i 
Linköping. Anledningen till denna avgränsning är att gymnasieskolan är 
den skola som vi som författare finner mest intressant, samt att närheten till 
Linköping innebär att kommunikationsproblem i form av tid och pengar 
undviks. Detta medför att uppsatsen endast kommer att behandla 
belöningssystem utifrån ett lärar- respektive skolledningsperspektiv. 
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1.6 Centrala begrepp  
 
Vi kommer nedan att citera Nationalencyklopedins definition på två 
centrala begrepp i uppsatsen. (www.ne.se) 
 
Bonus: ”Gottgörelse som utgör belöning, tillägg, återbäring eller rabatt 
av något slag. I socialistiska samhällsekonomier används bonus om 
belöning till företagsledning och övriga anställda då planmålen uppfylls 
eller överträffas.” 
 
Belöning: ”Pengar eller utmärkelse som utdelas som ersättning vanl. som 
tecken på uppskattning av prestation e.d.: en ~ för långvarig och trogen 
tjänst; segrarens ~”  
   
I uppsatsen kommer begreppen bonus och belöning att användas som 
synonymer.  
 
Ytterligare ett begrepp som är centralt i vår uppsats är belöningssystem. 
Det finns många olika definitioner på vad ett belöningssystem är och vad 
som ingår i ett belöningssystem, samt vad som inte ingår. Av den 
anledningen har vi valt att förtydliga vad vi menar med belöningssystem i 
vår uppsats. Det vi avser med ett belöningssystem är alla belöningar utöver 
den fasta lönen. Förmåner som julklappar, frukt, friskvård etcetera som 
tilldelas alla medarbetare i en organisation oavsett prestation ingår enligt 
vår mening inte i ett belöningssystem. Endast det som tilldelas vissa 
individer för att de har presterat bättre än andra i vissa avseenden och som 
inte tilldelas vissa individer för att de inte har presterat tillräckligt bra, ingår 
enligt vår uppfattning i ett belöningssystem. Den individuella 
lönesättningen ingår enligt vår mening i ett belöningssystem, om 
organisationen ser till prestationer vid lönesättningen.  
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1.7 Disposition 
 
Med denna dispositionsmodell vill vi som författare underlätta för läsaren 
att förstå hur uppsatsen är uppbyggd genom att visa hur uppsatsens olika 
kapitel bildar en helhet. Nedan följer en kort beskrivning av respektive 
kapitel. 

5-7. Empiri 

9. Slutsatser

8. Analys 

4. Referensram

3. Metod 2. Vetenskapligt förhållningssätt

1. Inledning

 
 

Figur 1: Dispositionsmodell. 
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Kapitel 1. Inledning: I det första kapitlet presenteras en bakgrund till vårt 
ämnesområde. Därefter följer en mer djupgående problemdiskussion kring 
ämnesområdet, som vidare mynnar ut i ett syfte med efterföljande 
undersökningsfrågor. Uppsatsens syfte uppnås genom att 
undersökningsfrågorna besvaras med hjälp av en analys av 
undersökningens teori- och empiriinsamling.  
 
Kapitel 2. Vetenskapligt förhållningssätt: I kapitel två redogör vi för vårt 
vetenskapliga förhållningssätt. Vårt vetenskapliga förhållningssätt speglar 
genomgående samtliga kapitel i uppsatsen, vilket även framgår av 
dispositionsmodellen. 
 
Kapitel 3. Metod: I kapitel tre presenterar och granskar vi de metoder vi 
använder oss av för att samla in vårt empiriska material till 
undersökningen.  
 
Kapitel 4. Referensram: I detta kapitel redogör vi för den referensram som 
ger oss en djupare förståelse för de teoretiska områdena kring vårt 
ämnesområde och våra frågeställningar. Denna referensram fungerar även 
som ett hjälpmedel i analysen. 
 
Kapitel 5. Offentlig sektor, Linköpings kommun och skolan: I detta kapitel 
presenteras kortfattat offentlig sektor, Linköpings kommun och skolan som 
en introduktion till vårt empiriska material. Vår avsikt med detta kapitel är 
att visa läsaren hur offentlig sektor, Linköpings kommun och skolan hänger 
samman och påverkas av varandra. Samtidigt vill vi ge läsaren en större 
inblick i den organisation vi har valt att studera.  
 
Kapitel 6. Empiri- ur ett skolledningsperspektiv: I kapitel sex presenteras 
en sammanställning av det empiriska materialet som vi har samlat in via 
våra besöksintervjuer med skolledningen vid Linköpings kommunala 
gymnasieskolor.  
 
Kapitel  7. Empiri- ur ett lärarperspektiv: I kapitel sju presenteras en 
sammanställning av det empiriska materialet som vi har samlat in via våra 
besöksintervjuer med lärare vid Linköpings kommunala gymnasieskolor. 
 
Kapitel 8. Analys: I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet som 
vi har samlat in med hjälp av vår referensram. 
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Kapitel  9. Slutsatser: I kapitel nio redogör vi för de slutsatser som 
analysen har frambringat. I detta kapitel besvaras undersökningsfrågorna, 
vilket innebär att syftet med uppsatsen uppnås. Med hjälp av 
dispositionsmodellen visar vi kopplingen mellan slutsatserna och 
undersökningsfrågorna samt syftet. 
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2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
I detta kapitel förklarar vi vår syn på omvärlden, vetenskapen och 
vetenskaplig kunskap. Därefter presenteras olika vetenskapliga 
förhållningssätt och arbetssätt, samt en diskussion om vilket 
förhållningssätt och vilket arbetssätt som vi har använt i uppsatsen och 
varför. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  
 
 

2.1 Omvärlden   
 

”Vi handlar inte i ett tomrum, där vi möter varje ny situation 
med ett helt och hållet fritt och öppet förhållningssätt.” 

 
Källa: Holme & Solvang, 1997:327 

 
Den enskilda människans förståelse av en situation färgas starkt av tidigare 
erfarenheter, referensramar, värdepremisser och intressen menar Holme & 
Solvang (1997:327). Sättet människan reagerar på kommer enligt dem att 
vara resultatet av en själv och det sociala systemet individen är en del av.   
 
Vi har i vår uppsats tagit hänsyn till att individers åsikter och värderingar är 
starkt färgade av det sociala systemet de ingår i. De uppfattar troligen sin 
situation olika och ser på saker och ting på olika sätt beroende på att de har 
olika bakgrunder. De individer vi har intervjuat var i olika åldrar, i olika 
livsfaser i sitt liv, undervisade i olika ämnen etcetera. Dessa faktorer har 
troligtvis påverkat deras syn på omvärlden. När vi genomförde 
undersökningen var vi medvetna om att även vi som författare var färgade 
av våra egna erfarenheter och bakgrunder när vi tolkade informationen och 
att detta kom att påverka vårt resultat.  
 
 

2.2 Vetenskap  
 

”Vetenskapliga teorier är på ett rigoröst sätt härledda ur 
erfarenhetsfakta som man uppnått genom observationer och 
experiment. Vetenskap är baserad på det vi kan se, höra, känna 
osv. Personliga åsikter och spekulationer har ingen plats inom 
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vetenskapen. Vetenskapen är objektiv. Vetenskaplig kunskap är 
tillförlitlig kunskap, eftersom den är objektivt bevisad.”  

 
Källa: Chalmers 1982, i May, 2001:17 

 
Chalmers (1982, i May, 2001:17) definition på vetenskapen är en av många 
definitioner. Enligt Gilje & Grimen (1995:20-21) handlar vetenskap om att 
studera olika fenomen. Genom studien vill forskaren utveckla teorier som 
förklarar ett visst fenomen. Forskarens mål är att få teorin bekräftad genom 
att göra empiriska experiment. Holme & Solvang (1997:325) menar att det 
inte är metoden som garanterar att det är vetenskap utan det viktiga är att 
forskaren på ett djupare plan förklarar och skapar förståelse för 
verkligheten med stöd av fakta. 
 
Vi har i vår uppsats utgått från ovanstående ståndpunkter om vetenskap för 
att skapa en vetenskaplig uppsats. Vår syn på vetenskap överrensstämmer i 
många avseenden med Chalmers (1982, i May, 2001:17) men skiljer sig 
även åt på vissa punkter. Som exempel kan nämnas synen på objektivitet. 
Vår uppfattning är att vetenskap även kan vara subjektiv och inte endast 
objektiv, vilket Chalmers (1982, i May, 2001:17) hävdar. Som vi kommer 
att behandla i avsnitt 2.4.3, lutar vårt förhållningssätt mer åt hermeneutik 
än åt positivism. Som hermeneutiker är en del av forskningsprocessen just 
att tolka till exempel människors känslor och värderingar. Vi som författare 
av uppsatsen har gjort tolkningar av andra människors känslor och 
värderingar vilket kan medföra att det finnas subjektiva inslag i resultatet. I 
uppsatsen har vi strävat efter att stödja våra argument och antaganden på 
välgrundad fakta.  
 
 

2.3 Vetenskaplig kunskap 
 

”Vetenskaplig kunskap är bevisad kunskap.” 
 

Källa: Chalmers 1982, i May, 2001:17 
 
Enligt Starrin & Svensson (1994:42) är vetenskaplig kunskap beprövad 
kunskap, vilket även Chalmers (1982, i May, 2001:17) hävdar. Vidare 
menar Starrin & Svensson (1994:42) att den vetenskapliga kunskapen 
också ska vara objektiv, kommunicerbar, generell och i princip universell. 
Den ska med andra ord gälla överallt och alltid. Platons definition av 
vetenskaplig kunskap lyder: 

11  



Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 
 

”Sann tro förenad med goda grunder.” 
 

Källa: Platon 427-347 f.Kr, i Starrin & Svensson, 1994:43 
 
Vidare gör Starrin & Svensson (1994:44-45) en distinktion mellan 
kunskapssubjekt (människan) och kunskapsobjekt (”vad som helst som kan 
vara föremål för förvärvande av kunskap”) (Starrin & Svensson, 1994:44). 
Det finns två olika uppfattningar om hur kunskapssubjektet och 
kunskapsobjektet förhåller sig till varandra. Det finns kunskapsteoretiker 
som hävdar att vi får kunskap om objekt, och att dessa objekt existerar 
oberoende av kunskapssubjektets medvetande. De menar att 
kunskapsobjekten inte skapas av människans medvetande. 
Kunskapsobjekten finns där, det gäller bara för människan att upptäcka 
dem. Denna lära kallas kunskapsteoretisk realism. Motsatsen är 
kunskapsteoretisk idealism. Idealisterna hävdar att objektets existens är helt 
eller delvis beroende av att vi är medvetna om dem. Med andra ord menar 
idealisterna att endast det som finns i kunskapssubjektets medvetande 
existerar. Kunskapssubjektet ser sig själv som producent av 
kunskapsobjekten.  
 
Vår syn på vetenskaplig kunskap är i likhet med Starrin & Svensson 
(1994:42) och Chalmers (1982, i May, 2001:17) syn på vetenskaplig 
kunskap, att vetenskaplig kunskap är bevisad kunskap och beprövad 
kunskap. Men vår uppfattning är inte i likhet med Starrin & Svensson 
(1994:42) att endast kunskap som är objektiv, kommunicerbar, generell och 
i princip universell är vetenskaplig kunskap. Vi tror i likhet med 
hermeneutiker, som kommer att behandlas mer djupgående i avsnitt 2.4.2, 
att även subjektiv kunskap som inte alltid är generell och universell också 
är vetenskaplig kunskap. Det är sådan kunskap som kommer att produceras 
i denna uppsats. Vårt resultat kommer inte att gå att generalisera för att 
gälla alla situationer. Resultatet kommer dock att kunna användas under 
vissa speciella förutsättningar. Eftersom studien är genomförd i Linköpings 
kommun går resultatet att användas i Linköpings kommun och även i andra 
kommuner som är organiserade som Linköpings kommun. För att få en bild 
av hur Linköpings kommun är organiserad se vidare kapitel fem i 
uppsatsen. Vi tror i likhet med kunskapsidealisterna att vi som författare är 
producenter av kunskapen.  
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2.4 Positivism och hermeneutik 
 
Det finns enligt Patel & Davidson (1994:25) två vetenskapliga 
förhållningssätt, positivism och hermeneutik. Det som skiljer de två 
vetenskapliga förhållningssätten från varandra är många faktorer. Nedan 
ges en kort presentation av de båda förhållningssätten och slutligen en 
beskrivning av vårt förhållningssätt.   
 
 

2.4.1 Positivism 
 
Positivismen kännetecknas enligt Wallén (1993:24) av att vetenskaplig 
kunskap ska verifieras empiriskt. Värderingar och känslor hör inte hemma 
inom vetenskapen enligt positivisterna. Kunskap ska vara empiriskt 
prövbar och positivisterna anser att värderingar och känslor inte är det. 
Vidare anser positivisterna att allt som inte är vetenskaplig kunskap inte 
heller är kunskap. Patel & Davidson (1994:23-25) menar att positivistiska 
forskare beskriver kunskap med hjälp av generella lagar som beskriver 
orsak-samband. De formulerar helst sina hypoteser och teorier med hjälp av 
matematiska formler. Vad som ytterligare kännetecknar en positivistisk 
forskare är att de bedriver sin forskning med en hypotetisk-deduktiv 
modell.  Denna metod innebär att de har sin utgångspunkt i teorin, de 
försöker att pröva teorin empiriskt med vetenskapliga metoder. Ibland 
bryter positivisterna ner helheten i delar, så kallad reduktionism. Genom att 
studera delarna försöker positivisterna att förstå problemet som finns i 
helheten. Det som slutligen kännetecknar det positivistiska idealet är att 
forskaren ska vara objektiv i sitt arbete. Orsaken är att forskaren ska kunna 
bytas ut utan att resultatet påverkas, forskningsresultatet ska ändå bli 
detsamma.     
 
 

2.4.2 Hermeneutik  
 
Hermeneutiken är positivismens motsats. Ett exempel på detta är att 
hermeneutiken bygger på tolkningslära. Tolkningslära handlar om att göra 
tolkningar av till exempel människors värderingar, känslor och åsikter. Att 
arbeta utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att forskaren lägger 
in subjektiva värderingar i sitt tolkningsarbete, vilket är raka motsatsen till 
det positivistiska förhållningssättet. Den positivistiske forskaren arbetar 
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objektivt och egna åsikter och värderingar anses inte höra hemma i 
vetenskapen. Hermeneutikerna menar att det går att förstå till exempel 
andra människor, vår omvärld och annat genom att tolka den, det är inte 
tillräckligt att förklara ett visst fenomen objektivt så som positivisterna 
arbetar. (Patel & Davidson, 1994:14-29) 
 
Ytterligare en skillnad från positivismen är att hermeneutiker studerar 
helheten snarare än delarna. Att studera helheten är centralt i 
hermeneutiken. För att förstå delarna måste delarna studeras i sin kontext 
menar hermeneutikerna. Att studera enskilda delar är inte giltigt för 
helheten. Men hermeneutikerna kan i sitt tolkningsarbete pendla mellan del 
och helhet, men det är viktigt att utifrån helheten försöka få en djupare 
förståelse genom att studera delarna. Forskaren kan pendla mellan de olika 
synsätten, dels ett helhetsperspektiv och dels studera olika delar på djupet. 
Denna typ av perspektivförskjutning kallas för den hermeneutiska spiralen. 
((Patel & Davidson, 1994:14-29) (Wallén, 1993:24-41) (Patel & Tebelius, 
1987:24-40)) 
 
 

2.4.3 Vårt förhållningssätt  
 
Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer (intervjuer 
behandlas vidare i avsnitt 3.3). Vi har som författare tolkat intervjuerna. 
Vissa frågor handlade bland annat om människors känslor och värderingar. 
När en forskare studerar människors känslor och värderingar handlar det 
om ett hermeneutiskt förhållningssätt. Med anledning av att vi som 
författare har tolkat informationen från intervjuerna så finns det inslag av 
subjektivitet, vilket ytterligare leder vår forskning mot det hermeneutiska 
förhållningssättet. Vi har i överrensstämmelse med det hermeneutiska 
förhållningssättet sett till helheten, det vill säga hela intervjun, och därefter 
försökt att få en djupare förståelse genom att studera vissa delar av 
intervjun mer djupgående. Det som är viktigt inom hermeneutiken är att 
forskaren arbetar utifrån helheten, det vill säga har tillgång och överblick 
över hela intervjun och inte bara får ta del av vissa delar av intervjun som 
inte är i dess kontext. Med tanke på att vi har genomfört intervjuerna så har 
vi tillgång till intervjuerna i dess helhet. Utifrån ovanstående resonemang 
lutar vårt förhållningssätt åt det hermeneutiska förhållningssättet. 
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2.5 Induktion och deduktion  
 
Det finns två olika arbetssätt en forskare kan arbeta utifrån vid 
teoriproduktion, induktion och deduktion. Skillnaden i arbetssätten är 
forskarens syn på relationen mellan teori och empiri. Den deduktiva 
arbetsmetoden kallas även ibland för bevisandets väg. Forskare som arbetar 
utifrån det deduktiva arbetssättet, arbetar med en teoretisk utgångspunkt 
och försöker empiriskt att pröva sina teorier. Det induktiva arbetssättet eller 
upptäckandets väg som arbetssättet också kallas skiljer sig åt från det 
deduktiva arbetssättet. Den induktive forskaren har istället sin 
utgångspunkt i empirin och arbetar istället med att formulera en teori 
utifrån det empiriska materialet. ((Patel & Tebelius, 1987:13-19) (Patel & 
Davidson, 1994:20-22)) Enligt Alvesson & Sköldberg (1994:42-43) är 
abduktion en kombination av deduktion och induktion. Abduktion är ett 
arbetssätt där forskaren varken utgår från teori eller empiri utan pendlar 
mellan båda för att få en förståelse för helheten. De olika arbetssätten 
illustreras i figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deduktion Abduktion Induktion 

Empiri 

 
Empirisk 

regelbundenhet 
(Ytstruktur) 

 
 

Teori 
(Djupstruktur) 

Figur 2: Deduktion, induktion och abduktion. Alvesson & Sköldberg 
(1994:45) 
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2.5.1 Vårt arbetssätt 
 
Vi har i vårt uppsatsarbete till en början studerat ämnesområdet genom att 
läsa in oss på olika teorier. Därefter samlade vi in det empiriska materialet. 
När det empiriska materialet var insamlat gick vi tillbaka till de teorier som 
vi läste in oss på i början av uppsatsarbetet och bytte ut en del teorier mot 
nya. Därefter gick vi vidare för att analysera det empiriska materialet 
utifrån den slutgiltiga referensramen. Nedan illustreras vårt arbetssätt. Fram 
till analysarbetet liknar vårt arbetssätt det abduktiva arbetssättet. Dock lutar 
analysarbetet mer åt det induktiva arbetssättet då vi har haft vår 
utgångspunkt i empirin, där vi har försökt att hitta kopplingar till vår 
teoretiska referensram.  
 

Analys Empiri & Teori 

 
Vårt arbetssätt

Empiri 

Empirisk 
regelbundenhet 

(Ytstruktur) 

Teori 
(Djupstruktur) 

 

Figur 3: Vårt arbetssätt. Inspiration från Alvesson & Sköldberg (1994:45), 
Deduktion, induktion och abduktion.  
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2.6 Sammanfattning av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi har i vår undersökning utgått från att individens handlingar och syn på 
sin omvärld starkt färgas av individens bakgrund och erfarenheter. Olika 
individer kan med detta som utgångspunkt uppleva samma omvärld olika. 
Vår syn på vetenskap och vetenskaplig kunskap i uppsatsen är i linje med 
det hermeneutiska förhållningssättet. Vi har i vår undersökning använt oss 
av intervjuer som vi senare har tolkat. Att göra tolkningar av människors 
känslor och värderingar kan leda till att det kan finnas inslag av subjektiva 
värderingar i vårt resultat, vilket är kännetecknande för det hermeneutiska 
förhållningssättet.  Slutligen har vårt arbetssätt fram till analysarbetet varit 
en kombination av deduktion och induktion, det vill säga en form av 
abduktion där vi har pendlat mellan teori och empiri. Vårt analysarbete 
lutar dock mer åt det induktiva arbetssättet, då vi har haft vår utgångspunkt 
i empirin. 
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3 METOD 
 
I detta kapitel presenteras olika metoder för insamling av empiriskt 
material. Därefter förklarar vi vilka metoder vi har valt att använda oss av 
vid vår insamling av det empiriska materialet. Efter att val av metoder och 
tillvägagångssätt har diskuterats avslutas kapitlet med en sammanfattning. 
 
 

3.1 Anledningen till att vi har valt att skriva ett 
metodkapitel 

 
Enligt Halvorsen (1992:13) är metod läran om de verktyg som används för 
att samla in data till en undersökning. Genom att använda dessa verktyg 
kan de målsättningar som finns med undersökningen uppnås. Samtidigt 
skapar ett metodkapitel där tillvägagångssättet presenteras större 
trovärdighet för läsaren. Sammanfattningsvis kan det konstateras att olika 
metoder används som verktyg för att lösa problem och komma fram till ny 
kunskap. (Holme & Solvang, 1997:11-13) 
 
Vi skrev detta metodkapitel dels för oss själva och dels för läsaren av 
uppsatsen. Vi ansåg att metodkapitlet gav oss kunskap om vilka metoder 
som fanns att tillgå och vilka metoder som var mest lämpliga för vår 
undersökning. Vi ansåg det även viktigt att redogöra för läsaren vilka 
verktyg vi har använt oss av för att samla in det empiriska materialet till vår 
undersökning. Vår uppfattning var att en redogörelse av vårt 
tillvägagångssätt skulle skapa större trovärdighet för det resultat vi kom 
fram till, samt att läsaren skulle kunna granska resultatet på ett kritiskt sätt. 
 
 

3.2 Val av undersökningsansatser 
 
Vid en undersökning är det viktigt att klargöra vilka typer av ansatser 
undersökningen kommer att bygga på. Den första ansatsproblematiken 
handlar om att ta ställning till om undersökningen ska vara utformad på ett 
sätt där analysen antingen ska utgå ifrån enstaka fall eller ett större antal 
fall. Här brukar skillnaden dras mellan en fallstudieansats och en 
tvärsnittsansats. Fallstudieansatsen bygger på enskilda fall, där 
undersökningen är detaljerad och består av djupgående beskrivningar. 
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(Lekvall & Wahlbin, 2001:209) Enligt Merriam (1994:21) är fallstudier 
lämpliga att använda när en företeelse ska studeras systematiskt. Vid en 
tvärsnittsansats studeras istället ett flertal fall, där jämförelser sker mellan 
de olika fallen. Detta medför att slutsatser kan dras från en större grupp fall, 
till skillnad från en fallstudieansats där ett enskilt fall studeras på djupet. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001:209) Vid användandet av en fallstudie är det 
viktigt att påpeka att det finns vissa begränsningar. En fallstudie är en 
förenklad bild av helheten, där endast vissa delar belyses. Det är också 
viktigt att understryka att det är forskaren själv, utefter sin förmåga som 
tolkar och analyserar den insamlade informationen. Detta är viktigt att 
beakta så att inte läsaren av uppsatsen drar felaktiga slutsatser. (Merriam, 
1994:47) 
 
Den andra ansatsproblematiken som måste diskuteras är om kvantitativ 
eller kvalitativ data ska användas i undersökningen. Den distinktion som 
brukar göras mellan dessa två ansatser är hur data som samlats in uttrycks 
inför kommande analys. Exempel på hur data kan uttryckas kan vara i form 
av siffror, ord, bilder etcetera. Sedan går det även att studera hur analysen 
genomförs. Sker genomförandet av analysen genom uträkningar eller via 
verbala resonemang. (Lekvall & Wahlbin, 2001:213 ) Vid en kvantitativ 
ansats innebär det att den data som samlas in värderas i siffror och mängd, 
sedan genomförs statistiska analyser på insamlad data. En kvalitativ ansats 
innebär istället att det är forskarens tolkning och uppfattning av insamlad 
data som står i fokus. En annan tydlig skillnad mellan dessa två ansatser är 
att den kvalitativa ansatsen ofta kännetecknas av flexibilitet och den 
kvantitativa ansatsen av strukturering. Fördelen med kvalitativ data är att 
den skapar en helhetsbild av undersökningsenheterna, detta på grund av att 
det skapas en närhet till undersökningsenheterna. Kvantitativ data å sin sida 
har fördelen att det går att göra statistiska generaliseringar. (Holme & 
Solvang, 1997:79-80) Givetvis är inte varenda undersökningsanalys enbart 
uppbyggd utifrån kvalitativ eller kvantitativ data, utan det finns många 
exempel där det finns inslag av båda ansatserna. (Lekvall & Wahlbin, 
2001:213) 
 
Vi har utgått från en fallstudieansats i vår undersökning. Anledningen till 
att vi valde en fallstudieansats var att vi var intresserade av att undersöka 
Linköpings kommunala gymnasieskolor mer djupgående. Dock finns det 
även inslag av en tvärsnittsansats med anledning av att vi har valt att 
studera samtliga fem kommunala gymnasieskolor i Linköpings kommun. 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats i form av besöksintervjuer 
vid vår datainsamling. Anledningen till detta var att vi ville få fram en 
helhetsbild av ämnesområdet, vilket Holme & Solvang (1997:79-80) 
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nämner som en anledning till att välja en kvalitativ ansats. Vi ville även få 
en djupare förståelse för lärarnas och skolledningens åsikter, vilket vi 
lättare kunde få genom att använda oss av en kvalitativ ansats. De val vi 
gjorde medförde också vissa svagheter, vilket även Holme & Solvang 
(1997:79-80) underströk, till exempel svårigheten att generalisera våra 
slutsatser. Trots denna svaghet ansåg vi att vi valde det bästa alternativet 
efter de förutsättningar vi hade.  
 
 

3.3 Intervjuer 
 
Kommunikation mellan minst två personer kan kallas för samtal eller 
intervju. Gränsdragningen mellan intervju och samtal är mycket viktig. Till 
skillnad från ett samtal finns det vid en intervju en fast rollfördelning i form 
av respondent, intervjuare och åskådare, samt att en intervju ska ha ett 
värde för åskådaren. Intervjuaren är en slags mellanhand som hjälper till att 
förmedla kunskap, värderingar, åsikter etcetera från respondenten till 
åskådaren. (Jacobsen, 1993:10-12) Vid en intervju är det intervjuaren som 
styr dialogens utveckling och intervjuns riktning är bestämd i förväg. Vid 
ett samtal bestäms istället innehåll och riktning av båda parterna i samtalet. 
(Lantz, 1993:12) Åskådaren är i vårt fall läsaren av uppsatsen. 
 
Kännetecknet för en bra intervju är att åskådaren känner en nytta av 
intervjun. Nytta är dock ett svårt begrepp. Olika individer ser olika på 
begreppet och dess innebörd.  Vidare ska en bra intervju vara autentisk och 
trovärdig. Åskådaren ska känna att det är respondentens egna ord. Vidare 
ska svaren och frågorna  hänga samman vid en bra intervju. Något som 
också tyder på en bra intervju är att intervjun utvecklas under tiden den 
genomförs. Slutligen ska en bra intervju innehålla något nytt och 
spännande. (Jacobsen, 1993:13-14) 
 
 

3.3.1 Val av intervjuform 
 
Enligt Lantz (1993:17-21) kan intervjuer utformas på många olika sätt där 
skillnaden ligger i struktureringsgraden. En öppen intervju kännetecknas av 
att respondenten får resonera kring en öppen fråga där respondenten får 
klargöra sin bild av verkligheten. Intervjuarens roll vid en öppen intervju är 
att försöka förstå respondentens sätt att tänka. Flera öppna intervjuer som 
berör samma område visar ofta upp olika resultat, vilket ses som en fördel 
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vid en kvalitativ analys. Är däremot intervjun strukturerad får respondenten 
svara på förberedda svarsalternativ. Vid en strukturerad intervju blir 
intervjuerna jämförbara med varandra och det är lättare att genomföra en 
kvantitativ analys. Den halvstrukturerade intervjun är en kombination av en 
öppen intervju och en strukturerad intervju. Vid en halvstrukturerad 
intervju har intervjuaren förberett olika frågeområden i bestämd följd och 
inom dessa frågeområden följer sedan följdfrågor. Det innebär att 
intervjuaren får en kombination av såväl öppna som fasta svar från 
respondenten. Om fler halvstrukturerade intervjuer genomförs kring samma 
ämnesområde visar sig resultaten oftast vara jämförbara med varandra, 
vilket är en förutsättning vid en kvantitativ analys. Möjligheten till en 
kvalitativ analys av den halvstrukturerade intervjun finns genom de öppna 
svaren respondenten ger, men den kvalitativa analysen anses dock vara 
begränsad. 
 
Vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervjuform med inslag av 
en öppen intervjuform. Vi hade olika frågeområden i en bestämd följd som 
bestod av vida frågor med följdfrågor. Anledningen till detta var att vi ville 
att respondenterna själva skulle diskutera kring ämnet frågan berörde. 
Eftersom vi hade såväl vida frågor som specifika följdfrågor innebar det att 
vi fick både öppna och fasta svar från respondenterna vilket kännetecknar 
den halvstrukturerade intervjun. 
 
 

3.3.2 Intervjuguide och intervjufrågor 
 
Eftersom vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer tog vi 
hjälp av intervjuguider (se bilaga 1 & 2) vid intervjuerna. Precis som 
Holme & Solvang (1997:100) ansåg vi att ett standardiserat frågeformulär 
skulle styra intervjun för mycket, vilket vi ville undvika. Därför valde vi i 
likhet med Kvale (1997:121) att låta intervjuguiden ge en översikt över de 
frågeområden respondenten skulle behandla under intervjun, samt förslag 
på specifika följdfrågor. Kvale (1997:121) nämner vidare att en 
intervjufråga både kan ses som tematisk och dynamisk. Tematiskt syftar till 
att frågorna ska ha relevans för forskningsämnet. Dynamisk syftar å andra 
sidan till frågor som är lätta att förstå och besvara, vilket medför ett positivt 
samspel mellan intervjuaren och respondenten. Kvale (1997:122) menar att 
det är viktigt att ta hänsyn till detta när en intervjuguide tas fram.  
  
Vi arbetade fram våra intervjuguider utefter Kvales (1997:121-122) syn på 
en intervjuguide där vi tog upp såväl tematiska som dynamiska frågor. Vi 
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började intervjuerna med dynamiska frågor för att få respondenten att 
slappna av och känna sig bekväm i intervjusituationen. Vi började 
intervjuerna med några enkla frågor som exempelvis varför valde du att 
utbilda dig till lärare? Därefter när respondenten började känna sig 
bekvämare i sin roll började vi ställa mer tematiska frågor, det vill säga mer 
djupgående frågor inom ämnesområdet.  
 
 

3.3.3 Intervjuförberedelser 
 

”Konsten att intervjua innebär en kombination av improvisation 
och förberedelser.” 

 
 Källa: Jacobsen, 1993:175 

 
Jacobsen (1993:175) menar att det är mycket att tänka på och ta ställning 
till vid en intervjuförberedelse. En intervjuare kan aldrig förbereda sig för 
mycket. Ju bättre förberedd intervjuaren är, desto lättare kommer 
intervjuaren ha att improvisera vid intervjun. Att vara väl förberedd handlar 
inte enbart om praktiska saker kring intervjun och dess innehåll utan det är 
även viktigt att vara mentalt förberedd. Med mentalt förberedd menar 
författaren att intervjuaren ska vara inställd på ett möte med respondenten 
och inte tänka på andra saker som inte har med intervjun att göra. 
(Jacobsen, 1993:195) 
 
Vi förberedde oss genom att läsa in oss på ämnet som skulle diskuteras 
under intervjun. Vi gick noggrant igenom frågorna och fördelade dem oss 
emellan eftersom vi båda deltog vid samtliga intervjuer. Vem som skulle 
inleda med att presentera oss och ämnet och vem som skulle avsluta 
intervjun bestämdes i förväg, likaså vem som ansvarade för bandspelaren. 
Vi genomförde även en provintervju för att testa våra intervjufrågor samt 
hur vi själva fungerar i en intervjusituation. Provintervjun var mycket 
viktig och lärorik för vår del i våra förberedelser inför de kommande 
intervjuerna. Provintervjun innebar att intervjufrågorna justerades till det 
bättre. 
 
 

22  



Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 

3.3.4 Registrering och utskrift av intervjuer 
 
En bandspelare är ett vanligt verktyg för att registrera de intervjuer som 
genomförs vid en undersökning. Att använda sig av en bandspelare är en 
fördel för forskaren, då forskaren istället för att anteckna kan koncentrera 
sig på ämnet och respondenten. Nackdelen är dock att det är omöjligt att 
fånga upp respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket kan 
påverka tolkningen av intervjun. (Kvale, 1997:147) 
 
Enligt (Kvale, 1997:149) är det vanligt att intervjuerna skrivs ut innan de 
tolkas. Vidare kan arbetet med att skriva ut intervjuer ses som en 
tolkningsprocess. För att erhålla så bra kvalitet som möjligt kan det vara en 
fördel att ha uppsatta instruktioner för hur utskriftsförfarandet ska 
behandlas. Trots detta kan det vara svårt för två personer att vara helt 
överens om vad som har sagts vid en intervju. Validiteten (se avsnitt 3.5) 
av en intervjuutskrift är svår att försäkra sig om. Det handlar om att den 
som skriver ut intervjuerna översätter med sina egna regler och antaganden. 
Dessa regler och antaganden skiljer sig åt mellan olika individer. Därför är 
det omöjligt att besvara vilken av utskrifterna som är den riktiga utskriften. 
Det är även av betydelse att i uppsatsen redovisa hur utskrifterna har 
genomförts. Som nämns i följande avsnitt är det viktigt att tänka på etik 
även vid utskriftsförfarandet. I vissa fall kan det vara lämpligt att dölja 
identiteten på respondenten redan vid utskriftsstadiet. (Kvale, 1997:149-
158)  
 
Vi valde att använda oss av en bandspelare som hjälpmedel till att 
registrera våra intervjuer. Anledningen till det var att vi ville koncentrera 
oss fullt ut på respondenten och intervjuns innehåll. Vi ville vara aktiva 
lyssnare som visade intresse för respondenten och därigenom skapa en god 
kontakt med respondenten.  Provinspelningar genomfördes före varje 
intervju för att undvika tekniska missöden. Vi var dock medvetna om 
svagheterna med att använda en bandspelare, nämligen svårigheten att 
fånga respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk. För att underlätta 
utskriftsförfarandet satte vi upp riktlinjer för hur utskriftsförfarandet skulle 
genomföras. Vi valde att skriva ut intervjun ord för ord för att på så sätt ha 
möjlighet att citera respondenterna och samtidigt undvika tolkningar av 
intervjun redan i detta skede. Trots detta var det svårt att komma ifrån att vi 
som individer kunde tolka dessa riktlinjer på olika sätt, vilket i sin tur kom 
att påverka utskriften. 
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3.3.5 Intervjuetik 
 
Kvale (1997:107-109) tar upp tre etiska riktlinjer, informerat samtycke, 
konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke innebär att 
intervjuaren meddelar respondenten syftet med intervjun och hur intervjun 
är uppbyggd. Informerat samtycke betyder också att respondenten frivilligt 
deltar i intervjun. Konfidentialitet innebär att data som identifierar 
respondenten inte ska redovisas. Om sådan information där respondenten 
kan identifieras publiceras måste respondenten först godkänna innehållet. 
Kvale (1997:110) menar också att det är viktigt att konsekvenserna av att 
ställa upp på en intervju ska uppmärksammas. Såväl den skada 
respondenten kan få lida genom att det som sagt under intervjun publiceras 
som de positiva aspekterna av att delta i en intervju. 
 
Vi ansåg i likhet med Kvale (1997:142) att det var viktigt att informera 
respondenterna om syftet med intervjun, vilket var det första vi gjorde när 
vi träffade respondenterna. Vi talade även om för respondenterna att allt 
material skulle behandlas anonymt. Av den anledningen och på grund av 
att vi fick använda oss av en bandspelare under samtliga intervjuer utan en 
och att utskriftsförfarandet följde en viss angiven mall, ansåg vi att 
respondenterna inte behövde godkänna materialet vi använde oss av i 
uppsatsen. 
 
 

3.4 Urval 
 
Det forskare vill undvika vid ett urval av en population till en 
undersökning, är att urvalet inte är representativt för hela populationen 
(Lekvall & Wahlbin, 2001:238). Valet av de personer forskaren väljer att 
undersöka spelar en stor roll. Använder forskaren sig av fel personer kan 
hela undersökningen bli värdelös. (Holme & Solvang, 1997:101) Enligt 
Lekvall & Wahlbin (2001:238) är det viktigt att ta hänsyn både till urvalets 
storlek och genomförandet av urvalet. Vid kvalitativa intervjuer vill 
forskaren skapa en djupare förståelse för det ämnesområde forskaren valt 
att studera. Detta medför att urvalet vid kvalitativa intervjuer varken är 
slumpmässigt eller tillfälligt. (Solvang & Holme, 1997:101) 
Bedömningsurval är ett exempel på ett icke- slumpmässigt urval, där det 
som ska undersökas väljs ut efter förutbestämda kriterier. Valet görs efter 
en bedömning av vad som kan vara intressant för den egna 
undersökningen. Vid ett bedömningsurval är det viktigt att klargöra vilka 
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kriterier som har legat till grund för urvalet för att underlätta för läsaren av 
uppsatsen. (Lekvall & Wahlbin, 2001:248-250) 
 
Vi valde att undersöka lärare och skolledning vid samtliga fem kommunala 
gymnasieskolor i Linköping. Vi använde oss av icke- slumpmässigt urval. 
Det icke- slumpmässiga urvalet genomfördes vid valet av vilka 
gymnasieskolor vi skulle besöka, samt vem ur skolledningen vi ville 
intervjua och i vissa fall av vilka lärare vi fick möjlighet att intervjua. Vad 
gäller val av gymnasieskolor tog vi hänsyn till att Linköpings kommunala 
gymnasieskolor låg i vår närhet, med tanke på tid, resurser och 
kommunikationsmöjligheter. Kriteriet vi hade för skolledningen var att vi 
ville intervjua den person som hade det övergripande ansvaret på 
gymnasieskolan, det vill säga enhetschefen eller rektorn (vidare i uppsatsen 
använder vi rektor som titel på denna befattning). Kriteriet vi hade för 
lärare var att de skulle vara behöriga gymnasielärare. Efter varje intervju 
med de fem rektorerna på respektive gymnasieskola frågade vi hur vi på 
bästa sätt kunde få kontakt med lärare att intervjua. Samtliga rektorer ville 
att förfrågningen till lärare om att ställa upp på en intervju skulle gå via 
dem. I tre av fem fall fick vi namn på lärare att kontakta. I de två andra 
fallen fick lärarna möjlighet att kontakta oss efter att skolledningen 
informerat lärarna. Vi var medvetna om att de urval vi gjorde kom att 
påverka de svar vi fick på våra intervjufrågor, med avseende på att vissa 
lärare blev utvalda av rektorn och andra lärare ställde upp frivilligt på 
intervjuerna. Detta var vår möjlighet att få kontakt med lärare, därmed 
fanns en risk att vi fångade ”extremer” i vårt urval. Men i efterhand kan vi 
konstatera att vi har fått en bra spridning på respondenterna vad gäller 
deras åsikter angående motivation och belöning, därav anser vi att det 
empiriska materialet är tillförlitligt.  
 
 

3.5 Relevans  
 
Enligt Halvorsen (1992:41) innebär validitet, giltighet eller relevans. För en 
forskare är det viktigt att samla in relevant data för att kunna besvara en 
problemställning. Lekvall & Wahlbin (2001:304) menar att det är viktigt att 
den metod som används verkligen mäter de egenskaper som den avser att 
mäta. Samtidigt är det även viktigt att titta på om mätningarna är pålitliga. 
Är pålitligheten hög ska oberoende mätningar ge liknande resultat. 
 
För att komma runt problemet med relevans försökte vi förbereda 
intervjuerna på ett så bra sätt som möjligt genom att ta fram relevanta 
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frågeområden som vi ville diskutera under intervjun. Genom att upprätta 
intervjuguider hade vi förhoppningar om att pålitligheten skulle öka och 
liknande resultat skulle erhållas. 
 
 

3.6 Objektivitet och subjektivitet  
 
Andersson (1994:13) gör en distinktion mellan information som beskriver 
ett faktiskt förhållande (objektiv information) och information som 
beskriver hur något upplevs i en viss situation (subjektiv information). 
Enligt Patel & Tebelius (1987:44) finns det två perspektiv en forskare kan 
arbeta utifrån, ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Kvalitativ forskning 
antar ett inifrånperspektiv. Detta perspektiv innebär att forskaren tolkar 
informationen utifrån egna värderingar och erfarenheter. Resultatet färgas 
av forskarens subjektiva värderingar vid tolkningen av informationen och 
är då subjektiv.  Vid kvantitativ forskning antar däremot forskaren ett 
utifrånperspektiv. Denna typ av forskning ska inte ha inslag av subjektiva 
värderingar, utan informationen ska vara objektiv. Kvantitativ forskning 
bygger på reproducerbarhetskravet, det vill säga forskningen ska vid 
upprepning ge samma resultat.  
 
I vår uppsats har vi antagit ett inifrånperspektiv eftersom vi har valt en 
kvalitativ ansats. Vi har tolkat det som har sagts under intervjuerna på ett så 
objektivt sätt som möjligt. Det finns risk att respondenterna har uppfattat 
och tolkat våra frågor olika, vilket redan där leder till att det finns 
subjektiva inslag i resultatet.  Vi har inte kunnat bortse från egna 
värderingar och erfarenheter vid tolkning av resultatet. Även om vi 
strävade efter att vara så objektiva som möjligt så kan det finnas subjektiva 
inslag i tolkningsprocessen. Vi tror att individers värderingar är djupt 
rotade och att det är svårt att avskilja sig ifrån dem, och att de ibland 
omedvetet påverkar hur vi uppfattar vår omvärld.  
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3.7 Datakällor  
 
Datakällor brukar delas in i två olika grupper ”paper and people”. Med 
detta menas att informationen antingen hämtas från till exempel böcker och 
forskningsrapporter (paper) eller människor och då oftast i form av 
intervjuer (people). (Lundahl & Skärvad, 1999:52) Datakällor delas sedan 
in i primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär att ny data samlas in 
av forskaren själv, samtidigt som sekundärdata är material som har samlats 
in av andra än forskaren. (Halvorsen, 1992:72) 
 
Vi använde oss av såväl primärdata som sekundärdata under vårt arbete. 
Primärdata samlade vi in genom de besöksintervjuer vi genomförde på de 
kommunala gymnasieskolorna i Linköping vilket omfattar kapitel sex och 
sju i uppsatsen. Vi har även tagit hjälp av sekundärdata när vi skrev kapitel 
ett till fem i uppsatsen. 
 
 

3.8 Källkritik 
 
En av de viktigaste faktorerna som bör studeras för att se om källan är 
användbar för vår uppsats är källans trovärdighet. En yttre analys av 
trovärdigheten görs genom att jämföra olika källor med varandra. Om 
källorna stämmer överens skapas en större trovärdighet för den källa vi 
använder oss av. Sedan kan en inre analys genomföras för att stärka 
trovärdigheten ytterligare. Vid en inre analys studeras bland annat 
säkerheten i källans innehåll. (Holme & Solvang, 1997:135) 
 
Vi arbetade med mycket litteratur så att vi på ett enkelt sätt kunde jämföra 
de olika källorna med varandra och samtidigt kritiskt granska dess innehåll. 
Genom att arbeta på det sättet ansåg vi att vi skapade en större trovärdighet 
i valet av våra källor. 
 
 

3.9 Sammanfattning av genomförande av intervjuer  
 
Vi började med att intervjua en utbildningsansvarig vid Linköpings 
kommun för att få en inblick i hur Linköpings fem kommunala 
gymnasieskolor var uppbyggda och hur de fungerade. Vi fick namn och 
telefonnummer till rektorn som hade det övergripande ansvaret på 

27  



Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 
respektive gymnasieskola. Vidare skickade den utbildningsansvarige på 
kommunen ut ett e-mail till samtliga rektorer för att förvarna om att vi 
skulle kontakta dem för att boka en intervju, vilket underlättade mycket för 
vår del. För att komma väl förberedda till första intervjun med en rektor 
valde vi att först genomföra en provintervju. Därefter kontaktade vi de fem 
rektorerna på Linköpings kommunala gymnasieskolor. Samtliga fem 
rektorer vi kontaktade ställde upp på en intervju. På en gymnasieskola 
deltog även skolans ekonomichef frivilligt när skolans rektor intervjuades. 
Intervjuerna genomfördes på respektive gymnasieskola och tog mellan 30-
60 minuter och i samtliga fall fick vi använda oss av en bandspelare. Med 
rektorernas hjälp fick vi kontakt med sju lärare att intervjua. Intervjuerna 
med lärarna genomfördes också på respektive lärares skola. Det var 
praktiskt för såväl oss som för lärarna. Längden på intervjuerna varierade 
mellan 30-45 minuter och i samtliga fall förutom vid ett intervjutillfälle 
fick vi använda bandspelare. Vi som intervjuare försökte styra intervjuerna 
på ett sätt så att de frågeområden som intervjuerna skulle beröra och de 
följdfrågor vi hade verkligen behandlades vid varje intervjutillfälle. 
 
 

 3.10 Sammanfattning av metod 
 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en fallstudie med 
kvalitativ ansats. Vårt empiriska material samlades in via halvstrukturerade 
besöksintervjuer. Vi ansåg att denna metod var bäst lämpad för vår 
undersökning, då vi ville få en djupare förståelse för respondenternas 
åsikter kring ämnesområdet. Vid genomförandet av undersökningen 
använde vi oss av icke-slumpmässiga urval. Vidare har vi i detta kapitel 
beskrivit intervjuer och vad det innebär att ha intervjuer som metod för 
insamling av det empiriska materialet. Vi ansåg även att det var viktigt att 
ta hänsyn till intervjuetik vid intervjuerna genom att bland annat informera 
respondenterna om syftet med intervjuerna. Av metodkapitlet framgår det 
att vi har försökt arbeta objektivt men att subjektiva inslag har varit 
oundvikliga. Genom att vi utformade två intervjuguider ansåg vi att 
pålitligheten i vår uppsats ökade. Att vi har använt oss av såväl primärdata 
som sekundärdata framgår i slutet av kapitlet tillsammans med ett avsnitt 
om hur vi kritiskt har granskat våra källor. Avslutningsvis har vi valt att 
sammanfatta hur vi genomförde våra intervjuer. 
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4 REFERENSRAM  
 
I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som är väsentliga för att 
få en förförståelse till vårt undersökningsområde. Vi har valt att redovisa 
teorier på såväl individnivå som systemnivå. Anledningen till det var att vi 
var intresserade av att fånga både lärarnas och skolledningens intresse 
och önskemål vad gäller motivation och belöning. Dessa teorier och 
modeller har sedan legat till grund för vår analys av det empiriska 
materialet vi har samlat in via våra besöksintervjuer. Utifrån dessa teorier 
samt kommande analys har vi sedan tagit fram karaktärsdrag i ett 
belöningssystem som organisationen kan utveckla och använda för att styra 
sina medarbetare mot organisationens mål.  
 
 

4.1 Anledningen till att vi valde att använda teorier 
inom ämnesområdena motivation och belöning 

 
Vi valde att använda oss av teorier inom ämnesområdena motivation och 
belöning i vår referensram. Vi ansåg inte att det var tillräckligt med teorier 
enbart inom ämnesområdet belöningar. För att lyckas med ett 
belöningssystem ansåg vi att det var av stor vikt att ha vetskap om vad, hur 
och på vilket sätt individer motiveras. Av den anledningen valde vi att 
behandla teorier inom ämnesområdena motivation och belöningar, eftersom 
vi ansåg att de är beroende av varandra och påverkar varandra. De teorier 
vi valde att använda oss av inom respektive ämnesområde var de teorier vi 
ansåg var mest lämpliga för vår undersökning utefter den litteraturstudie vi 
genomförde. 
 
 

4.2 Motivation 
 
Motivation är ett psykologiskt område som förklarar varför individer beter 
sig på ett visst sätt. Det finns två aspekter när ämnet motivation studeras. 
Det första är vilka influenser som leder till en specifik handling och det 
andra handlar om intensiteten eller styrkan i ett visst beteende. Graden av 
engagemang kan variera mycket från individ till individ. (Hume, 1995:9-
11) 
 

29  



Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 

”More money = Higer employee preformance levels? Is this the 
answer to employee motivation within the modern business 
world?”  

Källa: Hume, 1995:1 
 
Under 1980- och 1990-talet har ”prestationsrelaterade belöningar” blivit 
vanligare. Medarbetare belönas i förhållande till sina prestationer. Trots att 
finansiella belöningar har fått ökad betydelse så menar Hume (1995:1) att 
betydelsen av icke-monetära belöningar inte ska underskattas. Vidare 
menar Hume (1995:1) att prestationsrelaterade belöningar bygger på 
antagandet att motivationen ökar vilket leder till ökad prestation. Monetära 
belöningar ökar motivationen, men det är farligt att säga att det är den enda 
motivationsfaktorn. Motivation är komplext och olika individer har olika 
mål och behov och motiveras därmed av olika saker på olika sätt. 
Motivationsteorier handlar enligt Bakka et al (1999:160-161) om orsaker 
till olika beteenden.  
 
Orsaken till att vi har ett motivationsavsnitt beror på att vi är intresserade 
av vad som driver individer att bete sig på olika sätt. De teorier som 
kommer att presenteras nedan ska hjälpa oss att utforma karaktärsdrag i ett 
belöningssystem som uppmuntrar lärare att handla på det sättet som är bäst 
för alla inblandade parter, nämligen för eleverna, skolan och i slutändan för 
samhället i stort. Inom den offentliga sektorn finns inte lika stora 
möjligheter att använda sig av monetära belöningar som det finns inom den 
privata sektorn. Vi vill se om det finns ett annat svar på den frågan som 
ställdes inledningsvis i detta avsnitt, om det finns något annat än ”mer 
pengar” som kan motivera medarbetare att arbeta effektivare och mer 
målinriktat.  
 
Det finns många teorier som handlar om motivation i arbetslivet. Först 
behandlas en generell och förenklad modell för att ge en övergripande bild 
över vilka faktorer som ingår i en motivationsprocess. Därefter går vi 
vidare med att behandla motivationsteorier inom två olika förgreningar, 
nämligen psykologiska teorier och kognitiva teorier. Nedan illustreras de 
teorier som kommer att behandlas under psykologiska teorier och kognitiva 
teorier. 
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Motivation

FörväntansteorinMålteorin Rättviseteorin Hertzabergs 
tvåfaktorsteori

Maslows 
behovhierarki

Kognitiva teorierPsykologiska teorier 

 

Figur 4: Olika förgreningar inom ämnesområdet motivation. 

 
 

4.2.1 Motivationsprocessen 
 
Steers & Porter (1983:4) menar att motivationsprocessen bygger på fyra 
hörnstenar. Den första handlar om att individer har behov och 
förväntningar. Den andra hörnstenen innebär att dessa behov och 
förväntningar leder till ett visst beteende. Den tredje hörnstenen handlar om 
att individens beteende styrs av vilka mål som individen vill uppnå. Den 
fjärde och slutliga hörnstenen handlar om att individen får ”feed-back” på 
det individen har gjort. Detta illustreras i figuren på nästa sida. 
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Feed-back 

Mål Beteende/Handling Behov 

 
Figur 5: En generell modell av den grundläggande motivationsprocessen. 

Steers & Porter (1983:4), egen översättning 

 
 
Individer beter sig på det sättet som de tror kommer att leda till att målet 
uppnås. Individen väntar på att få feed-back på sina handlingar. Feed-back 
gör att individen får reda på om handlingen var tillräckligt bra eller om det 
måste göras någon ändring för att uppnå målet. Feed-back är en central del 
i denna teori. För att individen ska veta vilket beteende som leder till det 
mål individen strävar efter är det viktigt för individen att få feed-back. 
(Steers & Porter, 1983:3-6) Mer konkret innebär feed-back i vår 
undersökning att lärarna får reda på vad de har gjort bra och vad de har 
gjort mindre bra, för att veta hur de ska fortsätta bete sig samt hur de inte 
ska fortsätta att bete sig.  
 
Vidare menar Steers & Porter (1983:6-9) att individer strävar efter 
tillfredsställelse och försöker att undvika smärta/bestraffning, detta kallar 
de för ”hedonism”. ”Hedonism of the past” innebär att beteendet påverkas 
till större delen av konsekvenser, eller belöningar, som orsakats av 
historiskt beteende. De handlingar som leder till positiva konsekvenser 
kommer att upprepas, det beteendet som har negativa konsekvenser eller 
bestraffningar kommer individen att undvika. 
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4.2.2 Psykologiska teorier 
 
Psykologiska teorier handlar om att individer har behov. Individer föds 
med behov och under hela livet försöker individen att tillfredsställa 
behoven. Individen sätter sig själv i centrum och försöker ständigt att 
tillfredsställa sina behov. (Hume, 1995:9-34) Nedan behandlas Maslows 
behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorsteori då vi finner dessa teorier 
relevanta för vår uppsats. 
 
 

4.2.2.1 Maslows behovshierarki 
 
Den mest välkända motivationsteorin på området psykologiska teorier är 
Maslows behovshierarki. Teorin bygger på att varje individ har behov. Om 
behoven är otillfredsställda kommer individen att bli motiverad att bete sig 
på ett visst sätt för att tillfredsställa behoven. Maslow menar att individens 
behov är rangordnade. De primära behoven är fysiska behov och 
trygghetsbehov. De sekundära behoven handlar om psykologiska aspekter. 
((Bakka et al 1999:163-164) (Hume, 1995:11-15)) Maslows behovshierarki 
illustreras i figuren nedan. 

  

Självhävdelsebehov 

Behov av kärlek 

Trygghetsbehov 

Fysiska behov 

Självför-
verkligande

 
Figur 6: Maslows behovshierarki. Bakka et al, 1999:163 
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Enligt Maslow (1943 i Bakka et al, 1999:164) dyker ett behov upp när det 
föregående behovet är tillfredsställt, dock behöver inte behovet vara 100 
procentigt tillfredsställt. Det sker istället en gradvis övergång mellan de 
olika nivåerna. Vidare menar Maslow (1943 i Bakka et al, 1999:164) att 
individen kan fastna på en viss nivå i behovshierarkin. De första och 
grundläggande behoven enligt Maslows behovshierarki är de fysiska 
behoven. De fysiska behoven måste tillfredsställas till viss del innan något 
annat behov dyker upp. Till de fysiska behoven räknas exempelvis hunger, 
törst, sömn etcetera. Är inte de behoven tillfredsställda så motiveras 
individen i första hand till att tillfredsställa dem. Trygghetsbehoven handlar 
om att känna säkerhet, stabilitet, ordning, skydd etcetera. I ett stabilt och 
väl fungerande samhälle saknas dessa behov, de tas för givna och fungerar. 
I en krissituation som till exempel en krigssituation, ekonomisk depression 
eller liknande kan dessa behov dyka upp. De sociala behoven handlar om 
tillhörighet, vänner, kärlek och acceptans att tillhöra en grupp. (Hume, 
1995:11-15) Den fjärde nivån i hierarkin handlar om att individer har 
självhävdelsebehov. Exempel på behov på den nivån är respekt från andra 
individer, erkännande och uppmärksamhet från andra, behov av styrka, 
behov av prestige etcetera. Överst på hierarkin finns självförverkligande 
behovet. Detta behov handlar om att individen vill utvecklas, dels som 
människa och dels utveckla sina förmågor. (Bakka et al, 1999:163-164)  
 
Varför vi väljer att ta med den här grundläggande teorin är för att den 
belyser att olika individer har olika behov, och att behoven är olika 
tillfredsställda hos olika individer. Därmed kommer också olika individer 
att motiveras av olika saker på olika sätt.   
 
Psykologiska teorier har sitt fokus på behov. För att ett belöningssystem 
ska vara motiverande måste det bygga på att tillfredställa behov. En 
belöning kan tillfredsställa behov hos en individ på olika nivåer i 
behovshierarkin. Från att tillfredsställa de fysiska behoven och 
trygghetsbehoven till att även tillfredsställa andra behov högre upp i 
hierarkin. (Hume, 1995:21-23) 
 
 

4.2.2.2 Hertzbergs tvåfaktorsteori 
 
Hertzbergs tvåfaktorsteori beskriver vad som skapar motivation på en 
arbetsplats.  Teorin bygger på att det finns två faktorer i arbetssituationen, 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Exempel på hygienfaktorer är lön, 
ledning, mellanmänskliga relationer, företagspolicy, etcetera. Exempel på 
motivationsfaktorer är prestation, erkännande, ansvar, själva arbetet 
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etcetera. Hygienfaktorerna har med arbetsmiljön att göra. De är viktiga för 
att individen inte ska vantrivas på arbetet. De kan skapa trivsel på 
arbetsplatsen men har ingen motiverande effekt. Endast de faktorer som 
hänger samman med arbetsuppgifterna är motiverande. ((Hume, 1995:15-
17) (Bakka et al, 1999:165-167) (Jacobsen & Thorsvik, 2002:311-314)) 
 
 

4.2.3 Kognitiva teorier 
 
I motsats till psykologiska teorier bygger kognitiva teorier på att motivation 
är en aktiv reaktion på faktorer både inom och utanför en individ. 
Kognitiva teorier har sin utgångspunk i att individen handlar utifrån att ha 
gjort en rationell värdering av konsekvensen av en handling. Det finns en 
tanke bakom en handling. Individen företar endast de handlingar som 
gynnar individen. (Hume, 1995:9-34) Förflutna händelser påverkar hur 
individen beter sig i framtiden enligt Lewin (1938 i Steers & Porter, 
1983:10-11). Dock är det aktuella händelser som till största delen påverkar 
beteendet. Det förflutna är viktigt endast vad gäller påverkan på nutida och 
framtida förväntningar. Nedan presenteras de kognitiva teorierna som är 
relevanta för vår uppsats nämligen, målteorin, förväntansteorin och 
rättviseteorin.  
 

 
4.2.3.1 Målteorin 

 
Enligt Latham & Locke (1979 i Jacobsen & Thorsvik, 1995:240-243) 
fungerar utformning av mål motiverande för medarbetarna i en 
organisation. De hävdar för det första att det är viktigt med klara och 
konkreta mål. Exempelvis ”Öka tillverkningen med 15 procent” är mer 
motiverande än ”Vi måste öka tillverkningen”, som enligt dem är ett 
obestämt mål. För det andra är mål med uttalad tidsfrist mer motiverande 
än mål utan tidsfrist. Och för det tredje är mål som upplevs utmanande men 
samtidigt realistiska mer motiverande än lättuppnåeliga mål.  
 
Latham & Locke (i Hume, 1995:26) menar att motivationen ökar om målen 
är högt uppsatta och att dessa mål är baserade på överenskommelser mellan 
de  inblandade parterna i ett belöningssystem. Latham & Locke ((i Hume, 
1995:26) & (i Jacobsen & Thorsvik, 1995:240-243)) påpekar att det är 
viktigt att individens prestationer jämförs med det uppsatta målet. Det kan 
ske i form av återkoppling, där individen får ta del av det som har presterats 
i förhållande till målen. En grundläggande förutsättning för att mål ska vara 
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motiverande enligt Latham & Locke (i Jacobsen & Thorsvik, 1995:240-
243) är att medarbetarna accepterar målen som är uppsatta. Endast när en 
individ bestämmer sig för att uppnå ett mål har det en motiverande effekt 
på individens beteende. Denna teori bygger på att redan när ett specifikt 
mål har formulerats så leder det till högre motivation för en individ 
(Bergqvist, 1994:17). 
 
 

4.2.3.2 Förväntansteorin 
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002:306-310) bygger  förväntansteorin på att 
en individ presterar mer när det finns möjligheter att erhålla något som 
individen starkt önskar sig. Enligt förväntansteorin måste belöningen vara 
något individen önskar sig och belöningen ska hänga samman med det som 
kan påverkas genom eget arbete. Högre prestationer leder till bättre resultat 
som i sin tur resulterar i en belöning. Förväntansteorin använder ordet 
valens för att beskriva hur högt en person värdesätter att uppnå ett visst 
resultat eller mål. Vidare menar Mabon (i Jonsson, 1992:13) att 
förväntansteorin bygger på begreppen förväntningar och värdet av ett 
utfall. Vad som menas med värdet av ett utfall är till exempel att individen 
känner tillfredsställelse när ett arbete är slutfört eller att ett högt mål har 
uppnåtts. Värdet kan också vara belöningar som individen erhåller efter ett 
framgångsrikt arbete. Enligt Vroom (i Bergqvist, 1994:18) innebär 
förväntansteorin att en individ motiveras av sitt arbete om arbetet leder till 
en belöning individen verkligen önskar. Förväntansteorin bygger också på 
att individer har olika värderingar och motiveras av olika saker. Ronen & 
Livingston (i Bergqvist, 1994:18) har utformat en modell där motivationen 
av att utföra ett arbete delas in i tre olika kategorier som sedan kan adderas. 
 

 Inre värdet av att utföra arbetet i sig. 
 Inre värdet av att uppnå målet.  
 Yttre värdet av belöningar såsom pengar. 

 
Det arbetet som får högst summa väljer individen. Med detta vill Ronen & 
Livingston (i Bergqvist, 1994:18) framhålla att belöningar kan öka 
motivationen, men att varje individ är unik och motiveras av olika faktorer. 
En förväntan om en önskad belöning leder till att individen vill uppnå ett 
visst reslutat, som därmed leder till att individens motivation ökar (Jonsson, 
1992:21). 
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4.2.3.3 Rättviseteorin 
 
Rättviseteorin, även kallad jämviktsteorin handlar om vad individer 
upplever att de får för sin insats i förhållande till vad andra får (Jacobsen & 
Thorsvik, 1995:236). Enligt Adams (i Bergqvist, 1994:18) bygger 
rättviseteorin på att förutsättningarna att erhålla belöningar uppfattas som 
likvärdiga för de individer som jämför sig med varandra. Rättvisa uppnås 
enligt Mabon (i Jonsson, 1992:11) av att kvoten mellan utfall i form av 
exempelvis lön och insats i form av exempelvis utbildning att utföra arbetet 
är densamma. En annan indelning som har betydelse för rättvisa är 
värdering av arbetet. En del arbeten är till exempel mer krävande än andra. 
Kvalifikationsfaktorer och ansträngnings- eller prestationsfaktorer är andra 
former av indelningar som görs. Där de som har bättre utbildning, större 
erfarenhet och arbetar hårdare får mer betalt. Slutligen måste också hänsyn 
tas till utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden för att erhålla rättvisa i ett 
belöningssystem. (Mabon i Jonsson, 1992:12-13)  
 
Rättvisa eller jämvikt råder när det egna arbetet och utbytet motsvarar 
andras arbete och utbyte. Orättvisa eller ojämvikt råder när individen får 
mer eller mindre i utbyte i förhållande till andra med likvärdigt arbete. Det 
grundläggande antagandet är att individer vill bli lika behandlade. 
Individen känner obehag när denne får ”för lite” eller ”för mycket” i 
förhållande till andra. (Jacobsen & Thorsvik, 1995:236-238) 
 
Enligt Adams (i Jacobsen & Thorsvik, 1995:236-238) motiveras individer 
vid ojämvikt till att skapa jämvikt. Jacobsen & Thorsvik (1995:236-238) tar 
upp ett antal strategier som har stöd i en rad undersökningar. En strategi 
enligt dem är att individer som upplever att de är underbetalda kommer att 
prestera mindre. De som å andra sidan upplever sig överbetalda i 
förhållande till referensgruppen försöker att förbättra kvalitén på sitt arbete.  
 

”Upplevs ett belöningssystem som rättvist förväntas det 
emellertid vara motiverande.”   

Källa: Bergqvist, 1994:19 
 
 

4.3 Vad är en belöning? 
 
Enligt Svensson & Wilhelmsson (1988:9) är det näst intill omöjligt att 
definiera ordet belöning, eftersom det egentligen inte finns någon enhetlig 
definition på vad en belöning är. Varje individ i vårt samhälle har sin egen 

37  



Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 
tolkning av vad en belöning är och dessa belöningar värderas i sin tur olika 
från individ till individ (Svensson, 2001:9). Hult (i Svensson, 2001:5) 
menar att en belöning är något medarbetarna får i kompensation av 
arbetsgivaren för det arbete de har utfört. En belöning för god arbetsinsats 
tilldelas ofta medarbetarna när de har lyckats uppnå ett eller ett flertal av 
organisationens uppsatta mål. Enligt Steers & Porter (1991:478) är 
belöningar mycket användbara för att öka medarbetarnas motivation i deras 
arbete och därigenom skapa ett önskvärt beteende som gynnar hela 
organisationen. Vidare menar Steers & Porter (1991:478) att organisationer 
som använder sig av belöningar för att motivera sina medarbetare använder 
sig av en form av byteshandel. Vid denna byteshandel erhåller chefer goda 
arbetsprestationer mot att de belönar sina medarbetare. Om en organisation 
ska använda sig av ett belöningssystem för att motivera sina medarbetare 
och därigenom skapa högre effektivitet i organisationen krävs det att 
belöningssystemet är accepterat bland medarbetarna för att det ska fylla sin 
funktion (Svensson, 2001:9). Enligt Steers & Porter (1991:478) har det 
visat sig vara svårt att utforma och implementera ett belöningssystem som 
alla parter i en organisation känner sig tillfredsställda med. 
 
 

4.3.1 Önskvärt beteende hos medarbetare i en organisation 
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002:198-300) har organisationer i alla tider 
strävat efter att få medarbetarna att prestera så mycket som möjligt i deras 
arbete. Det har alltid funnits ett intresse av att veta hur organisationen kan 
få medarbetarna att göra det där lilla extra i sitt arbete. Förutom önskemålet 
att medarbetarna ska göra det där lilla extra, finns även ett önskemål från 
organisationens sida att medarbetarna ska känna tillhörighet och socialt 
positivt beteende. Jacobsen & Thorsvik (2002:198-300) menar att 
tillhörighet leder till att medarbetarna har en positiv inställning till 
organisationen och att de därmed trivs med att gå till arbetet. Medarbetarna 
känner tillhörighet till organisationen när de kan identifiera sig med 
organisationens mål och värderingar. Tillhörighet skapar också en känsla 
av förpliktelse gentemot organisationen. Organisationen frambringar 
känslan av tillhörighet genom att skapa en känslomässig anknytning mellan 
medarbetarna och organisationen. Vidare menar Jacobsen & Thorsvik 
(2002:198-300) att socialt positivt beteende handlar om 
arbetstillfredsställelse, prestation och organisationstillhörighet. Detta 
beteende kan inte tvingas fram genom styrning, belöning eller hot om 
bestraffning. Det finns tre olika huvudtyper av beteenden. Det första 
beteendet handlar om att hjälpa till att skapa en trivsam miljö på 
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arbetsplatsen. Medarbetarna ställer upp trots att de inte behöver och trots 
att de inte får någon belöning för det. Det andra beteendet handlar om att 
prata positivt om organisationen i olika sammanhang, även detta trots att de 
inte måste. Den tredje typen av beteende handlar om att medarbetarna inte 
är borta från arbetet om de verkligen inte måste och att de försöker sprida 
denna känsla bland övriga medarbetare.  
 
Steers & Porter (1991:480-481) beskriver samma fenomen som Jacobsen & 
Thorsvik (2002:198-300) enligt följande. De menar att belöningar 
motiverar till två olika beteenden nämligen, deltagande och ökade 
prestationer. Steers & Porter (1991:480-481) har sedan valt att dela in 
deltagande, i medlemskap och närvaro. Medlemskap innebär att 
medarbetarna förenar sig med organisationen och därmed stannar kvar i 
organisationen. Därför är det mycket viktigt att belöningssystemet utformas 
så att medarbetarna känner sig som medlemmar i organisationen och 
därmed som en del av organisationen, vilket medför att medarbetarna vill 
stanna kvar i organisationen. Prestationer delar Steers & Porter (1991:480-
481) in i ”normal” arbetsprestation samt ”extra” arbetsprestation. Normal 
arbetsprestation är vad organisationen förväntar sig att medarbetarna ska 
prestera. När medarbetarna har genomfört sina normala arbetsprestationer 
har de fullgjort sin del i det skriftliga kontraktet. Extra arbetsprestationer 
innebär att medarbetarna presterar utöver vad som förväntas enligt det 
skriftliga kontraktet. Extra prestationer är ofta prestationer som kommer 
spontant från medarbetarna. För att organisationen ska frambringa dessa 
beteenden är det viktigt att belöningssystemet är välutformat. 
 
 

4.3.2 Psykologiskt kontrakt 
 
Det psykologiska kontraktet handlar enligt Jacobsen & Thorsvik 
(2002:300-302) om informella kontrakt som innebär att organisationen och 
medarbetarna har vissa informella krav på varandra. Förväntningarna 
uppstår utifrån löften, förtroende och ömsesidighet. Dessa löften är 
informella signaler från ledningens sida, som sedan tolkas av medarbetarna. 
Medarbetarna har olika förväntningar och uppfattar löften och signaler 
olika vilket leder till att de har skilda uppfattningar och förväntningar om 
vad kontraktet innebär. Det psykologiska kontraktet skapar förväntningar 
hos medarbetarna. De förväntar sig något tillbaka utöver det skriftliga 
kontraktet som de har avtalat om. Om medarbetarna inte får någon 
belöning för det lilla extra som de har gjort, försvagas förtroendet för 
organisationen och detta kan få en negativ effekt på motivationen. Enligt 
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Rousseau och Ekman (i Jacobsen och Thorsvik, 2002:300-302) diskuterar 
medarbetarna det psykologiska kontraktet, med andra ord tolkas och skapas 
de informella förväntningarna och förhållandena. Ledningen ingår inte i 
dessa diskussioner och har därmed ingen möjlighet att reda ut eventuella 
missförstånd och undvika förväntningskonflikter.  
 
 

4.3.3 Att utforma ett belöningssystem 
 

”Illa utformade eller genomförda belöningssystem kan göra mer 
skada än nytta.” 

 
Källa: Lawler III, 1987 i Jonsson, 1992:25 

 
Att utforma ett belöningssystem är som att designa en ny byggnad. Först 
måste arkitekten förstå vad byggnaden ska användas till. När det steget är 
avklarat kan diskussionen angående grundläggande egenskaper ta fart som 
storlek, material, höjd, längd etcetera. Detta resonemang gäller även ett 
belöningssystem. Först måste de som fått uppdraget att utforma ett 
belöningssystem veta vad belöningssystemet ska användas till. Därefter kan 
de grundläggande egenskaperna i belöningssystemet utformas tillsammans 
med att organisationens centrala principer tas fram. (Lawler, 1990:12) 
Vidare menar Lawler (1990:13-36) att en organisation vid uppbyggnaden 
av ett belöningssystem först bör tänka på vilka individuella och 
organisatoriska beteenden som fordras för att organisationen ska bli 
framgångsrik. Lawler (1990:13-36) menar att det finns en rad olika faktorer 
som pekar på vilket inflytande ett belöningssystem har på en organisations 
beteenden och effektivitet. Nedan beskrivs kort de faktorer som är 
relevanta för vår uppsats. (Källa: Lawler, 1990:13-36 om inget annat anges 
i detta avsnitt). 
 
Motiverar till prestationer. Många studier visar att ett belöningssystem 
höjer en individs prestation betydligt. Pengar är exempelvis en av de 
tydligaste motivationshöjande faktorerna i vårt samhälle. Som exempel kan 
nämnas fotbollsproffs som idag skriver under miljonkontrakt. Pengarna 
som kontraktet genererar uppmuntrar och motiverar fotbollsspelaren att 
prestera bra för den klubb som är fotbollsspelarens arbetsgivare. 
 
I många fall är det inte lätt att utforma ett belöningssystem som motiverar 
individen att prestera bättre och som samtidigt är effektivt för 
organisationen. För att komma runt detta problem är det därför mycket 
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viktigt att organisationen kan identifiera och mäta de prestationer 
organisationen vill uppnå. Mätningar av prestationer kan ske på olika sätt, 
som exempel kan nämnas att organisationen jämför sig med andra 
organisationer. För att belöningssystemet ska fungera som en 
motivationsfaktor är det viktigt att mätningarna är trovärdiga och att de 
medarbetare som utvärderas genom dessa mätningar har möjlighet att 
påverka utfallet. 
 
Identifiera belöningar som skapar värde. Ett belöningssystem som inte 
ger medarbetarna något av värde är inte effektivt. En belöning som har ett 
värde leder i sin tur till andra saker som skapar värde för medarbetarna. 
Återigen är lön i form av pengar ett tydligt exempel. Med följande exempel 
förtydligas vad som menas med att en belöning som skapar värde i sin tur 
kan skapa ytterligare värde för individen. Får du som medarbetare i en 
organisation lön i form av pengar kan du handla varor för dessa pengar och 
de kan även skapa status. Pengar är viktigt för människor och pengar leder 
till andra belöningar i form av mat, nöjen, resor etcetera. Därmed är pengar 
viktiga av olika anledningar för individer. Därför är det betydelsefullt att 
organisationen vet hur viktig lön i form av pengar är för individen samt 
varför. Alla individer är olika, en del föredrar yttre belöningar i form av lön 
som beskrivits ovan,  andra föredrar istället inre belöningar som 
uppskattning och beröm (inre och yttre belöningar förklaras vidare i avsnitt 
4.3.6). 
 
Relatera belöningen till prestationen. Det är mycket viktigt att individer 
känner en koppling mellan god arbetsprestation och belöning för att 
belöningen ska påverka motivationen i positiv riktning. Ytterligare en sak 
organisationen bör tänka på är att en belöning bör utfalla direkt efter att 
prestationen har utförts. En tidsförskjutning kan innebära att trovärdigheten 
och kopplingen mellan prestation och belöning blir svårare att se för 
individen. 
 
Uppsatta prestationsmål. Ytterligare en viktig sak att tänka på om 
belöningssystemet ska vara motiverande är att organisationen sätter upp 
tydliga prestationsmål för medarbetarna i organisationen. Dessa mål bör 
vara realistiska och det ska finnas en klar möjlighet att uppnå målen. Om 
målen är för högt uppsatta kan det ha en negativ effekt på motivationen 
istället för den positiva effekten organisationen eftersträvar. 
 
Kostnader. Ett belöningssystem står för en stor del av en organisations 
kostnader. Därför är det viktigt att utforma ett belöningssystem som 
fokuserar på hur höga kostnaderna kan vara och hur de kommer att variera, 
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som en funktion av organisationens förmåga att betala. Nyckeln är att 
identifiera det resultat organisationen behöver för att vara framgångsrikt 
och sedan utforma ett belöningssystem så att dessa resultat blir verklighet. 
(Lawler i Steers & Porter, 1991:512) 
 
Nästa steg en organisation måste ta vid uppbyggnaden av ett 
belöningssystem är att utforma strukturen på belöningssystemet. Genom att 
ta fram organisationens centrala principer som tydligt visar hur 
organisationen är tänkt att fungera blir det lättare att arbeta och utforma 
strukturen på belöningssystemet. De centrala principerna växer fram från 
organisationens strategi och ”core values”. För att förtydliga detta 
resonemang följer nedan ett kort exempel. Föreställ dig att organisationens 
strategi handlar om att satsa på arbete i projektgrupper. Då måste 
organisationens centrala principer utformas på ett sådant sätt att de som 
väljer att arbeta enligt organisationens strategi också belönas. (Lawler, 
1990:37-40) Vidare menar Lawler (1990:222) att det är en stor fördel om 
organisationen låter sina medarbetare vara med och påverka utformningen 
av organisationens belöningssystem. Den främsta anledningen till detta är 
att medarbetarna då har lättare att förstå och acceptera belöningssystemet. 
De får även en insyn i systemet och kan då se att det fungerar effektivt. 
Medarbetare som har varit delaktiga under utformningen är mer förberedda 
när systemet väl implementeras i organisationen och kan då agera mer 
effektivt. Ju fler medarbetare som deltar desto mer information kommer 
fram eftersom samtliga medarbetare inte har tillgång till all information i 
organisationen. Därför kan det vara av stor vikt att få med så många 
medarbetare som möjligt i processen. Dock kan det ta längre tid och kosta 
mer pengar om det är många medarbetare som ingår i processen. 
 
Jonsson (1992:26) påpekar att det även är viktigt för de som utformar 
belöningssystemet att tänka på att individer agerar på ett sätt som de vet 
leder till belöning. Det innebär att individerna koncentrerar sig på det som 
mäts och belönas, allt annat kommer i andra hand. Individerna kan även ha 
en viss förmåga att försöka lura systemet. Till exempel kan de försöka 
flytta kostnaderna framåt i tiden genom att låta bli en investering och 
därigenom redovisa ett högre resultat. 
 
Ytterligare en sak att tänka på är att det finns risk att individerna tänker 
kortsiktigt. För att slippa negativa effekter med ett belöningssystem är det 
viktigt att systemet är lätt att förstå och att medarbetarna accepterar 
systemet. Vidare menar Jonsson (1992:26) att individer i många fall 
föredrar objektiva prestationsmått framför subjektiva prestationsmått. 
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4.3.4 Belöningssystemets uppgift 
 
Belöningssystem eller incitamentsystem som det också kallas handlar 
enligt Jacobsen & Thorsvik (2002:302-306) om att motivera medarbetare 
att sträva mot organisationens mål. Detta innebär att målkongruens skapas. 
Om medarbetarnas beteenden överrensstämmer med hur organisationen vill 
att de ska bete sig belönas de, och i omvänt fall leder det till utebliven 
belöning. 
 
Genom att organisationen har klara och tydliga mål är det lättare för 
medarbetarna att identifiera sig med organisationens mål. Om målen istället 
är svårförståeliga och orealistiska kan det leda till att medarbetarna inte 
uppfyller önskvärt beteende och istället arbetar emot organisationens mål. 
(Svensson & Wilhelmsson, 1988:11)   
 
Vidare menar Svensson & Wilhelmsson (1988:11) att det är viktigt att 
medarbetarna agerar på ett sätt som är önskvärt för organisationen. Det 
leder till att såväl organisationens effektivitet som medarbetarnas 
motivation ökar. Bergqvist (1994:24) påpekar att förväntansteorin innebär 
att ett belöningssystem ska tillfredsställa medarbetarnas mål. Men vikten av 
att medarbetarnas mål överensstämmer med organisationens mål får inte 
glömmas bort. Vidare menar Bergqvist (1994:24) att det är svårare att 
uppnå målkongruens i en offentlig verksamhet eftersom målen ofta är 
många och svåra att precisera. Att en organisation har ett belöningssystem 
betyder i många fall att organisationen bättre vill ta tillvara på 
medarbetarnas kompetens och resurser. Ett belöningssystem är också ett 
bra styr- och ledningsinstrument. Har organisationen ett välutformat 
belöningssystem vet medarbetarna vad organisationen kräver av dem. De 
vet hur de ska arbeta för att uppnå organisationens mål och därigenom få 
belöning. Ett väl fungerande belöningssystem bygger på ärlighet och 
trovärdighet. Det är viktigt att den som ger belöning uppfattas som 
trovärdig. (Svensson & Wilhelmsson, 1988:67-70) Slutligen menar 
Svensson & Wilhelmsson (1988:69-70) att belöningar handlar om 
individens behov av att synas, bli uppmärksammad och känna sig 
betydelsefull. 
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4.3.5 Förutsättningar för ett effektivt och fungerande 
belöningssystem 

 
Svensson (2001:25-31) menar att det finns vissa grundläggande 
förutsättningar för att ett belöningssystem ska fungera. Dessa presenteras 
nedan. 
 
Det är enligt Svensson (2001:25-31) viktigt att organisationen har viljan 
och förmågan att formulera tydliga mål, viljan att följa upp resultat och 
grad av måluppfyllelse. Att organisationen har en god uppföljning av 
medarbetarnas prestationer visar att organisationen värdesätter goda 
arbetsprestationer. För att resultatuppföljningen ska fungera krävs det att 
resultaten går att jämföra med organisationens mål. Tydliga och realistiska 
mål innebär en utmaning för medarbetarna. Det kan vara svårt att mäta 
resultaten objektivt för en organisation, vilket innebär att trovärdigheten för 
organisationens resultat ökar om det är någon utomstående som har gjort 
resultatbedömningen.  
 
För att en organisation ska kunna avgöra hur stor belöning som ska delas ut 
till medarbetarna krävs det att resultatet går att identifiera. Som nämnts 
ovan kan det vara problematiskt för en organisation att mäta resultaten 
objektivt. Svensson (2001:25-31) menar att det är bättre att även ta med 
subjektiva bedömningar av resultaten än att enbart mäta det som går att 
mäta. Det är viktigt för organisationen att föra en kontinuerlig 
resultatdialog med medarbetarna. Via resultatdialogerna får medarbetarna 
ta del av utvecklingen av organisationens resultat och hur organisationens 
framtidsplaner ser ut. Genom att organisationen använder sig av 
resultatdialoger ökar intresset för organisationens resultat bland 
medarbetarna. För att en organisations belöningssystem ska fungera krävs 
det att belöningssystemet är accepterat bland medarbetarna. De måste 
förstå syftet med systemet samt hur det fungerar.  
 
Enligt Svensson (2001:25-31) är det viktigt att påpeka att 
belöningssystemets syfte inte är att det ska kompensera andra styrsystem i 
organisationen. Men ofta leder dock ett belöningssystem till att 
organisationens övriga styrsystem förbättras. Organisationens 
belöningssystem ska vara lönsamt för såväl organisationen som dess 
medarbetare. Den belöning som delas ut får organisationen tillbaka genom 
värdet av de resultatförbättringar belöningssystemet innebär. Ett 
belöningssystem bygger i många fall på en kombination av ekonomiska 
och kvalitetsrelaterade mål. 
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Wilson (1994:49) menar att ett fungerande och effektivt belöningssystem 
där medarbetarna känner att deras prestationer belönas bör uppfylla dessa 
fem kriterier: 
 
 Ett belöningssystem bör vara specifikt. Det krävs en tydlig koppling 
mellan önskat resultat och det beteende som krävs för att uppnå dessa 
resultat. 

 
 Ett belöningssystem bör vara betydelsefullt. Med detta menas att 
belöningarna bör skapa ett värde för medarbetarna. 

 
 Det är viktigt att målen som måste uppfyllas för att erhålla en belöning 
är uppnåeliga. Om målen är för svåra att uppnå skapar det istället en 
negativ effekt på motivationen. 

 
 Det är viktigt att ett belöningssystem är pålitligt, det vill säga att när ett 
mål har uppfyllts följer det en belöning. 

 
 En belöning bör komma i anslutning till en prestation som har inneburit 
att ett mål har uppfyllts. I annat fall blir det svårare för medarbetarna att 
se kopplingen mellan prestation och belöning. 

 
 

4.3.6 Olika belöningar 
 
Som tidigare nämnts finns det många definitioner på vad en belöning är. 
Inre och yttre belöningar respektive individuella och kollektiva belöningar 
är två vanliga kategoriseringar. Dessa belöningar kan även delas in i 
materiella och immateriella belöningar. (Jacobsen & Thorsvik, 2002:300-
314) Enligt Jonsson (1992:22) är yttre belöningar till exempel lön, 
förmåner och befordringsmöjligheter som organisationen tilldelar sina 
medarbetare. Steers & Porter (1991:478) definierar yttre belöningar som en 
belöning en individ får av någon annan. Inre belöningar innebär istället 
upplevelser som arbetet i sig ger individen, till exempel ansvar, utmaning 
och makt (Jonsson, 1992:22). Steers & Porter (1991:478) menar att en inre 
belöning är något individen skaffar själv, till exempel känslan av 
fullbordande genom att prestera. 
 
Individuella belöningar innebär att belöningar tilldelas enskilda 
medarbetare i organisationen som har utfört goda arbetsprestationer. Syftet 
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med individuella belöningar är att organisationen vill att medarbetarna ska 
prestera lite mer än vad som egentligen krävs av dem. Det kan dock 
uppkomma negativa effekter med att organisationen använder sig av 
individuella belöningar. Det kan leda till konkurrens mellan medarbetarna 
som går ut över samarbetet i organisationen. Medarbetarna ser till sitt eget 
intresse istället för till organisationens intresse. Kollektiva belöningar 
tilldelas istället grupper för att uppmuntra till samarbete. Det innebär att 
konkurrensen ökar mellan grupperna i organisationen, vilket kan vara 
positivt då de presterar ett för organisationen bättre resultat. (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002:303-304) Gruppen tillsammans ser till att alla i gruppen 
deltar för att nå ett så bra resultat som möjligt och därigenom få en 
belöning. Negativa effekter som kan uppkomma med konkurrensen är att 
grupperna döljer information för varandra som organisationen som helhet 
skulle tjäna på om alla fick ta del av. (Merchant & Van der Stede, 2003:81-
82) Kollektiva belöningar kan också leda till ”free rider” (Merchant & Van 
der Stede, 2003:372). 
 
Materiella belöningar är kopplat till ett penningvärde, vilket innebär en 
kostnad för organisationen. Exempel på materiella belöningar är 
personalfester, studiebesök, restaurangbesök etcetera. (Svensson & 
Wilhelmsson, 1988:146) Immateriella belöningar innebär istället att 
belöningarna inte har något penningvärde (Jacobsen & Thorsvik, 
2002:304). Exempel på immateriella belöningar är ökat inflytande, 
uppmuntran från medarbetarna, ökad tilltro, beröm, uppmärksamhet 
etcetera (Svensson & Wilhelmsson, 1988:145-146). 
 
 

4.3.7 Vad ska belönas? 
 
För att veta vad som ska belönas är det viktigt att veta vilka resultat 
organisationen ska uppnå. Vidare är det viktigt att det framgår vilka 
handlingar som krävs för att resultaten ska uppnås samt hur medarbetarnas 
prestationer ska mätas och bedömas. (Svensson & Wilhelmsson, 1988:10) 
 
Som tidigare nämnts i det inledande kapitlet av denna uppsats kan till 
exempel en höjdhoppare hoppa utan höjdhoppsribba. Men genom att 
använda en höjdhoppsribba kan det mätas vem som hoppar högst och 
därmed kan en jämförelse göras mellan höjdhopparna för att kora en 
segrare. Har höjdhopparen inget att jämföra med är det svårt att avgöra om 
höjdhopparen har varit framgångsrik eller ej, vilket gör det svårare att 
belöna höjdhopparen. 
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4.4 Sammanfattning av referensram 
 
I detta kapitel har vi tagit upp teorier inom ämnesområdena motivation och 
belöning. Motivationsteorierna som har behandlats har fokus på motivation 
i arbetslivet. Vi har valt att ta upp två olika förgreningar inom 
ämnesområdet, nämligen psykologiska teorier och kognitiva teorier. De 
psykologiska teorierna bygger på att individer har behov och att individer 
ständigt strävar efter att tillfredsställa behoven. De kognitiva teorierna 
bygger däremot på att individen har gjort en rationell värdering av 
konsekvenser av en handling. Inom ämnesområdet belöningar har vi tagit 
upp bland annat vad en belöning är, vad man bör tänka på vid 
utformningen av ett belöningssystem, belöningssystemets uppgift etcetera. 

47  



Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 

5 OFFENTLIG SEKTOR, LINKÖPINGS 
KOMMUN OCH SKOLAN 

 
I detta kapitel ger vi en kort beskrivning av den offentliga sektorn, 
Linköpings kommun och skolan som en empirisk introduktion.  
 
 

5.1 Offentlig sektor  
 
I vårt samhälle delas verksamheten upp i två sektorer. Den offentliga 
sektorn som omfattar den statliga och kommunala verksamheten och den 
privata sektorn som omfattar det enskilda näringslivet. Den offentliga 
verksamheten bekostas genom den skatt medborgarna i landet betalar. 
Skatterna tar staten och kommunerna emot, som de i sin tur använder till att 
bekosta den offentliga verksamheten med. (Strömberg, 1989:7-13) I nästa 
avsnitt har vi valt att kort beskriva hur Linköpings kommun är organiserad 
med inriktning på skolan. 
 
 

5.2 Linköpings kommun 
 
Det är kommunfullmäktige som fattar de övergripande besluten och 
fördelar budgetramarna i kommunen. Kommunens sex beställarnämnder är 
i sin tur underställda kommunfullmäktige. Dessa beställarnämnder består 
av grupper av politiker som fattar beslut och beställer kommunens 
verksamheter, vilka de också är ansvariga för. Bildningsnämnden är en av 
de sex nämnderna i Linköpings kommun vars ansvarsområden bland annat 
omfattar gymnasieskolan och vuxenutbildning. Bildningsnämnden är den 
nämnd som beställer utbildning av de kommunala gymnasieskolorna. 
(www.linkoping.se) 
 
Produktionen är de som utför kommunal verksamhet direkt till 
kommuninvånarna. Det övergripande ansvaret för produktionen har 
produktionsstyrelsen, vilken tillsätts av kommunfullmäktige liksom övriga 
politiska nämnder i kommunen. Produktionen är kommunens utförare av 
bland annat skola, äldreomsorg och räddningstjänst, vars tjänster alltså 
köps av de politiskt valda beställarnämnderna. (www.linkoping.se) 
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Produktionen är uppdelad i tre verksamhetsområden där utbildning bildar 
ett eget område. Denna verksamhet arbetar med barn och ungdomar från 1-
19 år samt vuxenutbildning. (www.linkoping.se) 
 
Följande figur visar hur Linköpings kommun är organiserad: 
 

 
 

Figur 7: Organisationsschema över Linköpings kommun. (www.linkoping.se) 

 
 
I nästa avsnitt har vi valt att kort beskriva hur skolan i Sverige fungerar 
med anledning av att skolan är en central del i uppsatsen. 
  
 

5.3 Skolan 
 
Synen på skolan har förändrats med åren. Vid andra världskrigets slut var 
det många som såg skolan som ett samhälle i samhället. Idag ser människor 
på skolan som en integrerad del av samhället. Skolan ses idag som en 
introduktion till vuxenlivet, vilket det inte gjorde förr menar Wennås 
(1994:7). Vidare menar Wennås (1994:8) att skolans verksamhet på många 
sätt är unik och skiljer sig från andra organisationer inom den offentliga 
verksamheten. Skolan är till exempel Sveriges mest omfattande 
obligatoriska verksamhet. Grundskolan är endast obligatorisk men i dagens 

49  



Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 
samhälle är en gymnasieutbildning näst intill ett måste för att få ett arbete. 
Skolan har ökat graden av målstyrning vilket har underlättat 
decentraliseringen och anpassningen till lokala behov och förutsättningar. 
För att organisationen ska kunna ha en effektiv målstyrning är det av stor 
vikt att det går att utvärdera resultat gentemot organisationens uppsatta mål. 
Inom skolans värld kan detta vara ett problem då skolan har vida och 
långsiktiga mål. Dessa problem är skolan näst intill ensamna om inom den 
offentliga sektorn. (Wennås, 1994:8-9) 
 

”Hela skolverksamheten ska främja elevernas utveckling till 
aktiva och ansvarskännande vuxna i en levande demokrati.” 
(Wennås, 1994:9) 

 
I Sverige står det i skollagen vad skolans övergripande syfte och mål är. 
Lagen anger att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till utbildning 
och att utbildningen ska vara likvärdig på alla Sveriges skolor. (Wennås, 
1994:10) 
 
Riksdagen beslöt 1989 att varje kommun skulle upprätta en kommunal 
skolplan. Den kommunala skolplanen ska fastställas av kommunens 
fullmäktige. I och med den ökade decentraliseringen har kommunen fått ett 
större ansvar, och den kommunala skolplanen har blivit allt mer 
betydelsefull. I den kommunala skolplanen ska det framgå vilka åtgärder, 
exempelvis ekonomiska åtgärder, kommunen har för avsikt att genomföra 
för att kommunens skolor ska nå upp till de nationella mål som regering 
och riksdag har satt upp. Skolplanen har för avsikt att dels fungera som 
planeringsunderlag, dels ge kommunens politiker och övriga medborgare 
insyn i kommunens skolverksamhet. Skolplanen är något som varje 
kommun utformar och bestämmer innehåll på själva. Kommunen ska följa 
upp skolplanen och utvärdera den med jämna mellanrum så att den hålls 
aktuell. Skolplanen kan i sin tur bygga på lokala arbetsplaner eller 
utvecklingsplaner som är upprättade på skolenheter och i rektorsområden. 
(Wennås, 1994:37) Ovanstående resonemang vill vi förtydliga med hjälp 
av följande figur:  
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Vad styr vår skola? 

Beslut av rektors-
området/skolan 

Beslut av kommun- 
fullmäktige i  sam- 
verkan med skol- 
styrelsen.

Beslut av 
regering och 

riksdag 

Mål för den 
enskilda skolan 

Mål för 
Linköpings 

kommun 

Mål för Sverige 

Arbetsplan 

Skolplan 

Läroplaner 
Kursplaner 
Timplaner 

 
Figur 8: Vad styr vår skola? Inspiration från Wennås (1994:38)  

 

 

5.4 Sammanfattning av offentlig sektor, Linköpings 
kommun och skolan  

 
Den offentliga sektorn omfattar den statliga och den kommunala 
verksamheten som bekostas av den skatt landets medborgare betalar. I 
Linköpings kommun är det produktionen som utför kommunal verksamhet 
direkt till kommuninvånarna. Bildningsnämnden är en av sex 
beställarnämnder i Linköpings kommun som har till uppgift att beställa 
utbildning av de kommunala gymnasieskolorna.  
 
Skolan är idag Sveriges mest omfattande obligatoriska verksamhet och i 
skollagen står det vad skolans övergripande syfte och mål är. Varje 
kommun ska idag upprätta en kommunal skolplan. Där ska det framgå 
vilka åtgärder kommunen har för avsikt att genomföra för att kommunens 
skolor ska nå de nationella målen som regering och riksdag har utformat. 
Den kommunala skolplanen kan bygga på lokala arbetsplaner som är 
upprättade på skolor och i rektorsområden. 
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6 EMPIRI – UR ETT 
SKOLLEDNINGSPERSPEKTIV 

 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som vi har samlat in 
via våra besöksintervjuer på Linköpings fem kommunala gymnasieskolor 
ur ett skolledningsperspektiv. Det fem gymnasieskolorna vi har besökt är 
Anders Ljungstedska gymnasium, Berzeliuskolan, Birgittaskolan, 
Folkungaskolan och Katedralskolan.  Varje skola finns representerad via 
den person som har det övergripande ansvaret inom skolledningen på 
respektive gymnasiekola. En skola representeras även av ekonomichefen på 
skolan. Det kommer dock inte att framgå vem som säger vad.  
 
 

6.1 Personalansvar vid Linköpings kommunala 
gymnasieskolor 

 
Organisationsstrukturen i skolledningsgruppen varierar mellan de olika 
gymnasieskolorna som vi har besökt. Detta beror delvis på att skolorna är 
olika stora och därmed har olika behov. På vissa av skolorna har några få 
personer personalansvaret, samtidigt som det på andra skolor är fler 
personer som delar på ansvaret. En del av skolorna har en enhetschef och 
under enhetschefen sitter rektorer med olika ansvarsområden. Andra skolor 
har en rektor och under rektorn sitter biträdande rektorer. Hur 
skolledningen är organiserad påverkar vem som har personalansvaret. På 
de skolor som har en enhetschef har enhetschefen det yttersta 
personalansvaret, vilket innebär att enhetschefen har det övergripande 
personalansvaret. Rektorerna under enhetschefen har det direkta 
personalansvaret för lärare och övrig personal som finns under respektive 
ansvarsområde. I de skolor som har en rektor med biträdande rektorer 
under sig, har rektorn det yttersta personalansvaret och därmed det 
övergripande personalansvaret. De biträdande rektorerna har det direkta 
personalansvaret. Sammanfattningsvis kan sägas att personalansvaret ser 
olika ut på olika skolor beroende på organisationsstrukturens utformning. 
Fortsättningsvis kommer vi att skriva rektor för att hänvisa till den 
personen som har det övergripande ansvaret inom skolledningen vid 
presentationen av det övriga empiriska materialet. 
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6.2 Måluppfyllelse vid Linköpings kommunala 
gymnasieskolor 

 
Vilka mål som gymnasieskolan har med sin verksamhet finns uttryckt och 
formulerat i den lokala arbetsplanen för respektive skola. Samtliga 
rektorers syn på måluppfyllelse är vikten av att sätta eleverna i fokus. Det 
viktiga för skolan som organisation är att skapa en så bra utbildning som 
möjligt för eleverna, där de känner att gymnasietiden har varit en 
meningsfull tid i deras liv. En rektor menar att det är just därför de finns 
till. Detta övergripande mål kan sedan brytas ner i delmål som exempelvis 
programmål, kursmål etcetera.  
 
En annan rektor anser att måluppfyllelse innebär att leverera en god 
utbildning och samtidigt arbeta för att forma eleverna till bra 
samhällsmedborgare, utifrån de demokratiska värderingar som finns i 
dagens samhälle. En annan rektor understryker att det handlar om att lotsa 
eleverna genom gymnasietiden där eleverna får det stöd de behöver för att 
klara utbildningen. Ett annat uttryck för måluppfyllelse som nämns under 
ett intervjutillfälle är att måluppfyllelse är största möjliga effektivitet och 
bra utbildning till en kostnad så att skolan har en stabil ekonomi. 
 
För att uppnå måluppfyllelse är det viktigt att ha duktiga pedagoger i sin 
organisation enligt en rektor, samtidigt som en annan rektor menar att det 
handlar om ett klokt tillhandhavande av kommunens och statens medel. En 
annan skola lägger stor vikt vid rekrytering och menar att det är viktigt med 
nyrekryteringar eftersom förnyelse skapar stimulans, samtidigt som det är 
viktigt att rekrytera rätt personer. För att nå måluppfyllelse är det också 
betydelsefullt med kompetensutveckling för personalen. Det är även av stor 
vikt att genomföra medarbetarsamtal där lärarna får chansen att diskutera 
mål och hur dessa ska uppnås med skolledningen. Ytterligare en faktor som 
är viktig är att medarbetarna trivs i organisationen, för att måluppfyllelse 
ska kunna uppnås.  
 
 

6.3 Önskvärt beteende och goda prestationer hos 
lärare 

 
Det som samtliga rektorer tycker är viktigt är att lärarna ska ha goda 
kunskaper i de ämnen de undervisar i. Ytterligare egenskaper som de 
tycker är viktiga för en lärare är att kunna samarbeta med andra kollegor, 
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att de tycker om att undervisa och att de har en personlighet. Lärarna ska ha 
en förmåga att se eleverna, där samspelet med eleverna är en viktig faktor. 
Bra lärare ska ha en vilja att inte stagnera.  
 
Följdfrågan som vi ställde var hur sådana prestationer mäts. Det 
framkommer under intervjutillfällena att de olika rektorerna ser det på olika 
sätt. Från de som anser att de inte finns några bra instrument att mäta 
sådana faktorer, till de som har detaljerade lösningar på hur sådant ska 
mätas. Nedan presenteras de olika synpunkterna:  
 

”Vi kan inte säga att vi har något bra instrument att mäta, det 
har vi inte för närvarande.” (Rektor 1) 
 
”Det som inte fungerar får vi veta på en gång. Vi har inga, jag 
kan inte säga att vi har några exakta mått.” (Rektor 2) 

 
Två andra rektorer hänvisar till en enkät som bildningsnämnden i 
kommunen ger ut till samtliga gymnasieskolor i kommunen. Enkäten tar 
bland annat upp aspekter kring lärarnas och skolledningens prestationer och 
beteenden. Även en del lokala enkäter på respektive skola ger svar på 
frågor angående lärarnas och skolledningens prestationer och beteenden. 
Sedan framkommer en del om lärarnas prestationer och beteenden vid 
samtal som rektorerna har med lärarna. 
 
En rektor nämner som svar på vår fråga att de arbetar med en del kriterier 
under lönesamtalet. Rektorn använder sig av en krysslista där denne tittar 
på den pedagogiska skickligheten, den praktisk skicklighet, hur läraren når 
upp till kraven som är satta vad gäller samverkan med andra på skolan, hur 
skicklig läraren är på att göra examinationer, hur läraren skapar en god 
miljö i klassrummet etcetera. Denna skola arbetar för närvarande med fyra 
olika nivåer där det görs en gradering av varje lärare. Den nivån läraren 
hamnar på påverkar hur mycket läraren får i lönepåslag det året. En rektor 
som hävdar att det är svårt att mäta sådana faktorer menar att det inte finns 
någon bra måttstock på bra och dåliga lärare.  
 

”Man kan inte gå in och mäta faktiska siffror på betyg som man 
kan höra ibland. Det tror jag är en farlig väg. En prestation går 
inte att mäta så.” (Rektor 1) 
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6.4 Beteenden och prestationer hos lärare som 
förtjänar att belönas 

 
Åsikten om vilka beteenden och prestationer som förtjänar att belönas 
varierar mellan de olika rektorerna som vi intervjuade. Det finns dock en 
tydlig gemensam nämnare, nämligen att utveckling i undervisningen 
uppskattas mycket av rektorerna och bör således belönas. 
 

”Dels är det ju en god kompetens i grunden som borde bli 
belönad. Och viljan att fortbilda sig.” (Rektor 1) 

 
Två rektorer framhäver vikten av att lärarna har förmågan att skapa ett gott 
socialt klimat i klassrummet. Utöver detta bör duktiga pedagoger som 
medför att eleverna känner att det går framåt i undervisningen belönas. 
Lärare som är kunniga och uppmuntrar eleverna i deras arbete är ytterligare 
exempel på beteenden och prestationer som bör belönas.  
 

”Ett stort engagemang och kunskap, man måste bry sig.” 
(Rektor 4) 

 
Ytterligare faktorer som bör belönas enligt en annan rektor är den 
pedagogiska skickligheten, den praktiska skickligheten, hur läraren når upp 
till kraven vad gäller samverkan med arbetslaget, hur läraren lyckas leva 
upp till de krav som är uppsatta och förmågan att göra en god bedömning 
av elevernas prestationer.  
 
En annan rektor poängterar att goda prestationer och beteenden kan vara 
olika för olika lärare på grund av olika förutsättningar. Rektorn menar att 
det krävs lika mycket men på olika sätt av en lärare på ett 
studieförberedande program, i förhållande till en lärare på ett 
yrkesförberedande program. På studieförberedande program är oftast 
elevgrupperna mer homogena vad gäller kunskapsnivå än elevgrupper på 
yrkesförberedande program menar rektorn. Av den anledningen ger denna 
rektor ut individuella uppdrag till varje lärare som läraren ska arbeta med 
inför nästa lönerevision för att utvecklas som lärare. Vid lönerevision tittar 
rektorn bland annat på hur läraren har fungerat som mentor för eleverna. 
Rektorn menar att det gäller att vara den vuxna människan, att vara en 
ledare inte en ”domptör”. Något grundläggande som rektorn talar om för 
alla sina lärare och som rektorn tycker att de alltid ska komma ihåg är 
följande: 
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”Respektera eleverna för då får man respekt tillbaka.”  
(Rektor 5) 

 
 

6.5 Konsten att motivera lärare 
 
Att höja en individs motivation kan innebära olika saker, det kan vara en 
klapp på axeln, att bli sedd, att sitta i ett samtal, det kan indirekt vara att få 
åka iväg på fortbildning etcetera menar en rektor. Mycket sker i 
samtalsform, att skolledningen uppmuntrar och uppmärksammar bra 
prestationer. Enligt en rektor kommer de långt med att se och höra varje 
individ. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att individer har olika 
behov. Det här är svårt menar denna rektor i och med att vi svenskar är för 
rättvisa.  
 

”Har Olle fått det ska Kalle också få det och Stina med.” 
(Rektor 5) 

 
Rektorn menar att det är viktigt att tala om varför Olle får och inte Kalle 
och Stina, tydlighet är viktigt, vilket är extra viktigt i en stor organisation.  
 
En annan rektor menar att det är viktigt att som byråkrat skapa bra 
strukturer. En bra struktur skapar också trygghet menar rektorn och 
trygghet skapar i sin tur motivation. Ytterligare en sak som lyfts fram är att 
skolledningsgruppen ska vara öppen för nya idéer och pedagogisk 
förnyelse. De ska inte tycka att det är besvärligt när personal kommer med 
idéer om förnyelse, istället ska de försöka stötta för att driva utvecklingen 
framåt.  
 
En annan rektor menar att det handlar om att stödja, understödja, 
uppmuntra och uppmärksamma det lärarna håller på med och inte 
”trumpeta” för mycket. En annan rektor tycker att det är viktigt med positiv 
förstärkning i alla sammanhang. Det är även viktigt att vara lyhörd och 
våga diskutera med personalen.  
 
Det är många som arbetar med den frågan svarar en annan rektor, det är ett 
stort ansvar som många delar på. Rektorn menar att mycket sker i 
samtalsform och projektform. Det som menas med projektform är att vissa 
lärare får undervisa mindre och istället ägna sig åt projektarbete. Enligt 
rektorn så är det en form av uppmuntran för lärare att få arbeta med något 
annat parallellt med den ”vanliga” undervisningen. När lärare ägnar sig åt 
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ett projekt får de färre undervisningstimmar än vad de annars skulle få. 
Rektorn menar att de endast kan ägna sig åt sådant när de får extra pengar 
till vissa speciella projekt, och att lärarna tycker att det är stimulerande att 
ägna sig åt sådant. Alla som ägnar sig åt ett projekt får redovisa projektet 
och i samband med det har skolledningen möjlighet att tacka dem och 
framföra sina åsikter. Det är viktigt att visa uppskattning för projekten. Ett 
annat exempel som rektorn nämner är en utlandsresa som några lärare fick 
åka på för att fortbilda sig. Rektorn hävdar att det är någon form av beröm 
för dem som får åka. Men rektorn vill även poängtera att lönen är en av de 
starkaste motivationskrafterna.  
 
 

6.6 Dagens belöningssystem  
 
Samtliga rektorer menar att dagens belöningssystem i skolan består av den 
individuella lönesättningen som finns för lärare. De uttrycker det dock på 
lite olika sätt. En rektor framhäver bland annat att det finns en möjlighet till 
belöning i och med den individuella lönesättningen. Detta med anledning 
av att lönen sätts utifrån förhandlingar med de fackliga organisationerna 
och ett lönekriteriesystem. Lönekriteriesystemet bygger på lärarnas 
formella kompetens, ansvar och prestation. Detta kan lärarna i viss mån 
påverka, där av ett belöningssystem. En annan rektor menar att det handlar 
om att försöka vara så duktig som möjligt vad gäller den individuella 
lönesättningen. 
 
En annan rektor menar att det belöningssystem som finns idag förutom 
lönen handlar om att vissa lärare får uppgifter som inte vilken lärare som 
helst blir tilldelad. Genom att lärarna väljer att utföra dessa uppgifter kan 
de då belönas med mindre undervisningstid för att tiden ska räcka till dessa 
extra arbetsuppgifter. 
 

”Man får vissa uppgifter och blir tillfrågad om vissa uppgifter 
som man inte skulle bli tillfrågad om, om man inte hade varit en 
lärare av en viss sort.” (Rektor 3) 

 
En rektor anser att den offentliga sektorn inte är särskilt begåvad vad gäller 
belöningar. Det handlar mycket om verbala belöningar, att skolledningen 
talar om för lärarna vilka prestationer de tycker är bra och uppskattar. 
Flertalet rektorer tar upp julklappar, biocheckar och sociala aktiviteter som 
belöningar. Men det är en form av belöning som tilldelas alla i 
organisationen oavsett prestation. 
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”Vi ligger mer i den storleksklassen att man kan få en biobiljett.” 
(Rektor 4) 

 
 

6.6.1 Vad kan förbättras i det nuvarande systemet? 
 
Alla rektorer är överens om att det alltid finns något som kan förbättras i ett 
system. Två rektorer betonar att de skulle vilja ha mer frihet i sitt arbete 
som rektor. De är idag bundna av de fackliga organisationerna och 
produktionen. Rektorerna kan inte bestämma lönen för lärare eller rekrytera 
ny personal utan samtycke från de fackliga organisationerna och 
produktionen. Anledningen till att rektorerna inte får sätta lönen själva 
motiveras med att det inte ska konkurreras om lärare mellan skolorna. En 
rektor efterfrågar större svängrum och att lönesättningen ska delegeras ner 
på deras nivå, istället för att de ska behöva gå omvägen via produktionen. 
Samma rektor berättar också att skolorna inte längre kan använda vilken 
leverantör de vill, utan de måste använda sig av de leverantörer kommunen 
har ramavtal med. Rektorn menar att detta hindrar lärarnas frihet, vilket i 
sin tur skapar ”krångel” när lärarna ska beställa böcker till undervisningen 
till exempel. Detta kan undvikas om en del saker förenklas och styrningen 
från produktionen minskar menar rektorn. I vissa avseenden menar denna 
rektor att det var bättre förr, med anledning av att frihetsgraderna var större 
då. Då skulle skolorna vara självstyrande ekonomiska resultatenheter. Idag 
är skolans värld centralstyrd. 
 

”Förr kunde vi vara olika, då skulle vi profilera oss, vi skulle 
konkurrera mellan gymnasieskolor.” (Rektor 2) 

 
En annan rektor menar att mer tid eller omprioritering av tid kan förbättra 
det nuvarande systemet. Det kan innebära att skolledningen får mer tid att 
vara ute i verksamheten och se verkligheten.  
 

”Å andra sidan så uppmuntrar jag och mina kollegor så mycket 
det går nytänkande och nya tankar och funderingar från lärare 
att utveckla verksamheten, så det pågår ständigt små och stora 
projekt i verksamheten.” (Rektor 5) 

 
En annan rektor skulle vilja förändra den nuvarande kommunala 
gymnasieskolan till en kommunal friskola med motiveringen att det skulle 
kännas stimulerande att konkurrera på samma villkor som en friskola. 
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6.7 Begränsningar  
 
Enligt rektorerna är den största begränsningen budgeten, det vill säga att de 
har en begränsad ekonomi. Ytterligare en stor begränsning är att rektorerna 
är mycket styrda av vad de får och inte får göra. I vissa fall kan skolan ha 
ekonomiska möjligheter men de får ändå inte göra vad de vill utan att få ett 
godkännande från kommunen. Ett exempel på det är att en av 
gymnasieskolorna vill ha ett gym för sina medarbetare i skolan, de har 
lokalen klar, men de väntar på beslut från kommunen. Samtliga rektorer 
vill ha mer svängrum som de uttrycker det, och mer frihet att kunna vara 
självständiga, vilket därmed innebär att de får fatta mer beslut själva. 
Något som flera rektorer påpekar är att de vill ha mer frihet att kunna 
påverka medarbetarnas löner. De är medvetna om att de ska hålla sig till 
sin budget, men en lärare som gör en mycket bra prestation kan inte 
belönas med lite extra lön, det måste gå via kommunen.  
 
 

6.8 Kriterier för utvärdering av lärarnas arbete 
 
Enligt en rektor bör en utvärdering av lärare bygga på tre delar, formell 
kompetens, olika ansvarsuppdrag och hur lärarna utför sina prestationer. En 
annan rektor menar att de tittar på tre olika kriterier vid en utvärdering. Det 
ena är om lärarna uppfyller de lokala målen för skolan, det andra är om de 
uppfyller målen för programmet och det tredje om de uppfyller målen för 
kursen. En annan rektor framhåller att en utvärdering inte ska göras i 
största allmänhet. Det som ska utvärderas är de mål som i förväg har 
formulerats för varje medarbetare. Det går inte att sätta in en massa annat 
som inte var tänkt att utvärderas menar rektorn. På så sätt går det att följa 
upp mål, och se om det blev något av dem eller inte.  
 
Andra exempel på kriterier som en annan rektor framhäver är om en lärare 
är en duktig pedagog, har kunnighet i sitt ämne och har förmågan att skapa 
en god social stämning i klassrummet. Rektorn påpekar också att det är 
viktigt att en lärare är flexibel, med motiveringen att varje elev är inte lika 
och varje dag kan inte heller vara den andra lik. 
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6.9 Det optimala belöningssystemet 
 
Det som framförs av många rektorer är att de vill ha mer frihet och 
möjligheten att ta större ansvar. Detta uttrycker de på lite olika sätt. En 
rektor uttrycker att de vill ha mer ”svängrum” och inte vara så styrda av 
vad de får, respektive vad de inte får göra. Samtidigt poängterar denna 
rektor att den offentliga sektorn inte har samma möjligheter som den 
privata sektorn vad gäller belöningar. En ekonomichef från en av 
gymnasieskolorna uttrycker att de inte bara vill säga ”tack det var jättebra 
jobb du gjorde, utan man vill ibland kunna tacka även på andra sätt.” 
(Ekonomichef 1) Som exempel tar rektorn och ekonomichefen upp att om 
någon gör en mycket bra prestation bör de få en belöning för det, till 
exempel en golfdag, spa-dag eller liknande. Även om det finns ekonomi för 
det så får de inte göra det menar rektorn och ekonomichefen på denna 
skola. En annan rektor uttrycker det på följande sätt: 
 

”När man talar om individuell lön så ska det också vara 
individuell lön mellan chef och de anställda och inte det här 
spelet vi har nu….., det tycker jag är ett ansvar som man som 
chef borde få.” (Rektor 3) 
 

En annan rektor menar att de ibland jämför sig med den privata sektorn och 
kollar på vad det är de har som saknas i skolans värld. Men rektorn menar 
dock att det känns orealistiskt att jämföra sig med den privata sektorn på 
grund av den begränsade ekonomin inom den offentliga sektorn. Rektorn 
framför att de skulle vilja kunna skicka iväg lärarna på 
kompetensutveckling lite längre perioder, som en form av belöning. En 
annan rektor menar att det optimala belöningssystemet inte direkt innebär 
mer pengar, utan det är att ha tid att se varje medarbetare, vilket indirekt 
innebär mer pengar. Rektorn menar att det kanske skulle behövas fler 
pedagogiska ledare som kan stötta lärarna i deras arbete.  
 
En annan rektor förklarar att de hade haft lönesamtal där de inte fick prata 
om lön, de fick inte säga något i kronor och ören som rektorn uttrycker det. 
Detta tycker rektorn är löjligt och inte alls något bra system.  
 
En rektor anser dock att det inte går att komma mycket längre med ett 
belöningssystem i skolan än det som redan finns, det vill säga den 
individuella lönesättningen. Rektorn menar istället att systemet med 
individuell lönesättning behöver få tid att stabiliseras och få acceptans i 
skolan. 
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6.10 Sammanfattning av empiri- ur ett 
skolledningsperspektiv 

 
Skolledningsgrupperna på de gymnasieskolor vi har besökt är strukturerade 
på olika sätt, vilket beror på att de är olika stora och därmed har olika 
behov. Gymnasieskolornas mål finns uttryckta i den lokala arbetsplanen för 
respektive skola. Rektorerna menar att måluppfyllelse är vikten av att sätta 
eleverna i fokus. Utveckling i undervisningen är ett beteende som 
rektorerna anser ska belönas. Samtidigt menar de flesta rektorerna att det 
idag inte finns några bra instrument för att mäta lärarnas prestationer och 
beteenden.  
 
Att motivera lärare kan innebära olika saker enligt rektorerna. Exempel 
som framförs vid intervjuerna är en klapp på axeln, att se lärarna och föra 
samtal med lärarna. Dagens belöningssystem består av den individuella 
lönesättningen och samtliga rektorer är överens om att det alltid finns något 
som kan förbättras i ett system. Rektorerna påpekar dock att de har en 
begränsad ekonomi att rätta sig efter, vilket begränsar möjligheten till 
belöningar. Samtidigt efterfrågar rektorerna större frihet i sitt arbete som 
rektor för att därigenom få större möjlighet att motivera sina lärare genom 
belöningar. 
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7 EMPIRI – UR ETT LÄRARPERSPEKTIV 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som vi har samlat in 
via våra besöksintervjuer ur ett lärarperspektiv. Sju lärare ger oss en bild 
av hur situationen ser ut på Linköpings kommunala gymnasieskolor. Dock 
kommer det inte att framgå vem personen är eller vilken skola personen 
representerar.  
 
 

7.1 Lärarnas arbetssätt 
 
Hur lärare arbetar varierar mycket inom en och samma gymnasieskola, och 
även mellan olika gymnasieskolor i kommunen. Somliga lärare arbetar 
självständigt, andra arbetar i arbetslag och vissa arbetar på båda sätten. En 
del gymnasieskolor har arbetslag inom varje program samtidigt som andra 
skolor arbetar med arbetslag kring ett ämne. Ett projekt som pågår på en av 
skolorna nu är att ha klassvisa arbetslag. En annan gymnasieskola har fått 
pengar från kommunen för att utveckla arbetet i arbetslag. Detta menar en 
lärare kommer att skapa en mer sammanhållen undervisning för eleverna 
eftersom det kommer att finnas en röd tråd genom utbildningen.  
 
Nackdelen med att arbeta självständigt menar några lärare kan leda till att 
eleven glöms bort. Det är enligt lärarna bättre att samordna undervisningen 
mellan olika ämnen. De menar att eleverna samtidigt ska läsa om samma 
tema i olika ämnen från olika synvinklar. Det är bättre att eleverna får läsa 
om samma tema i flera ämnen än att det kommer utspritt under terminen. 
Till exempel om eleverna läser om alkohol ska de läsa om det på idrotten, 
samhällskunskapen och psykologin samtidigt, istället för att ta upp temat 
utspritt. Att se samma tema från olika aspekter skapar en bättre helhetsbild 
för eleverna menar lärarna.  
 
En fördel med att arbeta i ”team” är att det finns större möjligheter att 
skapa en helhetsbild för eleverna och bättre möjlighet att länka samman 
olika ämnen. Ytterligare en fördel med att arbeta i team är att lärarna kan 
stötta varandra och göra gemensamma bedömningar. En nackdel med det 
arbetssättet är att de måste anpassa sig till andra, de kan inte lägga upp 
kursen som de själva vill. De kan inte köra sitt eget ”race” utan att ta 
hänsyn till andra. Detta behöver samordnas, vilket tar tid. En lärare som har 
arbetat både traditionellt, som läraren kallar det självständiga arbetet, och 
även i team tycker bättre om att arbeta i team. Läraren tycker att det är 
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stimulerande att diskutera med andra lärare. Det är ett delat ansvar och 
andra lärare är mer delaktiga och insatta i situationen och det finns större 
möjlighet att stötta varandra och ge goda råd anser läraren. En fördel som 
en lärare lyfter fram med att arbeta individuellt är att han/hon kan komma 
på något till exempel kvällen innan som han/hon vill ta upp dagen efter 
med sina elever, denna möjlighet försvinner delvis menar läraren om man 
arbetar i team, då måste man följa ”planen”.  
 
Det råder delade meningar om vilket arbetssätt som lärarna föredrar att 
arbeta på, samtliga lärare ser både fördelar och nackdelar med både det 
individuella arbetssättet och att arbeta i team. De allra flesta vill arbeta på 
båda sätten. En lärare som arbetar till större delen individuellt nu tror att 
det skulle vara roligt och bra för eleverna att arbeta mer i team, men läraren 
skulle då själv vilja välja ut vilka lärare som skulle ingå i samarbetet.  
 
 

7.2 Måluppfyllelse för lärare 
 
De lärare vi har intervjuat hänvisar till de statliga styrdokumenten som 
skolverket ger ut. I dessa dokument finns det dokumenterat vad skolan ska 
göra för sina elever under deras utbildning. En lärare förklarar att dessa 
styrdokument talar om vad skolan som helhet ska klara av att ge eleverna 
under deras skoltid. Samma lärare förklara att dessa styrdokument är 
lagstadgade och läraren poängterar att det i lagtexten enbart står vad skolan 
ska göra och inte vad lärarna ska uppnå. Samtidigt påpekar läraren att alla 
lärare ingår i skolan. Läraren fortsätter att tala om att lärare måste nå upp 
till målen i de ämnen läraren undervisar i, samtidigt påpekar läraren att 
han/hon inte tror att det är läraren som är ansvarig utan att det är rektorn 
som bär ansvaret för att målen uppnås. 
 
Skolverkets styrdokument styr mål som gäller värdegrunder och 
demokratisk människosyn menar en lärare. Samma lärare tydliggör att det 
finns kursmål för varje kurs som eleverna ska uppnå likaså finns det 
program mål, men det finns inte några direkta mål som läraren förväntas att 
uppnå. 
 
Några lärare menar att det är dem som lärare som ska få eleverna att uppnå 
vissa mål i sin utbildning. Vidare menar de att det är lärarna som ska se till 
att eleverna klarar att minst uppnå kriterierna för betyget godkänt. Detta 
uttrycker en lärare på följande sätt: 
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”Sen är det ju inte så att vi får löneavdrag om en elev får IG. 
Mina elever får så höga betyg så jag får bättre betalt, så är det ju 
inte heller.” (Lärare 2) 
 

En annan lärare uttrycker det på följande sätt: 
 

”Vi har ju kursmål i de olika kurserna och jag måste ju hjälpa 
eleverna att nå de målen…sen är det så att man har dem här 
målen som bas, men sen är det inte alltid så att alla elever alltid 
når upp till målen, och vissa når målen som är för året efter, det 
är väldigt individuellt.” (Lärare 5) 
 

En lärare menar att det förutom lärarens elever inte finns någon som mäter 
målen och utvärderar arbetet. Dock anser läraren att rektorn ändå har en 
god insikt i hur lärarna sköter sitt arbete. Hur rektorn har den insikten vet 
läraren inte riktigt. Det kan enligt läraren bero på att rektorn är lyhörd och 
har god kontakt med eleverna.  
 
 

7.3 Vad motiverar lärarna i deras arbete? 
 
Samtliga lärare menar att det är eleverna som är den starkaste 
motivationskraften i deras arbete. De vill kunna se att det de gör bidrar till 
elevernas utveckling. Ytterligare en motivationskraft som några lärare 
lyfter fram är att de får hålla på med deras favoritämne varje dag. En lärare 
tycker att det är motiverande att se att eleverna utvecklas, inte bara i deras 
lärande utan också som människor och samhällsmedborgare. En annan 
lärare uttrycker att han/hon strävar efter att eleverna inte ska se ut som 
frågetecken. Läraren vill känna att de verkligen förstår när han/hon 
föreläser, responsen från eleverna är viktig, att se att kunskapen når fram. 
En annan lärare menar att det är stimulerande att kunna se att man bidrar 
till elevernas utveckling, och ytterligare faktorer som läraren poängterar är 
att kunna hjälpa andra och fungera som en förebild. En annan lärare 
uttrycker det på följande sätt: 
 

”Ja det är alltså vansinnigt roligt, det är jättekul alltså…. för 
mig är det egentligen bara en sak som gäller och det är i första 
hand eleverna. Och jag tycker att det är vansinnigt roligt att 
jobba med barn och ungdomar. Och det är det bara. Jag har ett 
fantastiskt jobb.” (Lärare 6) 
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7.4 Uppmärksammas bra och dåliga prestationer? 
 
Vår erfarenhet efter att ha genomfört våra intervjuer med lärarna är att 
synen på uppmärksamhet av skolledningen vid bra och dåliga prestationer 
varierar mycket mellan lärarna. Några lärare tycker att skolledningen är bra 
på att uppmärksamma bra och dåliga prestationer som lärare gör, och de 
tror att skolledningen har en god uppfattning om en lärare är bra eller dålig 
i sitt arbete. Samtidigt påpekar några lärare att det finns lärare på skolan 
som anser att de inte får den uppskattning som det borde få. Men ibland 
kanske lärare förväntar sig mer uppskattning än vad de egentligen kan 
kräva menar lärarna.  
 

”Man får ju betalt för jobbet och det är ju en uppskattning det 
med tycker jag.” (Lärare 2) 

 
En annan lärare anser att skolledningen försöker så gott de kan, att 
berömma och säga när lärare gör något bra jobb, om de ser det. Läraren 
menar att det är ganska svårt för skolledningen att ha ordentlig insyn i det 
lärarna gör eftersom skolledningen gör lektionsbesök mycket sällan.  
 
Uppskattning från kollegor är något som en lärare också värdesätter. Det är 
viktigt att arbetsplatsen är öppen och att lärarna kan diskutera sina 
prestationer med varandra för att hjälpa och stötta varandra i arbetet menar 
läraren. 
 
En lärare menar att om man gör något annorlunda uppmärksammas det, 
exempelvis om lärarna gör något utanför skolan. Men å andra sidan finns 
det enligt läraren många duktiga pedagoger som jobbar mycket bra med 
sina elever och det uppmärksammas inte, för det syns inte. Det premieras 
inte menar läraren. Läraren uttrycker det på följande sätt: 
  

”Det premieras mer om man gör saker utanför skolan, man syns 
utåt.” (Lärare 7) 

 
En annan lärare svarar både ja och nej på frågan om bra och dåliga 
prestationer uppmärksammas av skolledningen.  
 

”Det är lite som en poliskår, man är en lärarkår.” (Lärare 3) 
 
Med detta citat menar läraren att han/hon tycker att lärarna håller varandra 
lite bakom ryggen. Läraren menar inte att kollegor ska gå och skälla på 
varandra utan istället försöka framföra sina synpunkter på ett trevligt sätt 
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och stötta sina kollegor. Från skolledningen menar den här läraren att 
uppmärksamhet får de om de har tur att träffa på någon från skolledningen i 
korridoren, och att de då kommer ihåg någon bra prestation som läraren har 
gjort. Läraren påpekar också att uppskattningen från kommunen som är 
lärarnas arbetsgivare, näst intill är obefintlig.  
  
Flera lärare tycker att uppmärksamheten är mycket dålig från 
skolledningen. De menar att dåliga prestationer uppmärksammas mer än 
bra prestationer. En lärare poängterar samtidigt att det förmodligen är så 
överallt i samhället. 
 
 

7.5 Prestationer utöver de ”vanliga” arbetsuppgifterna 
 
Samtliga lärare som vi har intervjuat utför arbetsuppgifter utöver deras 
”vanliga” arbetsuppgifter. Det kan vara att engagera sig i festkommittén, i 
kören eller något annat. En del engagera sig i den sociala biten som inte hör 
till lärararbetet. Som exempel nämner en lärare att han/hon pratar med 
eleverna om de har något socialt problem hemma som de vill prata om. Det 
är delade meningar bland de tillfrågade lärarna om de får någon respons 
från skolledningen för att de engagerar sig extra. Någon uttrycker det på 
följande sätt: 
 

”Det händer att de säger i korridoren, ja det är bra att du är 
med, men det är som sagt mer det här att man råkar springa på 
varandra.” (Lärare 3) 

 
En annan lärare berättar att han/hon får höra att det är bra att han/hon 
engagerar sig. Skolledningen uppskattar det och tycker att det är bra, men 
det får inte kosta något säger läraren.  
 
En annan lärare menar att det ses som positivt om man engagerar sig extra, 
läraren menar att det nästan är ett måste. De lärare som säger ifrån och inte 
tar på sig extra arbetsuppgifter för att de tycker att de inte hinner med det, 
ses som motsträviga och att de inte vill utvecklas. Det är med andra ord 
negativt att inte ta på sig extra arbetsuppgifter. Läraren förväntar sig att 
skolledningen tar hänsyn till extra arbetsuppgifter vid löneförhandlingen. 
Men läraren vill poängtera att han/hon tar på sig extra arbetsuppgifter 
främst på grund av intresse. Läraren tycker att det är roligt att engagera sig 
men det handlar ändå om många timmar som läraren lägger ner varje 
månad. Läraren tycker att man ska kunna förvänta sig att det betalar sig när 
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man lägger ner så många timmar extra utöver sina ”vanliga” 
arbetsuppgifter. 
 
En annan lärare menar att skolledningen skulle se lärarnas extra 
prestationer mer om de genomförde fler lektionsbesök. Men enligt läraren 
har skolledningen för lite tid till det.  
 
 

7.6 Prestationer som förtjänar att belönas 
 
En lärare säger att han/hon har försökt att hitta ett slags värderingssystem 
för vad eleverna lär sig under sin gymnasietid. Läraren menar att en mall 
för vad eleverna ska ha med sig när de lämnar gymnasieskolan måste 
utformas. De lärare som arbetar för att ge eleverna det här ”paketet” som 
läraren kallar det och får eleverna att uppnå målen bör enligt den här 
läraren belönas. Läraren har efterlyst en slags projektorganisation där 
fokusering på ett ”paket” kan ske. 
 
En annan lärare tycker att pedagogiskt utvecklingsarbete ska belönas. Detta 
uttrycker läraren på följande sätt: 
 

”Det är pedagogik vi ska vara proffs på här i skolan. Jag tycker 
att den typen av arbete ska premieras.” (Lärare 3) 

 
En annan lärare uttrycker det enligt följande: 
 

”Jag har svårt för det där. Jag har ju den inställningen att jag 
har min lön och gör jag ett bra jobb förväntar jag mig en bra lön 
i förhållande till såna som inte gör ett lika bra jobb. Jag 
förväntar mig att chefen vet vilka som gör ett bra jobb och vilka 
som inte gör det. Några andra sådana här bonusar, det finns ju 
inte. Det förväntar jag mig inte heller.” (Lärare 2) 
 

En annan lärare tycker att en viktig egenskap hos en lärare är engagemang, 
att läraren verkligen bryr sig om sina elever. Vidare tycker läraren extra 
engagemang för elever eller för speciella grupper i skolan förtjänar att 
belönas. Men läraren menar att det kan vara svårt för skolledningen att veta 
exakt hur lärarna presterar, eftersom de inte har den där riktiga insynen. 
Belöningen kan enligt läraren vara i form av pengar men även i beröm. 
Enligt läraren är det viktigt för en lärare att få feed-back. Läraren tror att 
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många lärare upplever att de inte får tillräckligt med beröm och belöning. 
Läraren uttrycker det på följande sätt: 
 

”Jag kan tänka mig att det är många som känner att de inte får 
tillräckligt med beröm och belöning på det de gör, man förväntas 
göra så många extra uppgifter utöver det här med att undervisa 
och bry sig om eleverna.” (Lärare 5) 
 

En annan lärare tycker att det är förmågan att lära ut och förmågan att 
skapa ett intresse hos eleverna för ämnet, som är egenskaper hos en lärare 
som förtjänar att belönas. En annan lärare tycker att det ska synas i 
lönekuvertet om man är en bra eller dålig lärare, och det anser läraren att 
det gör. Dock tycker läraren att läraryrket är eftersatt vad gäller lön. 
 
 

7.7 Belöningsform som lärarna föredrar  
 

”Bli sedda. Det är ju det alla människor vill.” (Lärare 7) 
 

”Det här att man får uppskattning för det man gör i form av att 
chefen ser dig, kommenterar dig och att man får rätt lön, att det 
inte bara är ord utan att det faktiskt betalar sig.” (Lärare 2) 

 
Enligt två lärare värdesätter lärare olika saker beroende på ålder. Den ena 
läraren menar att en lärare som snart ska gå i pension vill få upp sin lön så 
mycket som möjligt. Samtidigt som den andra läraren tror att äldre lärare 
skulle uppskatta att vara ledig en dag i veckan eller helt enkelt arbeta 
kortare dagar och ändå ha kvar sin lön. Samma lärare tror att för yngre 
lärare är pengar viktigare än för äldre lärare, och ju äldre man blir desto 
mer värdesätter man tid. Enligt flera lärare finns det inga 
motivationspengar i skolans värld. Om det skulle finnas det så tycker en 
lärare att de pengarna skulle gå till den ”projektgrupp” som fungera bäst. 
Flera lärare poängtera att det i skolans värld inte handlar så mycket om 
pengar, det handlar snarare om arbetstid idag menar lärarna. En lärare 
uttrycker det på följande sätt: 
 

”Jag tror inte vi pratar pengar, jag tror vi pratar arbetstid idag. 
Alltså man skulle gärna se att man fick lite sänkt arbetstid eller 
undervisningstid, det är mer värt än pengar i skolan idag.” 
(Lärare 1) 
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Samtliga lärare som deltog i vår undersökning upplever beröm och 
uppmärksamhet som en form av belöning. En lärare anser att det är beröm 
och uppskattning som betyder mest, eftersom läraren då får svar på om 
arbetet uppskattas. Vidare menar samma lärare att om du som lärare arbetar 
fem extra timmar och får betalt för fem extra timmar vet du egentligen inte 
om skolledningen tycker att arbetet du har gjort var bra eller dåligt, därför 
menar läraren att beröm på så vis kan vara viktigare än pengar. Dock 
verkar det inte som att beröm är så vanligt förekommande. En lärare menar 
att de får uppmärksamhet om de stöter på varandra i korridoren. En annan 
lärare fick höra att dennes arbete uppskattades när han/hon funderade på att 
söka nytt jobb. Då kom det fram att skolledningen väldigt gärna ville ha 
läraren kvar på skolan. En lärare poängterar dock att många lärare nog har 
börjat tänka på om det är värt att lägga ner all extra tid utan att få något 
tillbaka. Denna lärare tror att många skulle uppskatta fortbildning, till 
exempel att språklärare kan få åka på kurser till det land vars språk de 
undervisar i. Läraren tror att många skulle uppskatta att skolledningen såg 
att det fanns ett behov för den sortens belöningar. 
 
 

7.8 Kriterier för utvärdering  
 
Det är viktigt att en utvärdering och de kriterier som den bygger på är 
kopplade till de mål staten har satt upp samt kommunens skolplan, menar 
en lärare. Vidare poängterar läraren ytterligare en gång att kopplingen 
mellan mål och prestation är mycket viktig. Finns det tydliga uppnåbara 
mål är det lättare att avgöra om en lärare arbetar för att uppnå dessa mål i 
sitt arbete menar läraren.  
 
Flera lärare tycker det är en svår fråga men betonar att socialkompetens är 
ett viktigt kriterium i en utvärdering när man arbetar med människor, vilket 
är fallet för lärare. Engagemang för eleverna, engagemang för 
undervisningsämnet och engagemang för skolans utveckling anser en lärare 
är viktiga kriterier i en utvärdering. Ytterligare kriterier som nämns är hur 
bra samarbetsförmåga läraren har, hur läraren fungerar i klassrummet 
tillsammans med eleverna och hur läraren fungerar gentemot elevernas 
föräldrar. Sedan för denna lärare en kort diskussion om elevernas 
studieresultat ska vara ett kriterium i en utvärdering för lärare. Detta kan 
sammanfattas med följande citat: 
 

”Men det är svårt att ha som belöningskriterium kanske, för det 
är ju jag som sätter betygen. Om jag visste att om jag satte högre 
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betyg så skulle jag få högre lön automatiskt tror jag inte att det 
skulle funka i längden.” (Lärare 2) 

 
En lärare poängterar att första kriteriet är att läraren gör det arbete läraren 
är anställd för att göra. Läraren säger att det kan tyckas vara en självklarhet 
men menar att så inte är fallet för alla. Ett annat kriterium som denna lärare 
nämner är viljan att utvecklas som lärare. Läraren menar att som lärare kan 
man inte nöja sig med att vara utbildad lärare utan lärare måste följa med i 
utvecklingen. 
 
Läraren som under det tidigare avsnittet prestationer som förtjänar att 
belönas pratade om ett ”paket”, återkommer till det här. Läraren anser att 
det är viktigt att kunna mäta det här ”paketet” på något sätt, så att det går 
att se vad eleven har fått med sig från gymnasieskolan. Vidare menar 
läraren att när en elev lämnar gymnasieskolan går eleven ut som en myndig 
samhällsmedborgare som måste kunna ta ansvar, inte bara för sig själv utan 
även för andra samhällsmedborgare. Läraren menar precis som föregående 
lärare att socialkompetens är ett mycket betydelsefullt kriterium i en 
utvärdering. Det är viktigt att lärarna kan forma eleverna så att de passar in 
i det fortsatta livet oavsett om eleven ska läsa vidare på högskolan eller ska 
ut i arbetslivet. Vidare tar läraren upp ett exempel om elever som har gått 
ett yrkesförberedande program. För att förtydliga vad läraren menar väljer 
vi att citera läraren:  
 

”Det är ju dom som egentligen ska ha spetskompetens. Det är 
dom som ska vara dom duktigaste, som ska kunna det allra 
senaste, det allra nyaste. Men där tror jag att man har missat 
väldigt mycket. När den här 18-åriga killen kommer ut och har 
läst fordontekniskt program med bilelektriskinriktning och kan 
alla dom nya datorerna i nya BMW, så ska han ändå börja med 
att byta olja på BMW för så har man alltid börjat i näringslivet. 
Men i det här paketet som han har med sig när han kommer ut 
ingår inte den här biten att han är socialt kompetent. Att liksom 
gå in och klappa den här verkstadschefen på axeln, hörru du 
flytta på dig för det här kan jag. Jag har lärt mig den här datorn 
och jag vet precis hur dom gör det här. Men det paketet tror jag 
att vi måste bli duktigare på att skicka med eleverna.” (Lärare 1) 

70  



Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 

7.8.1 Vem kan bäst utvärdera lärarnas arbete? 
 
Två lärare tycker att det är viktigt att både skolledning, kollegor och elever 
är delaktiga i en utvärdering för att få en helhetsbild av lärarnas arbete. En 
av lärarna menar att det är olyckligt om endast skolledningen utvärderar 
lärarnas arbete eftersom de inte är ute i klassrummen så ofta och ser 
lärarnas vardag. Samtidigt menar en lärare att skolledningen bör veta vad 
lärarna gör, det borde ingå i skolledningens arbetsuppgifter. En annan 
lärare anser att det är eleverna som kan utvärdera lärarnas arbete mest 
rättvist, eftersom det är eleverna som lärarna dagligen arbetar med. En 
annan lärare anser att det är eleverna som står för den verkliga 
utvärderingen. Men poängterar dock att det finns två olika 
elevutvärderingar. Den formella utvärderingen och den som sker kompisar 
emellan. Samtidigt som en annan lärare menar att eleverna kan göra en 
utvärdering av lärarnas arbete till en viss del. Med detta menar läraren att i 
dag har eleverna stort medinflytande, vilket har inneburit att många elever 
tror att de vet precis hur det ska vara i skolan.  
  
Vad gäller synen på hur väl kollegor kan utvärdera varandras arbeten 
skiljer sig åsikterna åt. Två lärare är helt övertygande om att det inte är 
någon bra idé. En av lärarna anser att en utvärdering av kollegor kan 
likställas med dokusåpan Robinson. Den andra läraren är inne på samma 
spår som föregående lärare. Läraren anser att det är svårt att kritisera och 
utvärdera kollegor. 
 

”Det är ju svårt att ge sig in och trampa på varandra, man kan 
såra och såna saker.” (Lärare 6) 

 
En lärare menar däremot att det är kollegorna som bäst kan avgöra om en 
lärare gör ett bra eller dåligt arbete. Men då måste kollegorna vara 
närvarande för att kunna göra den bedömningen, vilket inte förekommer så 
ofta. Vidare menar läraren att det även kan vara känsligt att utvärdera en 
kollega. Flertalet lärare anser att kollegor ska stötta varandra istället för att 
utvärdera varandra.  
 
En annan lärare anser att skolan lever i en för snäv värld. Med det menar 
läraren att skolan har för lite referensnivåer i samhället. Skolan vet för lite 
hur det fungerar utanför skolans värld och får därför ofta feed-back på att 
eleverna kan för lite. Därför anser denna lärare att det är bättre om det 
kommer folk utifrån och genomför en utvärdering av lärarnas arbete. En 
annan lärare menar dock att det inte kan vara vem som helst utanför 
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skolans värld, utan helst en lärare eller pedagog som vet vad skolan har för 
mål och hur arbetssituationen ser ut för lärare. 
 
 

7.9 Dagens belöningssystem  
 
Samtliga lärare upplever att det inte finns något formellt belöningssystem 
på deras skola. Däremot upplever många lärare att det finns ett informellt 
belöningssystem.  
 

”Individuell lönesättning heter det så fint, ….min erfarenhet av 
det är att det används för att bestraffa de som man inte tycker 
uppfyller någon slags miniminivå och de övriga får dela ganska 
jämt på den övriga kakan.” (Lärare 1) 

 
Utöver den individuella lönesättningen, det vill säga pengar så upplever 
många av lärarna att det inte finns något belöningssystem. En lärare 
beskriver situationen på följande sätt: 
 

”Det är som sagt så att ingen ska framhävas mer än någon 
annan, vi är alla lika.” (Lärare 3) 

 
Samtidigt menar en lärare att tar en lärare på sig extra arbetsuppgifter och 
engagerar sig visar det sig i längden vad gäller lön, men läraren ser dock 
inte det som ett formellt belöningssystem. En annan lärare berättar att vid 
lönesamtalen får man ofta beröm och uppskattning vilket kan ses som ett 
informellt belöningssystem.  
 
Samtliga lärare upplever julklappar, frukter och avslutningsmiddagar som 
en form av belöning. Dock ser de flesta inte fortbildning som någon form 
av belöning, utan snarare en självklarhet. De menar att det bör ligga i 
skolledningens intresse att de håller sig ”up-to-date” som en lärare 
uttrycker det. 
 
En lärare menar att möjligheten till att få en belöning kan fungera som en 
morot för många lärare samtidigt som det kan vara en extra stressfaktor. 
Vidare uttrycker sig läraren enligt följande: 
 

”Det finns som sagt många här som lägger ner en massa extra 
arbete, men de får inte så mycket betalt för det. Ska man få 
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medarbetare engagerade så måste det finnas någon belöning, det 
är inte mer än logiskt.” (Lärare 5) 

 
En annan lärare uttrycker sin åsikt vad gäller belöningar enligt följande: 
 

”Jag blir ju inte bättre lärare för att jag får bättre betalt.” 
(Lärare 7) 

 
En lärare menar att som person blir man inte mer motiverad av en belöning 
utan läraren anser att arbetet i sig är en belöning. 
 
 

7.10 Ett fungerande belöningssystem ur lärarnas 
perspektiv 

 
Det råder delade meningar bland lärarna vi intervjuade när ordet 
belöningssystem kom på tal. En lärare nämner att han/hon inte tror att det 
blir roligare att arbeta om det finns ett belöningssystem i skolan. Läraren 
menar snarare att det skulle kännas olustigt. Dock poängterar läraren att det 
skulle vara intressant om någon kunde hitta ett belöningssystem för skolan 
som fungerar, men denna lärare har svårt att se det själv.  
 
En annan lärare tycker att det fungerar bra som det är i skolan och har inga 
direkta förslag på hur ett bra belöningssystem ska utformas. Läraren menar 
att det är svårt att använda sig av bonusar i skolan eftersom produkten som 
skolan producerar är vad eleverna kan. Det är omöjligt att mäta lärarnas 
insatser utefter vad eleverna kan eftersom förutsättningarna är olika menar 
läraren.  
 
Ett bra belöningssystem ska tillvarata lärarnas kompetens bättre menar en 
lärare. Det anser denna lärare att skolan idag är dåliga på att utnyttja i vissa 
lägen. Läraren menar att de lärare som är bra på någonting, till exempel 
projektutveckling borde få arbeta mer med det. Men som det är i nuläget är 
lärarna låsta vid undervisningsskyldigheten, som innebär att en lärare ska 
undervisa ett visst antal timmar om året. Läraren berättar att det ska väldigt 
mycket till om exempelvis 10 timmar ska plockas bort från undervisningen 
för att läraren istället ska få arbeta med projektutveckling. Läraren menar 
att lärare är mer intresserad av tid än pengar idag. Ett bra belöningssystem 
enligt denna lärare skulle innebära att lärare som är duktiga på andra saker 
som exempelvis projektutveckling ska få mindre undervisningstimmar och 
mer timmar till att utveckla projekt.  
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För en språklärare skulle möjligheten att få åka på fortbildning vara en 
belöning enligt en lärare. Läraren menar exempelvis att en engelsklärare 
dagligen bara hör sin egen och elevernas engelska. Om läraren då skulle få 
möjlighet att åka till ett engelsktalande land för att förbättra och utveckla 
språket skulle det vara en stor belöning. Men tyvärr finns inte de pengarna, 
vilket är tråkigt menar läraren. Vidare menar läraren att får man okej från 
skolledning att åka iväg på en resa så säger produktionen nej. Läraren anser 
att de pengar skolan har fått, ska skolan själv få styra över. Skolledningen 
skulle då kunna använda dessa pengar till belöningar.  
 
Ett bra belöningssystem ska vara öppet där lärarna vet vad som premieras 
menar en annan lärare. Vidare anser denna lärare att det är viktigt med 
tydliga riktlinjer. Med detta menar läraren att om exempelvis skolan arbetar 
för pedagogiska frågor då vet lärarna att om de arbetar i den riktningen 
kommer det att belönas. Det är viktigt att önskvärda prestationer 
uppmärksammas annars kan det leda till att endast eldsjälar driver skolans 
viktiga frågor, och dem slocknar också så småningom menar läraren. 
 
En annan lärare menar att muntliga belöningar och möjligheten till feed-
back på lärarnas arbete är viktiga faktorer i ett belöningssystem. Vidare 
menar läraren att läraryrket är ett tungt yrke som har förändrats mycket 
med åren. Idag har lärarna fler elever, mer administrativa arbetsuppgifter 
etcetera. Läraren anser att det borde löna sig att ta på sig extra 
arbetsuppgifter, vilket det inte gör i dagsläget. 
 
Att utforma ett belöningssystem är svårt anser en lärare. Enligt denna lärare 
kan inte ett belöningssystem bygga på vilka betyg eleverna får. Har en 
lärare tur får läraren bra elever, har läraren otur får läraren mindre bra 
elever. Läraren menar att det inte skulle fungera om lärare bedömdes 
utefter hur bra betyg lärarens elever får. Läraren uttrycker problematiken 
enligt följande: 
 

”Jag ska bygga om huset, jag måste ha mer lön nu sätter vi VG 
på alla. Det går inte.” (Lärare 7) 
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7.10.1 Fördelar och nackdelar med ett belöningssystem 
 
Fördelen med ett belöningssystem, om det är ett öppet system, är att alla 
vet riktningen, det vill säga vad skolan arbetar för. En annan fördel är att 
det kan öka arbetsmotivationen menar en annan lärare. Ytterligare en fördel 
följer av nedanstående citat: 
 

”Fördelar skulle kunna vara att man faktiskt kan uppmuntra 
varandra.” (Lärare 2) 

 
Belöningar är viktiga enligt en lärare och läraren menar att det bara kan 
finnas fördelar med belöningar om de är ärligt menade. En nackdel kan 
vara att en del känner sig förfördelade. Läraren menar att det finns alltid 
vissa som får en liten sak att bli stor. Sedan finns det dem som presterar i 
skymundan och inte uppmärksammas, vilket kan ses som en nackdel menar 
läraren. Andra nackdelar som en annan lärare framför är att det 
förmodligen skulle bli hets efter att få belöningar och att lärarna kan lura 
till sig belöningar eftersom skolledningen inte har möjlighet att kontrollera 
allt lärarna gör. 
 
En nackdel som nämns av en annan lärare är att om det införs något som en 
stor majoritet är emot kan det leda till att personalen känner sig oduglig. 
Det kan också medföra att vissa gör saker utåt och sedan när 
klassrumsdörren stängs står de inte för det längre menar samma lärare. 
Vidare menar läraren att ett belöningssystem skulle kunna innebära att 
många mår dåligt.  
 
Avundsjuka kan vara en nackdel enligt flera lärare. Men en lärare säger 
samtidigt att han/hon inte upplever att avundsjukan är så stor i skolans 
värld. Detta tror läraren beror på att lärarna är medvetna om att 
verksamheten måste utvecklas och de som är bäst på att utveckla 
verksamheten ska göra det. Läraren ser dock en risk i att duktiga lärare 
plockas bort från katedern och arbetar med andra saker. Bara för en lärare 
är en duktig pedagog kanske läraren inte är duktig på att utveckla 
verksamheten.  Läraren vi intervjuade exemplifierar detta enligt följande: 
 

”För 40 år sedan så gällde att dom duktigaste fotbollsspelarna 
dom blev domare. Det var någon slags belöning för att man var 
duktig fotbollsspelare. Men man kanske var urkass som domare.” 
(Lärare 1)  
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7.11 Exempel på problem som lärarna upplever i 
dagens skola 

 
En lärare upplever att informationsflödet mellan rektorerna och de i 
statshuset som bestämmer vad rektorerna får och inte får göra är mycket 
dålig. De i statshuset har i sin tur politiker över sig som bestämmer vad 
dem får och inte får göra. Enligt läraren kommunicerar dessa nivåer mycket 
lite med varandra. Tjänstemännen i statshuset vet enligt läraren mycket lite 
om vad som händer i skolan på detaljnivå. Trots det är det de som 
bestämmer. Om politiker ska ta reda på vad som händer i skolan går de till 
tjänstemännen i kommunen. Läraren menar att kommunikationen i 
hierarkin inte fungerar så bra.  
 
Ytterligare en synpunkt som kommer fram under en intervju är att de 
gymnasieskolor som har flest elever med ”icke godkänt” får mer finansiellt 
stöd än de som har många elever med ”mycket väl godkänt” idag. Vad det 
är som ska belönas ställer till det en del, menar läraren. Man får inget extra 
för att man är duktig, utan de som inte är så duktiga får istället mer 
resurser. Läraren menar att inte enbart de svaga ska lyftas till det bättre 
utan även de som är duktiga ska lyftas till att bli ännu bättre. Läraren 
uttrycker det på följande sätt: 
 

”Sverige är inget arbetarland, vi är ett högteknologiskt land. Vi 
måst ha fram de duktiga eleverna till högskolan, annars kanske vi 
får sätta upp våra symaskiner i Borås och börja sy skjortor 
igen.” (Lärare 1) 

 
 

7.12 Sammanfattning av empiri- ur ett lärarperspektiv 
 
I detta kapitel har vi tagit upp det som framkom under besöksintervjuerna 
med lärarna. Det visade sig att lärare inom olika skolor arbetar mycket 
olika, och även lärare inom en och samma skola arbetar mycket olika. 
Ytterligare en åsikt som framkom är att lärarnas mål är att hjälpa eleverna 
att uppnå betyget godkänt, och att det inte finns några andra konkreta mål 
för lärarna i deras arbete. Samtliga lärare upplever att det inte finns något 
formellt belöningssystem på deras skola. Vidare anser de flesta lärarna som 
vi har intervjuat att de tycker att det får för lite feed-back på sitt arbete. 
Samtliga lärare ser beröm och uppmärksamhet som en form av belöning 
och det som motiverar samtliga lärare är eleverna. 
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8 ANALYS 
 
I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet utifrån den teoretiska 
referensramen. Analysen används sedan som verktyg för att besvara 
uppsatsens undersökningsfrågor, vilket leder till att syftet med uppsatsen 
uppnås.  
 
 

8.1 Likheter och skillnader vad gäller 
organisationsstruktur vid Linköpings kommunala 

gymnasieskolor 
 
De fem kommunala gymnasieskolorna vi har besökt under våra 
intervjutillfällen har både likheter och skillnader vad gäller 
organisationsstrukturen. Likheterna beror sannolikt på att skolorna ligger 
inom samma kommun och att skolorna därmed har liknande förutsättningar 
att utgå ifrån. Detta med tanke på att varje kommun ska upprätta en 
kommunal skolplan där det framgår vilka specifika mål respektive kommun 
har för sina skolor. Men trots att skolorna ska följa den kommunala 
skolplanen har skolorna ändå möjlighet att sätta sin egen prägel på skolan. 
Genom den lokala skolplanen har varje skola möjlighet att utforma 
specifika mål för sin egen skola och därigenom sätta sin egen prägel på 
skolan. Detta var något som vi upptäckte vid våra besök på skolorna, ingen 
skola var egentligen den andra lik mer än att de skulle följa vissa bestämda 
lagar och regler. Dessa skillnader som ändå finns mellan skolorna tror vi 
främst beror på att skolorna är olika stora. En del skolor har enbart 
studieförberedande program samtidigt som andra har såväl 
studieförberedande som yrkesförberedande program. Slutligen tror vi att 
den person som har det övergripande ansvaret på skolan, det vill säga 
rektorn, har en stor inverkan och ett stort inflytande på 
organisationsstrukturen, vilket innebär att även rektorn sätter ”sin” prägel 
på skolan.  
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8.1.1 Har skolans storlek betydelse för 
organisationsstrukturen? 

 
Vi tror att storleken på skolorna har betydelse för organisationsstrukturen. 
Detta med anledning av att de skolor vi har besökt som är av mindre storlek 
har skolledning, lärare och elever befunnit sig under samma tak. Vi tror att 
känslan av tillhörighet och även samhörigheten på skolan ökar när 
skolledning, lärare och elever befinner sig under samma tak. Skolledningen 
har då större möjlighet att ”springa på” såväl lärare som elever och 
därigenom få en större insyn i organisationen. Detta kan medföra att lärarna 
känner att skolledningen bryr sig och att de därigenom motiveras till att 
prestera det där lilla extra. Detta kan understödjas med Jacobsen & 
Thorsviks (2002:198-300) resonemang där de menar att organisationer har 
ett önskemål om att medarbetarna ska känna en tillhörighet till 
organisationen för att prestera det där lilla extra. Att skolledning, lärare och 
elever befinner sig under samma tak kan även innebära att möjligheten till 
feed-back ökar. Är skolan större sitter i många fall skolledningen mer 
avskilt från både lärare och elever och därmed hela verksamheten. Detta ser 
vi som en nackdel, eftersom i skolledningen sitter de rektorer som har det 
direkta personalansvaret, vilket innebär att de ska stötta och motivera de 
lärare som ingår i deras ansvarsområde. Vi anser att rektorernas arbete 
försvåras genom att de avskiljs från den dagliga verksamheten ute på 
skolorna. Detta kan understödjas med de intervjusvar vi fick från lärarna 
under våra intervjuer. Lärarna menar att rektorerna i många fall inte har den 
insyn i lärarnas arbete som de borde ha och därigenom har rektorerna svårt 
att ge lärarna den kontinuerliga feed-back de behöver för att utvecklas i 
deras arbete.  
 
Enligt Steers & Porter (1983:3-6) är feed-back viktigt för individer för att 
få reda på om en prestation är bra eller dålig. Om rektorerna istället 
placeras tillsammans med lärarna de har det direkta personalansvaret för, 
anser vi att de får större insyn i lärarnas arbete och därmed kan de stötta 
och motivera lärarna i deras arbete genom mer kontinuerlig feed-back på 
ett mer framgångsrikt sätt.  
 
Rektorerna måste även genomföra fler lektionsbesök än vad som 
genomförs i dagsläget för att få större insyn i lärarnas arbete, vilket indirekt 
innebär högre kostnader för skolorna. Detta är något som bör beaktas då 
den offentliga sektorn har en begränsad ekonomi. Lawler (i Steers & 
Porter, 1991:512) menar att ett fungerande belöningssystem kostar mycket 
pengar för en organisation. Därför är det viktigt att utforma ett 
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belöningssystem som utvecklar organisationen så att de mål som är 
uppsatta för organisationen uppnås. Därigenom får organisationen något 
tillbaka för de pengar som organisationen har satsat i ett fungerande 
belöningssystem. Vi anser därför att skolorna bör fundera på om en 
omprioritering av skolans pengar är möjlig. Detta med tanke på att feed-
back är något som efterfrågas av lärarna vi har intervjuat samt att 
rektorerna framförde önskemål om att få större möjlighet till att ge 
kontinuerlig feed-back och därigenom belöna lärarna. Om lärarna får den 
feed-back de efterfrågar leder det till att de kan utvecklas i sin undervisning 
vilket i slutändan gynnar eleverna som får en bättre undervisning. 
 
 

8.1.2 Skillnader mellan gymnasieskolorna beroende på vilken 
inriktning gymnasieskolorna har 

 
En rektor påpekar att det troligen krävs mer av en lärare som undervisar 
elever på yrkesförberedande program än lärare som undervisar elever på 
studieförberedande program. Elever på yrkesförberedande program är 
oftast inte lika studiemotiverade, frånvaron är betydligt högre samt att 
elevgrupperna inte är lika homogena vad gäller kunskapsnivån som de är 
på ett studieförberedande program. Därmed ställs det andra krav på en 
lärare som undervisar i kärnämnen på ett yrkesförberedande program, i 
jämförelse med lärare på ett studieförberedande program. Exempelvis 
kanske lärarna måste visa större engagemang och arbeta hårdare för att 
eleverna ska tycka det är kul att gå till skolan. Detta kan en del lärare 
kanske uppleva som arbetsamt varför det är mycket viktigt att lärarna får 
det stöd de behöver från skolledningen. Att skolledningen stödjer och 
uppmärksammar lärarnas arbete kan innebära att lärarna då känner att deras 
arbete är betydelsefullt. En belöning i form av uppmärksamhet kan 
motivera lärarna att fortsätta undervisa trots att de tycker att det är 
arbetsamt. Detta resonemang är i likhet med Svensson & Wilhelmssons 
(1988:69-70) resonemang som innebär att belöningar handlar om 
individens behov av att synas och känna sig betydelsefull.  
 
Exempel på motivationsfaktorer är enligt Herzbergs tvåfaktorsteori  ansvar 
och arbetet i sig. Detta kan innebära att lärare ser arbetet att undervisa 
elever på yrkesförberedande program som motiverande då de ställs inför 
utmanande mål, vilket ger lärarna en utmaning i undervisningen. Detta kan 
kopplas till det resonemang som Latham & Locke (i Hume, 1995:26) för 
angående mål. De menar att utmanande mål upplevs som mer motiverande 
än lättuppnåeliga mål. I likhet med rättviseteorin anser vi att de lärare som 

79  



Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 
har mer krävande arbetsuppgifter borde få kompensation för det. Vilket 
även lärarna framförde vid intervjutillfällena. Problemet som kvarstår är 
hur skolledningen ska se dessa prestationer. Vi anser i likhet med lärarna vi 
intervjuade att skolledningen lättare skulle se dessa prestationer om de 
genomför fler lektionsbesök. Återigen måste dock hänsyn tas till den 
begränsade ekonomin, i likhet med resonemanget i föregående avsnitt.  
 
 

8.1.3 Lärarnas olika arbetssätt 
 
Att skolorna har olika inriktningar och sin egen prägel på skolan kan även 
vara en anledning till att arbetssätten för lärare varierar mellan skolorna, 
och även inom en och samma skola. På en del skolor arbetar lärarna 
mycket självständigt samtidigt som lärare på andra skolor arbetar mer i 
arbetslag kring ett program eller kring ett ämne. Lärarna ser både fördelar 
och nackdelar med dessa arbetssätt. Vår uppfattning är att varje skola bör 
främja team-arbete. Detta med tanke på, att vi i likhet med de lärare vi 
intervjuade, anser att lärarna då kan stötta och motivera varandra i arbetet, 
vilket i längden borde leda till en bättre undervisning som i slutändan 
gynnar eleverna. Men enligt Maslows behovshierarki har varje individ 
olika behov och varje individ är på olika nivåer i behovshierarkin. Detta 
kan innebära att alla individer inte har behov av att arbeta i team, utan vissa 
har ett behov av att arbeta självständigt istället. Detta kan även 
understödjas med de intervjusvar lärarna gav oss, där vissa lärare föredrog 
att arbeta självständigt, samtidigt som andra hellre ville arbeta i team. Av 
dessa anledningar anser vi att det är viktigt att skolledningen lyssnar och tar 
till sig av vad respektive lärare uppskattar för arbetssätt, för att så långt som 
möjligt kunna tillfredsställa samtliga lärares behov. Vi anser utifrån 
ovanstående resonemang att skolorna därför bör främja såväl självständigt 
arbete som team-arbete. Det kan skolorna göra genom att använda sig av 
såväl individuella som kollektiva belöningar. Individuella belöningar 
innebär enligt Jacobsen & Thorsvik (2002:303-304) att enskilda 
medarbetare belönas, vilket främjar självständigt arbete. Kollektiva 
belöningar innebär istället enligt Jacobsen & Thorsvik (2002:303-304) att 
belöningar tilldelas grupper för att på så sätt uppmuntra samarbete, vilket 
främjar team-arbete på skolorna. 
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8.1.4 Rektorns inflytande på skolan 
 
Vi anser att den rektor som har det övergripande ansvaret på skolan har 
inflytande på hur skolan är organiserad och hur den praktiskt sätt fungerar. 
Alla individer är olika, beroende på individens bakgrund och tidigare 
erfarenheter i livet. Därför anser vi att rektorernas personlighet och ledarstil 
präglar de olika skolornas sätt att organisera sin verksamhet, vilket vi anser 
är positivt. Varför vi anser att det är positivt beror på att vi har en 
uppfattning om att individer som får arbeta med det dem tror på ofta 
presterar bättre än individer som arbetar med något dem inte tror på.  
 
 

8.2 Måluppfyllelse utifrån ett skollednings- och ett 
lärarperspektiv 

 
Samtliga rektorer understryker att skolans måluppfyllelse handlar om att 
sätta eleverna i fokus. Det är enligt en rektor därför de finns till. Hur skolan 
ska arbeta för att uppnå detta menar både rektorerna och lärarna som vi har 
intervjuat regleras i de statliga styrdokumenten som skolverket ger ut. 
Dessa styrdokument är lagstadgade, vilket innebär att alla kommunala 
gymnasieskolor i Sverige ska följa dessa. Vidare finns det lokala 
styrdokument på olika nivåer. Det finns styrdokument för kommuner, och 
samtliga gymnasieskolor vi har besökt har även lokala styrdokument för 
den enskilda skolan. Det finns även programmål och kursmål.  
 
Vår uppfattning är att lärarnas mål i deras arbete snarare handlar om att 
hjälpa eleverna att minst uppnå betyget godkänt, än mål med hur lärarna 
ska utföra sitt arbete. Varför det är så tror vi kan bero på att det är elevernas 
prestationer som syns ”utåt” och inte om läraren exempelvis är en duktig 
pedagog eller liknande. Enligt motivationsprocessen är mål med arbetet en 
central faktor för att skapa motiverade medarbetare. Det är viktigt att veta 
vilka handlingar som leder till målet enligt motivationsprocessen. Vi anser 
inte att det är tillräckligt att ha målet att hjälpa eleverna att uppnå betyget 
godkänt för lärare. Detta understödjer vi även med målteorin. Målteorin 
bygger bland annat på att målen ska vara klara och konkreta. Enligt vår 
uppfattning bör det på gymnasienivå finnas mer specifika mål för lärarna i 
deras arbete. Detta understödjer vi med det som framkom under 
intervjuerna, att många lärare upplever att det inte finns några klara och 
konkreta mål för dem. Dock anser vi inte att det ska sättas upp allt för 
många mål för lärare. För många mål kan leda till att det skapas 
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målkonflikter och kan även leda till att lärarna förlorar fokus, det vill säga 
glömmer bort det viktigaste målet som är att hjälpa eleverna att uppnå 
betyget godkänt.  
 
Enligt en lärare har skolans rektor en god insikt i hur lärarna presterar. 
Dock vet inte läraren hur rektorn har den insikten då rektorn gör 
lektionsbesök mycket sällan. Enligt motivationsprocessen är det viktigt att 
veta vilka handlingar och på vilket sätt rektorerna får insikt i lärarnas arbete 
för att lärarna ska motiveras i deras arbete. Även Svensson & Wilhelmsson 
(1988:10) understryker vikten av att medarbetarna vet hur prestationer mäts 
och bedöms. Svensson & Wilhelmsson (1988:10) tar även upp att det är 
viktigt att medarbetarna vet vilket resultat organisationen ska uppnå. Detta 
anser vi utifrån våra besöksintervjuer att lärarna vet. Det handlar enligt 
både rektorerna och lärarna om att hjälpa eleverna att uppnå minst betyget 
godkänt.  
 
 

8.3 Önskvärt beteende och goda prestationer 
 
Rektorerna kunde snabbt svara på vad som är önskvärt beteende och goda 
prestationer hos lärare. Exempel på egenskaper som lyfts fram vid 
intervjuerna är att: 
 
 Läraren ska ha goda ämneskunskaper 
 Läraren ska kunna samarbeta med kollegor 
 Läraren ska tycka om att undervisa 
 Läraren ska ha förmåga att se eleverna 
 Läraren ska vilja utvecklas 

 
Några av dessa egenskaper går relativt enkelt att mäta, som till exempel om 
läraren har goda ämneskunskaper. Men de andra egenskaperna som tas 
upp är enligt vår mening svåra att mäta. Enligt vår uppfattning är det minst 
lika viktigt, om inte viktigare, att mäta även de andra egenskaperna. Detta 
anser vi i likhet med motivationsprocessen. Motivationsprocessen bygger 
på att medarbetarna har behov som leder till en handling, genom att utföra 
handlingen uppnår individen ett mål och detta får individen feed-back på. 
Feed-back gör att individen då vet om handlingen var bra eller dålig. Vi 
upplever att de olika gymnasieskolorna har kommit olika långt på området, 
vad gäller mätning av lärarnas egenskaper, utifrån vad som framkom under 
intervjuerna. Vissa rektorer anser att de inte har så bra verktyg för att mäta 
alla egenskaper hos lärarna, samtidigt som andra rektorer har detaljerade 
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löningar på hur dessa egenskaper ska mätas. Lärarnas åsikt är att det 
förutom eleverna inte finns någon som utvärderar arbetet. Enligt fjärde steg 
i Maslows behovshierarki har individer behov av erkännande, 
uppmärksamhet från andra, prestige etcetera. Enligt vår mening 
tillfredsställs inte dessa behov till 100 procent av elevernas utvärdering. Vi 
tror att lärarna behöver få erkännande och uppmärksamhet från sin chef, 
det vill säga från rektorn. Detta resonemang stödjer vi även med Hertzbergs 
tvåfaktorsteori som bygger på att medarbetarna endast kan bli motiverade 
av själva arbetet. Genom att skolledningen uppmärksammar själva arbetet 
och arbetsuppgifterna tror vi att det leder till mer motiverade medarbetare. 
Detta resonemang är även i linje med det Svensson (2001:25-31) tar upp. 
Svensson (2001:25-31) menar att genom att en organisation följer upp 
medarbetarnas prestationer visar organisationen att de värdesätter goda 
arbetsprestationer. 
 
Enligt motivationsprocessen är det mycket viktigt att ge medarbetarna feed-
back på deras arbete. Utifrån det empiriska materialet som vi har samlat in, 
anser de lärare vi har intervjuat att de inte får tillräckligt med feed-back på 
deras arbete. Det är enligt dem en allmän uppfattning bland lärarna. Många 
lärare upplever att dem får feed-back om de stöter på rektorn i korridoren 
och rektorn kommer ihåg något bra som dem har gjort. Detta är inte i linje 
med motivationsprocessen. Vi anser i likhet med motivationsprocessen att 
de olika delarna i denna teori är viktiga för att öka motivationen hos 
medarbetarna. Viktiga faktorer enligt motivationsprocessen som vi anser 
saknas är klara och konkreta mål samt tillräcklig feed-back på lärarnas 
arbete. 
 
På varje skola finns det visioner och riktlinjer, men vår uppfattning är att 
det inte finns klart uttryckt vilka beteenden och vilka prestationer hos lärare 
som premieras. Detta kan vi även understödja med Wennås (1994:8-9) 
resonemang, där Wennås (1994:8-9) menar att skolans mål är vida och 
långsiktiga. Vi tror att orsaken även kan vara att det är svårt att sätta upp 
konkreta mål som går att ”ta på” vad gäller till exempel lärarnas vilja att 
utvecklas, lärarnas förmåga att se eleverna etcetera. Enligt målteorin är 
klara, konkreta och utmanande mål med angiven tidsfrist som ändå är 
realistiska en förutsättning för att motivera medarbetarna. 
  
Med stöd av de resonemang som har behandlats i detta avsnitt verkar det 
vara så att lärarna saknar att skolledningen ”ser dem” och utvärderar deras 
arbete tillräckligt. Detta problem kan lösas på olika sätt, dock kan det i ett 
inledningsskede kosta mer pengar än vad som finns inom skolans ramar 
idag. Men vi tror att skolan på längre sikt kommer att tjäna på att försöka 
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lösa de problem som lärarna upplever idag. Genom att skolledningen 
arbetar med det lärarna upplever som brister idag tror vi att det kan leda till 
att lärarna kommer att känna sig mer motiverade och sköta sitt arbete på ett 
bättre och mer effektivt sätt. Det ena förslaget är som vi tidigare nämnt att 
rektorerna bör göra fler lektionsbesök. Detta för att få större insyn i lärarnas 
arbete för att därigenom kunna ge lärarna den feed-back de behöver för att 
utvecklas som lärare. Detta tror vi i slutändan leder till en högre kvalitet på 
utbildningen, vilket kommer att gynna eleverna och därmed uppnår skolan 
sin måluppfyllelse, nämligen eleverna i fokus. Det andra förslaget är att 
skapa mer hierarkiska strukturer i den platta organisationen skolan har idag. 
Detta genom att ha programansvariga, ämnesansvariga, kursansvariga 
etcetera, vilket medför att ansvar delegeras ner från rektorn längre ner i 
organisationen. Vi tror att detta innebär att möjligheten är större att fler 
medarbetare känner att han/hon blir sedda, samtidigt som rektorernas 
ansvar att motivera sina medarbetare minskar. Vi tror att det är näst intill 
omöjligt för en person att ”se” och motivera exempelvis 80 individer, vilket 
är fallet för många rektorer idag. 
 
 

8.4 Beteenden och prestationer som förtjänar att 
belönas 

 
Rektorerna och lärarna har samma åsikt om vilka prestationer hos lärare 
som förtjänar att belönas. Duktiga pedagoger, engagerade lärare, 
förmågan att skapa ett intresse hos eleverna är tydliga exempel som 
framkommer under intervjuerna.  
 
Samtliga lärare som vi har intervjuat tar på sig extra arbetsuppgifter utöver 
sina ”vanliga” arbetsuppgifter. Dock är det nästan ett måste enligt en lärare. 
De lärare som inte tar på sig extra arbetsuppgifter anses vara motstridiga 
och saknar viljan att utvecklas. Vidare menar läraren att han/hon förväntar 
sig att det ska löna sig att ta på sig extra arbetsuppgifter. I linje med 
förväntansteorin skapar en förväntan om en belöning ökad motivation. 
Individen blir enligt förväntansteorin mer motiverad att uppnå målet vilket 
enligt teorin gör individen mer effektiv och målinriktad om det finns ett 
belöningssystem. Ytterligare en positiv effekt med ett belöningssystem är 
att det kan skapa rättvisa på en arbetsplats. Om belöningssystemet är 
rättvist leder även det till att medarbetarna motiveras ytterligare enligt 
rättviseteorin. Avsaknad av ett belöningssystem när medarbetarna förväntar 
sig en belöning kan enligt förväntansteorin och teorin om det psykologiska 
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kontraktet leda till att medarbetarna blir omotiverade. Detta på grund av 
förväntanskonflikter.  
 
Enligt en lärare behöver inte belöningar av goda prestationer bara vara i 
form av pengar. Det är enligt läraren nästan viktigare att få feed-back för 
att få bekräftat hur man som lärare har presterat. Enligt läraren säger inte 
mer pengar om arbetet var bra utfört eller inte. Som exempel tar läraren 
upp att om han/hon arbetar över tio timmar en vecka och får ut en summa 
pengar för det säger det honom/henne inget om arbetet var väl utfört eller 
inte. Det är flera lärare som tycker att de får för lite feed-back på sitt arbete. 
Enligt motivationsprocessen är feed-back en mycket viktig faktor för att 
motivera medarbetarna i deras arbete, varför vi tycker att skolledningen bör 
uppmärksamma detta.  
 
Andra lärare tycker att extra prestationer förtjänar att belönas i pengar. Det 
går inte att lägga ner hur mycket extra tid som helst utan att det lönar sig. 
Det är ändå väldigt mycket tid som lärarna tar från sin fritid, familjen blir 
lidande och det måste kompenseras även i pengar. Även eldsjälarna 
slocknar efter ett tag menar en lärare.  
 
Vår uppfattning är att vissa rektorer upplever att de vet rätt så bra vilka 
prestationer som förtjänar att belönas och de anser att de belönar sådana 
prestationer. Även de allra flesta lärarna vet vilka prestationer som förtjänar 
att belönas, dock är det inte mycket som belönas enligt deras uppfattning. 
Är lärarnas förväntningar för höga eller är skolledningens belöningar 
otillräckliga? Enligt det psykologiska kontraktet kan det ibland bli så att 
medarbetarna förväntar sig mer än vad de får. Det kan enligt det 
psykologiska kontraktet uppstå missförstånd och förväntanskonflikter om 
belöningen inte uppgår till det medarbetarna förväntar sig. Vi anser med 
stöd av teorin om det psykologiska kontraktet att det eventuellt går att 
undvika genom mer samtal mellan skolledningen och lärarna. Vi tror att det 
går att skapa mindre förväntanskonflikter genom mer samtal mellan 
skolledningen och lärarna. Genom att minska förväntanskonflikterna går 
det att skapas bättre balans mellan lärarnas förväntningar och 
skolledningens belöningar.  
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8.5 Konsten att motivera lärare 
 
Lärarna anser att det som motiverar dem i deras arbete är eleverna. Den 
första frågan vi ställer oss är, varför finns det inga andra faktorer som 
motiverar lärarna i deras arbete? Visst nämner lärarna andra faktorer som 
motiverar dem, till exempel att de får hålla på med sitt favoritämne hela 
dagarna, men allt har i slutändan ändå en koppling till eleverna. Många 
anser att det är motiverande att se att eleverna utvecklas både vad gäller 
kunskap och även som samhällsmedborgare.  
 
Det intressanta är att de rektorer vi har intervjuat menar att det är deras 
uppgift att motivera och stötta lärarna i deras arbete.  De menar till exempel 
att de motiverar sina lärare genom att uppmuntra och uppmärksamma bra 
prestationer som lärarna gör i sitt arbete. En rektor menar att de motiverar 
lärarna genom att skicka iväg lärarna på fortbildning eller genom att 
skolledningen uppmuntrar och är öppen för nya idéer som framförs av 
lärarna.  
 
Utifrån ovanstående avsnitt kan vi utläsa att skolledningen använder sig av 
såväl materiella som immateriella belöningar, vilket är i likhet med 
Svensson & Wilhelmssons (1988:146) resonemang om vad materiella och 
immateriella belöningar är. Problemet är att lärarna inte nämner dessa 
faktorer som rektorerna arbetar med för att motivera lärarna i deras arbete. 
Det intressant i den här frågan är att vissa lärare på andra frågor som vi 
ställde under intervjutillfällena svarade att det skulle vara motiverande om 
det fanns större möjligheter till fortbildning och utlandsresor, för att främja 
undervisningen och därmed öka kvaliteten på utbildningen. Vi tror att 
anledningen till detta kan vara att skolledningens budskap inte når fram till 
lärarna. Detta understödjer vi med Svensson & Wilhelmssons (1988:10) 
resonemang, att det är viktigt att det framgår vilka handlingar som krävs för 
att önskvärt resultat ska uppnås, samt hur medarbetarnas prestationer ska 
mätas och bedömas. Med tanke på att det inte finns några direkta mål för 
vad lärarna ska uppnå i deras arbete samt att många skolor inte har några 
bra mätinstrument innebär det att det är svårt för skolledningen att veta vad 
som ska belönas. Det blir även svårt för lärarna att se dessa faktorer som 
belöningar när det inte finns preciserade mål som belöningarna kan bygga 
på.  
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8.5.1 Vikten av att belöningen kommer i direkt anslutning till 

den goda prestationen 
 
Ytterligare en anledning till att vi inte tror att budskapet når fram är att 
belöningarna inte kommer i anslutning till de goda prestationerna som 
lärarna har utfört. Detta kan understödjas med lärarnas svar på våra 
intervjufrågor, angående bra och dåliga prestationer, där lärarna svarar att 
dåliga prestationer uppmärksammas mer från skolledningens sida än bra 
prestationer. Bra prestationer uppmärksammas om man har tur att träffa på 
någon från skolledningen i korridoren menar en lärare vi intervjuade. Detta 
tyder på att många belöningar inte kommer i direkt anslutning till den goda 
prestationen. Enligt Wilson (1994:49) och Lawler (1990:13-36) är det 
lättare för en individ att se kopplingen mellan prestation och belöning om 
belöningen kommer i anslutning till prestationen.  
 
Vi anser utifrån ovanstående resonemang att skolledningen bör se över hur 
de arbetar för att motivera sina lärare. Det har ingen betydelse hur mycket 
skolledningen säger att de arbetar för att motivera lärarna i deras arbete om 
inte lärarna uppfattar att de gör det. Vi tror att det är viktigt för lärarna att 
de känner ett stöd och en uppmuntran från skolledningen i det arbete de 
utför för att de ska kunna ge eleverna en bra och värdefull utbildning. 
Genom att skolledningen ger lärarna feed-back och stöd i deras arbete leder 
det till att lärarna utvecklas, vilket leder till en bättre undervisning och 
utbildning för eleverna. Ensam är stark heter det så fint, men i detta fall tror 
vi att lärarna tillsammans med skolledningen skapar den bästa utbildningen 
för eleverna. Detta är i likhet med rektorernas svar på vad måluppfyllelse 
är, nämligen eleverna i fokus. Om eleverna har lärare som visar 
engagemang och vilja i undervisningen är det större chans att eleverna trivs 
och utvecklas under sin utbildning. Vi tror att engagemanget och viljan 
ökar betydligt om skolledningen visar ett större intresse för lärarna och den 
tid de lägger ner på sitt arbete, genom att motivera och belöna lärarna på 
rätt sätt. Detta understödjer vi med Lawlers (1990:13-36) resonemang som 
innebär, att genom att tilldela individen meningsfulla belöningar som 
skapar ett värde för individen frambringas ett positivt beteende hos 
individen. Vi tror att en engagerad lärare får eleverna att bli mer 
engagerade i undervisningen, vilket leder till att eleverna utvecklas i sitt 
lärande under sin skoltid, vilket bidrar till att lärarna motiveras ytterligare i 
deras arbete. 
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8.5.2 Kan endast eleverna hjälpa lärarna att avancera i 
Maslows behovshierarki? 

 
Vi kan även utläsa från det empiriska materialet vi har samlat in att i 
lärarnas arbete är det enbart eleverna som hjälper lärarna att avancera i 
Maslows behovshierarki. Detta anser vi är en svår uppgift för eleverna att 
klara av själva. Detta resonemang understödjer vi med Maslows 
behovshierarki där fjärde steget handlar om självhävdelsebehov såsom 
exempelvis frihet, erkännande och uppmärksamhet från andra. Detta är 
något som vi anser att skolledningen kan ge lärarna i samarbete med 
eleverna och inte endast eleverna själva.  
 
 

8.6 Dagens belöningssystem 
 
Samtliga lärare som vi har intervjuat upplever att det idag inte finns något 
formellt belöningssystem på deras skola. Dock menar vissa lärare att det 
finns ett informellt belöningssystem och att det är den individuella 
lönesättningen. Enligt rektorerna är dock den individuella lönesättningen 
ett belöningssystem på skolan. Vi anser att det är ett problem att samtliga 
lärare inte upplever att det finns något formellt belöningssystem på skolan, 
samtidigt som samtliga rektorerna anser att den individuella lönesättningen 
är ett belöningssystem. Ett belöningssystem är bland annat till för att 
motivera individer att sträva mot organisationens mål och för att belöna de 
individer som uppnår de uppsatta målen. Om lärarna inte upplever att det 
finns ett belöningssystem innebär det att de inte motiveras av systemet, och 
är då inte medvetna om att deras prestationer påverkar lönen.  
 
Vissa lärare upplever den individuella lönesättningen mer som en 
bestraffning för de lärare som inte sköter sig, de andra får dela rätt lika 
menar de. När det finns ett belöningssystem anser vi att det borde 
kommuniceras ut bättre. Vi tror att genom att skapa en medvetenhet om att 
det finns ett belöningssystem och att varje individs prestationer påverkar 
lönesättningen kan det leda till att lärarna blir effektivare och mer 
motiverade i sitt arbete.  
 
Orsaken till att lärarna inte upplever den individuella lönesättningen som 
ett belöningssystem kan bero på att belöningen inte riktigt speglar deras 
prestationer. Kopplingen mellan lärarnas prestationer och den individuella 
lönesättningen kan av lärarna upplevas som otydlig, och kanske i vissa fall 
obefintlig. En av faktorerna som Lawler (1990:13-36) beskriver som en 
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viktig faktor vid utformningen av ett belöningssystem är att det är viktigt 
att relatera belöningen till prestationer. Vidare menar Lawler (1990:13-36) 
att belöningen ska utfalla i anslutning till den positiva handlingen som 
medarbetarna har utfört för att ha en positiv effekt på motivationen.  
 
Nedan illustrerar vi vår tolkning av hur dagens belöningssystem ser ut 
utifrån ett skolledningsperspektiv: 
 

 

Pott som fördelas 

Nivå 2 
Nivå 3

Nivå 4

Nivå 1 

Individuell lönesättning 

 
Figur 9: Dagens belöningssystem ur ett skolledningsperspektiv. 

 
 
Varje skola får en pott pengar som ska fördelas till lärarna. De olika 
nivåerna visar att olika lärare får olika mycket i lönepåslag utifrån olika 
kriterier. Nivå ett motsvarar det lägsta lönepåslaget samtidigt som nivå fyra 
är det högsta.  
 
Vi anser att den individuella lönesättningen är en bra grund för ett 
belöningssystem. Dock anser vi att det måste skapas ett större medvetenhet 
bland medarbetarna om det befintliga belöningssystemet. Medvetenheten 
tycks idag vara näst intill obefintligt. Vi anser därför att skolledningen bör 
kommunicera ut betydelsen av ett belöningssystem samt vad 
belöningssystemet bygger på. Därav anser vi i likhet med Lawlers 
(1990:13-36) resonemang att det tydligare måste framgå vad det är för 
prestationer som premieras. 
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Både rektorerna och lärarna tar upp julklappar, frukt, avslutningsmiddag, 
fortbildning och annat som belöningar. Dock är de enligt vår mening inte 
belöningar som ingår i belöningssystemet, då de tilldelas alla oavsett 
prestation. Enligt Hertzbergs tvåfaktorsteori är dessa faktorer inte 
motiverande, utan de är enligt Hertzberg hygienfaktorer. Hygienfaktorerna 
medför att medarbetarna inte vantrivs på arbetet men de är inte 
motiverande då de inte är kopplade till arbetet.  
 
 

8.7 Kriterier för utvärdering av lärarnas arbete 
 
Enligt en rektor handlar det om tre delar att utvärdera, dels formell 
kompetens, olika ansvarsområden och hur lärarna utför sina prestationer. 
Andra kriterier som nämns är om lärarna uppnår de lokala målen för 
skolan, målen för programmet och målen för kursen. Lärarna framhäver 
kriterier på en mer detaljerad nivå. Exempel på kriterier som lärare nämner 
är engagemang för elever, viljan att utvecklas, social kompetens etcetera.  
 
Det vi tror är det viktigaste vad gäller utvärdering av lärare är att det 
verkligen görs ett flertal utvärderingar av varje lärare varje år. Detta med 
anledning av att lärarna som vi har intervjuat tycker att det saknas och dels 
för att det är i linje med motivationsprocessen att ge medarbetarna feed-
back på deras arbete. Det är enligt vår mening, i likhet med Svenssons 
(2001:25-31) resonemang, väsentligt att sätta upp mål och delmål 
fortlöpande och det är av stor vikt att följa upp dessa. Vi tror i likhet med 
Svensson & Wilhelmssons (1988:69:70) resonemang att det är mycket 
viktigt att som chef se varje medarbetare.  
 
Det finns idag, som vi tidigare nämnt, många riktlinjer och styrdokument. 
Men enligt vår uppfattning är de formulerade som visioner och kan vara 
svåra för varje lärare att koppla direkt till det egna arbetet. Det är även i 
linje med målteorin att ha klara och tydliga mål. Med stöd av ovanstående 
resonemang anser vi att skolan bör arbeta med att utveckla klara och 
tydliga mål för lärarna i deras arbete. Detta tror vi kan leda till att varje 
medarbetare kommer att känna att rektorn ”ser dem”, och därmed bli 
effektivare och mer motiverade som lärare. Vidare anser vi att om det finns 
klara och tydliga mål för vad lärarna ska prestera underlättar det 
utvärderingen av lärarnas arbete. Det blir lättare att göra en jämförelse 
lärare emellan och även se varje lärares individuella utveckling över tiden. 
Detta är i likhet med Svensson & Wilhelmssons (1988:10) resonemang där 
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de menar, för att en organisation ska kunna belöna sina medarbetare på rätt 
sätt är det viktigt att veta hur en medarbetare har presterat över tiden och i 
förhållande till andra medarbetare. För att kunna göra detta menar 
Svensson & Wilhelmsson (1988:10) att det är en förutsättning att veta hur 
prestationerna ska mätas och bedömas. Vi tror att det är mycket viktigt att 
mäta och bedöma lärarnas prestationer, men vi är medvetna om att det är en 
svår uppgift. Vi väljer att inte gå in och ge förslag på hur skolan ska mäta 
och bedöma lärarnas prestationer då vi inte är tillräckligt insatta i hur 
lärarna arbetar. Vi tror att det bästa sättet att ta fram mått att mäta lärarnas 
prestationer är om det sker i samarbete mellan lärarna och skolledningen.  
 
Vem som bäst kan utvärdera lärarnas arbete finns det delade meningar om 
bland lärarna. Som det ser ut idag utvärderar eleverna lärarnas arbete på 
olika sätt. Enligt vår uppfattning är alla former av utvärdering bra. Att ta in 
någon pedagog utifrån, som någon lärare tycker är en bra idé anser även vi 
är en bra idé, dock tror vi att det skulle bli alltför kostsamt. Att låta lärarna 
utvärdera varandra kan vara lite känsligt varför vi inte ser det som ett bra 
alternativ. Skolledningen har för lite tid för att göra lektionsbesök oftare. 
Dock tror vi det bästa alternativet ändå är om skolledningen själva gör fler 
lektionsbesök och har mer samtal med lärarna. Detta med stöd av fjärde 
steget i Maslows behovshierarki som bland annat handlar om att individer 
har behov av erkännande och behov av uppmärksamhet från andra. I 
arbetet tror vi att dessa behov bäst tillfredsställs om chefen 
uppmärksammar och ger individen ett erkännande, det vill säga rektorerna 
på skolorna. Ett annat alternativ är att det skapas mer hierarkiska strukturer 
i skolan som vi har diskuterat i tidigare avsnitt.  
 
 

8.8 Förbättringar av det nuvarande systemet 
 
De rektorer vi har intervjuat är överens om att de alltid finns något som kan 
förbättras i ett system. När de fick frågan om det finns något som kan 
förbättras i det nuvarande systemet svarade flertalet av de tillfrågade 
rektorerna att de ville ha mer frihet i sitt arbete som rektor.  
 
Som det ser ut idag är rektorerna till stor del bundna av de fackliga 
organisationerna och produktionen, vilket begränsar rektorernas frihet, 
vilket även följande exempel tyder på. En rektor berättade att de inte får 
använda vilken leverantör de vill längre, utan de måste använda sig av de 
leverantörer som kommunen har ramavtal med. Rektorn anser att detta 
system med att endast få beställa från vissa leverantörer enbart skapar 
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problem och krångel. Vi anser att om lärarna istället får beställa från vilken 
leverantör de vill, kan de resurser som går åt till att lösa de problem och det 
krångel som uppstår om kommunens leverantörer ska användas, istället 
användas till undervisning och därmed elevernas utveckling. Utifrån 
ovanstående resonemang anser vi därför i likhet med rektorerna att de 
borde få en större frihet att utföra sitt arbete. Det är trots allt rektorerna som 
finns på skolorna och därmed har den dagliga kontakten med lärarna och 
eleverna. Detta borde medföra att rektorerna har en större inblick i vad som 
är bäst för skolan och borde då få styra skolan utan alltför stora 
restriktioner från i första hand produktionen. Genom att ge rektorerna större 
frihet ser vi en möjlighet för dem att kunna ge lärarna större frihet, som 
exempelvis att de får beställa från vilken leverantör de vill, vilket kan ses 
som en belöning för lärarna. Detta understödjer vi med Lawlers teori 
(1990:13-36) som innebär att en belöning höjer en individs prestation 
betydligt. Lawler (1990:13-36) menar också att det bland annat är viktigt 
att hitta belöningar som skapar ett värde för individen, samt att dessa 
belöningar kan relateras till goda prestationer som har utförts. Utifrån detta 
resonemang anser vi att skolledningen borde få större frihet i sitt arbete. 
Detta med anledning av att det är skolledningen som arbetar närmast 
lärarna och borde då bättre än produktionen veta hur de ska arbeta för att 
motivera och belöna sina lärare för att deras prestationer ska höjas.  
 
En lärare nämner under ett intervjutillfälle den problematiken vi har 
diskuterat ovan, vilket stödjer vårt resonemang om att rektorerna borde få 
större frihet i sitt arbete. Läraren berättar att han/hon upplever att 
informationsflödet mellan rektorerna och tjänstemännen i statshuset som 
bestämmer vad rektorerna får göra och inte får göra är mycket dålig. 
Läraren menar att tjänstemännen i statshuset har mycket lite insikt i vad 
som händer i skolan på detaljnivå, ändå är det de som bestämmer. Vi tycker 
i likhet med denna lärare att det är fel att dessa tjänstemän ska ha så stort 
inflytande i skolan när de egentligen inte är så insatta på detaljnivå i 
organisationen som de kanske borde vara för att ha det inflytandet. Vi anser 
att det är viktigt för skolornas utveckling att kommunikationen mellan 
rektorerna och dessa tjänstemän förbättras. För att rätt beslut ska kunna 
fattas måste de som ska fatta besluten ha tillgång till rätt information, vilket 
de har större möjlighet att få via en god kontakt och kommunikation med 
skolornas rektorer. Vi anser även att dessa tjänstemän borde engagera sig 
mer genom att visa sig mer ute på skolorna och ge skolledningen feed-back 
på deras arbete.  
 
En annan lärare uttrycker också sitt missnöje om att skolledningen inte får 
bestämma själva över skolans pengar. Läraren tog upp ett exempel att de 

92  



Belöningssystem inom den offentliga sektorn 
- med inriktning på den kommunala gymnasieskolan 

 
 
ville åka på en studieresa utomlands över en helg. Såväl skolledningen som 
lärarna på skolan ansåg att detta var en bra idé ur ett pedagogiskt syfte för 
att främja undervisningen. Då fick skolan nej från produktionen, vilket vi 
till viss del kan förstå då hela verksamheten är skattefinansierad och 
pengarna inte ska användas på fel sätt. Vi anser dock att det är olyckligt att 
produktionen går in och stoppar idéer som är till för att främja utvecklingen 
i undervisningen. För att undvika detta tror vi att exempelvis produktionen 
måste bli mer insatta i skolans värld på en mer detaljerad nivå för att få en 
större förståelse för vad som är bra för skolorna ur ett pedagogiskt syfte och 
även vilka faktorer som ökar motivationen hos såväl lärarna som eleverna. 
Ett annat alternativ är att överlåta sådana beslut till rektorerna på respektive 
skola eftersom det är dem som borde ha den bästa kännedomen om vad 
som är bäst för skolan, vilket vi har diskuterat i tidigare avsnitt.  
 
 

8.8.1 Belöningar behöver inte betyda mer pengar  
 
En annan rektor nämner att de ibland jämför sig med den privata sektorn 
och tittar på vad de har som inte finns inom skolans värld. Rektorn påpekar 
samtidigt att det är orealistiskt att jämföra sektorerna med varandra med 
avseende på den begränsade ekonomin inom den offentliga sektorn. De 
skulle exempelvis vilja skicka iväg lärarna på kompetensutveckling en 
längre tid, vilket idag inte är möjligt. En annan rektor menar att ett optimalt 
belöningssystem inte direkt behöver betyda pengar, utan det handlar mer 
om tid. Att ha tid att se alla medarbetare och stötta dem i deras arbete, 
vilket i och för sig indirekt betyder mer pengar. Just detta med att bli sedd 
av skolledningen är en belöningsform som många lärare föredrar, det vill 
säga att skolledningen visar uppskattning och intresserar sig för det arbete 
som lärarna lägger ner på sin undervisning. Detta är även i linje med 
Svensson & Wilhelmssons (1988:69-70) teori där de menar att belöningar 
handlar om individens behov av att synas, bli uppmärksammad och känna 
sig betydelsefull. Problemet som vi ser det, är att dessa belöningar ibland 
upplevs som sällsynta av lärarna.  
 
Med anledning av ovanstående diskussion är detta en belöningsform som vi 
anser att skolorna behöver mer av, dels för att det är en belöningsform som 
lärarna efterfrågar och dels för att det inte behöver kosta så mycket pengar 
att säga ”bra jobbat”, med tanke på den begränsade ekonomin skolan måste 
rätta sig efter. Andra lärare påpekar att tid är en form av belöning, det vill 
säga att de skulle uppskatta att få sänkt arbetstid eller mindre 
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undervisningstid för att istället ägna tid till exempelvis att utveckla skolans 
verksamhet.  
 
En lärare säger dock att många lärare lägger ner mycket extra tid utan att få 
något tillbaka. Vi anser att skolledningen borde ta sig mer tid att följa 
lärarnas arbete, vilket även skulle innebära att de fick större inblick i bra 
och dåliga prestationer som lärarna gör, vilket slutligen skulle innebära att 
de skulle kunna ge feed-back på ett mer framgångsrikt sätt. Detta tror vi 
kan leda till en effektivare verksamhet i form av bättre undervisning, vilket 
i slutändan leder till en bättre utbildning för eleverna. Detta understödjer vi 
med teorin om motivationsprocessen där det framgår att feed-back är ett 
mycket viktigt verktyg för att motivera medarbetarna i en organisation. 
Genom att skolledningen får en bättre insyn i lärarnas arbete och dess 
prestationer kan de lättare identifiera belöningar som skapar värde för 
lärarna samt att de har lättare att relatera belöningarna till lärarnas 
prestationer, vilket Lawler (1990:13-36) framhäver som mycket viktigt. 
Skolledningen får även större möjlighet att dela ut likvärdiga och rättvisa 
belöningar, vilket är i likhet med rättviseteorin. Dock måste hänsyn tas till 
den begränsade ekonomin som skolan måste rätta sig efter. Om 
skolledningen ska följa lärarnas arbete mer ingående kommer det att kosta 
pengar, vilket innebär att skolledningen måste dra ner på någon annan 
aktivitet. Detta medför att skolledningen står inför svåra val, vilken 
aktivitet ska få stå tillbaks för en annan, vilken aktivitet är viktigast för 
skolans utveckling etcetera. Vi tror att skolledningen tillsammans med 
lärarna och eleverna på skolan bäst kan avgöra vilka aktiviteter som gynnar 
skolans utveckling eftersom det är dem tillsammans som driver den dagliga 
verksamheten på skolan. 
 
Skolledningen bör även satsa mer på fortbildning eftersom det är något som 
lärarna anser ökar deras motivation. För att den möjligheten ska finnas 
måste skolledningen, som vi tidigare nämnt, få större frihet att själva styra 
över skolans tilldelade pengar. Vi tror då att skolledningen kan använda 
fortbildning som morot för att motivera lärarna, som en form av materiell 
belöning i likhet med Svensson och Wilhelmssons (1988:146) resonemang.  
 
Vi är medvetna om att det kostar pengar att finansierar fortbildning, vilket 
gör det svårt att ta ställning till vilka som ska få möjlighet att fortbilda sig. 
Fortbildning ses som en form av belöning och ska enligt rättviseteorin 
tilldelas dem som presterar mycket bra. Dock kan det vara så att en lärare 
som presterar mindre bra behöver någon fortbildning för att bli bättre. Vi 
tror att det handlar om att lägga upp det på ett bra sätt.  
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Utifrån ovanstående resonemang är det viktigt att mäta prestationer och 
utvärdera lärarnas arbete och ge mer feed-back, vilket är det som de 
intervjuade lärarna saknar mest. Vi tror att genom att skolledningen aktivt 
för en dialog med lärarna och förklarar varför de fattar olika beslut kan det 
leda till att förväntanskonflikterna blir mindre. Vi tror att det är viktigt att 
skolledningen förklarar för de lärare som får en belöning varför de får en 
belöning. Det är minst lika viktigt att även förklara för de lärare som inte 
får en belöning, varför vissa får en belöning och andra inte. Detta tror vi 
kan skapa större tolerans bland lärarna och att det leder till att lärarna 
motiveras till att bli effektivare och mer målinriktade i sitt arbete.   
 
Vi anser även att det borde ligga i skolans intresse att uppmuntra de lärare 
som är duktiga på att utveckla verksamheten genom att de får extra tid till 
det. Skolan borde tjäna på att i längden tillvarata den kompetens som finns 
inom skolans väggar.  
 

”Bara för att man är duktig pedagog kanske man inte är duktig 
på att utveckla verksamheten.” (Lärare 1) 

 
Detta citat kan vi koppla till Maslows behovshierarki som säger att alla 
individer har olika behov, varför det är viktigt att skolledningen utgår från 
att alla individer har olika behov och därmed uppskattar olika belöningar. 
En del lärare kan ha ett behov av att utveckla verksamheten och ser därmed 
möjligheten till att få utveckla verksamheten som en belöning, samtidigt 
som andra lärare har ett behov av att undervisa och ser istället det som en 
belöning. 
 
 

8.8.2 Positiva och negativa aspekter med ett formellt 
belöningssystem 

 
En lärare menar att om det ska finnas ett belöningssystem i skolan måste 
det vara ett öppet system där lärarna vet vad som premieras och där 
möjligheten till feed-back på lärarnas arbete finns. Lärarna anser också att i 
ett belöningssystem ska det löna sig att ta på sig extra arbetsuppgifter, 
vilket det inte gör i tillräckligt stor omfattning idag. Lärarna menar att det 
egentligen bara borde finnas fördelar med belöningar om de är ärligt 
menade, det kan exempelvis höja arbetsmotivationen menar en lärare. Dock 
ser lärarna även nackdelar med ett belöningssystem. De menar att det kan 
leda till avundsjuka, det kan bli en hets efter belöningar, individer kan lura 
till sig belöningar och att de lärare som presterar i skymundan inte 
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uppmärksammas. Enligt vår uppfattning är det aldrig bra att gå in i något 
nytt med en negativ inställning, det leder oftast till ett negativt resultat. 
Därför är det viktigt att skolledningen arbetar med att lyfta fram de positiva 
aspekterna med ett belöningssystem för att få bort den negativa 
inställningen som ändå finns hos vissa lärare. Vi anser även i likhet med 
Lawler (1990:222) att om medarbetarna får vara med och påverka 
utformningen av belöningssystemet kan den negativa inställningen arbetas 
bort genom att de har lättare att förstå och acceptera belöningssystemet, då 
de har varit med vid utformningen.  
 
Vad finns det ytterligare för argument till att vissa lärare är negativa? Vi 
tror att många lärare vi har intervjuat kan ha Skandia och dess bonusaffärer 
i färskt minne och blir då lite rädda för att införa ett liknande system i deras 
organisation, då Skandia har fått mycket kritik för sina bonusaffärer. 
Samtidigt är många lärare fokuserade på att belöningar innebär mer pengar. 
Vi menar att så behöver det inte vara, utan ett belöningssystem kan även 
byggas på icke-monetära belöningar och inte enbart på monetära 
belöningar. Det handlar om att identifiera belöningar som skapar värde för 
individen menar vi, vilket kan härledas från Lawlers (1990:13-36) 
resonemang. Vi tror att rädslan och tveksamheten till ett belöningssystem 
kan bero på att det finns för lite kunskap om vad ett belöningssystem skulle 
kunna tillföra organisationen. Vilket vi tidigare har nämnt kan bero på att 
medarbetarna inte har fått chansen att delta vid utformningen av dagens 
belöningssystem i den omfattning de borde, för att få en förståelse för 
belöningssystemet, vilket enligt Svensson (2001:25-31) och Lawler 
(1990:222) är mycket viktigt. Det kan även bero på att individer är rädda 
för förändringar och det okända som en förändring många gånger innebär. 
Vi tror dock att ett belöningssystem som alla parter inom skolans värld är 
införstådda med i slutändan kommer att främja skolans utveckling. 
 
 

8.9 Sammanfattning av analys 
 
Det finns både likheter och skillnader vad gäller organisationsstruktur i 
Linköpings kommunala gymnasieskolor. Enligt vår analys beror det på att 
skolorna är olika stora, att skolorna har olika inriktningar samt att 
rektorerna sätter sin prägel på skolorna. I analysen kan det utläsas att det 
inte finns några tydliga mål för lärarna i deras arbete, vilket är viktigt enligt 
ett flertal teorier, som exempel kan nämnas målteorin. Uppföljning av 
arbetet i form av feed-back är något som efterfrågas av lärarna, vilket även 
är viktigt enligt teorin för att kunna motivera medarbetarna i en 
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organisation. Att ge lärarna mer kontinuerlig feed-back innebär högre 
kostnader för skolan, vilket skolan måste ta hänsyn till då det har en 
begränsad ekonomi att rätta sig efter. Det framkommer även att rektorernas 
sätt att motivera lärarna inte når fram till lärarna, vilket kan beror på att 
belöningarna inte kommer i anslutning till prestationerna. Andra saker som 
framkommer i analysen är att rektorerna borde få större frihet som rektor 
för att därigenom få större möjlighet att motivera lärarna genom 
exempelvis belöningar. Kommunikationen mellan tjänstemännen i 
statshuset och rektorerna är något som måste förbättras för att rätt beslut 
ska kunna fattas för skolan. Det är även av stor vikt att förmedla kunskapen 
om vad ett belöningssystem innebär till samtliga medarbetare i 
organisationen, för att därigenom få de negativt inställda medarbetarna 
positiva till ett belöningssystem. 
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9 SLUTSATSER  
 
I detta kapitel besvaras de undersökningsfrågor vi ställde i det inledande 
kapitlet. Med undersökningsfrågornas hjälp uppnås syftet med uppsatsen.  
Undersökningsfrågorna besvaras med hjälp av de slutsatser vi kan dra från 
vår analys i det föregående kapitlet. Efter varje undersökningsfråga ges 
rekommendationer på tänkbara åtgärder.  
 
 

9.1 Hur skulle ett teoretiskt fungerande 
belöningssystem, givet vår referensram, för lärare 
inom gymnasieskolan utformas utifrån ett lärar- 

respektive skolledningsperspektiv? 
 
Ett teoretiskt fungerande belöningssystem utifrån ett lärarperspektiv bör 
vara rättvist. Detta uppnår skolledningen genom att alla medarbetare får 
ingå i belöningssystemet och att lika prestationer belönas lika. Vidare bör 
det övergripande belöningssystemet brytas ner på detaljnivå. Lärarna ska 
veta vilka beteenden som fordras för att uppnå de uppsatta målen. För att 
uppnå detta bör belöningssystemet vara individanpassat. Detta för att olika 
individer har olika behov. Ytterligare ett argument för att systemet ska vara 
individanpassat är med anledning av att olika individer värdesätter olika 
saker. Ett tredje argument för att utforma ett individanpassat 
belöningssystem är att alla individer har olika arbetskapacitet. Målen ska 
vara uppnåeliga för att vara motiverande, inte för lätta och inte heller för 
svåra. Målen ska även vara klara och konkreta. Varje mål för varje lärare 
ska följas upp och utvärderas kontinuerligt. För att belöningssystemet ska 
bli framgångsrikt ska lärarna få vara med vid utformningen av 
belöningssystemet på detaljnivå. Nedan illustreras vilka övergripande 
karaktärsdrag som ett belöningssystem bör bygga på för lärare.  
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Figur 10: Ett teoretiskt övergripande belöningssystem. 

 
Varför det övergripande teoretiska belöningssystemet för lärare ser ut som 
ovan beror på det som framkom under intervjuerna från både lärare och 
skolledning, samtidigt som teorin har beaktats. Ett teoretiskt fungerande 
belöningssystem utifrån ett skolledningsperspektiv bygger på att 
skolledningen har befogenhet att fatta de beslut som de anser behövs i 
verksamheten för att ha möjlighet att motivera sina lärare. Genom att 
skolledningen belönar, uppmuntrar och premierar vissa handlingar styr de 
lärarna och i det långa loppet gymnasieskolan mot samma mål.  
 
Våra rekommendationer: Vi anser som ovan har diskuterats att det bör 
utformas ett individanpassat belöningssystem för varje lärare där samtliga 
delar som framgår från det övergripande teoretiska belöningssystemet 
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beaktas. Det individanpassade belöningssystemet bör även löpande följas 
upp och uppdateras. Detta fordrar att skolledningen lägger ner mer tid på 
varje medarbetare. Vi anser att det kommer att löna sig i längden, då en 
motiverad lärare förhoppningsvis arbetar kvar på samma skola under hela 
sitt yrkesverksamma liv. Vi menar att skolledningen bör få större frihet i 
sitt arbete för att få större möjlighet att motivera lärarna genom olika 
former av belöningar. 
 
 

9.2 Hur är de befintliga belöningssystemen i 
Linköpings kommunala gymnasieskolor utformade? 

 
Som framgår av analysen anser rektorerna att den individuella 
lönesättningen är att betrakta som det befintliga formella belöningssystemet 
i skolan. Den individuella lönesättningen innebär att varje skola får en pott 
pengar som sedan delas ut till lärarna på skolan. Det finns fyra olika nivåer 
som avgör hur mycket lönepåslag respektive lärare får. För att avgöra 
vilken nivå lärarna hamnar på bedöms lärarna utifrån ett antal kriterier. 
Lärarna betraktar dock inte den individuella lönesättningen som ett formellt 
belöningssystem. Lärarna menar snarare att det är ett informellt 
belöningssystem eller inget belöningssystem alls. Slutsatsen vi kan dra från 
detta är att budskapet om att det finns ett formellt belöningssystem och vad 
det är till för inte har nått fram till lärarna på Linköpings kommunala 
gymnasieskolor. Vi tror att anledningen till detta kan vara att belöningen i 
form av lönepåslag inte kommer i direkt anslutning till att en bra prestation 
har utförts av lärarna. Detta medför att det blir svårare att koppla samman 
prestation och belöning för lärarna. En annan  anledning kan vara att 
implementeringen av det befintliga belöningssystemet inte har genomförts 
på ett tillfredsställande sätt. 
 
Våra rekommendationer: Vår uppfattning är att skolledningen måste 
kommunicera ut att det finns ett formellt belöningssystem till alla 
medarbetare i organisationen. Det är även viktigt att alla medarbetare är 
införstådda med hur belöningssystemet fungerar, vad det bygger på och vad 
som är syftet med att ha ett formellt belöningssystem. Vi anser även att det 
är viktigt att en belöning kommer i direkt anslutning till en bra prestation. 
Detta för att kopplingen mellan prestation och belöning lättare ska kunna 
urskiljas. Ytterligare en synpunkt är att belöningssystemet inte enbart bör 
bygga på materiella belöningar i form av pengar eftersom många lärare 
bland annat efterfrågar mer uppskattning och beröm från skolledningens 
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sida. Alla individer har olika behov vilket är viktigt att ha i åtanke vid 
utformningen av ett belöningssystem. 
 
 

9.3 Vilka är svagheterna i de befintliga 
belöningssystemen i Linköpings kommunala 
gymnasieskolor, utifrån ett lärar- respektive 

skollednings perspektiv? 
 
Vår analys visar att lärarna och rektorerna framhäver olika förslag på 
förbättringar av det nuvarande systemet. Lärarna menar att det inte finns 
några mål uppsatta för vad en lärare ska uppnå i sitt arbete förutom att de 
ska hjälpa eleverna att uppnå deras mål. Det är viktigt att ha mål för att 
graden av måluppfyllelse ska kunna fastställas, i annat fall är det svårt att 
avgöra om en medarbetare har gjort ett bra eller dåligt arbete, och 
därigenom blir det svårt att belöna medarbetarna på ett rättvist sätt. Detta 
resonemang kan kopplas till höjdhopparexemplet som har behandlats 
tidigare i uppsatsen. Höjdhopparen kan genom att hoppa över en 
höjdhoppsribba avgöra om han/hon varit framgångsrik eller ej. Det är även 
av stor vikt att skolledningen ger lärarna kontinuerlig feed-back på deras 
arbete, vilket är något som efterfrågas av lärarna enligt vår analys. Andra 
svagheter som framkommer är att extra arbetsprestationer inte 
uppmärksammas tillräckligt och att kommunikationen mellan 
tjänstemännen i statshuset och rektorerna är dålig. Ytterligare en svaghet är 
att skolledningen inte tar hänsyn till att individer har olika behov och 
därmed uppskattar olika former av belöningar, varför det kan ses som en 
svaghet att skolan enbart har ett formellt monetärt belöningssystem.  
 
Enligt analysen ser rektorerna andra svagheter som att deras frihet som chef 
är begränsad. Även om det är rektorerna som arbetar närmast lärarna och 
har en inblick i den dagliga verksamheten har de inte möjlighet att 
genomföra de åtgärder som de anser behövs, då deras frihet är starkt 
begränsad. Detta medför i sin tur att beslutsvägarna blir längre och mycket 
resurser går åt till administrativa uppgifter, istället för till utveckling av 
verksamheten. Slutsatsen vi kan dra av detta är att det belöningssystem som 
finns idag inte är ett fungerande belöningssystem med avseende på de 
tydliga svagheter som framkommer från såväl rektorerna som lärarna. 
 
Våra rekommendationer: Vår uppfattning är att det måste finnas tydliga 
mål uppsatta för vad som förväntas av lärarna i deras arbete. När väl målen 
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finns bör dessa följas upp kontinuerligt genom feed-back från 
skolledningen. Vi anser även att enbart ett monetärt belöningssystem i 
skolan inte är lämpligt då immateriella belöningar som beröm och 
uppmärksamhet efterfrågas av lärarna. Vi anser även att rektorn som chef 
borde få större frihet i sitt arbete för att få större möjlighet att motivera 
lärarna genom belöningar. Kommunikationen mellan tjänstemännen i 
statshuset och rektorerna måste även förbättras för att rätt beslut för skolan 
ska kunna fattas. 
 
 

9.4 Förslag till utveckling av det befintliga 
belöningssystemet 

 
Syftet med uppsatsen är att studera befintliga belöningssystem för lärare 
inom Linköpings kommunala gymnasieskolor. Därefter ska ett gemensamt 
belöningssystem2 utvecklas för Linköpings kommunala gymnasieskolor så 
att det bättre än de befintliga belöningssystemen överensstämmer med 
lärarnas önskemål, samtidigt som skolledningens begränsningar beaktas. 
 
Vi är väl medvetna om att ekonomin inom den offentliga sektorn är starkt 
begränsad. Av den anledningen finns inte möjligheten att genomföra 
samtliga åtgärder som rekommenderas ovan. Nedan ges därför förslag på 
vilka karaktärsdrag och åtgärder som bör beaktas i ett inledningsskede av 
belöningssystemsutvecklingen: 
 
 Skapa en större medvetenhet om det befintliga belöningssystemet. 

 
 Sätt upp tydliga mål för lärarna i deras arbete. Dock är vi medvetna om 
att det kan vara svårt att sätta upp mål för lärarna i deras arbete, men vi 
anser att det är en förutsättning för ett framgångsrikt belöningssystem.  

 
 Följ upp målen genom kontinuerlig feed-back.  

 
 Komplettera det materiella belöningssystemet med immateriella 
belöningar i form av till exempel beröm och uppmärksamhet mer 
kontinuerligt.  

 

 
2 Med detta avses ett övergripande belöningssystem där karaktärsdrag lyfts fram, som 
sedan varje gymnasieskola kan utveckla för att passa respektive verksamhet.  
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 Större frihet för skolledningen för att de därigenom ska få större 
möjlighet att motivera lärarna i deras arbete genom belöningar. 
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BILAGA 1: Intervjuguide – skolledning  
 
♦ Vad har ni som rektor för uppgift angående personalfrågor på er skola? 

 
♦ Vad är måluppfyllelse på er gymnasieskola?  

Hur arbetar ni för att uppnå det? 
 
♦ Vad är önskvärt beteende och goda prestationer hos lärare?  

Hur mäter man goda och dåliga prestationer? Vad leder det till? 
 
♦ Vilka beteenden och prestationer som lärare gör anser ni ska belönas, 

det vill säga vad främjar effektiviteten på gymnasieskolan? 
 
♦ Hur arbetar ni som rektor för att motivera era lärare i deras arbete? 
 
♦ Vad tror ni som rektor skulle motivera lärare till goda prestationer? 

(Individuella-kollektiva, materiella-immateriella, i förväg specificerad 
belöning- överaskning) 

 
♦ Finns det idag något belöningssystem på er gymnasieskola för att 

motivera lärare, utöver den fasta lönen? 
Om ja  hur ser det belöningssystemet ut? 
Om nej  Blir det inte svårt att motivera lärare utan ett 
belöningssystem? 

 
♦ Hur skulle ett optimalt belöningssystem enligt er se ut för att motivera 

lärare till önskvärt beteende samt goda prestationer? 
 
♦ Finns det begränsningar ni måste ta hänsyn till vid utformningen av ett 

belöningssystem?       
 
♦ Vad skulle kunna tillföras för att förbättra  det nuvarande systemet? 
 
♦ Vilka kriterier anser ni en utvärdering bör bygga på? 
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BILAGA 2: Intervjuguide – lärare 
 
♦ Varför valde du att utbilda dig till lärare? 
 
♦ Vilka ämnesområden undervisar du i? 
 
♦ Hur arbetar ni? Individuellt eller i team? 
 
♦ För- och nackdelar med det arbetssättet?  

Hur skulle du vilja arbeta? 
 
♦ Finns det några preciserade mål som du som lärare måste uppnå med 

ditt arbete? 
Om nej  Hur vet man då om man har gjort ett bra eller dåligt arbete, 
annat än det man känner på sig? 

 
♦ Vad motiverar dig i ditt arbete? 
 
♦ Uppmärksammas bra/dåliga prestationer?  

Vad tycker du om det? 
 
♦ Händer det ibland att du gör prestationer utöver dina ”vanliga” 

arbetsuppgifter?  
Om ja  Uppmärksammas det av skolledningen? Får du något extra för 
det och i så fall vad? 
Om nej  Varför inte?  

 
♦ Vad tycker du förtjänar att belönas?  

 
♦ Vilken belöning skulle du uppskatta mest om du har gjort en god 

prestation? (kollektiva - individuella, materiella - immateriella och i 
förväg specificerad belöning - överraskning)  
 

♦ Vilken typ av belöning tror du att dina kollegor skulle uppskatta mest? 
 
♦  Ser du beröm och uppmärksamhet som en belöning? 

 
♦ Vilka kriterier anser du en utvärdering bör bygga på? 
     Vem tror du skulle utvärdera ditt arbete mest rättvist? 
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♦ Hur skulle du vilja mottaga en belöning, offentligt eller mellan lärare 

och rektor? 
 

♦ Har ni idag något formellt belöningssystem? 
Om ja  Kan du beskriva belöningssystemet? 
Styrkor och svagheter med det belöningssystem som finns? 

 
♦  Hur skulle ett bra belöningssystem enligt dig se ut?  

 
♦ Fördelar och nackdelar med ett belöningssystem? 

  


