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Sammanfattning 
Titel: Belöningssystem inom den kommunala grundskolan- belöningssystem som 

motivationsfaktor och styrmedel 

 

Författare: Christa Ignatius, Jennifer Ohlén, Anette Särén 

 

Handledare: Jan E Persson, Ulrika Westrup 

 

Bakgrund: Inom den kommunala skolan finns begränsningar vad gäller möjligheter att 

belöna lärarna med monetära belöningar. Kommunens budget är en faktor som begränsar de 

monetära belöningsmöjligheterna. Då det finns ekonomiska begränsningar inom den 

kommunala grundskolan är det av största vikt att utarbeta icke- monetära belöningar för att på 

så vis nå verksamhetens mål. Ledare och chefer måste bli uppfinningsrika och hitta alternativa 

belöningssystem som kan motivera pedagoger och fungera som styrmedel. Ett problem ledare 

och chefer står inför är att individer motiveras av olika företeelser.   

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska de belöningssystem som existerar för pedagoger 

inom den kommunala grundskolan. Vi vill visa hur man utifrån ett ledarskapsperspektiv kan 

använda belöningssystem som ett styrmedel för att motivera pedagoger i kommunala 

grundskolor. Detta belyser vi utifrån belöningssystemets syften, grunder, former och 

mottagare. 

 

Metod: Både teori och empiri är utgångspunkter i denna uppsats. Fallstudien utgörs av sju 

halvstrukturerade intervjuer på olika nivåer inom den kommunala grundskolan. 
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Slutsatser:  
Syftet med belöningar: 
Att motivera de anställda till att göra ett bra 
arbete och därmed styra dem till att uppnå 
skolans uppsatta mål. Att forma önskvärda 
beteenden och egenskaper. 
 

Grunder för belöningar: 
Vid lönesamtalen är utgångspunkten en matris 
med lönekriterier som är uppdelad i följande 
kompetenser: Yrkes-, system-, handlings-, 
bemötande-, förändrings-, och social 
kompetens. Även ansträngningar 
uppmärksammas. 

Belöningsformer: 
Monetär, yttre belöning: Lönen. 
 Icke-monetära, yttre belöningar: Fika, mat, 
gemensamma aktiviteter, resor, uppmärksamhet, 
beröm, julklappar, sommarpresenter, påskägg, 
kompetensutveckling, skuggning. 
Icke-monetär, inre belöning: Barnen 

Mottagare av belöningar: 
Individer och grupper. En kombination av 
gruppbelöningar och individuella belöningar 
är det bästa. Belöningar upplevs som orättvisa 
vilket beror på att kommunikation mellan 
rektorn och pedagogerna inte fungerar 
optimalt. 
 
 

 

 

Nyckelord: Belöning, motivation, styrning, offentlig verksamhet och människonära tjänster.
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1. Inledning 
I detta kapitel ger vi läsaren en introduktion till vårt undersökningsområde som mynnar ut i 

våra frågeställningar. Utifrån detta presenterar vi studiens syfte och avslutar sedan avsnittet 

med en disposition över vår uppsats. 

 

1.1. Vikten av att motivera pedagoger 

Det har de senaste fem åren skett en tillbakagång i läsbegåvningen hos elever i årskurs 4. 

Anledningen sägs vara att skolan brister i att stödja elevernas läsintresse. Många lärare 

delegerar ansvaret vidare till bibliotekarier och föräldrar. Om detta kan vi läsa i ett 

pressmeddelande från Skolverket från den 28 november 2007.1 Det senaste året har man i ett 

stort antal pressmeddelanden från Skolverket kunnat läsa om ytterligare brister i grundskolan. 

Det handlar om ouppfyllda mål, elever utan tillräckliga kunskaper, dåliga förutsättningar för 

elever, höga frånvarotal, brister i uppföljningen med mera.2 

Alla barn i Sverige är enligt skolplikten skyldiga att gå i skolan fram till årskurs nio. 

Skolans uppgift är att förmedla kunskap till eleverna, att ge eleverna en utbildning.  En lärare 

har i och med denna uppgift ett stort ansvar i att förmedla kunskap till de elever han/hon 

undervisar. Det är mycket viktigt att läraren är motiverad att förmedla kunskap på ett sätt som 

eleverna kan ta till sig. En motiverad lärare har förmågan att motivera sina elever. Huruvida 

en lärare är motiverad i sitt arbete eller ej kan i det långa loppet vara avgörande för elevernas 

framtid.  

Motivation är en inre process hos individen som skapar en drivkraft att agera. För att en 

individ ska bli motiverad att agera på ett visst sätt krävs att det finns specifika 

förutsättningar.3 Människan har olika behov, vilka måste uppfyllas i en viss ordning, för att bli 

motiverad. Olika individer motiveras av olika företeelser.4  

Inom tjänstesektorn, som skolan ingår i och där tjänsten skapas i interaktion mellan 

kund och företag, är det speciellt viktigt att få de anställda motiverade. I sanningens ögonblick 

påverkas kvaliteten på tjänsten direkt om personalen inte är motiverad i sitt arbete, vilket i sin 

                                             
1 http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/10463, 080430 
2 http://www.skolverket.se/sb/d/203, Arkiv pressmeddelanden, år 2007och 2008. 
3 Jacobssen & Thorsvik, (2002) s. 324  
4 Landy & Conte (2007) s. 241-242 
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tur kan påverka kundens (i detta fall barnets och föräldrarnas) känslor för verksamheten.5 

Barnen är vår framtid och det är viktigt att ge dem en bra grund att stå på inför framtiden.  

Individer som söker sig till yrken i den offentliga sektorn motiveras i högre grad av att 

hjälpa andra än av att tjäna mycket pengar.6 Sannolikt gäller detta även för dem som väljer att 

bli lärare. Betyder det att de flesta lärare enbart motiveras av att hjälpa sina elever? 

Antagligen är det inte så enkelt. Det blir här viktigt för skolledningen att veta vilka typer av 

belöningar som driver dem som arbetar med eleverna. Är det de yttre belöningarna, de som 

individen mottar från rektorn, eller de inre belöningarna, som individen ger sig själv efter en 

lyckad insats? 

Inom den kommunala skolan finns begränsningar vad gäller möjligheter att belöna 

lärarna med monetära belöningar. Kommunens budget är en faktor som begränsar de 

monetära belöningsmöjligheterna.7 Då det finns ekonomiska begränsningar inom den 

kommunala grundskolan är det av största vikt att utarbeta icke- monetära belöningar för att på 

så vis nå verksamhetens mål. Ledare och chefer måste bli uppfinningsrika och hitta alternativa 

belöningssystem för att på så vis både få befintliga lärare att stanna inom den kommunala 

grundskolan och för att kunna rekrytera nya.  

Barn i Sverige kan välja att söka sig till fristående skolor. Dessa skolor har oftast ett 

vinstsyfte, vilket sannolikt gör att det finns pengar som kan användas för ett belöningssystem 

för lärarna. Antalet fristående grundskolor har mer än fördubblats på tio år (från 238 skolor 

1995/96 till 596 skolor 2005/06).8 Gapet mellan den kommunala skolan och den fristående 

skolan kan växa och bli ett stort problem i framtiden, då många lärare hellre väljer att arbeta 

inom den fristående skolan på grund av att det där finns utrymme för monetära 

belöningssystem. Detta kanske kan leda till att de mest kompetenta lärarna lockas från den 

kommunala skolan till de fristående skolorna. Kanske finns det då en risk att barnen som 

väljer att gå inom den fristående skolan får bättre utbildning och bättre förutsättningar inför 

framtiden än de barn som går inom den kommunala skolan.  

Den kommunala grundskolan måste alltså sträva efter att bli en attraktivare arbetsplats 

och arbetsgivare. Som lärare vill man troligen ha gensvar på att det man presterar som lärare 

är bra, vilket erhålls genom belöning. Mätbarheten av en lärares prestationer kan dock vara en 

svår nöt att knäcka. Vad ska läraren belönas för och på vilket sätt? Belöningar tenderar att 

                                             
5 Normann, (2000), s. 29-30 
6 Arvidsson, (2005) s 27 
7 Intervju med rektor på Olympiaskolan, 20080414 
8 http://www.skolverket.se/sb/d/379/a/9593#paragraphAnchor0 
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styra medarbetarna till att fokusera på de uppgifter som mäts, vilket kan innebära att andra 

viktiga uppgifter kan bli åsidosatta.9 För en målstyrd verksamhet som skolan innebär detta att 

missriktade belöningar kan skada snarare än lyfta verksamheten. Det är därför speciellt viktigt 

för skolans ledning att ta sig tid att fundera på användningen av belöningar.    

Under litteratursökningen inför denna uppsats upptäckte vi att icke monetära 

belöningssystem sällan nämns i managementlitteraturen. Den litteratur vi stötte på kring 

belöningssystem handlade mestadels om monetära belöningar såsom aktier och bonus. Det vi 

efterlyser är mer kunskap kring icke- monetära belöningar, såsom ökat ansvar och positiv 

feedback.  

För att motivera de anställda att arbeta mot de mål som är uppsatta inom företaget anser 

vi det vara viktigt att belöna de anställda. Företag kan motivera sin personal att prestera bättre 

genom att använda sig av olika typer av belöningssystem som styrmedel.10 Det centrala för att 

belöningssystemet ska fungera som motivationsfaktor är att det finns ett uttalat, konkret och 

realistiskt verksamhetsmål, som varken är för enkelt eller svårt att uppnå.11 Är målet för 

enkelt finns det inget att sträva efter och är det för svårt kan de anställda känna att målet är 

omöjligt och därför ge upp utan att försöka. Det är därför viktigt att verksamhetsmålen 

anpassas till de anställdas självförtroende och kompetens, vilket förutsätter att de som sätter 

målen har kännedom om individerna inom företaget. 12  

Det är av stor vikt att ledningen och chefen är medvetna om att de anställda ofta jämför 

belöningar med varandra. Ofta är det mindre viktigt vad belöningen består av. Betydelsen 

ligger istället i om den anställde anser att den egna insatsen och dess utbyte motsvarar vad en 

annan anställd presterar och får i utbyte.13 Anser de anställda att belöningssystemet är 

orättvist kan det leda till dålig stämning på arbetet. Belöningssystemet kan då få en negativ 

inverkan på företaget. Ett annat dilemma en ledare eller chef står inför när det gäller val av 

belöningssystem som styrmedel, är att uppfattningen av vad som är motiverande kan skilja sig 

åt mellan anställda.  Det som uppfattas som en belöning för en person kanske inte 

nödvändigtvis gör det för en annan. Anledningen är att människan motiveras av olika faktorer.  

Utifrån ovanstående resonemang vill vi undersöka belöningssystem som riktar sig till 

pedagoger inom den kommunala grundskolan. Vi har valt att undersöka detta utifrån fyra 

olika dimensioner, där varje dimension belyser olika områden och utgör en fråga som vi har 
                                             
9 Jonsson, (1994) s. 26 
10 Arvidsson i Samuelson (2004) s. 135 
11 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 324 
12 Ibid. s. 324-325 
13 Ibid. s. 309 
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för avsikt att besvara. Dessa fyra dimensioner utgör det så kallade effektsynsättet14, där 

belöningssystem belyses utifrån olika perspektiv för att få en helhetsbild av det. I den första 

dimensionen undersöker vi vad som är syftet med belöningar, om belöningssystem används 

för att styra verksamheten och/eller för att kunna motivera personalen till önskvärda 

prestationer. I den andra dimensionen granskar vi vilka belöningsformer det finns, monetära 

eller icke- monetära samt inre och yttre belöningar. Vilka grunder det finns för belöningar 

undersöker vi i den tredje dimensionen. Här tittar vi på hur personalens prestationer mäts, hur 

personalen har förmåga att samarbeta etcetera. I den fjärde och sista dimensionen granskar vi 

vilka som är mottagare av belöningarna, är det individuella belöningar eller utdelas de till hela 

gruppen. Vi undersöker även hur rättvist belöningssystemet är. Dessa fyra dimensioner 

påverkar alla varandra, vilket ibland kan göra det svårt att hålla isär dem. Dimensionerna har 

ett beroendeförhållande mellan varandra och tillsammans skapar de en helhet över 

belöningssystemet. I figuren nedan visas de fyra dimensionerna.  

 

Syftet med belöningar 

• Verksamhetsstyrning 

• Motivera till önskvärda prestationer 

 

Grunder för belöningar 

• Finansiella och icke-finansiella mått 

• Individuella, grupper, enheter etc. 

• Prestationsmätning 

Belöningsformer 

• Monetära och icke-monetära 

belöningar 

• Inre och yttre belöningar 

Mottagare av belöningar 

• Individ, grupp 

• Rättviseaspekter 

 
Figur 1: Modifierad kategorisering efter Effektsynsättet15 

 

Våra frågeställningar är följande: 

• Vilket syfte har den kommunala grundskolan med belöningar? 

• Vilka belöningsformer existerar inom den kommunala grundskolan? 

• På vilka grunder erhåller pedagogerna belöningar? 

• Vem är mottagare av belöningar? 

 

Syfte 

                                             
14 Arvidsson i Samuelsson (2004) s. 139 
15 Arvidsson i Samuelsson, (2004) s. 139 
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Syftet med uppsatsen är att granska de belöningssystem som existerar för pedagoger inom den 

kommunala grundskolan. Vi vill visa hur man utifrån ett ledarskapsperspektiv kan använda 

belöningssystem som ett styrmedel för att motivera pedagoger i kommunala grundskolor. 

Detta belyser vi utifrån belöningssystemets syften, grunder, former och mottagare. 

 

1.3. Disposition 
 

Kapitel 1. Inledning
I inledning argumenterar vi för vikten av att motivera 
pedagoger, som mynnar ut i våra frågeställningar. Vi 

presenterar även uppsatsens syfte.

Kapitel 2. Metod
I kapitel 2 argumenterar vi för vårt valda forskningsämne och 
våra respondenter. Vi presenterar hur vi gått tillväga för att 

samla in teori och empiri. Avslutningsvis presenterar vi 
studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet .

Kapitel 3. Bakgrundsfakta om det svenska 
utbildningssystemet och Olympiaskolan

Kapitel 4. Teoretiska utgångspunkter.
För att kunna besvara våra frågeställningar använder vi oss av 
teorier som behandlar målsättning, förväntan, jämvikt, styrning 
samt belöningar inom offentlig verksamhet och tjänstesektorn. 

Teorin behandlar vi utifrån fyra dimensioner.

Kapitel 5. Empiri och analys
Vi belyser i detta kapitel vår insamlade empiri med 

utgångspunkt ur våra teoretiska antagande. Detta gör vi under 
fyra olika avsnitt som vardera omfattar ett av de fyra områden 

för belöningssystem som vi undersöker . Avslutningsvis 
presenterar vi vårt resultat.

Kapitel 6. Avslutande diskussion .
I kapitel 6 reflekterar vi kring vårt forskningsresultat och ger 

förslag på vidare forskning.
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2. Metod 
I detta kapitel redogör vi för varför vi valt vårt undersökningsområde samt beskriver de 

metoder vi använt oss av för att komma fram till vårt resultat.  

 

2.1. Val av forskningsämne 
Som läsare kanske man undrar varför vi valde att skriva om just det ämne vi skriver om, och 

hur vi kom i kontakt med ämnet. Idén om att skriva om belöningssystem inom den 

kommunala grundskolan, både som motivationsfaktor och styrmedel, väcktes hos oss under 

en kurs kallad Management: metoder för ledning och styrning16. Under denna kurs kom vi i 

kontakt med en rektor på en grundskola inom Kävlinge kommun, då vi genomförde en 

undersökning beträffande ledarskap och chefer. Det var under intervjun med henne som vi 

fick höra talas om ett EU-sponsrat lärarutbytesprojekt. Rektorn använde sig av projektet både 

för att motivera sina anställda och som en utbildnings- och utvecklingsmöjlighet,. Till en 

början hade vi en idé om att utvärdera lärarutbytesprojektet men vi insåg att detta skulle få 

karaktären av en konsultrapport snarare än en vetenskaplig uppsats. Idén utvecklades så 

småningom till att granska de belöningssystem som existerar för pedagoger inom den 

kommunala grundskolan och visa hur man utifrån ett ledarskapsperspektiv kan använda 

belöningssystem som styrmedel för att motivera pedagoger i kommunala grundskolor. 

En anledning till att vi valde att skriva om detta ämne är att media alltmer 

uppmärksammar lärarnas situation i skolan. Arbetsmiljön blir allt tuffare, på nyheterna och i 

tidningar förmedlas bilden att lärare blir hotade av elever och att det är allt färre som söker till 

lärarutbildningar i Sverige. I avsnittet ”Vikten av att belöna pedagoger” skriver vi om vikten 

av att pedagoger är motiverade i sitt arbete då tjänsten skapas i interaktion mellan kund och 

företag. I sanningens ögonblick påverkas kvaliteten på tjänsten direkt om personalen inte är 

motiverad i sitt arbete, vilket i sin tur kan påverka kundens känslor för verksamheten. Inom 

den kommunala skolan finns begränsningar vad gäller möjligheterna att belöna lärarna och 

pedagoger med monetära belöningar. Kommunens budget är en faktor som begränsar de 

monetära belöningsmöjligheterna och anställda kan då se chansen att öka lönen genom att gå 

över till fristående skolor. Dessa skolor har oftast ett vinstsyfte, vilket ger dem större 

möjligheter att avsätta pengar för användning i belöningssystem. Vi tyckte därför att det 

skulle vara intressant att granska de belöningssystem som existerar för pedagoger inom den 
                                             
16 Campus Helsingborg, 2008 
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kommunala grundskolan och visa hur man utifrån ett ledarskapsperspektiv kan använda 

belöningssystem som ett styrmedel för att motivera pedagoger i kommunala grundskolor. 

 

2.2 Fallstudie 
Vi har valt att göra en fallstudie, vilket innebär att vi detaljerat och ingående, studerat ett 

fall17. Det fall vi valt att granska är de belöningssystem som existerar för pedagoger inom den 

kommunala grundskolan och visa hur man utifrån ett ledarskapsperspektiv kan använda 

belöningssystem som ett styrmedel för att motivera pedagoger i kommunala grundskolor. 

Anledning till att vi valde att göra en fallstudie var att vi hade hört att Olympiaskolan i 

Kävlinge fått EU-bidrag för ett projekt, ett så kallat lärarutbytesprogram. Detta program 

används kombinerat som belöning samt utbildnings- och utvecklingsmöjlighet för de 

anställda. Det är endast ett fåtal anställda som blivit utvalda och fått möjlighet att åka. Vår 

nyfikenhet väcktes om projektet och vi blev intresserade av att studera om de anställda 

upplevde projektet som en belöning eller vad det är som motiverar dem. Vi blev också 

intresserade av att undersöka om och i så fall hur, rektorn på Olympiaskolan styr sina 

anställda mot verksamhetens mål eller om det finns andra faktorer som styr.  

 

2.3 Val av respondenter 
Urvalet av studieobjekten kan ske på många olika sätt. Vårt val av respondenter är styrt 

utifrån vårt syfte, vilket framhåller att vi har ett uppifrån- och ned perspektiv. 18  Vi har ett 

uppifrån- och ned perspektiv eftersom styrning genom belöning börjar uppifrån och sprids ner 

i organisationen. Som chef eller ledare är det också viktigt att motivera sin anställda för att de 

ska nå önskvärda prestationer och resultat. Det är oftast chefen eller ledaren som avgör 

belöningsformerna och grunderna för belöningar samt vem som står som mottagare av dem. 

Därför tyckte vi det var en god idé att börja med att intervjua rektorn på Olympiaskolan i 

Kävlinge för att få en överblick och höra hur grundskolor generellt styrs och hur 

belöningsformerna ser ut samt hur Olympiaskolan styrs och vilka belöningsformer som 

existerar där. 

                                             
17 Svenning (2000) s. 89 
18 Ibid. s. 103-104 
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Första steget var att vi tog kontakt med rektorn på Olympiaskolan i Kävlinge. Vi 

beskrev vårt syfte och frågade om vi fick göra en fallstudie om belöningssystem. Som vi 

nämner i stycket ”val av ämne” var det inte första gången vi kom i kontakt med rektorn.  

Vi gjorde ett tidigt besök (14 april 2008) på Olympiaskolan i Kävlinge och träffade 

rektorn på skolan. Detta möte fungerade som en introduktion för oss inom vårt 

forskningsområde och den kunskap vi erhöll från rektorn låg till grund i vår fortsatta 

undersökning. Anledningen till att vi ville intervjua henne var, som vi nämner ovan, att det är 

hon som rektor som styr skolan och belönar sina anställda. Rektorn fungerade som vår 

”inträdesbiljett” eftersom det var hon som gav sin tillåtelse för oss att göra en fallstudie på 

Olympiaskolan. Tillsammans med rektorn bestämde vi tidpunkt för intervjuer, dels med 

rektorn men även med anställda på Olympiaskolan och företrädare för Kävlinge kommun. 

Rektorn tipsade oss om intervjupersoner som hon ansåg kunde vara lämpliga för vår 

fallstudie. Denna urvalsmetod av respondenter benämns som snöbollsurval, det vill säga att en 

intervju ger uppslag till nya intervjuer.19 Vi hade dock vissa önskemål på våra 

intervjupersoner, såsom att vi ville intervjua pedagoger som redan fått åka iväg på projekt och 

anställda som inte varit iväg. Vi ville ha en blandning i yrkeskategorierna och hur länge de 

jobbat på Olympiaskolan, för att se om dessa faktorer kunde påverka hur de ser på belöning 

som motivationsfaktor och som styrmedel. Vi efterfrågade således en spridning av personer 

för att skapa bredd i vår undersökning, som dock skulle vara inom ramen för vad vi har för 

avsikt att undersöka - det vill säga pedagoger. I uppsatsen kommer vi att använda oss av ordet 

pedagoger, vilket innefattar även lärare.  

De fem pedagoger vi intervjuat har olika inriktningar inom pedagogik. Kombinationen 

av våra sju respondenter och deras olika yrkesslag bidrar till att vi får en bredd i vår fallstudie 

och att vi får ett representativt urval från grundskolan. Om vi enbart hade intervjuat 

fritidspedagoger eller enbart specialpedagoger hade vår undersökning riskerat förlora sin 

tillförlitlighet. Ytterligare en anledning till att vi efterfrågade en kombination av olika 

yrkeskategorier beror på vårt syfte med uppsatsen, att granska belöningars syften, grunder, 

former och mottagare inom den kommunala grundskolan. Vi ville undersöka om dessa fyra 

olika dimensioner av belöningssystemet möjligen skiljer sig åt mellan de olika 

yrkeskategorierna. Undersökningen är baserad på intervjuer med sju respondenter varav fem 

pedagoger, vilka utvaldes för att representera de 33 pedagoger som arbetar på Olympiaskolan 

                                             
19 Svenning (2000) s. 104 
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i Kävlinge. Ett urval var nödvändigt då tidsramen för denna undersökning inte tillät oss att 

intervjua samtliga med bibehållen detaljnivå i intervjuerna.  

Den 24 april 2008 besökte vi Olympiaskolan för vårt andra intervjutillfälle. 

Sammantaget intervjuade vi fyra personer den dagen. Först personalsekreteraren, därefter 

socialpedagogen och specialpedagogen och sist rektorn. Att vi ville intervjua en person från 

kommunen i Kävlinge berodde på att vi ville ha en representant från kommunen då skolans 

ekonomi styrs av kommunen. Då vi hade hört rektorns förklaring och synpunkter ville vi 

också ta del av åsikterna från Kävlinge kommuns representant. Som vi nämnde tidigare har vi 

ett uppifrån- och ned perspektiv och Olympiaskolan står under kulturförvaltningen i Kävlinge 

kommun.  

Den 30 april 2008 var vi åter på Olympiaskolan för att intervjua tre personer. 

Intervjuerna möjliggjordes genom kontakt med Olympiaskolans rektor.  

Att rektorn valt ut våra intervjupersoner kan framstå som att hon till en viss del har styrt 

vårt arbete, eftersom hon har kunnat välja ut de personer som gynnar henne. Anledningen till 

att vi gått tillväga på detta sätt är att vi sedan tidigare visste att vi ville ha en spridning i 

yrkeskategorier, hur länge de jobbat på skolan, samt personer som deltagit i 

lärareutbytesprojektet och personer som inte gjort det. Dessa fakta hade varit svår att få fram 

på egen hand och rektorns hjälp var därför värdefull i detta fall. En ytterligare anledning är att 

de anställda inom skolan är mycket upptagna och att rektorn har inblick i de anställdas 

schema och har gjort det möjligt för oss att intervjua pedagogerna under deras raster. Vi är 

dock medvetna om detta och har haft det i åtanke. 

 

2.4 Presentation av respondenter 
• Rektor 

Jessica Håkansson är rektor på Olympiaskolan i Kävlinge, vilket hon har varit i tre år. 

Dessförinnan arbetade hon som biträdande rektor på en kommunal grundskola i 

Helsingborg. Vår första intervju (pilotintervju) med Jessica ägde rum den 14 april 2008 på 

Olympiaskolan och varade i cirka 45 minuter. Vår andra intervju med Jessica ägde rum 

den 24 april 2008 på Olympiaskolan och varade i cirka en timme. 

• Personalsekreterare 

Rakel Bagner är personalsekreterare i Kävlinge kommun, vilket hon varit i 7- 8 månader. 

Hon jobbar med personalfrågor inom skolorna och lärcentrum (vuxenutbildningen) i 
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Kävlinge. Innan hon började som personalsekreterare i Kävlinge kommun arbetade hon i 

Lunds kommun och ett år som kompetensutvecklare på Alfa Laval. Intervjun med Rakel 

utspelades den 24 april 2008 på Olympiaskolan och varade i cirka 50 minuter.  

• Specialpedagog 

Monica Tjärnberg har arbetat som specialpedagog i 15 år på Olympiaskolan. Som 

specialpedagog träffar hon barn i behov av särskilt stöd, oftast barn med sociala och 

emotionella problem. Monica är förskollärare i botten. Intervjun med Monica gjordes 

tillsammans med Fanny. De båda arbetar tillsammans i projektet Familjeklassen, där 

föräldrar kommer till Olympiaskolan tre förmiddagar i veckan och arbetar tillsammans 

med sina barn. Familjeklassen finns till som stöd för familjer med barn med sociala och 

emotionella problem. Intervjun med Monica och Fanny ägde rum på Olympiaskolan den 

24 april 2008 och varade i 40 minuter. 

• Socialpedagog 

Fanny Säbom Franzén har arbetat som socialpedagog i sex år på Olympiaskolan. På 

Olympiaskolan arbetar hon med barn som behöver socioemotionellt stöd, hon arbetar både 

individuellt med barnen men också mycket ute i klasserna. Fanny och Monica har 

tillsammans startat upp och driver projektet Familjeklassen. Fanny arbetade tidigare inom 

socialtjänsten.  

• Pedagog 1 

Vår intervjuperson vill vara anonym och det vill vi respektera, och av den anledningen 

kommer vi hädanefter att kalla personen Kim. Kim är lärare inom låg- och mellanstadiet. 

Personen undervisar i två ämnen. Kim har jobbat på Olympiaskolan i många år. Intervjun 

med Kim ägde rum på Olympiaskolan den 30 april 2008 och varade i cirka 25 minuter. 

• Pedagog 2 

Gunnel Ekström arbetar som mellanstadielärare på Olympiaskolan. Hon har arbetat på 

skolan i 30 år. Intervjun med Gunnel ägde rum på Olympiaskolan den 30 april 2008 och 

varade i cirka i 25 minuter.  

• Fritidspedagog 

Philip Blockley har arbetat som fritidspedagog på Olympiaskoleområdet sedan 1984. 

Intervjun med Philip ägde rum den 30 april 2008 på Olympiaskolan och varade i cirka 20 

minuter. 
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2.5. Insamling av empirisk data 
För att kunna uppnå vårt syfte med uppsatsen och svara på våra frågeställningar måste vi ta 

reda på hur de anställda upplever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och det sammanhang i 

vilket de ingår. I vår studie är alltså våra studieobjekt individer, grupper av individer och 

deras värld. Den metod vi anser lämpar sig bäst utifrån vårt syfte och våra resurser är därför 

kvalitativ metod. Kvalitativ metod ses som ett kraftfullt och känsligt verktyg då den fångar 

erfarenheter och innebörden ur undersökningspersonernas vardagsvärld.20 Vi bestämde oss för 

att göra kvalitativa undersökningar i form av intervjuer eftersom det ger respondenter större 

möjlighet att uttrycka sig och ge djupare svar. Intervjuerna med våra respondenter 

genomfördes med en flexibel intervjuprocess, en så kallad semistrukturerad intervju. Denna 

intervjuteknik innebär att vi vid våra intervjutillfällen hade intervjuguider vilka bestod av ett 

antal uppställda frågor som var uppdelade utefter belöningssystemets fyra dimensioner. 

Ordningsföljden på frågorna varierade dock och vi hade utrymme att ställa 

uppföljningsfrågor. Intervjupersonen hade också fritt utrymme att besvara frågorna och fick 

därmed större frihet att fördjupa svaren, utveckla det som de upplevde som betydelsefullt 

samt att svara med sina egna ord.21 Anledningen till att vi valde semistrukturerad intervju var 

metodens flexibilitet och öppenhet, vilket gjorde att vi kunde ställa ytterligare frågor som vår 

respondent väckt hos oss. Ytterligare anledning är att metoden bidrar till fylliga och 

detaljerade svar.  

Att använda enbart intervjuer som metod för insamling av empirisk data har av vissa 

kritiserats. De menar att intervjuer som kvalitativ metod fungerar som förberedelse till 

vetenskapliga undersökningar.22 Vi är av annan uppfattning då vi anser att vi genom intervju 

fått djupa och fylliga svar samt minskat risken att respondenterna missförstått frågorna då vi 

under intervjun kunnat klargöra vad vi menar, något vi gått miste om vi använt oss av 

exempelvis enkäter.  

 

2.6. Tillvägagångssätt 
Då vi valde att använda oss av kvalitativ forskning kan det vara bra som forskare att arbeta 

efter en viss ordningsföljd genom forskningsprocessen, eftersom det bidrar till att bevara vår 

                                             
20 Kvale (1997) s. 67-72. 
21 Bryman (2002) s. 127, 301-303 
22 Kvale (1997) s. 60-61 
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ursprungsvision och vårt engagemang genom hela forskningsprocessen. 23 Vi har valt att dela 

in forskningsprocessen i sju stadier; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering. Vi anser att det är en bra idé att följa dessa sju stadier, vilket kan 

beskrivas som en linjär process, när intervjuarbetet karaktäriseras som öppet och flexibelt. 

Dessa sju stadier har vi valt att dela upp inom tre områden; före, under, och efter intervju.24 

 

2.6.1 Före intervju 
Under kursen Management: metoder för ledning och styrning25 fick vi begränsad kunskap 

inför vår magisteruppsats. Den förra kursen berörde vårt valda forskningsområde men hade 

dock en annan vinkling. I denna uppsats står pedagogerna i centrum och i förra kursen var det 

chefen eller ledaren.  

För att få överblick och skapa struktur i vad vi hade för avsikt att undersöka formulerade 

vi tidigt ett preliminärt syfte och satte upp de frågeställningar som vi kom att koncentrera oss 

på. Det innefattar en beskrivning av vad som gjorde oss intresserade av det valda ämnet och 

varför vi ville söka svar på den problematik vi anser råder. Detta är en del av tematiseringen; 

svar på frågorna vad och varför. Genom att besvara dessa frågor får man veta vilka målen är, 

för att i kommande steg fastställa hur de ska uppnås, närmare bestämt metodval.26 För att 

komma fram till vilka metoder vi ansåg lämpade sig bäst i vår undersökning, det vill säga hur 

vi skulle gå tillväga för att få in empiriskt material för det vi ville undersöka, läste vi in oss på 

metodlitteratur. Vi använde oss också av den kunskap vi förvärvat både under föregående års 

kandidatuppsats och i tidigare arbeten vi skrivit.  

Som en del av steg två, planeringen, gjorde vi en allmän planering och en förberedelse 

av den metod som vi avser att använda för att erhålla den kunskap vi eftersträvar. Den 

allmänna planeringen gjorde vi inom gruppen i samråd med våra handledare då vi vid vårt 

första handledningstillfälle bestämt framtida och ytterligare handledningstillfällen samt vad vi 

skulle ha åstadkommit fram till dess. Anledningen till att vi ville göra en allmän planering var 

att vi ville skapa en överblick över vår studie. Den var dock inte slutgiltigt fastslagen och vid 

vissa tillfällen var vi tvungna att avvika från vad vi bestämt.27  

                                             
23 Bryman (2002)  s. 252-253. Kvale (1997)  s. 84 
24 Kvale (1997)  s. 84-94 
25Campus Helsingborg, 2008 
26Kvale (1997) s. 84-91 
27 Ibid. s. 89 
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Vi ansåg att det i ett tidigt skede av undersökningen var bra att göra en pilotintervju, för 

att på så vis få en överblick och kunna kartlägga de viktigaste aspekterna i vårt 

undersökningsämne.28 Vi valde att göra en pilotintervju med rektorn, då hon ”sitter i mitten” 

och har kunskap och kontakt med lärare och pedagoger samt de kommunalanställda på 

kulturförvaltningen i Kävlinge kommun. Hon kunde på så vis ge oss den övergripande bild vi 

eftersträvade att skapa. Pilotintervjun fungerade som en introduktion till ämnet och gjordes 

för att vi skulle lära känna skolmiljön och rektorn. Vi ställde frågor utifrån en intervjuguide, 

där frågorna var av en övergripande karaktär eftersom vi ville skapa överblick och försöka 

urskilja mönster samtidigt som vi ville uppmuntra spontanitet under intervjun. Då vi gjort 

pilotintervjun och fått övergripande kännedom om Olympiaskolan började vi förbereda oss 

inför våra andra intervjuer, genom att utforma en intervjuguide utifrån de fyra dimensioner vi 

beskriver i inledningen. Som en ytterligare del av förberedelsen läste vi också in oss på ämnet 

och sökte en del teorier, vilket vi anser är viktigt innan man ska genomföra sina intervjuer. 

Anledningen till detta är att det krävs kunskap om ett visst fält för att kunna ställa de rätta 

följdfrågorna och få bästa möjliga resultat från sina intervjuer.29  

Det var bara rektorn på Olympiaskolan i Kävlinge kommun som kände till syftet med 

vår uppsats. Hon fick dock inte ta del av våra frågor innan intervjun, vilket ledde till att hon 

inte kunde förbereda sina svar och att vi på så ökade möjligheten att få spontana svar. De 

övriga respondenterna har vi ingen kännedom om huruvida de innan intervjuerna kände till 

syftet med studien, då det var rektorn som kontaktade dem och frågade om de kunde ställa 

upp. Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av oss och vårt ämne, vilket gav 

respondenterna kännedom om syftet med undersökningen.  

 

Fördomar och förförståelse 

Kvalitativ intervju grundar sig på att vi som forskare tolkar och skapar förståelse för våra 

respondenter genom att vi sätter oss in i hur de känner, upplever och tänker. Vetenskap som 

bygger på tolkningar och förståelse av andra människor kallas hermeneutisk. Hermeneutiken 

har ifrågasatts och anses som osäker eftersom den bygger på tolkning, och kan av denna 

anledning vara vinklad utifrån forskarens upplevelser, bakgrund och förförståelse. Vi är 

medvetna om att vårt arbete kan vara subjektivt präglat, både av vår förförståelse och av våra 

fördomar. Fördomar är de socialt grundade subjektiva uppfattningar som finns hos oss om det 

                                             
28 Ibid. s. 94 
29 Kvale (1997) s. 92 
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fenomen vi ska studera och förförståelsen är de uppfattningar som vi fått om grundskolan 

genom egna erfarenheter.30 Som forskare är det dock omöjligt och inte alltid önskvärt att 

bedriva helt opartisk forskning. Personliga erfarenheter är oftast nödvändiga förutsättningar 

för att uppnå vetenskaplig kunskap.31 Vår förförståelse började då vi kom i kontakt med 

rektorn på Olympiaskolan, och därefter har vår förförståelse utvecklats i takt med att vi sökt 

bakgrundsfakta och varvat teorisökning med insamling av empiri. Sammanlagt besökte vi 

Olympiaskolan tre gånger (se presentation av respondenter ovan). Vår forskning har på så vis 

under forskningsprocessen ställts i relation till våra respondenters egna upplevelser. Det har 

skett ett växelspel mellan oss och våra respondenter och genom detta växelspel har vi kunnat 

utveckla en tillförlitlig uppfattning om belöningssystem som motivationsfaktor och som 

styrmedel. Som forskare har vi också haft vissa fördomar. Exempelvis att de anställdas 

arbetsmiljö inom skolan är påfrestande, att pedagoger har låg inkomst samt att det är svårt att 

rekrytera och behålla personal inom den kommunala skolan eftersom fristående skolor anses 

vara attraktivare. I varje intervju har vi försökt att inte leta efter saker och ting som bekräftar 

våra fördomar utan istället har vi kritiskt testat våra fördomar. Vad som också kan ha påverkat 

vårt arbete är att en av forskarna i denna studie är syster med Olympiaskolans rektor. Vi ser 

denna koppling som något positivt då vi via denna forskningsdeltagare fått tillgång (access) 

till skolmiljön och rektorn på Olympiaskolan, vilket vi eventuellt inte fått utan denna resurs. 

Vi har lätt kommit i kontakt med skolan då vi behövt ställa kompletterande följdfrågor. Vi har 

också via rektorn haft möjlighet att ställa krav på olika yrkeskategorier för att uppnå vårt syfte 

och svara på våra frågeställningar. 

 

Intervjuguide 

Under samtliga intervjuer använde vi oss av intervjuguider. Då vi gjorde pilotintervjun hade 

vi en intervjuguide vilken till största del fungerade underlag. Vi hade ett antal uppställda 

frågor som inte var kategoriserade efter någon speciell ordning. Frågorna var övergripande då 

vi ville skapa oss en överblick om ämnet, men många frågor ställdes spontant som reaktion på 

det rektorn svarade. Vi hade tre olika intervjuguider till de övriga intervjuerna(080424 och 

080430): En intervjun med rektorn, en för intervjun med personalsekreteraren och en för 

intervjuerna med pedagogerna. Anledningen var att vi ville se rektorns och 

personalsekreterarens syn på belöningssystem, var att de har ett uppifrån- och nedperspektiv. 

                                             
30 Holme & Solvang (1997) s. 95. 
31 Lundahl & Skärvad (1999) s 42-43. Thurén (2006) s. 45-53 



 

 

20

Pedagogerna har ett nedifrån- och upp-perspektiv och därför valde vi att ställa andra frågor till 

dem. Intervjuguiderna innehöll frågor vi ansåg viktiga och som skulle täcka ämnet på ett bra 

sätt.  Intervjuguiden var uppdelad efter de fyra olika dimensionerna, där varje dimension 

belyser olika områden av belöningssystem. Varje dimension utgjorde en fråga som vi hade för 

avsikt att besvara i slutet av uppsatsen men för att kunna besvara dem ställde vi ytterligare 

frågor i form av underfrågor och kringfrågor (se bilagor: intervjuguide). 

När vi utformade intervjufrågorna strävade vi efter att de tematiskt, (frågornas relevans 

för forskningsämnet) skulle bidra till att generera kunskap. Men att de också dynamiskt 

(frågornas hänsyn till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun) skulle bidra till att skapa 

ett bra samspel mellan oss och våra respondenter.32 Genom att vi strukturerade intervjuguiden 

efter de fyra olika dimensionerna hjälpte de oss att ställa frågor som var relevanta utifrån vår 

teori och på så vis relevanta för det vi avsåg att undersöka. Vi ville även utforma 

lättförståeliga, korta och inte alltför akademiska frågor för att undvika missförstånd mellan 

oss och respondenterna. Då vi utformade våra intervjufrågor försökte vi undvika att 

konstruera ledande frågor och på så vis inverka på svaren. Vi formulerade inga ja- och nej-

frågor utan eftersträvade öppna frågor för att ge respondenterna utrymme att ge detaljerade 

och berättande svar. Vissa följdfrågor har dock varit ja- och nej-frågor då vi sökt bekräftelse 

på vad respondenten sagt, om det stämmer överens med hur vi tolkade deras svar. Om vi ställt 

ledande frågor under intervjun har detta varit omedvetet från vår sida. Vi är medvetna om att 

även forskarens kroppsspråk kan vara ledande. 33 Ledande frågor och kroppsspråk kan 

påverka resultatet, att resultatet inte stämmer överens med verkligheten, reliabiliteten. Vi 

undvek även att ställa alltför obekväma frågor, vi ville inte att respondenterna skulle känna sig 

obekväma då vi ville ha ett positivt samspel i våra intervjuer. Vi upplevde att de flesta 

respondenter kände tillit till oss då de flesta talade fritt om sina upplevelser och känslor. De 

fanns dock undantag, då vi upplevde att en respondent var rädd att säga för mycket och på så 

vis höll tillbaka. 

 

2.6.2. Under intervju 
Under intervjutillfällena ställdes stora krav på oss, som forskare, att aktiv kunna lyssna till 

vad respondenterna hade att säga. Som forskare måste vi kunna lyssna till de många olika 

meningshorisonter som ryms i respondenternas uttalande och uppmärksamma möjligheten att 
                                             
32 Kvale (1997) s. 121-122 
33 Kvale (1997)  s. 145-146 
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ständigt kunna göra nya tolkningar om vad våra respondenter egentligen säger och syftar 

till.34 Sju av intervjuerna (inte pilotintervjun) spelades in för att vi skulle kunna koncentrera 

oss och uppmärksamma vad respondenterna hade att berätta. En av oss antecknade vad 

respondenterna hade att säga, som ett komplement till diktafonen och som en säkerhetsåtgärd 

om det skulle uppstå problem med diktafonen. Vi inledde dock varje intervju med att fråga 

respondenterna om de godkände att vi spelade in dem, vilket alla gjorde. Vi talade om för 

dem att anledningen till att vi spelade in var att vi skulle kunna koncentrera oss fullständigt på 

frågorna och vad respondenterna hade att berätta. I slutet av intervjun frågade vi om vi fick 

använda deras namn i uppsatsen och sex av sju respondenter samtyckte till detta. 

 

2.6.3. Efter intervju 
Då intervjuerna var genomförda lyssnade vi noggrant igenom materialet enskilt och gjorde 

utförliga anteckningar vilka skrevs ner för att ge vi alla tre skulle ha tillgång till dem. 

Utskriften av intervjuerna är en fråga om forskarnas tolkning av vad som sagt under 

intervjuerna. Genom att var och en enskilt lyssnade igenom intervjuerna och analyserade dem, 

minskade vi subjektiviteten jämfört med om enbart en av oss skulle ha utfört detta moment. 

På detta sätt har tre olika personer tolkat och skapat förståelse vad våra respondenter sagt, 

vilket legat till grund för analys och slutresultat. Vi har valt att inte transkribera intervjuerna 

utan har istället valt att skriva ner det vi ansåg var viktigt och relevant utifrån syftet med 

studien. Vi har dock sparat samtliga intervjuer som ljudfiler på datorn om det är någon som 

vill lyssna på dem. 

 

2.7. Metodangreppsätt- val av ansats 
Det finns olika arbetssätt en forskare kan relatera insamlad empiri med teori, för att i nästa 

steg dra slutsatser. Vi har gått tillväga på så vis att vi har letat teorier som belyser vårt 

undersökningsområde. Från de färdiga teorierna har vi härlett hypoteser vilka vi empiriskt 

prövar på ett aktuellt fall, i vårt fall Olympiaskolan. Denna metod kallas deduktion och 

innebär att vi drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 

sammanhängande.35 Ovanstående tillvägagångssätt medför att en befintlig teori får bestämma 

vilken information som ska samlas in, hur denna ska tolkas samt hur resultaten ska relateras 

                                             
34 Ibid. s. 126 
35 Thurén (2006) s. 19-28. 
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till teorin.36 Även om vi till största del har arbetat med deduktiv metod, används oftast 

deduktiv metod inte som en renodlad metod utan det finns även inslag av induktiv metod i 

undersökningen. Induktiv metod innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån 

empirisk fakta, det vill säga att vi utifrån intervju/resultat utvecklar en teori. 37 

Vi har använt oss av en mix mellan induktiv metod och deduktiv metod, då vi har varvat 

teori och empiri och på så vis låtit vår förståelse växa fram successivt. Den kunskap vi 

förvärvade under vårt tidiga besök på Olympiaskolan i Kävlinge kommun tillsammans med 

vår förkunskap ledde oss till att skapa ett tänkbart mönster. Detta mönster låg till grund för 

frågorna som ställdes under intervjuerna med pedagogerna, personalsekreteraren och rektorn. 

Deras svar ledde oss till att söka teorier som lyfte fram våra respondenters svar. Vi har alltså 

under studiens gång försökt att justera och förbättra teorier, vilket kännetecknar den mix av 

induktiv metod och deduktiv metod som kallas abduktion.38 
 

2.8. Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Som vi nämnde tidigare hade vi både förförståelse, då vi bekantat oss med ämnet bland annat 

genom kursen Management: metoder för ledning och styrning39 och att en av forskarna är 

syster till rektorn på Olympiaskolan, samt fördomar, då media belyser pedagogers situation 

inom grundskolan, när vi började denna studie. Ingen av oss har jobbat inom skolan och har 

därför ingen praktisk erfarenhet av skolan, vilket minskar vår subjektivitet. För att få en 

tillförlitlig studie har vi genomfört samtliga intervjuer med pedagogerna under samma 

förutsättningar, exempelvis har vi ställt samma frågor till samtliga pedagoger (vi haft en och 

samma intervjuguide), vi har intervjuat alla pedagoger i sin egen arbetsmiljö (för att de på så 

vis ska känna sig trygga) och alla tre forskare har varit med vid samtliga intervjutillfällen. Vi 

har undvikit att ställa ledande frågor och ja- och nej-frågor för att inte inverka på svaret. Vi 

har ställt frågor på ett sådant sätt att våra respondenter har haft fritt utrymme att besvara 

frågorna och ta med det som de upplevde som betydelsefullt. Ovan är exempel på åtgärder vi 

vidtagit för att säkerställa att våra mätningar genomförts på ett så likartat sätt som möjligt, 

alltså att våra mätningar inte påverkats av de omständigheter under vilka de utförts och att 

våra mätningar inte påverkats av vem som utfört dem, och att vår studie på så vis ges 

tillförlitlighet.  
                                             
36 Patel & Davidson (2003) s. 23 
37 Bryman (2002) s. 22-23 
38 Patel & Davidson (2003)  s. 21-25 
39 Campus Helsingborg, 2008 
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Generaliserbarheten av vårt resultat kan tyckas vara begränsad eftersom vi gör en 

fallstudie. Läsaren kanske ställer sig frågan hur vi utifrån ett studerat fall, belöningssystem på 

Olympiaskolan, kan generalisera det resultat vi kommer fram till på andra kommunala 

grundskolor. Anledningen är att samtliga kommunala grundskolor styrs under samma centrala 

myndighet, skolverket. Skolverket sätter upp nationella mål för samtliga kommunala 

grundskolor och på så vis styrs samtliga kommunala grundskolor utifrån samma mål. Det är 

också rimligt att anta att inga kommunala grundskolor är vinstdrivande och att de därför har 

begränsade möjligheter att belöna pedagoger med monetära medel. Därför anser vi att det 

utifrån vårt syfte, att granska de belöningssystem som existerar för pedagoger inom den 

kommunala grundskolan och visa hur man utifrån ett ledarskapsperspektiv kan använda 

belöningssystem som ett styrmedel för att motivera pedagoger i kommunala grundskolor, är 

rimligt att generalisera vårt resultat till andra kommunala grundskolor.  

 

2.9. Material & källkritik 
Eftersom vårt syfte är att granska de belöningssystem som existerar för pedagoger inom den 

kommunala grundskolan började vi med att söka litteratur inom ämnet. Vi sökte material på 

Lunds universitets bibliotekskatalog40 och bibliotekskatalogen LIBRIS41 för att försöka skaffa 

information om de källor som fanns tillgängliga och vilka som kunde vara relevanta för oss. 

Våra nyckelord i sökningarna var belöning, motivation, styrning, offentlig verksamhet och 

människonära tjänster. Vi har i den mån det gått använt av oss av primärkällan exempelvis 

Arvidssons effektsynsätt på belöningssystem och Vrooms förväntansteori. Vissa primärkällor 

har vi kompletterat med sekundärkällor eftersom vi tycker de har stöttat och korrigerat 

varandra. Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar och samlat information från 

internetsidor. I och med att vi har letat efter teorier från olika källor och jämfört information 

från denna källa med andra källor har källans trovärdighet ökat. Vi har också kritiskt granskat 

våra källor.42 Exempelvis anser vi att Maslows behovshierarki från år 1943 kan tyckas vara, i 

vissa avseenden, inaktuell då människan ständigt utvecklas i samförstånd med samhället och 

att människans behov på så vis i vissa avseenden inte är samma idag som 1943. Vi upptäckte 

även brister då vi letade artiklar. Vi hittade artiklar om belöningssystem, motivation och 

styrmedel som berör privata företag. Eftersom de mestadels tog upp monetära 

                                             
40 www.lub.lu.se 
41 www.libris.se 
42 Holme & Solvang (1997) s. 124-137 
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belöningsformer såsom bonus och optioner vilket sällan eller aldrig förekommer inom 

offentlig verksamhet, då de ekonomiska möjligheterna är begränsade, ansåg vi oss inte kunna 

använda dem. Vi hittade dock artiklar som tog upp belöningssystem för pedagoger inom den 

offentliga verksamheten i länder såsom USA och Finland. Vi valde att använda oss av dem då 

de berörde kommunala skolor och vi ansåg att vi kunde applicera dem på vårt 

forskningsområde. Vi har också haft i åtanke att då vi gör en kvalitativ undersökning är den 

fakta vi fått av våra respondenter inte alltid fullständigt tillförlitlig och då har vi försökt att 

komplettera deras fakta med information från andra källor.  



 

 

25

3. Det svenska utbildningssystemet och Olympiaskolan 
I detta kapitel presenterar vi bakgrundsfakta om hur de kommunala skolorna styrs och om 

vårt undersökningsobjekt. 

 

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet. Myndigheten har 

till uppgift att ange mål för att styra, vilket innebär att kontinuerligt revidera kursplaner, 

betygskriterier och övriga styrdokument för att motsvara de behov som finns. Myndigheten 

ska även med finansiella styrmedel stimulera kommuner och skolor att öka måluppfyllelsen, 

säkra kvaliteten och likvärdigheten. Skolverket kommunicerar med riksdag och regering, med 

huvudmännen för utbildning och barnomsorg, med de verksamma i skolan och till viss del 

även med föräldrar och elever. Myndigheten genomför utbildningsinspektioner för att 

klargöra om en verksamhet fungerar i förhållande till reglerna i skollagen och läroplanerna. 

Detta och mycket till är skolverkets roll i det svenska utbildningssystemet. Skolverket leds av 

en generaldirektör och för att få en bred samhällsförankring har Skolverket också en styrelse 

med personer från andra verksamheter.43  

Sveriges kommuner lämnar regelbundet in data till Skolverket om bland annat skolor 

och myndigheten får på så sätt grundläggande kunskaper om verksamheterna. Varje år lämnas 

uppgifter in som beskriver hur verksamheterna är organiserade, hur mycket de kostar och 

vilka resultat som uppnås. Dessa uppföljningar utgör den officiella statistiken över den sektor 

Skolverket ansvarar för. Kommunerna använder statistiken för sin planering och riksdag och 

regering använder den för planering och beslut.44  

I Kävlinge kommun är det kulturnämnden som fullgör kommunens uppgifter inom det 

offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar bland annat grundskolan. 

Kulturnämnden i Kävlinge kommun består av tretton ordinarie politiker. 45 Under 

kulturnämnden finns kulturförvaltningen där de som arbetar inom skolorna i kommunen finns. 

I kulturförvaltningen sitter kulturchefen, skolchefen och rektorerna i kommunen.46 

Olympiaskolan har 295 elever från förskola till årskurs sex, och personalstyrkan består 

av 35 anställda varav 33 är pedagoger. Personalen är organiserad i fem arbetslag, vilka är 

                                             
43 http://www.skolverket.se/sb/d/187 
44 http://www.skolverket.se/sb/d/187/a/170 
45http://www.kavlinge.se/toppmeny/politikpaverkan/kommunensorganisation/kulturnamnden.4.595f4e86109026
cd6ce8000350.html 
46 Intervju med rektorn på Olympiaskolan, 2008-05-08 
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sammansatta så att de ska vara så breda som möjligt i sin kompetens.47 Budgeten för 

Olympiaskolan kommer både från staten och från Kävlinge kommun. Olympiaskolan får 

betalt per elev, en så kallad elevpeng, vilken ska täcka alla utgifter skolan har. Ju fler elever 

skolan har desto mer pengar i budgeten. Rektorn förklarar att i Kävlinge kommun som är 

känd för sina låga skatter har man en mindre elevpeng än genomsnittet.48 

 

                                             
47http://www.kavlinge.se/toppmeny/barnutbildning/grundskola/grundskolor/olympiaskolan/toppmenyolympia/o
mskolan.4.511441921072817370a80004752.html 
48 Intervju med rektorn på Olympiaskolan, 2008-04-24 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som vi använt för att uppnå vårt syfte 

med undersökningen. Teoriavsnittet är indelat i fyra områden som vardera behandlar en 

dimension inom ämnet belöningssystem: syftet med belöningar, belöningsformer, grunder för 

belöningar samt mottagare av belöningar. 

 

Begreppsdefinition 

• Belöning – pengar eller utmärkelse som utdelas som ersättning vanligtvis som tecken 

på uppskattning av prestation eller dylikt: en ~ för långvarig och trogen tjänst; 

segrarens ~49  

• Motivation – (av motiv), sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter 

i gång, upprätthåller och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi 

över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra. De behövs för 

att vi skall förstå det faktum att organismer konsekvent strävar mot bestämda mål med 

hjälp av flexibla beteenden.50 

 

För att få en mer omfattande överblick över området belöningssystem använder vi en 

egenhändigt omarbetad version av det så kallade effektsynsättet. Figuren gör det möjligt att 

analysera flera dimensioner av belöningssystemet på en gång.51 Modellen som beskriver 

belöningssystemets fyra dimensioner kommer att fungera som utgångspunkt i vår redovisning 

av teorier inom området belöningssysten, då vi ägnar ett avsnitt åt varje ruta i figuren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             
49 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O116080&i_word=bel%f6ning 
50 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O248583&i_word=motivation 
51 Arvidsson (2005), s. 14 
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Syftet med belöningar 

• Verksamhetsstyrning 

• Motivera till önskvärda prestationer 

 

Grunder för belöningar 

• Icke-finansiella mått 

• Individuella, grupper, enheter etc. 

• Prestationsmätning 

Belöningsformer 

• Monetära och icke-monetära 

belöningar 

• Inre och yttre belöningar 

 

Mottagare av belöningar 

• Individ, grupp 

• Rättviseaspekter 

52 Figur 2: Modifierad kategorisering efter Effektsynsättet  
 

4.1. Syftet med belöningar 
Belöningar styr vårt beteende, vilket innebär att det som belönas blir utfört. Företag är 

beroende av sina medarbetares prestationer för att uppnå de organisatoriska målen. Ledningen 

behöver skapa målöverensstämmelse inom organisationen, det vill säga att samtliga individer 

och enheter arbetar mot samma mål. Det krävs att organisationen kan styra medarbetarna mot 

en viss riktning.53 Det är alltså viktigt att, enligt ovanstående resonemang, belöna vissa 

beteenden i en organisation. 

Det finns olika syften med belöningssystem, varav följande två kan sägas vara de 

vanligaste. Det första syftet är att styra mot verksamhetens mål. Belöningar kan syfta till att 

styra de anställda att arbeta mer effektivt.54 Inom icke-vinstdrivande verksamheter kan målet 

vara att motivera till kostnadseffektivitet och kvalitet.55 Att motivera till önskvärt beteende är 

det andra syftet. Exempel på önskvärt beteende är initiativkraft, uthållighet samt att arbeta i en 

bestämd riktning.56  

För att uppfylla det första syftet, att styra mot verksamhetens mål, kan ett företag 

använda sig av målsättningsteorin. Denna teori visar vad ett företag bör tänka på när de 

utformar sina mål och hur de får målen att vara motiverande för personalen.57 

 

                                             
52 Arvidsson i Samuelsson (red.) (2004) s. 139, 146 
53 Ibid. s. 169  
54 Arvidsson (2005) s. 14-16 
55 Ibid. s. 3 
56 Ibid. s. 14, 17 
57 Latham & Locke (1990) kap. 1 
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Figur 3. Målsättningsteorins centrala element58 

 

Enligt modellen ovan omfattar målsättning tre aktiviteter. Den första aktiviteten är att 

bestämma mål, den andra är att få de anställda att acceptera målen, och den tredje aktiviteten 

är att organisera företaget för att på bästa sätt kunna nå organisationens mål. 59 

För att organisationen ska kunna utforma mål som fungerar motiverande, måste 

företaget göra tre saker. För det första måste målen anpassas till de individer och grupper som 

finns i organisationen. Målen måste vara tydligt formulerade och utgöra en realistisk 

utmaning ur individens och gruppens perspektiv. Målen måste alltså anpassas till de anställdas 

färdigheter och självförtroende. Det måste tas hänsyn till förhållanden i arbetssituationer som 

kan begränsa resultatet av insatsen. För det andra måste hela organisationen sluta upp kring 

målen och eventuellt motstånd måste övervinnas. Det finns olika tekniker för hur 

organisationer ska få de anställda att sluta upp kring målen. Enkla arbetsinstruktioner, en god 

förtroenderelation mellan chefer och underordnade, samt en stödjande ledarstil har visat sig ge 

goda resultat. Motstånd bland personalen kan övervinnas genom exempelvis upplärning och 

träning, att dra in de anställda i beslutsprocesser etcetera. För det tredje måste stödelement 

skapas. Företaget måste skapa förutsättningar för att dess resurser kan användas 

ändamålsenligt och effektivt. Kanske är de resurser som de anställda förfogar över 

otillräckliga för att utföra arbetsuppgifterna. Ledningen måste även se till att de anställda har 

de färdigheter och den kunskap som krävs för att lösa uppgifterna på ett tillfredsställande 

sätt.60 

När en organisation använder sig av ett belöningssystem är det nödvändigt att från 

början tydliggöra vad som är syftet med belöningarna. Belöningssystemet påverkar kulturen i 

en organisation och om de anställda inte är medvetna om syftet, kan belöningssystemets 

                                             
58 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 325 
59 Ibid. s. 324-326. 
60 Ibid. s. 324-326 
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effekt försvagas. Det kan till och med vara så att ett dåligt planerat belöningssystem gör mer 

skada än nytta.61 Om belöningssystemet inte tar hänsyn till att olika individer motiveras av 

olika saker finns det en risk att det verkar hämmande. Detta kan exempelvis hända om en 

individ, som redan är motiverad att utföra en uppgift, får en belöning för att utföra samma 

uppgift.62 Motivationen kan då försvinna genom att det sätts in en belöning som från början 

inte hade behövts. 

Verksamhetens art spelar också roll för hur belöningssystemet bör utformas. Styrsystem 

som inte skapats specifikt för tjänster kan leda till hämmad effektivitet i tjänsteföretag. 

Tjänster kännetecknas nämligen av att personalen måste utgå från kundens behov, vilket 

kräver att styrsystemen är anpassade till detta.63 

Motivation brukar uppfattas som en inre psykologisk process hos individen som skapar 

en drivkraft och får personen att agera. Motivationen anses vara betingad av både individuella 

behov och aspekter av den sociala tillhörighet som individen ingår i. Individens faktiska 

beteende kan avvika från det avsedda beteendet på grund av att förutsättningarna för att agera 

som det var avsett fattas.64 

Maslows behovsteori, se nedan, visar att olika personer kan ha olika motiv och 

önskningar när det gäller vad belöning kan betyda för insatsen. Alla människor i en 

organisation behöver inte motiveras av samma saker. Behovsteorin visar också att det kan 

vara lämpligt att skilja mellan ”inre, känslomässiga belöningar” som individen ger sig själv, 

och ”yttre belöningar” som hon/han mottar från andra eller från organisationen.65 

Maslow påstår att människan har fem grundläggande behov som är inbördes ordnade i 

en hierarki, se figur nedan. Ett lägre behov i hierarkin måste vara tillfredsställt innan 

individen kan gå upp till nästa nivå i pyramiden. 

 

 

 

 

 

 

 
                                             
61 Arvidsson (2005) s. 6, Smitt m.fl., (2002) s. 77, 80.  
62 Arvidsson i Samuelsson (red.) (2004) s. 143 
63 Persson & Westrup (2006) s. 1-2 
64 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 292 
65 Ibid. s. 297 
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Figur 4. Maslows behovshierarki66  

Det fysiologiska behovet innebär exempelvis hunger, törst sömn. När detta behov är 

tillfredsställt tas steget upp till nästa nivå i hierarkin, vilket är trygghetsbehovet som innebär 

både fysisk och känslomässig trygghet. Nästa steg är det sociala behovet vilket innefattar 

vänskap, samhörighet i sociala grupper och känslomässiga band till andra människor. När 

människan har tillfredsställt behovet av social samhörighet och närhet är det inte längre nog 

att bara vara medlem i gruppen. Individen går då upp en nivå och når behovet av status och 

prestige. Detta behov innebär att människan behöver få erkännande från andra människor men 

även värdesätter sig själv och sina prestationer. När behovet är tillfredsställt har individen 

självförtroende, men i motsatt fall känner individen sig lätt underlägsen och hjälplös. Behov 

av självförverkligande ligger högst upp i hierarkin med betydelsen av hur långt individen 

lyckas utnyttja sin förmåga och förverkliga sina möjligheter.67 

 

4.2. Belöningsformer 
Belöningar kan delas in i monetära och icke-monetära.68 Vilken form som är mest lämplig 

varierar beroende på företag och de individer som ska belönas.69 Monetära belöningar 

omfattar bland annat lön, vilket länge setts som den största motivationsfaktorn.70 Individuell 

lönesättning, där man tar hänsyn till kompetens och prestation, är idag en vanlig löneform. 

När individuell lönesättning tillämpas är det viktigt att lönesättningen stödjer företagets mål 

samt att medarbetarna har möjligheter att utveckla sin kompetens. Chefens roll vid individuell 

lönesättning är att skapa förutsättningar för kompetensutveckling för medarbetarna, där de 
                                             
66 Landy & Conte (2007) s. 241-242 
67 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 293-294 
68 Arvidsson (2005) s. 22 
69 Arvidsson i Samuelsson (red.) (2004) s. 138 
70 Ibid. s. 154 
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tillsammans genom dialog arbetar mot organisationens mål.71 Inom offentlig verksamhet är 

det viktigt att de individuella lönerna accepteras av de anställda.  Lönesättningen måste hålla 

om den ifrågasätts och anses vara godtycklig.72 

De flesta monetära belöningar, såsom bonus, tantiem och optioner, förekommer sällan 

eller aldrig inom offentlig verksamhet, då de ekonomiska möjligheterna är begränsade. 

 Det finns också belöningar som är icke-monetära. Det kan då handla om sociala och 

psykologiska belöningar såsom erkännande, kompetensutveckling, ökat ansvar och befordran. 

Vissa forskare tror att icke-monetära belöningar har större motivationseffekt än monetära 

belöningar. 73  

Belöningar kan också delas in i inre och yttre belöningar. De inre belöningarna utgörs 

av upplevelser som arbetet ger, såsom utmaning, ansvar, makt och självförverkligande.74 En 

organisation kan skapa förutsättningar för inre belöningar genom arbetssätt, kultur och 

ledarskap, men det är bara individen som kan skapa de inre belöningarna.75  

De yttre belöningarna är de belöningar som ges av någon annan till individen. Det kan 

till exempel handla om monetära belöningar, ökat ansvar, vidareutbildning eller extra 

semesterdagar.76 En del individer motiveras mer av inre belöningar, andra av yttre 

belöningar.77 

 Verksamheter inom den offentliga sektorn har mindre behov av monetära belöningar 

för att främja effektivitet. Anställda i denna typ av verksamheter motiveras mer av inre 

belöningar än av yttre, monetära belöningar.78 I en studie har det framkommit att studerande 

som har för avsikt att arbeta inom offentlig sektor värderar hjälpsamhet och att arbeta för 

andras välfärd högre än att tjäna mycket pengar.79 Undersökningar av lärare visar liknande 

resultat. En undersökning av lärare i Finland visar att de flesta lärare söker sig till sitt yrke 

eftersom de vill arbeta med att hjälpa barn att utvecklas till sin fulla potential. Både engelska 

och finländska lärare som stannar i sitt yrke, gör det på grund av att de vill arbeta med barn.80  

På en amerikansk skola har man gjort en studie vilken visar att den löneform där alla 

lärare får samma påslag efter ett visst antal år i yrket kan vara ineffektiv då den inte lockar 
                                             
71 Arvidsson i Samuelsson (2004) s. 154 
72 Theorell i Jonsson (red.) (1994) s. 44 
73 Arvidsson (2005) s. 22 
74 Arvidsson (2005) s. 16,  Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 310 
75 Arvidsson (2005) s. 22 
76 Arvidsson i Samuelsson (red.) (2004) s. 138 
77 Ibid. s. 143 
78 Arvidsson (2005) s. 27, Jonsson (1994) s. 23 
79 Arvidsson (2005) s. 27 
80 Webb m.fl. (2004) s. 182 
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skickliga lärare till yrket. Denna form av lönesättning påstås inte heller motivera skickliga 

lärare att stanna inom yrket.81 Med stöd i undersökningen visas att individuella löner 

åtminstone delvis kan fungera som belöning för effektiva lärarinsatser.82 Ett annat studerat fall 

har visat att individuell lönesättning kan öka motivationen hos lärare. Denna typ av 

lönesättning har dock en nackdel då det kan få lärare att fokusera på det som mäts och därmed 

försumma övriga uppgifter. Belöningssystem för lärare bör vara utformade så att endast en 

liten del av lärarna på en arbetsplats får ta del av en större belöning.83  

Flera forskare har i olika undersökningar kommit fram till att elever vars lärare får 

individuell lön beroende på elevernas resultat lär sig mer och uppvisar bättre resultat.84 Det 

finns dock inget som pekar på att lärare med högre lön nödvändigtvis åstadkommer mer än 

andra lärare.85 

Det finns också argument för att individuell lönesättning inte är någon bra 

belöningsform för lärare. Det kan vara svårt att belöna individuellt i skolan värld, där det sägs 

vara svårt att mäta resultat och där lärarnas insatser därför är svåra att kvalitetsbedöma.86 Vid 

individuell lönesättning är det viktigt att ledningen kan motivera för lärarna varför de satt den 

lön de satt. Detta kan vara en svår uppgift då en lärares arbete är svår att mäta. Det är svårt att 

belöna utlärningsinsatser av enskilda lärare. Individuell lönesättning kan skapa en 

improduktiv arbetsmiljö där man inte fokuserar på det som är viktigt. Här finns också en risk 

för att belöningssystemet kan göra med skada än nytta.87 Belöningssystemet bör vara klart och 

tydligt för alla i organisationen. Objektiva prestationsmått är mer accepterade än subjektiva 

mått. En ledares personliga åsikt om personalen är alltså ingen lämplig grund att belöna på, 

utan det bör finnas ett prestationsmått som tydligt kan hänvisas till.88  

 

4.3. Grunder för belöningar 
Inom den offentliga sektorn är det ofta svårt att bedöma resultat, vilket försvårar 

utformningen av belöningssystem. De mångtydliga målen som ofta förekommer inom 

                                             
81 Dee & Keys (2004) s. 472 
82 Ibid. s. 487 
83 Lavy (2007) s. 87 
84 Figlio & Kenny (2007) s. 913, Dee & Keys (2004) s. 472-473 
85 Dee & Keys (2004) s. 472-473 
86 Dee & Keys (2004) s. 472-473. Lavy (2007) s. 88 
87 Dee & Keys (2004) s. 472-473 
88 Jonsson (1994) s. 26 
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offentlig sektor är en stor orsak till detta problem.89 Speciellt i arbetet med människonära 

tjänster kan det vara svårt att mäta resultat. Inom skolan kan en elevs betyg vara ett 

resultatmått, men det finns också andra resultat som kan tas hänsyn till. En kritisk fråga inom 

tjänsteföretag är när ett resultat egentligen uppnåtts. Exempelvis kan skolans påverkan på en 

elev visa sig först i arbetslivet.90  

Som ledare är det viktigt att uppmuntra till att olika kompetenser får möjlighet att lära 

av varandra. Det bidrar till att kunskapen kan spridas i organisationen och de anställda får på 

så vis mer förståelse för varandra och de olika arbetsuppgifter man har. Samarbeten mellan 

olika kompetenser är speciellt viktigt inom människonära tjänster eftersom det är kunden som 

står i fokus och tjänsterna byggs upp kring denna. Om individer som arbetar med barn och 

ungdomar får utbyta perspektiv med individer som har andra erfarenheter av barn och 

ungdomar finns en potential för positiv utveckling i verksamheten.91 Genom belöningssystem 

kan man uppmuntra till samarbete och det bidrar i sin tur till att tjänstens kvalitet höjs.  

Något som kännetecknar människonära tjänster är att man hjälper människor att 

utvecklas och att förbättra sig själva. Personalen måste alltid utgå från kundens behov. Hur 

väl interaktionen mellan personal och kund fungerar är avgörande för tjänstens kvalitet.92 

Förtroende, respekt och tillit är bland de viktigaste beståndsdelarna i relationen mellan kund 

och personal.93 Vad som händer i en tjänsterelation går inte förutbestämma och inte heller att 

förutse. Alla relationer är unika och kräver mycket av individen som arbetar med tjänsten. 

Precis som kunden påverkas också personalen av relationen.94   

Det finns en stor mängd olika förutsättningar och behov hos de barn som går i 

grundskolan, vilket ställer höga krav på personalen. Personalens agerande påverkar eleverna, 

vilket kräver att lärarna har en god individuell anpassningsförmåga.95 Kommunala 

verksamheter präglas ofta av politiska, moraliska och samhällsekonomiska motstridigheter, 

vilket skapar en komplex arbetsmiljö. Barn och ungdomar är inga passiva mottagare av 

information och intryck, utan är med om att utveckla sig själva tillsammans i samspelet med 

andra96, i detta fall läraren. Hur läraren bemöter och hanterar kontakten med eleverna är 

                                             
89 Svensson & Wilhelmsson (1989)  s. 60 
90 Persson & Westrup (2006) s. 9-10 
91 Ibid. s. 13-14 
92 Ibid. s. 1-2 
93 Ibid. s. 6 
94 Ibid. s. 7 
95 Persson & Westrup (2005) s. 100 
96 Persson & Westrup (2007) s. 16 
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avgörande för hur resultatet blir. Lärarens värderingar och förhållningssätt präglar arbetet då 

det utförs i samspel med eleverna.97  

 

4.4. Mottagare av belöningar 
Forskning visar att individer blir mer motiverade av möjligheten att bli belönade än av rädslan 

att bli straffade, och av den anledningen har belöningssystem en viktig roll i ett företags 

styrsystem. För att motivera medarbetarna till att prestera på ett för företaget effektivt sätt är 

det alltså lönsamt att satsa på motiverande åtgärder.98 De belöningar som ges till individen har 

störst effekt, åtföljt av belöningar till en grupp. Allra minst effekt har de belöningar som ges 

till hela organisationen.99 Ett väl fungerande belöningssystem bör omfatta samtliga anställda 

inom en organisation, så att alla har möjlighet att nå belöningarna.100    

Då belöningssystem används av företag för att sporra de anställda till att prestera bättre 

är det viktigt att kontrollera att belöningssystemet verkligen är motiverande för de anställda. 

Victor H. Vroom påstår i sin förväntansteori att hög prestation uppstår när den anställde ser 

att det är möjligt att uppnå något som hon starkt önskar sig.101 Personen måste tro att det finns 

ett samband mellan den insats hon gör och att hon faktiskt når det resultat som leder till den 

belöning hon så gärna vill ha.102  

 

 

 

 
Figur 5. Vrooms förväntansteori103 

 

Forskaren J. Stacey Adams påstår i sin jämviktsteori, även kallad rättviseteori, att 

organisationer är sociala system där människor arbetar tillsammans. Han anser därför att det, 

för individen, är mindre viktigt vad belöningarna består av, det som är av största vikt är 

istället att den egna insatsen och utbytet motsvarar vad andra som den anställde jämför sig 

med presterar och får i utbyte. När individen anser att förhållandet mellan den egna insatsen 
                                             
97 Ibid. s. 16 
98 Arvidsson i Samuelsson (red.) (2004) s. 135-145, 169  
99 Jonsson (1994) s. 25 
100 Arvidsson i Samuelsson (red.) (2004) s. 168 
101 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 306 
102 Landy & Conte (2007) s. 346, Vroom (1964) kap. 2 
103 http://www.12manage.com/methods_vroom_expectancy_theory_sv.html 
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och utbytet motsvarar förhållandet mellan andras insats och utbyte råder det jämvikt. Det 

grundläggande antagandet är att människor vill bli behandlade lika, och att upplevd olikhet 

motiverar individer att eftersträva jämvikt.104 Ett belöningssystem som upplevs som orättvist 

kan sänka motivationen.105 

 

                                             
104 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 309-310 
105 Jonsson (1994) s. 26 
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5. Empiri & analys 
Vi belyser i detta kapitel vår insamlade empiri utifrån de teorier vi tidigare presenterat. Detta 

gör vi i fyra olika avsnitt som vardera omfattar ett av de fyra områden inom ämnet 

belöningssystem som vi undersöker. 

 

5.1. Syftet med belöningar 
Det kanske viktigaste syftet med belöningssystem är att styra de anställda att arbeta mot 

verksamhetens mål.106 Målsättningsteorin säger att mål måste anpassas till de individer och 

grupper som finns i organisationen, samt vara tydligt formulerade och utgöra en realistisk 

utmaning. Vidare är det viktigt att få de anställda att sluta upp kring de uppsatta målen. Ett 

sätt är att dra med de anställda i beslutsprocessen.107  

Pedagogerna på Olympiaskolan har flera mål på olika nivåer som de arbetar mot. På den 

nationella nivån finns den nationella läroplanen som Skolverket har utarbetat. I läroplanen 

beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Målen 

för det offentliga skolväsendet är av två slag, dels mål som skolan ska sträva efter att eleverna 

når (strävansmål), dels mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå (uppnåendemål).108 

Olympiaskolan är alltså målstyrd från staten. Kävlinge kommun har sedan brutit ned 

läroplanen till Kävlinge Kulturplan, vilket är ett kommunalt styrdokument.109 Detta 

dokument, tillsammans med nationella och internationella styrdokument (såsom FN:s 

Barnkonvention), styr verksamheterna i kommunen. Kulturplanen anger de kommunala 

visionerna och målen för de kommunala grundskolorna i Kävlinge kommun. I kulturplanen 

står det följande: 

 

 De mål och riktlinjer för utbildningen som anges i skollagen och i läroplanerna 
kompletteras med denna kommunala skolplan, som anger de kommunala målen. 
Varje förskola/grundskola och Kävlinge Lärcentrum ska utarbeta en lokal 
arbetsplan, där det anges hur verksamheten ska utformas och organiseras för att 
uppnå de nationella och kommunala målen. 110 

 

                                             
106 Arvidsson (2005) s. 14 
107 Latham & Locke (1990) kap.1 
108 www.skolverket.se/sb/d/468 
109 Rektor, 080424 
110 Kulturplan Kävlinge Kommun 
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Olympiaskolans lokala arbetsplan utformar rektorn tillsammans med de anställda. Efter att 

barnen har gått på sommarlov sätter rektorn och de anställda sig ner och gör en djupare analys 

över det läsår som gått, och fastställer om skolan har nått de uppsatta målen. För att mäta om 

skolan nått de uppsatta målen väljer rektorn slumpvis ut vissa elever utifrån klasslistor och 

gör olika mätningar.111 

 

Så sitter jag i några veckor när de anställda gått hem och sammanställer. Och så 
gör jag ett förslag, exempelvis ”det här ska vi behålla för här har vi inte nått 
målet”. Och så i augusti när personalen kommer tillbaka så sätter vi oss och tittar 
på vad vi ska behålla och vilka är våra nya mål. 112 

 

De pedagoger på Olympiaskolan vi intervjuat tycker att de är väl insatta i de nationella och 

kommunala målen och anser att det är relevanta mål. De har dock ingen möjlighet att påverka 

dessa mål. I den lokala arbetsplanen anser de däremot att de har stor möjlighet att påverka och 

att målen är tydliga och realistiska: Dem har vi ju själva varit med och värkt fram så där kan 

vi påverka.113 Ännu en pedagog instämmer då hon också tycker att hon kan påverka målen. 

Hon anser vidare att de är lätta att nå upp till, men däremot anser hon att de nationella målen 

är för stora.114 Att pedagogerna känner att de kan nå upp till de lokala målen ser vi beror på att 

de är med och sätter dem. De lokala målen är anpassade efter deras kunskap och resurser.  De 

nationella målen är mer övergripande och kan vara svåra för pedagogerna att applicera på sin 

verksamhet och i sitt dagliga arbete. Rektorn blir här en viktig länk mellan målen och 

pedagogernas dagliga arbete. Genom att rektorn involverar pedagogerna i beslutsprocessen 

anpassas målen efter pedagogernas färdighet och det blir lättare för dem att acceptera målen 

och ta dem till sig. Ett problem rektorn kan stå inför om de lokala målen inte anpassas efter 

pedagogernas kunskaper och resurser är att målen istället nonchaleras då de uppfattas som 

alltför svåruppnåeliga. Det resulterar i att skolan varken uppnår de nationella eller de lokala 

målen vilket innebär att tjänstens kvalitet till eleverna och till föräldrarna blir lidande. Som 

rektor är det av stor betydelse att se denna koppling. Som chef eller ledare kan det var svårt att 

låta sina anställa vara med i beslutsprocessen om chefen själv vill ha fullständig kontroll.  

Målsättningsteorin visar på att det måste tas hänsyn till förhållanden i arbetssituationer 

som kan begränsa resultatet av insatsen.115 Socialpedagogen och specialpedagogen som vi 

                                             
111 Rektor, 080424 
112 Ibid. 
113 Socialpedagog, 080424 
114 Pedagog 2, 080430 
115 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 324-326 
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intervjuade arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd: De barnen vi jobbar med, de 

känner man ju att de kommer inte att nå de högre målen, så de är inte relevanta för dem, så 

de får brytas ned.116 Rektorn berättade att utifrån den lokala arbetsplanen har alla, både 

medarbetare och barn, en egen utvecklingsplan. Tillsammans med rektorn utarbetar 

pedagogerna sina egna utvecklingsplaner som sedan följs upp och vidareutvecklas i de årliga 

medarbetarsamtalen. En egen utvecklingsplan utformas efter de förutsättningar och behov 

som finns för att kunna utforma rimliga mål för varje elev och pedagog. Detta visar att det tas 

hänsyn till olika förhållanden i pedagogernas arbetssituationer, vilket ger dem rimliga mål att 

arbeta mot.  

För att kunna arbeta mot specifika mål är det också viktigt att de anställda har resurser 

som stödjer detta.117 När vi frågade pedagogerna om de anser det finns resurser, både 

materiella och immateriella, på skolan för att nå upp till de uppsatta målen svarade alla att det 

finns resurser.  Känner de att de skulle behöva ytterligare resurser skulle de gå till rektorn och 

be om det. Pedagog 2 berättade att rektorn gärna förser sina medarbetare med de resurser som 

behövs: 

 

/---/ chef som sätter igång lite nya tankar och lite nytt som vi ska dra igång. /---/. 
Det är trevligt, för chefen tycker vi ska ut och gå på kurser och så, så hon säger 
aldrig nej när vi vill /---/. Hon vill att vi ska ta till oss så mycket som möjligt.118 

  

Pedagog 2, socialpedagogen samt specialpedagogen påpekade att de känner att rektorn lyssnar 

till medarbetarnas idéer och önskemål vad gäller resurser som till exempel böcker, annat 

fysiskt material och kurser. Vi kan se att rektorn är mån om att det ska finnas stödjande 

element i form av fysiska resurser och kunskap för att medarbetarna ska kunna nå målen, 

vilket är en viktig förutsättning i en målstyrd verksamhet. Det kan öka motivationen i arbetet, 

både på grund av att pedagogerna känner att deras behov blir tagna på allvar men även på 

grund av att de får chansen att utvecklas i sina yrkesroller.  

Förutom styrning mot verksamhetsmålen finns andra syften med belöningar, däribland 

att motivera till önskvärt beteende.119 Olympiaskolans rektor har en matris som innehåller 25 

lönekriterier som hon bedömer medarbetarna efter. Vid medarbetarsamtal och lönesamtal 

ligger utgångspunkten i hur väl medarbetarna uppfyller dessa kriterier. De olika kriterierna är 

                                             
116 Specialpedagog, 080424 
117 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 324-326 
118 Pedagog 2, 080430 
119 Arvidsson (2005) s. 14 
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uppdelade i olika nivåer där den högsta nivån innebär en mycket hög uppfyllelse av ett 

specifikt kriterium. Huvudkriterierna är förändringskompetens, yrkeskompetens, 

systemkompetens, handlingskompetens, bemötandekompetens och social kompetens. Under 

varje kategori finns beskrivningar av olika sorters agerande eller egenskaper. Ju längre fram 

en pedagog kommit på matrisen, desto högre grad av önskvärt beteende har han/hon. Under 

huvudkriteriet handlingskompetens finns ett kriterium på basnivå som lyder: arbetar efter 

styrdokumenten. Når pedagogen det högsta kriteriet, som ligger två steg från baskriteriet, 

lyder kriteriet: Låter elever vara med och reflektera och påverka arbetet utifrån det som står i 

våra styrdokument. Bryter ner det till deras nivå.120 Vi ser att dessa kriterier fungerar som en 

utvecklingsplan, där syftet är att få så många som möjligt av pedagogerna att komma så långt 

på matrisen som möjligt. Möjligheten att förhandla till sig högre lön ökar ju längre en 

medarbetare bedöms ha kommit i de 25 kriterierna i matrisen. Genom att styra pedagogerna 

efter de kriterier som är formulerade i beteenden, handlingar och egenskaper skapar rektorn 

en tydlighet som kan öka motivationen att prestera enligt de utvecklingsmål som finns. Detta 

visar att Olympiaskolans rektor genom matrisen styr mot önskvärt beteende. 

I icke – vinstdrivande verksamheter är det vanligt att belöningssystemet syftar till att 

arbeta mot kvalitetsmål.121 De allt högre kriterierna och kraven som ställs ju längre ut på 

matrisen en pedagog befinner sig vittnar om att det stämmer in på Olympiaskolan. Det som 

kännetecknar de allra högsta kriterierna är förmågan att involvera olika intressenter och deras 

perspektiv i arbetet, effektiv resursanvändning och en stark drivkraft att ständigt finna nya 

idéer. Ett exempel på det är följande kriterium: Driver en tydlig linje av att samarbete är ett 

förträffligt sätt att arbeta. Kommer ofta med nya förslag efter utvärdering av tidigare 

projekt.122 Genom att rektorn belönar försök att hämta nya idéer och inspiration på olika håll 

kan hon motivera pedagogerna till att förbättra sitt yrkesutövande. Detta ser vi som en strävan 

mot att ständigt höja kvaliteten genom att uppmana till nya tankar, idéer och samarbeten.  

Styrsystem bör vara anpassade till verksamhetens art för att fungera effektivt.123 

Lönekriterierna, vilka är en del av belöningssystemet som rektorn på Olympiaskolan använder 

sig av, är anpassade för skolan och för pedagoger. De är specifika för just pedagoger och 

uttrycker krav som syftar till bland annat kvalitetstänkande och anpassning efter individers 

olika behov. Ett av kraven lyder: /---/ Inser att lust är en stor drivmotor och använder detta i 

                                             
120 Dokument med lönekriterier 
121 Arvidsson (2005) s. 3 
122 Dokument med lönekriterier 
123 Persson & Westrup (2006) s. 1-2 
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undervisningen. Detta kriterium är utformat för pedagoger och kan inte direkt appliceras på 

andra verksamheter, vilket visar på en anpassning för verksamheten. Bland kriterierna finns 

också förhållningssätt till elever, kolleger och andra intressenter samt förståelse för 

målstyrning (som är skolans styrsätt)124. Alla utom en av de pedagoger vi talat med anser att 

lönekriterierna är tydliga och ett bra stöd på medarbetarsamtalen. Vi tolkar att utformningen 

av dem, som är direkt anpassad till en pedagogs arbete, gör att de är enkla att ta till sig och 

rätta sig efter, vilket gör det möjligt för en pedagog att utvecklas i sitt yrke.  

 

5.2. Belöningsformer 
Belöningar kan delas in i monetära och icke-monetära belöningar samt inre och yttre 

belöningar.125 När vi frågade rektorn på Olympiaskolan vilka olika belöningsformer som finns 

på skolan fick vi följande svar: 

 

/---/ lönen och kompetensutveckling. Det är ju de sakerna som finns, och 
uppmuntran, så att säga, i form av mindre saker och företeelser. Göra trevliga 
saker tillsammans /---/. Personalen är ganska svältfödd på sådana saker. Det 
fungerar ju också som en morot.126 

 

Rektorn nämnde också ansvar, inflytande och delaktighet som belöningar. Vi frågade 

pedagogerna vilka olika belöningar de uppfattar att det finns på arbetsplatsen och vi fick 

varierande svar. Lönen var den belöning som samtliga pedagoger nämnde, och de nämnde den 

först av allt. Socialpedagogen uttryckte det på följande sätt: 

 

Lön, tänker jag är det främsta. Om min chef tycker att jag gör ett bra jobb så får 
jag högre lön. Jag tror att om min chef är nöjd med mig och mitt arbete så har jag 
lättare för att få mer utveckling, att jag har lättare för att driva igenom att jag vill 
gå kurser eller att jag vill utvecklas på olika sätt i mitt arbete.127 

 

Det är lönen, det är pengar, det finns inget annat128, sa fritidspedagogen. Pedagog 1 

påpekade: För mig är belöning endast lönesättningen.129 De flesta nämnde att lönen är den 

enda belöningen som finns. Pedagog 2 påpekade att den individuella lönen är en 

                                             
124 Dokument med lönekriterier 
125 Arvidsson (2005) s. 16, 22 
126 Rektor, 080424 
127 Socialpedagog, 080424 
128 Fritidspedagog, 080430 
129 Pedagog 1, 080430 
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belöningsform, men sa: jag hänger inte upp mig på lönen. Det har nog med åldern att 

göra.130 Hon menade att det endast handlar om småsummor man kan få i löneökning.131 

Samtliga pedagoger vi talade med håller med om och förstår att det inte finns mycket 

utrymme för andra belöningar än lönen inom den kommunala verksamheten.  

Det finns forskare som är för individuell lönesättning och forskare som är emot 

individuell lönesättning för lärare. Ett av motargumenten till individuell lönesättning är att det 

är svårt att mäta lärares prestationer och resultat.132 På Olympiaskolan är det rektorn som 

sätter pedagogernas löner. Löneformen är individuell lön, där rektorn tar hjälp av lönekriterier 

som ska hjälpa medarbetarna att utvecklas i sina yrkesroller. Rektorn berättade att hon har 

kravet på sig att ha goda argument för den lön hon sätter, vilket bekräftar vad teorin också 

poängterar: att rektorn måste kunna motivera varför en lärare får en viss lön.133 Om hon kan 

motivera varför en viss lärare får en viss lön så minimeras risken för godtycklighet134. För att 

kunna motivera till den individuella lönen måste rektorn ha bra koll på vad varje pedagog gör 

och hur de utvecklas. Dock kan det vara svårt för rektorn att bedöma varje lärares insats på en 

elev då en elev har flera olika pedagoger inom olika ämnen.  

Vi fick olika respons på frågan om huruvida pedagogerna är nöjda med lönesättningen. 

Pedagog 2 sa att det fungerar bra med den individuella lönen då man tillsammans kommer 

överens om vad som ska utvecklas. Hon ansåg dock att det vid lönesättningen inte tas 

tillräckligt mycket hänsyn till pedagogernas olika arbetsbelastning. Hon menade att 

klasslärare automatiskt har mer ansvar och att detta inte återspeglas i löneutvecklingen. 

Socialpedagogen sa att om det skulle finnas något hon ville diskutera angående lönen så 

känner hon att hon skulle kunna diskutera kriterierna med rektorn. Pedagog 1 tyckte att det 

vore bra om rektorn tillbringade mer tid i klassrummen så att hon fick mer inblick i vad som 

händer där. I övrigt var pedagog 1 nöjd med lönesättningen. Fritidspedagogen var dock inte 

lika positiv inställd:  

 

Är man lite kaxig, då kanske det inte fungerar så bra./---/. Jag ser det mest som en 
pekpinne. /---/ Jag har förberett mig jättemycket /---/ och så: ”vad då, har du gjort 
upp [min lön] innan samtalet?”.135 

  

                                             
130 Pedagog 2, 080430 
131 Ibid. 
132 Dee & Keys (2004) s. 472-473 
133 Arvidsson (2005) s. 6 
134 Theorell i Jonsson (red.) (1994) s. 44 
135 Fritidspedagog, 080430 
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Med detta menar fritidspedagogen att det individuella lönesystemet fungerar bäst för dem som 

går med strömmen. Fritidspedagogen känner att hans verksamhet inte har samma status och 

prioritet som den övriga skolverksamheten, och att det kan minska motivationen. Det kan 

finnas en risk att rektorn satsar mer på skolverksamheten än på fritidsverksamheten och att det 

kan bli tydligt vid lönesättning och utdelningen av andra belöningar. Vi märkte överlag att de 

flesta är nöjda med lönesystemet, men att det finns missnöje som riskerar att växa om rektorn 

inte reder ut det. Här spelar kommunikationen en stor roll. Ett individuellt lönesystem kräver 

öppenhet och kommunikation från ledningens sida för att det ska stödja verksamheten136, 

vilket social- och specialpedagogen anser sig ha med rektorn.137 Rektorn berättade att hon 

använder matrisen med lönekriterier för att visa för medarbetarna var de befinner sig och vad 

de kan arbeta med att utveckla. Ingen går från medarbetarsamtalet utan att ha 

förbättringsåtgärder att arbeta med.138 Pedagog 1 anser att det är tydligt var man befinner sig 

på matrisen och att målen är klara och fungerar bra. Vidare anser samma pedagog att 

kommunikationen och dialogen är tydlig och bra, vilket kan vara förklaringen och 

anledningen till hon anser att det är tydligt från rektorns sida vart hon befinner sig på matrisen 

och att målen är klara och fungerar bra. Däremot anser hon att rektorn har en förmåga att vilja 

ha kontrollen och det för med sig att pedagogerna idag har mindre att säga till om.139 

Fritidspedagogen är av en annan uppfattning än pedagog 1 då han sa att det inte alltid är klart 

vad som förväntas av honom och att han ser kriterierna som en pekpinne. Pedagog 2 känner 

att rektorn lyssnar på de anställda. Socialpedagogen anser att lönekriterierna är tydliga. 

Specialpedagogen anser att de utgör ett bra stöd.  

Utifrån ovanstående svar från respondenterna märkte vi att kommunikationen inte alltid 

fungerar optimalt och att det faktiskt finns oklarheter i lönekriterierna vad gäller 

objektiviteten. Vi ser att matrisen med lönekriterierna används som ett 

kommunikationsverktyg där alla medarbetare får veta var de befinner sig inom olika kriterier. 

För de flesta är matrisen ett tydligt verktyg som visar vad de behöver arbeta mer med. Vår 

tolkning är att det finns en tanke från rektorns sida om att tydligt kommunicera till 

pedagogerna vad som krävs av dem. Vi ser dock att rektorn inte når hela vägen då alla inte 

alltid vet vad som förväntas av dem. Genomgången av lönekriterierna kan verka mer som 

kritik eller bedömning då pedagogerna först efteråt får veta hur det gått. Vi får också veta att 

                                             
136 Lavy (2007) s. 87 
137 Socialpedagog, specialpedagog, 080424 
138 Rektor, 080424 
139 Pedagog 1, 080430 
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det någon gång känns som om man inte blir hörd, vilket vi ser som ett tecken på att 

kommunikationen inte fungerar optimalt. Lönesättningen kan därför riskera att bli godtycklig, 

vilket kan hämma motivationen. Det är inte alla som känner en ömsesidigt god 

kommunikation med rektorn. Det finns alltså oklarheter kring lönesättningen. Det kan vara en 

produkt av att vissa pedagoger känner sig bortprioriterade. Om det finns en allmän 

uppfattning att rektorn tycks prioritera bort fritidsverksamheten till förmån för skolan, kan det 

bli ett hot mot motivationen. Det kan leda till att det bildas en klyfta mellan de olika 

yrkeskategorierna vilket både kan hota samarbetet mellan dem och påverka företagskulturen. 

Om en grupp pedagoger känner att rektorn inte satsar på dem kan det leda till konflikter och 

brist på motivation i arbetet. Vi ser att det finns behov av en diskussion mellan rektorn och 

pedagogerna om varför det råder oklarhet kring lönesättningen. 

När det gäller vart på matrisen en pedagog befinner sig upplevde vi att det är väldigt 

subjektivt eftersom rektorn inte har möjlighet att hårdbevaka samtliga pedagoger. Det kan 

dock krävas en anpassning av den enskilda individen för att passa in i kriterierna och för att 

visa vad man kan, då alla kriterier gäller för samtliga pedagoger. Kriterierna kan ses som ett 

verktyg som är till för att forma pedagogerna. Eftersom alla individer är olika och känner 

olika inför att formas av sin arbetsgivare, är det naturligt att lönekriterier skapar en del 

motstånd. Vi är övertygade om att den bästa lösningen i detta läge är kommunikation. 

Ett argument mot individuell lön är att det kan få mottagarna att fokusera på det som 

mäts och därigenom försumma viktiga uppgifter.140 Pedagogerna utarbetar sina egna 

utvecklingsplaner som sedan följs upp. Då den kommunala skolan är målstyrd och 

uppföljningar görs på kvalitet och måluppfyllelse141, finns det inte utrymme för att fokusera 

på annat än just måluppfyllelsen. Som vi berättar i avsnittet ”Grunder för belöningar”, är 

lönekriterierna anpassade bland annat efter att arbeta mot verksamhetens mål. Detta är också 

en faktor som underminerar möjligheten att fokusera på fel arbetsuppgifter. 

För att ett individuellt lönesystem ska fungera är det viktigt att de anställda har 

möjlighet att utveckla sin kompetens.142 Enligt rektorn är kompetensutveckling en belöning, 

speciellt inom kommunen där det inte finns stort utrymme för olika belöningar. Hon 

poängterar vikten av att skapa möjligheter för alla att utvecklas: Grundtesen är att alla vill 

vara duktiga.143 Hon påpekar också sambandet mellan kompetens och lön, att ju högre 
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kompetens, desto högre lön. Enligt socialpedagogen, pedagog 1 och specialpedagogen är det 

lätt att få gehör hos rektorn om man vill gå en kurs eller utveckla sin kompetens på andra sätt. 

Vi ser att rektorn är mån om att medarbetarna ska utvecklas i sina arbeten och att hon ser att 

det gynnar skolan. Då det individuella lönesystemet ger mer lön ju högre kompetens en 

pedagog har144, är betoningen på kompetensutveckling ett väsentligt inslag i rektorns 

ledarskap. Pedagoger som får utveckla sin kompetens kan känna ökad motivation i sitt arbete 

då de känner att arbetsgivaren satsar resurser på dem. Även om kompetensutveckling ses som 

något positivt av pedagogerna, anser de att det har blivit för mycket. Under de tre senaste åren 

som den nuvarande rektorn genomfört en mängd olika utvecklingsprojekt, känner flera 

pedagoger att det har varit för många projekt på en gång. Socialpedagogen sa att hon hade 

velat ha tid till att arbeta med de nya förändringar och kunskaper som rektorn införlivat i 

verksamheten. Pedagog 1 tycker att det har hänt för mycket för snabbt och att hon först nu 

börjar landa i förändringarna. Vi ser här att vad som från rektorns sida är menat som 

belöningar har inneburit en ökad arbetsbelastning för pedagogerna då det blivit för intensivt.  

Utbytesresor ses av en del pedagoger som en belöning.145 Det finns ett pågående EU-

projekt där lärare får åka till ett annat europeiskt land och lära sig om deras skolor och 

undervisning. Detta angavs inte av någon som en belöning när vi först frågade, men ansågs av 

flera av pedagogerna ändå vara en sorts belöning. Pedagog 2 var tveksam till om det kunde 

klassas som belöning eftersom det innebär mycket tungt arbete att resa iväg med skolbarn till 

ett annat land. Fritidspedagogen sa sig inte ha tid till att åka iväg på denna sorts aktiviteter. 

Rektorn anser att utbytesresorna är en belöning, vilket visar att vad rektorn ser som belöningar 

kan skilja sig åt från vad pedagogerna anser vara belöningar. En anledning kan vara att 

rektorn inte förklarat att resorna är belöningar, en annan kan vara att de pedagoger som vet att 

resorna innebär mycket arbete därför inte ser dem som belöningar. 

Ytterligare belöningsformer pedagogerna nämnde för oss som de fått ta del av är 

skuggning. Skuggning är en ledarskapsutvecklingsaktivitet, där lärarens insatser i 

klassrummet bedöms av externa konsulter. Därefter ges feedback på hur läraren arbetar med 

barnen. Skuggning nämndes av två pedagoger, varav en ansåg det vara en belöning: Pedagog 

2 sa: Det var ju en riktig kick!146 Även inre belöningar i form av den känsla som uppstår då en 

elev når framgång inom till exempel läsning kom fram senare under intervjuerna som en 

belöningsform.  
                                             
144 Dokument med lönekriterier 
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Uppmärksamhet var enligt fritidspedagogen en form av belöning då han nämnde att 

samtalet med oss är en belöning. Pedagog 2 sa att positiva kommentarer från rektor och 

kolleger också är en sorts belöningar. 

Ovanstående svar från både pedagogerna och rektorn om vilka belöningsformer som 

Olympiaskolan använder sig av visar på en mix av inre, yttre, monetära samt icke-monetära 

belöningar. Med undantag för lönen fanns det skillnader i vilka belöningar pedagogerna ansåg 

finnas på skolan. Detta visar på att vad som är en belöning är subjektivt. Vad som är en 

belöning för en pedagog behöver inte vara en belöning för en annan pedagog. Vi upptäckte att 

synen på vad som är belöningar också skiljer sig åt mellan rektorn och pedagogerna, då ingen 

av pedagogerna nämnde ansvar eller delaktighet som belöningar. Rektorn ser däremot det som 

belöningar när hon delegerar ansvar och gör pedagogerna delaktiga i beslut och andra 

aktiviteter. Frågan är om pedagogerna vet att dessa saker är menade som belöningar från 

rektorns sida. Det faktum att endast rektorn anser att delaktighet och ansvar är belöningar kan 

skapa missförstånd och friktion i verksamheten. Var gränsen mellan ökad arbetsbelastning 

och ökat ansvar går är en svår fråga. Minskad arbetsbelastning kan för en del utgöra en 

belöning men då rektorn verkar anse att det är tvärtom kan det skapa konflikter och 

missförstånd.  

Maslows behovsteori säger att olika individer har olika behov som måste uppfyllas i en 

viss ordning. De olika behoven skapar olika typer av motivation hos individerna.147 Då 

pedagogerna på Olympiaskolan skiljer sig åt som personer och i yrkeskategorier etcetera, är 

det svårt för rektorn att hitta en belöningsform som passar alla pedagogers behov. Rektorn 

berättade att hon får en pott med pengar från kommunen som hon får fördela som hon vill. Av 

dessa sätter hon undan till julklappar, påskägg, mat, fika, gemensamma aktiviteter med mera. 

Hon ser alltid till att det finns pengar till belöningar av detta slag. Hon anser att det är viktigt 

att belöna gruppen och visa uppskattning med mat och gemensamma aktiviteter.148  

Förväntansteorin framhäver att det är av stor betydelse att belöningen är något som 

personen verkligen vill ha.149 Detta ser vi är ännu ett skäl till varför det är svårt för rektorn att 

hitta en belöningsform som passar alla pedagoger. På Olympiaskolan, där pedagogerna inte är 

bortskämda med belöningar, torde det vara mindre viktigt att individanpassa belöningar. Det 

faktum att pedagogerna uppskattar små belöningar gör att rektorn inte behöver anstränga sig 

att hitta finna belöningar som är individanpassade. Det finns inte heller mycket utrymme till 
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148 Rektor 080424 
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det inom kommunala verksamheter, vilket de flesta pedagoger poängterade. Pedagogerna 

uppskattar de små tecknen på uppskattning från rektorn då de inte förväntar sig att bli 

belönade på andra sätt än genom lönen. Det kan därför vara effektivt för motivationen att 

använda sig av en belöningsform som riktar sig till hela gruppen såsom mat, fika etcetera.  

Som vi berättat och resonerat ovan är samtliga pedagoger eniga om att lönen är den 

väsentliga belöningen. Lönen verkar däremot inte vara den huvudsakliga motivationsfaktor 

och den bidragande anledningen till varför de utbildat sig till pedagoger och valt att jobba 

inom den kommunala grundskolan. En stor del av de individer som söker sig till den 

offentliga tjänstesektorn motiveras mer av att hjälpa andra människor än av tanken på hög 

lön.150 Vi ser att detta stämmer in på de pedagoger vi intervjuat då samtliga pedagoger 

nämnde barnen som den största motivationskällan i deras arbete.151 Precis som eleven 

påverkas av tjänsterelationen, så gör pedagogen också det152, vilket tydliggörs av det faktum 

att pedagogerna talade varmt om barnen och arbetet med att hjälpa dem utvecklas.  

 

Det är ju arbetet med barnen och att man ser deras framgångar, ser hur man leder 
dem vidare. Och kanske man blir motiverad när man får positiv respons från 
föräldrar /---/ Framförallt är det ju barnen.153 
 
Och så tycker jag att det är roligt att arbeta med barn.154 
 
Det som motiverar mig, det är barnen. Att göra ett bra jobb med barnen155  

 
Jag vill ju vara hos de barnen. Våra barn är ju de barn som har det svårast och det 
har mer med mitt hjärta att göra, att få möta de barnen. Det är ju en stor 
tillfredsställelse med arbetet när man når de barnen som har det jobbigast.156 

 

Ovanstående uttalanden från fyra pedagoger bekräftar den undersökning som gjorts på 

pedagoger i Finland om varför de söker sig till yrket. Anledningen enligt de finska lärarna var 

att de vill arbeta med att hjälpa barn att utvecklas till sin fulla potential157. Att döma av de fyra 

ovanstående uttalanden är inre belöningar det som motiverar pedagogerna på Olympiaskolan 

mest, vilket bekräftar teorin om att anställda inom den offentliga sektorn motiveras mer av 

                                             
150 Arvidsson (2005) s. 27 
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152 Persson & Westrup (2006) s. 7 
153 Pedagog 2, 080430 
154 Pedagog 1, 080430 
155 Fritidspedagog, 080430 
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inre belöningar än av yttre, monetära belöningar.158. Specialpedagogen berättade att det är en 

stor tillfredsställelse när hon når de barn som haft det jobbigt. Pedagog 1 berättade att barnens 

framgångar är det som motiverar mest. Rektorn i vår undersökning, som tidigare arbetat som 

lärare i flera år, berättade också entusiastiskt om de fantastiska ögonblick då en elev 

exempelvis lär sig läsa. Hon menade att en stor del av en lärares motivation kommer ur 

sådana händelser. Lönen är inte den största motivationen i det dagliga arbetet. Vår uppfattning 

är att de från början har sökt sig till att arbeta med barn då det är hos barnen de finner sin 

motivation. Vi tror att motivationen de får från arbetet med barn är en förutsättning för att 

vara en bra pedagog. Vi tror också att om personen trivs i arbetet som pedagog, så är denna en 

bra pedagog. Även om lönen vore högre tror vi att ursprungskällan till motivationen är 

barnen. Vi tror inte heller att det finns några yttre faktorer som är värda att försöka motivera 

pedagoger med om de från början inte har barnen som motivation.    

Även om eleverna är de som ger pedagogerna motivation i sina arbeten är stöd från 

ledningen, respons från föräldrar159, lunch, godsaker, påskägg160 samt speciella aktiviteter161 

också motivationsfaktorer. 

 

Hon ordnar lite god fika, det är också en sorts belöning. I somras fick vi en bok, 
det har vi aldrig fått förr. /---/ I påsk fick vi faktiskt ett stort påskägg /---/. Då blir 
man lika glad som barnen. Hon tyckte vi har jobbat så hårt så vi var värda lite.162  

 

Socialpedagogen sa att det motiverar henne när de får prova på aktiviteter vilket 

specialpedagogen instämmer i. Det kan vara aktiviteter som afrikansk dans, friskvård eller 

föreläsningar om till exempel positivt tänkande. Vi får göra rätt så mycket aktiviteter 163, sa 

socialpedagog. Pedagog 2 uttryckte: Det är småsaker, men man upplever det som väldigt 

positivt, ser jag, att man får ett påskägg! Eller man blir bjuden på lunch och så när det är 

studiedagar.164 Specialpedagogen nämnde också ovanstående företeelser. Många av de 

pedagoger vi intervjuat sa sig vara ovana vid småsaker som påskägg och godis och de sa 

också att det är väldigt uppskattat att få sådana små tecken på uppskattning: Lärare är lite 

löjliga med det, present, liksom! /---/ Bara en sån sak som att det kan komma upp en ask med 

                                             
158 Arvidsson (2005) s. 27, Jonsson (1994) s. 23 
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choklad.165 Vi kan se att rektorn är duktig på att hitta små belöningar som betyder mycket för 

pedagogerna. Anledningen till att rektorn inser vikten av belöningarnas betydelse kan vara att 

hon, innan hon blev rektor, själv arbetade som pedagog och därför förstår hur viktigt det är att 

bli uppskattad för sitt arbete. 

En motivationsfaktor som ingen av pedagogerna nämnde när de fick frågan om vad som 

motiverar dem, men som vi kunde antyda hos somliga, var tryggheten i att arbeta på en 

kommunal skola. Socialpedagogen anser att pedagogers löner är för låga, men tycker om 

tryggheten i att arbeta inom kommunen. Maslow lyfter fram trygghet som ett behov hos vissa 

individer. Detta kan vi se som ett behov som socialpedagogen har, det vill säga att tryggheten 

är en del av socialpedagogens motivation. 

Vi märkte, när vi frågade vad som motiverar pedagogerna i sina arbeten, att de nämnde 

en mängd olika saker som vi listat här ovan. När vi frågade om vilka belöningar som finns så 

fick vi inte samma svar. Lönen var den belöning som samtliga pedagoger nämnde först. Vi 

märkte att pedagogerna inte ser aktiviteterna, godiset etcetera som belöningar utan som 

morötter för att få motivation i det fortsatta arbetet. Skillnaden mellan vad som är motivation 

och vad som är belöning kan vara ganska liten. En belöning kan vara motiverande, vilket kan 

vara orsaken till att vi fått olika svar när vi ställt dessa frågor. Uppfattningen om vad som är 

syftet med olika belöningar, presenter och aktiviteter kan också påverka vad en pedagog anser 

vara en belöning respektive motivation. Flera företeelser angavs av pedagogerna som både 

belöning och motivation, vilket visar att det två begreppen är svåra att särskilja. Exempelvis 

är barnens framgångar i skolan både en motivation och en inre belöning. Vi har upptäckt att 

det är svårt att dra gränsen mellan inre och yttre belöningar eftersom yttre belöningar ofta 

skapar en inre belöning i form av till exempel motivation.    

 

5.3. Grunder för belöningar 
Inom människonära tjänster är det viktigt att personalen kan anpassa sig efter kundens behov. 

Det sätt på vilket läraren bemöter en elev påverkar resultatet, då en elev påverkas av de 

värderingar och förhållningssätt som läraren har.166 Rektorn på Olympiaskolan har 25 

lönekriterier i form av en matris som är utvecklad så att de anställda ska veta vad som krävs 

av dem. Matrisen är uppdelad i sex olika kompetenser som i sin tur är uppdelade i olika 

nivåer. Som vi nämnt tidigare utgörs huvudkompetenserna av social kompetens, 
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bemötandekompetens, förändringskompetens, handlingskompetens, yrkeskompetens samt 

systemkompetens.167 Den anställde går tillsammans med rektorn igenom dessa kriterier på 

lönesamtalen och ser var hon eller han befinner sig för tillfället och vad som kan förbättras.168 

Matrisen fungerar som ett sätt för pedagoger att få feedback. Några pedagogers röster om 

matrisen: Jag tycker de är bra, tycker det är bra att veta /---/, jag tycker det är ett bra stöd. 
169, Jag har alltid fått positivt så jag är nöjd.170, /---/ och tydlig, och lätta att förstå.171, Det 

står hur det gick /---/. Jag ser det mest som en pekpinne.172, Om den gör så mycket till vet jag 

inte.173 

Rektorn prioriterar belöningar för ansträngningar utifrån verksamhetens mål. Hon tittar 

på hur en individ har bidragit till helheten och vem som gör det lilla extra. Rektorn poängterar 

att det ska belöna sig när pedagogerna anstränger sig: att man visar att man försöker, att man 

vill detta.174 Systemkompetens är en viktig egenskap som ligger till grund för belöningar, och 

går ut på att pedagogen ser sin del i helheten på skolan. Rektorn nämner också 

förändringsbenägenheten, vilket innebär att pedagogen kan ändra sitt sätt att undervisa utifrån 

elevernas behov.175 Detta kriterium är en viktig del inom människonära tjänster då lärarens 

bemötande i kontakten med eleverna är avgörande för resultatet.176 Olympiaskolan har olika 

projekt för att uppmuntra sina anställda pedagoger. Ett av dessa är ett EU-finansierat projekt 

som går ut på att utvalda lärare får åka till skolor i Europa och se hur de arbetar där. Rektorn 

sa att hon har berättat för de anställda att det är hon som väljer ut vem som får åka och att 

syftet är att uppmuntra och belöna de utvalda.177 Men det är inte alla som vill åka. Rektorn sa, 

i likhet med teorin 178, att vad som motiverar de anställda är väldigt individuellt. Då 

Olympiaskolans rektor tidigare arbetet som lärare har hon rimligtvis en inblick i pedagogernas 

arbete, och har därför kännedom om vad som kan motivera pedagoger. Vi anser att det är 

viktigt att vara medveten om detta för att kunna utvecklas i sitt arbete att motivera sina 

medarbetare. 

                                             
167 Dokument med lönekriterier 
168 Rektor 080424, Dokument med lönekriterier 
169 Socialpedagog, 080424 
170 Pedagog 1, 080430 
171 Specialpedagog, 080424 
172 Fritidspedagog, 080430 
173 Pedagog 2, 080430 
174 Rektor, 080424 
175 Rektor, 080414, 080424 
176 Westrup & Persson (2007) s. 16 
177 Rektor, 080424 
178 Arvidsson i Samuelsson (red.) (2004) s. 143 
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Rektorn på Olympiaskolan värderar anpassningsförmåga högt.179 I de lönekriterier som 

hon använder sig av poängteras vikten av att kunna anpassa sig efter sin omgivning och de 

olika behov som finns hos eleverna. Ett exempel är kriteriet /---/ är lyhörd för de som behöver 

stöd. Analyserar vårt behov.180 Har medarbetaren ett stort mått av anpassningsförmåga ser vi 

att det ökar möjligheten att kunna förhandla till sig en högre lön. Vikten av att tillgodose 

barns olika behov är något som poängteras genom Olympiaskolans styrsystem, vilket visar att 

det finns ett tydligt kvalitetstänkande i syrningen. Lönekriterierna uppmanar till att vara 

flexibel för att kunna anpassa undervisningen efter varje individ, vilket gynnar eleverna. Då 

elevernas prestationer är ett kvalitetsmått för skolan kan vi se att styrsystemet belönar 

kvalitetsfrämjande beteende. En elevs framgång är, förutom ett kvalitetsmått, även ett av de 

resultatmått som kan användas för att belöna lärare.181 Enligt rektorn på Olympiaskolan finns 

det ett klart samband mellan en bra lärare och välpresterande elever: Där duktiga pedagoger 

verkar, där blir eleverna mycket bättre.182 Om en klass uppvisar goda resultat beror det direkt 

på lärarens agerande och det genererar en högre lön.183 Vi kan utifrån detta se att 

välpresterande elever, förutom fullföljandet av matrisens kriterier, är ett mått som på 

Olympiaskolan kan generera högre lön. Skolan är målstyrd och målen är att ge eleverna 

specifika kunskaper. Det är därför rimligt att rektorn ser sambandet mellan elevernas 

prestationer och duktiga pedagoger, och belönar dessa pedagoger för att motivera dem till ett 

fortsatt gott arbete. Ovanstående tydliggör att Olympiaskolans rektor styr mot verksamhetens 

mål och genom att använda belöningssystem kan detta uppnås. Ett dilemma rektorn på 

Olympiaskolan står inför när hon ska mäta elevernas resultat är att avgöra när resultat 

egentligen är uppnått. En elevs framgång kan visas sig först efter skoltiden. Enligt teorin är 

detta en kritisk fråga.184 Ytterligare dilemma är att utvärdera de olika kunskapsmålen en elev 

ska uppnå. Hur mycket kunskap en elev ska uppnå är subjektivt och kan variera beroende på 

att eleverna har olika förutsättningar.  

Det är av stor vikt att belöna samarbeten där olika professioner lär sig av varandra 

eftersom det kan ge ny kunskap och skapa värdefulla lärdomar i en verksamhet.185 Detta är 

något som rektorn på Olympiaskolan värderar högt och som hon har som en av 

                                             
179 Rektor, 080424 
180 Dokument med lönekriterier 
181 Persson & Westrup (2006) s. 9-10 
182 Rektor, 080424 
183 Ibid. 
184 Persson & Westrup (2006) s. 9-10 
185 Ibid. s. 13-14 
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utvecklingspunkterna på matrisen. Social kompetens är ett av de sex huvudkriterierna på 

matrisen. Ett av kriterierna på högsta nivån lyder: /---/ Har ett stort kontaktnät utanför den 

egna verksamheten och diskuterar deras goda exempel.  Rektorn anser alltså att det är viktigt 

att ha ett socialt nätverk där man kan ta lärdom av andra för att öka sin kompetens i yrket som 

pedagog. Uppfylls detta kriterium ökar möjligheten att förhandla till sig en bra lön.186 Detta 

visar att ett rikt socialt liv belönas, då det kan föra med sig nya kunskaper perspektiv in i 

verksamheten. Det är alltså viktigt med social kompetens då arbetet som pedagog innebär 

kontakt med flera olika intressenter såsom elever, lärare och kollegor.187 Rektorn berättade att 

vad som kännetecknar en framgångsrik skola är att personalen arbetar i arbetslag. På 

Olympiaskolan finns arbetslag där olika kompetenser arbetar tillsammans, eftersom rektorn 

anser att det är det bästa sättet att arbeta då det genererar nya lärdomar.188 Detta är en faktor 

som möjliggör spridandet av nya perspektiv och lärdomar inom Olympiaskolan, vilket har en 

potential att höja tjänstekvaliteten. Speciellt inom verksamheter där barnen står i centrum är 

det viktigt att inse vikten av samarbeten av detta slag, då det kan resultera i att skapa en bättre 

tjänst för barnen.189 

Belöningssystemet påverkar kulturen i en organisation.190 Om de anställda inte är 

medvetna om vad som är syftet med belöningar kan det stjälpa snarare än hjälpa 

verksamheten, vilket gör kommunikationen till en betydelsefull del av belöningssystemet.191 

Majoriteten av de pedagoger vi intervjuat sa att de är medvetna om vad som krävs av dem, då 

de vid lönesamtalen får veta hur de ligger till inom de olika lönekriterierna.  Socialpedagogen 

och specialpedagogen påstår sig ha en öppen kommunikation med rektorn,192 vilket kan 

främja tydligheten. Rektorn sa också att personalen vet vad som förväntas av dem.193 

Fritidspedagogen sa däremot att han inte alltid vet vilka förväntningar som finns. 

Socialpedagogen tror att det finns en ovisshet hos vissa angående vad som ska uppnås för att 

få någon belöning. Även om de flesta av respondenterna vet vad som förväntas av dem ser vi 

att det ibland saknas tydlighet kring förväntningarna. Om detta inte upptäcks, exempelvis 

genom att det påtalas av en missnöjd pedagog, finns risk att missnöjet växer och underminerar 

motivationen. Individer är olika och kommunikationen måste anpassas efter varje individ. 

                                             
186 Rektor, 080424 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Persson & Westrup (2006) s. 9-10 
190 Smitt m.fl.(2002) s. 77, 80 
191 Arvidsson (2005) s. 6 
192 Socialpedagog, specialpedagog, pedagog 2 080424, 080430 
193 Rektor 080424 
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Precis som rektorn vill motivera pedagogerna till att anpassa sig efter barnens behov, så måste 

hon anpassa sig efter sina medarbetares behov. Det är viktigt att lönekriterierna är tydliga och 

att de kommuniceras på ett tydligt sätt så att pedagogerna vet vad de har att arbeta med under 

det kommande året. Detta tror vi är en bra grund för ett effektivt belöningssystem, där 

belöningarna fungerar som motivation mot att utvecklas.  

 

5.4. Mottagare av belöningar 
Forskaren J. Stacey Adams påstår i jämviktsteorin att det är mindre viktigt vad belöningarna 

består av, det som är av största vikt är istället att den egna insatsen och utbytet motsvarar vad 

andra som vederbörande jämför sig med presterar och får i utbyte.194 Socialpedagogen som 

har varit anställd på Olympiaskolan i sex år, tror att det finns en del avundsjuka i att vissa 

pedagoger får åka iväg och vissa får stanna hemma. Nu vid nästa resa tänker man kanske att 

vem får nu resa, vem får åka på det.195 Socialpedagogen är en av dem som har åkt på ganska 

mycket aktiviteter. Hon sa att om hon inte hade fått delta i någon aktivitet så hade hon känt: 

varför väljer hon inte mig, varför får inte jag?196. Pedagogerna får inte information av rektorn 

varför vissa får åka och vissa inte. De pedagoger vi intervjuade tror det hade varit bra om alla 

hade fått reda på motiveringen till varför vissa får åka och vissa inte. De efterlyste större 

öppenhet kring det. Klart man skapar sina egna teorier då, om det inte är nåt uttalat.197 De 

intervjuade pedagogerna har inte varit med om att det vid lönesamtalen eller 

medarbetarsamtalen har diskuterats vilka kriterier de måste klara av för att få åka.198 Det finns 

alltså inga i förhand uppsatta mål som leder till specifika belöningar. ”Egna teorier” kan vara 

skadliga om de får gro för länge i en verksamhet. Finns det ingen tydlig kommunikation kan 

det hota rättvisekänslan, exempelvis om det skapas felaktiga teorier kring varför specifika 

individer belönas. Det tissel och tassel som både rektorn och flera medarbetare sa sig höra i 

korridorerna bör avväpnas med hjälp av kommunikation. Tydlighet är nämligen en 

förutsättning för ett fungerande belöningssystem199. Med tydlig kommunikation uppstår färre 

felaktiga antaganden som kan hota motivationen. 

                                             
194 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 309-310 
195 Socialpedagog, 080424 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
198 Socialpedagog, specialpedagog, 080424 
199 Arvidsson (2005) s. 6 
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För att belöningssystemet ska vara motiverande bör samtliga medlemmar i en 

verksamhet ha chansen att uppnå en belöning.200 Belöningen bör i slutänden dock tillfalla 

endast en liten grupp individer för att få de anställda att anstränga sig att uppnå målen.201 Det 

är ju de som drar loket som jag satsar väldigt mycket på,202sa Olympiaskolans rektor och 

menade att hon vill belöna dem som är mest drivande och som anstränger sig. Hon sa att det 

inte är alla pedagoger som har viljan eller kraften att göra stora ansträngningar. Detta kan 

tolkas som att hon endast belönar den lilla skara pedagoger som enligt henne arbetar hårdast. 

Då vissa belöningar endast kan tillfalla en liten grupp pedagoger kan det öka motivationen 

genom att det får pedagogerna att anstränga sig i hopp om att nå belöningen. 

Lika viktigt som rektorn anser att det är att belöna pedagogerna individuellt, anser hon 

att det är viktigt att belöna de olika yrkeskategorierna med lika belöning, att det ska vara 

rättvist. Pedagog 1 instämmer med rektorn på denna punkt. Fritidspedagogen, som anser att 

lönen är den enda belöningen, kan inte se att det finns belöningar som riktar sig till hela 

gruppen. Socialpedagogen föredrar en kombination av individuella belöningar och 

gruppbelöningar: Det stärker arbetsgruppen om man får göra något roligt tillsammans203. 

Specialpedagogen anser att det stärker gruppen när man skrattar och svettas tillsammans.204 I 

våra intervjuer förde flera pedagoger på tal att de uppskattar belöningar i form av choklad, 

fika eller mat på studiedagar.205  

Belöningar till grupper sägs vara mindre effektiva än belöningar till enskilda 

individer206. Inom den kommunala skolan finns inte mycket utrymme för individuella 

belöningar förutom lönen och icke-monetära belöningar.207 Det är också svårt att mäta en 

enskild pedagogs prestationer,208 då flera pedagogers insats bidrar till en elevs framgångar. 

Det gör att belöningar till hela grupper kan vara speciellt lämpligt inom den kommunala 

skolan. Trots att teorin säger att belöningar till hela gruppen är de minst effektiva tror vi att 

det i skolans värld är mycket uppskattat då pedagogerna är medvetna om de ekonomiska 

begränsningarna. Vi fick intrycket att skolanställda inte är vana vid att få denna typ av 

belöningar, och att när det får liknande belöningar blir det mycket uppskattat. Vår tolkning är 

                                             
200 Arvidsson i Samuelsson (red.) (2004) s. 168 
201 Lavy (2007) s. 87 
202 Rektor 080424 
203 Socialpedagog, 080424 
204 Specialpedagog ,080424 
205 Socialpedagog, specialpedagog, 080424. Pedagog 1, pedagog 2, 080430 
206 Jonsson (1994) s. 25 
207 Rektor, 080424 
208 Dee & Keys (2004) s. 472-473 
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att belöningar till gruppen kombinerat med individuella belöningar är uppskattat och att det 

därför kan fungera motivationshöjande.     

Utifrån ovanstående kan vi tyda att en kombination av individuella belöningar och 

gruppbelöningar är bäst. Gruppbelöningar gynnar gemenskapen på Olympiaskolan vilket kan 

bidra till bättre samarbete mellan kollegorna, som i det långa loppet kan göra att tjänstens 

kvalitet blir bättre genom att skapa trivsel och motivation. Individuell belöning är lika viktigt 

då pedagogerna uppmärksammas för sin insats och lönen är bekräftelse på att hur han/hon 

sköter sitt arbete. 

 

5.5 Slutsatser 
Syftet med belöningar 

Vi har funnit följande huvudsakliga syften med belöningarna på Olympiaskolan: Att få 

pedagogerna att arbeta mot de mål som skolan har samt att frammana önskvärda beteenden 

och egenskaper för att höja kvaliteten på tjänsten. För att motivera till önskvärt beteende 

använder sig rektorn av en matris med kriterier som ligger till grund för lönesamtalen och 

medarbetarsamtalen. Matrisen fungerar som en utvecklingsplan och som ett verktyg för att 

pedagogerna ska få feedback på sina prestationer och sitt beteende.  

Den kommunala grundskolan är målstyrd och de uppsatta målen finns på olika nivåer. 

Då pedagogerna inte kan vara med och påverka målen på de högre nivåerna är det av största 

vikt att de kan vara delaktiga och påverka de lokala målen. För att de lokala målen ska kunna 

användas som ett styrmedel måste verksamhetsmålen vara uttalade, konkreta och 

realistiska.209 Då rektorn och pedagogerna på Olympiaskolan tillsammans sätter de lokala 

målen är de anpassade efter deras kunskap och resurser. Pedagogerna känner sig på så vis 

delaktiga och engagerade i verksamheten vilket motiverar pedagogerna att leverera tjänster av 

hög kvalitet till eleverna. 

 

Belöningsformer 

Utifrån vår undersökning på Olympiaskolan i Kävlinge kan vi konstatera att den främsta 

belöningen enligt både pedagogerna och rektorn är en monetär yttre belöning: lönen. Skolan 

tillämpar individuell lönesättning och det är rektorn som sätter lönen. Förutom lönen nämnde 

Olympiaskolans rektor icke-monetära, yttre belöningar såsom kompetensutveckling, ansvar, 

inflytande och delaktighet. Att få vara med och besluta och ta ansvar i sitt arbete är dock inget 
                                             
209 Jacobsen & Thorsvik (2002) s. 324 
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som pedagogerna nämnde som belöningar. De yttre, icke-monetära belöningar som nämndes 

är fika, mat, gemensamma aktiviteter, resor, uppmärksamhet, beröm, julklappar, 

sommarpresenter, påskägg, kompetensutveckling, skuggning. Den inre, icke-monetära 

belöning som nämndes är motivation från barnen. 

Vad som är en belöning är väldigt subjektivt. En belöning för en pedagog behöver inte 

vara någon belöning för en annan pedagog. Då pedagogerna skiljer sig åt i yrkeskategori och 

som personer är det svårt att hitta en belöningsform som passar alla pedagogers behov.  

Teorin säger att belöningssystemet bör vara klart och tydligt för alla i organisationen.210 Om 

de anställda inte är medvetna om vad som är syftet med belöningar kan det stjälpa snarare än 

hjälpa verksamheten. Det är därför viktigt att det finns en fungerande kommunikation.211 På 

Olympiaskolan nämnde både rektorn och pedagogerna lönen som den främsta 

belöningsformen. Däremot är lönen är inte den största motivationen i det dagliga arbetet, utan 

att hjälpa barn att utvecklas till sin fulla potential. Rektorn anser även att ansvar, inflytande 

och delaktighet är belöningar från hennes sida, men dessa faktorer ser dock inte pedagogerna 

som belöningar. Vi ser här att rektorn inte har lyckats förmedla belöningssystemet på ett klart 

och tydligt sätt, vilket innebär att det finns en risk att belöningssystemet kan få en negativ 

inverkan på skolan. 

 

Grunder för belöningar 

Som underlag för lönesättningen har rektorn på Olympiaskolan lönekriterier i form av en 

matris. Pedagogerna kan se var på matrisen de befinner sig och vad som krävs av dem för att 

komma upp i lön. I matrisen finns sex kompetensområden: yrkeskompetens, 

systemkompetens, social kompetens, bemötandekompetens, förändringskompetens och 

handlingskompetens. Ju högre kompetens en pedagog har, desto högre lön kan han/hon nå.  

Matrisen fungerar som ett kommunikationsverktyg då den förmedlar önskvärda egenskaper 

och handlingar av pedagogerna samt vad som förväntas av dem. Matrisen fungerar även som 

ett sätt för att återge feedback till pedagogerna. Teorin säger att det inom människonära 

tjänster ofta är svårt att bedöma resultat212, vilket försvårar utformningen av belöningssystem. 

Med hjälp av matrisen kan rektorn och pedagogerna gå igenom den anställdes utveckling och 

resultat det senaste året. Detta är rektorns sätt att mäta pedagogernas prestationer och 

utveckling och det hjälper rektorn att sätta rättvisa löner. Dock kan kriterierna i matrisen 
                                             
210 Jonsson (1994) s. 26 
211 Arvidsson (2005) s. 6 
212 Persson & Westrup (2006) s.9-10 
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uppfattas som subjektiva, då det inte finns konkreta siffror att falla tillbaka på och det är på så 

vis svårt att komma överens om pedagogernas resultat under det senaste året. Utöver 

matrisens kriterier poängterade rektorn att hon belönar pedagogernas ansträngningar utifrån 

verksamhetens mål. Hon tittar på hur en pedagog bidrar till helheten samt vem som gör det 

lilla extra.  

 

Mottagare av belöningar 

På Olympiaskolan delas belöningarna ut både till individen och till hela 

gruppen/organisationen. Gruppbelöningar gynnar gemenskapen vilket kan bidra till bättre 

samarbete mellan kollegorna, som i det långa loppet kan göra att tjänstens kvalitet blir bättre 

genom att det skapar trivsel och motivation. Individuell belöning är lika viktigt då 

pedagogerna uppmärksammas för sin insats och lönen är bekräftelse på att hur han/hon sköter 

sitt arbete. Teorin säger att de belöningar som ges till individen har störst effekt, åtföljt av 

belöningar till en grupp. Allra minst effekt har de belöningar som ges till hela 

organisationen.213 På Olympiaskolan stämmer denna teori endast delvis. De belöningar som 

ges till hela organisationen har stor effekt på personalen enligt de intervjuade pedagogerna. 

Samtidigt är den individuella belöningen lika viktig. Alltså är en kombination av de båda 

formen det optimala på Olympiaskolan. Bristen på kommunikation mellan rektorn och 

pedagogerna gör att belöningssystemet upplevs som orättvist då pedagogerna inte vet vad som 

krävs för att få vissa belöningar. 

 
Syftet med belöningar: 
Att motivera de anställda till att göra ett bra 
arbete och därmed styra dem till att uppnå 
skolans uppsatta mål. Att forma önskvärda 
beteenden och egenskaper. 
 

Grunder för belöningar: 
Vid lönesamtalen är utgångspunkten en matris 
med lönekriterier som är uppdelad i följande 
kompetenser: Yrkes-, system-, handlings-, 
bemötande-, förändrings-, och social 
kompetens. Även ansträngningar 
uppmärksammas. 

Belöningsformer: 
Monetär, yttre belöning: Lönen. 
Icke-monetära, yttre belöningar: Fika, mat, 
gemensamma aktiviteter, resor, uppmärksamhet, 
beröm, julklappar, sommarpresenter, påskägg, 
kompetensutveckling, skuggning. 
Icke-monetär, inre belöning: Barnen 

Mottagare av belöningar: 
Individer och grupper. En kombination av 
gruppbelöningar och individuella belöningar 
är det bästa. Belöningar upplevs som orättvisa 
vilket beror på att kommunikation mellan 
rektorn och pedagogerna inte fungerar 
optimalt. 

                                             
213 Jonsson (1994) s. 25 



 

 

58

6. Avslutande diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat av studien och lyfta fram resultatet i ett 

vidare perspektiv för att visa på vårt bidrag till forskningen. 

 

6.1. Våra reflektioner kring forskningsresultatet 
Olympiaskolans rektor ser till att det alltid finns pengar till exempelvis fika, mat, julklappar 

etcetera för att belöna sin personal och visa dem uppskattning. Hon har insett vikten av att ett 

fungerande belöningssystem kan få de anställda motiverade till att göra ett bra arbete. Om 

rektorn tror på systemet anser vi att den positiva känslan smittar av sig på de anställda och i 

sin tur på eleverna. Inser inte rektorn belöningssystemets värde finns en risk att 

belöningssystemet kan få en negativ inverkan på skolan.  

Vi är övertygade om att de belöningsformer som finns på Olympiaskolan inte skulle 

vara lika mycket värda i privata företag. I privata företag finns mer utrymme för monetära 

yttre belöningar i form av till exempel bonus, vilket sannolikt lockar individer som motiveras 

av denna sorts belöningar. Inom den offentliga sektorn finns inget utrymme för andra 

monetära belöningar än lönen vilket ger icke-monetära och inre belöningar en större 

betydelse.  

Vår tanke är att anställda i privata verksamheter förmodligen inte skulle nämna inre 

belöningar i lika hög grad som kommunalt anställda. Vi tror att individer som söker sig till 

den offentliga sektorn och människonära tjänster såsom vård, skola och omsorg generellt 

motiveras av att hjälpa andra. Vi tror att det utan denna motivation som grund är svårt, om 

inte omöjligt, att genom yttre belöningar motivera dessa individer till att göra ett bra arbete.  

Denna uppsats riktar sig till andra kommunala grundskolor då de sannolikt har liknande 

förutsättningar som Olympiaskolan. Då Skolverket sätter de nationella målen har alla 

grundskolor samma mål att uppfylla. Därför anser vi att skolorna har mycket att lära av 

varandra, exempelvis om vikten av ett fungerande belöningssystem. Begrunda tanken om 

Skolverket skulle ge föreläsningar och workshops inom ämnet, vilken effekt skulle det ha på 

skolorna. Antagligen ganska stor då det troligtvis finns skolor som inte alls vet vikten av att 

motivera sina anställda genom belöningar. Tänk vad de skulle kunna lära av de skolor som 

faktiskt har ett fungerande belöningssystem. 

Om de kommunala skolorna hittar sätt att motivera sina pedagoger, trots den begränsade 

budgeten, minskar eventuellt risken för att gapet mellan den kommunala grundskolan och 
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friskolorna växer. Pedagogerna inom den kommunala grundskolan väljer kanske då att stanna 

på sin arbetsplats. Sedan kan man undra om gapet mellan den kommunala skolan och 

friskolan verkligen växer på grund av att pedagoger lämnar den kommunala verksamheten för 

lönens skull. Kanske är det de ”bästa” pedagoger de som stannar kvar och kämpar med 

eleverna trots låg lön. Troligen är dessa pedagoger de som är mest motiverade och de som 

brinner för sitt yrke. De arbetar troligen inte inom den kommunala grundskolan på grund av 

lönen, då den är låg, utan på grund av andra anledningar. I intervjuerna med pedagogerna fick 

vi veta att tryggheten i att jobba inom den kommunala grundskolan var anledningen till att 

pedagoger stannar på sin arbetsplats. De har jobbat inom det kommunala i flera år och kan sin 

sak. Den trygghet som finns i den kommunala grundskolan ser vi inte hotas av en högre lön 

som pedagoger eventuellt kan få inom fristående grundskolor.  

Avslutningsvis vill vi att de rektorer och företagsledare som läser denna uppsats ska 

fråga sig själva hur de vill bli motiverade i sitt arbete. Kanske är det nödvändigt, exempelvis 

efter trettio år som rektor/chef, att stanna upp och fundera över hur det var innan 

chefspositionen tog över. Hur blev jag motiverad av min dåvarande chef, och vilken effekt 

hade ett fungerande belöningssystem haft på mig? Hur kan jag motivera mina anställda på 

bästa sätt? 

 

6.2. Vidare forskning 
Det vore intressant att jämföra en kommunal grundskola såsom Olympiaskolan i Kävlinge 

med en fristående grundskola för att undersöka om och i så fall hur de det skiljer sig i 

användningen av belöningssystem som styrmedel och som motivationsfaktor.  

Det hade även varit intressant att undersöka hur och om studenterna på 

rektorsutbildningen och lärarhögskolan får lära sig vikten av ett fungerande belöningssystem. 

Kanske måste dagens lärare vara insatta i ämnet då de tar sin lärarexamen så de kan påverka 

den skola de börjar arbeta på. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Frågor till rektorn på Olympiaskolan. Pilotintervju, 2008-04-14 
 

• Hur ser skolans förhållande till kommunen ut?  

• Vilken nämnd inom kommunen är det skolan går under? Ex: barn och utbildningsnämnde 

• Hur ser din dagliga kontakt med kommunen ut? 

• Hur finansernas skolor generellt? Hur finansernas Olympiaskolan i Kävlinge kommun? 

• Hur bestäms de olika skolornas budget i Kävlinge kommun?  

• Vilka är Olympiaskolans mål? Vem sätter dem? Är målen samma för hela Kävlinge kommun? 

• Vilka styrmedel använder du dig av för att styra Olympiaskolan? 

• Vad för slags belöningssystem använder ni i skolan? 

• Vilka belöningsformer skulle du vilja använda dig av? 

• Vem/vilka person bestämmer vilka belöningssystem Olympiaskolan ska använda sig av? 

• Vilka prestationer är det skolan vill belöna? 

• Vilka kriterier måste den anställde uppfylla för att få belöning? 
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Bilaga 2: Frågor till rektorn på Olympiaskolan. Intervju, 2008-04-24 

• Namn, utbildning 

• Vilken position samt vilka arbetsuppgifter har du på skolan? 

•  Hur länge har ni arbetat som rektor? 

• Har ni alltid arbetat inom den kommunala skolan? 

• Hur länge har ni varit anställd på Olympiaskolan? 

• Vad har du arbetat med tidigare? 

 

 

• Syftet med belöningar 

• Vilka är Olympiaskolans mål? Vem sätter dem? Är målen samma för hela Kävlinge kommun? 

• Vilken strategi har Olympiaskolans? Vem sätter den? Har alla Kävlinge kommuns skolor 

liknade/samma strategi? 

• Arbetar ni med målstyrning? 

• Varför anser du att belöning är viktigt? 

• Vad är ditt syfte med att använda belöning/belöningssystem? Ex: styrning, motivera 

 

Belöningsformer 

• Vad för slags belöningssystem använder ni i skolan? Vet de anställda om dessa?  

• Hur uppfattar du att de anställda anser/tycker om skolans belöningssystem? 

• Vem/vilka person bestämmer vilka belöningssystem Olympiaskolan ska använda sig av? 

• Hur är dessa belöningssystem framtagna? Ex frågat anställda vad som motiverar dem, centralt 

framtagna 

• Vad skulle du vilja ändra/förbättra/påverka när det gäller skolans belöningssystem? 

• Vem beslutar vem av de anställda som är berättigad av belöning? 

• Hur bestäms de olika skolornas budget i Kävlinge kommun?  

• Hur mycket kan du påverka? Får du fritt disponera de pengar Olympiaskolan tilldelats?  

• Vilka är de faktorer som finns i matrisen som används i utvärderingen? 

 

Grunder för belöning 

• Vilka prestationer är det skolan vill belöna? 

• Vilka kriterier måste den anställde uppfylla för att få belöning? 
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Har du uppsatta kriterier som den anställde måste uppfylla för att få belöning? 

Få de anställda ta del av dessa kriterier? (Den önskvärda prestationen) 

• Vad skulle du säga kännetecknar en bra lärare? Vad ska hon/han uppnå? 

• Hur ser sambandet ut mellan hög lön och välpresterande elever? 

 

Mottagare av belöningar 

• Vem är mottagare av belöningen? Ex individen, gruppen 

• Belönar du olika yrkeskategorier med olika belöning? 
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Bilaga 3: Frågor till pedagoger på Olympiaskolan. Intervju, 2008-04-24 och 
2008-04-30 

• Namn, utbildning 

• Vilken position samt vilka arbetsuppgifter har du på skolan?  

• Hur länge har ni arbetat som lärare? 

• Har ni alltid arbetat inom den kommunala skolan? 

• Hur länge har ni varit anställd på Olympiaskolan? 

• Vad har du arbetat med tidigare? 

 

Syftet med belöningar 

• Hur motiveras du i ditt arbete? 

• Vad motiverar er i ert arbete? 

• Anser ni att skolan styrs med hjälp av belöningssystem? 

Om ja, vilka belöningssystem finns, hur fungerar dem, är de motiverande? 

• Vet ni skolans mål? 

• Nationella mål och skolans mål? 

• Delar ni dessa mål? 

• Känner du att du är med och sätter målen? Har ni möjlighet att påverka dessa mål eller 

andra saker på skolan? 

• Vet ni hur ni ska uppfylla skolans mål, vad som krävs av er? 

• Har ni resurser för att nå de uppsatta mål som finns, fysiska resurser och egen 

kompetens? 

• Individanpassas målen på skolan?  

• Känner du att du når upp till de mål som är uppsatta? 

• Har ni andra personliga mål inom yrket? 

 

Belöningsformer 

• Vilken är den främsta belöningen för dig? 

• Har ni belöningar på Olympiaskolan? Vilka är det i så fall? 

• Vilka belöningar ser du att det finns på din arbetsplats?  

• Hur ser ni på de olika projekt som idag finns på er skola? 

• Fungerar dessa projekt som motiverande?  
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Om ja, hur och varför? 

• Vad anser du om EU- projektet där vissa åker iväg? 

• Har du varit iväg? Om ja, vet du varför du fick åka?  

• Får ni reda på av rektorn varför vissa får åka? 

• Hur ser ni på att ha individuell lönesättning?  

• Känner du att det är motiverande att försöka förhandla till sig en bra lön? 

• Hur ser du på att arbeta inom den kommunala resp. privata skolan? 

• Har du möjlighet att påverka i skolan? Hur? 

 

Grunder för belöningar 

• Vet du vad du måste uppnå/göra för att få belöning? 

• Vet ni hur era prestationer mäts? 

• Får ni feedback i ert arbete? 

• Kan det vara så att det är mycket fjäsk inför rektorn pga resorna? 

 

Mottagare av belöningar 

• Sker belöningarna i grupp eller individuellt? Vad föredrar du? 

• Anser du att belöningarna är anpassade efter individerna? 

• Anser ni att belöningssystemet är rättvist?  

• Hur fungerar kommunikationen på skolan, exempelvis mellan rektor och lärare? 
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Bilaga 4: Frågor till Personalsekreterare på Kävlinge kommun. 080424 

• Namn, utbildning 

• Vilken position samt vilka arbetsuppgifter har du i Kävlinge kommun?  

• Hur länge har ni arbetat som personalsekreterare på Kävlinge kommun? 

• Vad har du arbetat med tidigare? 

 

Syftet med belöningar 

Hur styrs skolorna? Hur styrs Olympiaskolan? 

Hur mycket är kommunen med och styr/lägger sig i hur rektorn styr? 

Finns det mål för lärarna? 

Har du någon kontakt med lärarna? 

Vad är personalvetarnas mål? 

 

Belöningsformer 

Hur bestäms lärarnas löner? 

Vem betalar ut lönerna? Hur finansieras dem? 

Vilka möjligheter finns det för löneökning för pedagogerna? 

Vet du vilka belöningsformer som finns på Olympiaskolan? 

Hur mycket är Kävlinge kommun med och påverkar? 

Om rektorn vill ha mer pengar till belöning hur funkar det? 

 

Grunder för belöning 

 

Mottagare av belöningar  

Om anställd känner sig orättvist behandlad, är det till dig de vänder sig till? 

 

  


