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SAMMANFATTNING 

Titel: Belöningssystem - hjälpande eller stjälpande? En fallstudie om karriärreformen 

förstelärare på en gymnasieskola i Gävle. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Alice Viklund & Erika Lundström 

Handledare: Monika Wallmon & Lars Ekstrand 

Datum: 2015 – januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att med avseende på prestation och motivation skapa förståelse 

för hur de anställda upplever implementeringen av performance management i form av 

monetära incitament. 

Metod: Syftet med uppsatsen var att skapa förståelse för det rådande belöningssystemet och 

studien har utförts genom en kvalitativ metod. Data har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer med tio lärare på en gymnasieskola i Gävle. Därefter har vi genom tematisk analys 

presenterat materialet och resultaten i en slutsats. 

Resultat & slutsats: Slutsatsen vi kom fram till i vår studie var att karriärsreformen på kort 

sikt har skapat en något försämrad kollegial atmosfär och en känsla av orättvisa. Detta tror vi 

är mycket på grund av att belöningssystemet fortfarande är i en initieringsfas och att dessa 

reaktioner kommer att avta.   

Förslag till fortsatt forskning: Med anledning till att systemets första treårsperiod inte har 

löpt ut ännu, tror vi att en longitudinell studie skulle kunna vara mycket bidragande till 

forskningen. Eftersom vår studie enbart berört lärarnas upplevelser av belöningssystemet 

förstelärare, hade det därför varit intressant att undersöka skolledningens- eller det politiska 

perspektivet på fenomenet. Vi anser även att en kvantitativ undersökning hade kunnat vara 

bidragande till fortsatt forskning.  

Uppsatsens bidrag: Denna studie visar att performance management via monetära incitament 

kan förbättra prestation och motivation hos individer, såvida de är självbestämmande i sitt 

arbete. Vi kan även se en koppling mellan tillfredsställelse, både ekonomisk och icke-

ekonomisk, och införandet av det monetära belöningssystemet.  

Nyckelord: prestation, performance management, belöningssystem, motivation, belöning, 

tillfredsställelse.  



 
 

ABSTRACT 

Title: Reward systems - helping or hindering? A case study about the career reform first 

teacher at a high school in Gävle. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Alice Viklund & Erika Lundström 

Supervisor: Monika Wallmon & Lars Ekstrand 

Date: 2015 – January  

 

Aim: The purpose of the study is that in terms of performance and motivation create an 

understanding of how employees perceive the implementation of performance management in 

the form of monetary incentives. 

Method: The aim of this thesis was to create an understanding of the current reward system, 

and the study was conducted by a qualitative method. Data has been collected through semi-

structured interviews with ten teachers at a high school in Gävle. By using a thematic analysis 

we then presented the material and results in a conclusion. 

Result & Conclusions: The conclusion we reached in our study was that the career reform in 

the short term has created a slightly impaired collegial atmosphere and a sense of injustice. 

We believe that the reason for that is because the reward system is still in an initial phase and 

that these reactions will subside. 

Suggestions for future research: Due to the fact that the system's first three-year period has 

not yet expired, we believe that a longitudinal study could be very instrumental to future 

research. Since our study also focused solely on teachers' perceptions of the reward system 

first teachers, it would have been interesting to examine the school boards - or the political 

perspective of the phenomenon. Furthermore, we believe that a quantitative survey could be 

contributing to further research. 

Contribution of the thesis: This study shows that performance management through 

monetary incentives can improve performance and motivation of individuals, provided they 

are self-determination in their work. We can also see a link between satisfaction, both 

economic and non-economic, and the introduction of the monetary reward system 

Key words: performance, performance management, reward systems, motivation, reward, 

satisfaction.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Mohrman & Cohen (1995) skriver att organisationer idag står inför nya konkurrensvillkor och 

förändrad arbetsmiljö vilket innebär att de måste kunna hantera den dynamiska omvärld som 

existerar genom ständig förbättring, addering av värde och effektivisering av produktiviteten. 

Författarna menar att dessa förändringar leder till att större vikt läggs vid verksamhetsstyrning 

och att organisationer börjar implementera performance management för att anpassa sig och 

ha möjlighet att fortsätta konkurrera. Vidare menar dem att denna metod betonar integration 

av arbete, flerdimensionellt inflytande samt flexibla arbeten. Performance management 

sträcker sig enligt Bernardin, Hagan, Kane & Villanova (1998) utanför den forskning som 

tidigare varit i fokus, som lägger vikt vid betygsättande och format. Det är en metod som ska 

fastställa organisationens strategi genom att signalera till de anställda vad som är mest 

essentiellt i organisationen, bidra till förbättring av prestation och fastslå ansvaret för resultat 

och beteende. Bernadin et al. (1998) menar att performance management inte ska ses som en 

enda händelse i form av en årlig utvärdering, utan snarare som en kontinuerlig 

handlingsinriktad process som betonar förutbestämda förväntningar, coaching och 

prestationsförbättring. 

 

Performance Management (PM) skapar enligt Lebas (1995) ramen för och mätsystemet av 

prestationer. Prestation definieras som det potentiella implementerandet av åtgärder för att på 

ett framgångsrikt sätt nå organisationens mål. Amaratunga & Baldry (2002) preciserar 

performance management som möjligheten att göra positiva förändringar i organisationens 

kultur, process och system genom att använda sig av information från prestationsmätningar. 

Detta genom överenskomna målsättningar, fördelade och prioriterade resurser samt att 

informera ledningen om att bekräfta eller förändra den nuvarande organisationen för att möta 

dessa mål och dela resultaten av prestationerna för att uppnå målen. Performance management 

och resultatmätningar följer varandra i en iterativ process, styrningen både föregår och 

uppkommer av mätningarna och därmed skapas förutsättningar för dennes existens. 

 

För att ett företag ska kunna överleva och utvecklas menar Den Hartog, Boseilie & Pauuwe 

(2004) att det måste finnas en process i organisationen där personalens prestationer aktivt 

hanteras och mäts. Detta för att öka företagets kapacitet och stimulera de anställdas 
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prestationer till att stäva mot de mål som kan förbättra organisationen. Vidare menar Den 

Hartog et al. (2004) att företag utvecklar ett behov för att också kunna mäta de anställdas 

prestanda och göra denna hanterbar. Det finns många modeller för prestationsmätningar i 

litteraturen, dock påpekar Den Hartog et al (2004) att det handlar om mycket mer än en lista 

på fungerande metoder som kan mäta prestanda. Det är snarare en process som är anpassad 

för att cheferna ska kunna arbeta med sin personal och få en positiv påverkan på 

organisationens framtid. Genom att ha höga förväntningar på de anställda, ställa krav, belöna 

prestationer och mäta resultat, kan de i slutända få de anställda att prestera maximalt.  

 

Den Hartog et al (2004) tar också upp vikten av hur chefer sätter performance management i 

praktisk form och hur det kan påverka de anställdas motivation och förtroende, men även 

engagemang. Ett aktivt arbete med ledarskap, målförmulering, motivation, rättvisa, 

kontinuerliga chefsutbyten och allmänt stöd från organisationen kan vara viktiga hjälpverktyg. 

I en sammanfattad modell tar Den Hartog et al (2004) upp de viktigaste antaganden om 

performance management där de bland annat påvisar vikten av hur beteendet och 

användningen av till exempel utvecklingssamtal, återkoppling från närmaste chef och hur 

denna delar med sig av information kan ha en viktig inverkan på de anställda. Slutligen menar 

Den Hartog et al (2004) att de anställdas beteende, tillit till organisationen och motivation är 

det som kan påverka företagets framgång och därmed ledningens vilja att investera mer i 

personalen. 

 

Enligt Otley (1999) finns det fem nyckelområden som är viktiga för en organisation i 

processen att utveckla en struktur för performance management. I det första området tar han 

upp vikten av att undersöka vilka företagets mål är och belysa dessa och syftet med dem, samt 

att utforma de metoder som behövs för att mäta och följa upp de anställdas prestationer mot 

att uppfylla målen. I förhållande till det menar författaren att det i område nummer två handlar 

om att utveckla strategier för dokumentation, utvärdering och planering för hur dessa mål ska 

uppnås. Vidare blir därmed även tidsaspekten och effektivitet betydelsefullt. Hur snabbt 

företag kan uppnå dessa mål och vilka resurser behövs menar Otley (1999) är centralt i 

område tre.  

 

I det fjärde området betonas motivation och belöning och vad konsekvenserna blir om målen 

uppnås eller inte uppnås. Detta menar Otley (1999) är kopplat till ansvarsskyldighet och 

rutiner för organisationens styrning. Syftet med området, menar han, är att dokumentera och 
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analysera sambandet mellan belöning och påföljd och hur det i sig har en motiverande effekt 

på de anställda. Information är den femte och sista essentiella ingrediensen för att en 

organisation ska få struktur på sin verksamhet. Här handlar det om feedback och en typ av 

strategi där de anställda för vidare information mellan varandra. På så sätt kan problem 

upptäckas i tid och korrigeras innan det blir för omfattande. Lärandet blir också viktigt del 

och Otley (1999) menar att en organisation med hjälp av en bra PM kan gå från att vara 

“utbildande” till att bli en lärande organisation.  

 

1.2 Problemformulering 
I en senare studie erkänner Ferreira & Otley (2009) att begreppet Performance management 

(PM) inte är särskilt lätt att fastställa och har därför utvecklat Otleys (1999) modell till nu tolv 

olika områden. Enligt dem är PM ett system för att utveckla formella och informella processer 

i en organisation för att kunna förmedla de viktigaste syften och mål som ledningen kommit 

fram till och att genom analys, prestationsmätningar, styrning, belöning, lärande och 

förändring kunna nå dessa. Kortfattat består den utvecklade modellen av begreppen vision och 

mission, och i koppling till detta nyckelfaktorer som påverkar företagets vision och mission. 

Organisationsstruktur är också en viktig del av PM och att det bland annat finns tydliga 

ansvarsområden och roller för de anställda. Vidare menar de även att väl utvecklade 

strategier, planer och processer är betydande för hur företaget ska nå framgång. Nyckelmått 

och målnivåer är två områden som med koppling till varandra förklarar företagets 

förväntningar på prestationer och hur dessa uppnås och har en inverkan på motivationen. 

 

Ferreira & Otley (2009) menar också som i Otelys (1999) första modell att utvärdering, 

belöningssystem och information är viktigt för prestation och motivation i företag. De tar även 

upp kontrollsystemets användning och förändring där de betonar vikten av att använda det på 

rätt sätt och att när saker och ting i ett företag förändras måste även företagets PM göra det. 

Till sist menar dem att det i alla dessa olika delar måste finnas styrka och samstämmighet för 

att allt ska gå ihop. 

 

Pratheepkanth (2011) menar att allt fler företag inser att det måste finnas en balans mellan vad 

de anställda ger organisationen och vad organisationen ger de anställda.  Vidare menar han att 

belöning är en viktig komponent till att nå denna balans och att studier visat att just belöning 

är något som företag ofta missar. Ersättning, förmåner och erkännande är tre 
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huvudkomponenter som Pretheepkanth (2011) betonar som viktiga i ett belöningssystem där 

organisationer följer en strategi för att uppnå ge och ta-balansen.  Forskning har visat att 

belöning är en komponent som inte behöver kosta något, men som ändå ger hög avkastning 

samtidigt som de anställda värderas och känner sig uppskattade. Att fokusera på erkännande 

har också visat sig ge en stark vilja hos personalen att både ta på sig fler utmaningar och 

komma på kreativa lösningar till problemen. 

 

Adams (1965) utformade equity teorin som beskriver hur anställdas uppfattning om rättvisa 

influerar deras ansträngning, engagemang, skicklighet och tillfredsställelse. Författaren menar 

att den anställdes jämförelser mellan likvärdiga individer avgör dennes uppfattning om 

rättvisa och orättvisa på arbetsplatsen. När den anställde upplever att dennes förhållande 

mellan input (som tidigare arbete eller utbildning) och outcome (som lön), är likvärdigt med 

jämbördig anställds skapas rättvisa och tillfredsställelse.   

 

Mowday (1987) förklarar att det finns flera studier utförda för att testa Adams equity theory i 

praktiken. Resultatet visade att en anställds prestationer påverkas när denne upplever, med sin 

subjektiva bild av den egna insatsen i förhållande till medarbetarnas, att det har skett en 

orättvis fördelning av monetära belöningar. När den anställde upplever en underkompensation 

kan arbetsprestationen reduceras, medan en överkompensation kan, ur kortsiktigt perspektiv, 

förbättra prestationen. Adams (1965) framhäver att både under- och överkompensering bidrar 

till en lägre tillfredsställelse, detta då människor lägger vikt vid en rättvis behandling. Vidare 

menar han att denna underkompensation kan leda till känslor som ilska och att inte vara 

uppskattad, medan överkompensering kan bidra till skuldkänslor för de anställda.  

 

Ett nytt intresse har enligt Fischer (2010) väckts inom den organisatoriska världen i form av 

lycka. Lycka i alla dess former har länge varit intressant i psykologin, men nu har intresset för 

ämnet även uppmärksammats inom företagsekonomin. Hon tar i sin artikel upp vikten av 

lycka på arbetsplatsen och menar att det på alla nivåer, både individuell, i grupp och för 

företaget i helhet, är en viktig ingrediens till att nå framgång. Personlighet hos individen 

spelar också roll i förhållandet till lycka, men även vad den anställde får tillbaka av 

organisationen och lika så hur dennes förväntningar, behov och inställning ser ut. 

 

Rowland & Hall (2014) tar diskussionen ett steg längre och tar upp lycka i samband med 

belöningssystem och de menar att företag idag fortsätter att använda sig av 
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prestationsrelaterade belöningssystem. Vidare belyser de att det på senaste tiden har 

uppkommit nya bidrag till psykologins lycka eller tillfredsställelse, som belyser teorier om 

motivation hos människor och organisatoriska belöningssystem. Det finns emellertid ännu 

bara en liten koppling mellan dessa. Rowland & Hall (2014) diskuterar även den tanke 

som Fischer (2010) har om att arbetsuppgifter som är kopplade till lycka och tillfredsställelse 

troligtvis är relaterade till att motivera och få de anställda att vilja arbeta kvar på en 

arbetsplats. Rowland & Hall (2014) understryker dock att det än idag inte finns några bevis på 

forskning som mäter eller reflekterar dessa faktorer i ett belöningssystem.  

 

Tidigare forskning har visat på varierat resultat där författare som Sprinkle (2000) och Tuttle 

& Burton (1999) har funnit olika resultat på vilken grad effekten av monetär belöning har på 

medarbetarnas prestationer. Andra författare som Camerer & Hogarth (1999) och Bonner, 

Hastie, Sprinkle & Young (2000) har funnit att monetär belöning inte förbättrar prestationerna 

hos medarbetarna. Bonner & Sprinkle (2002) menar att monetär belöning är ett frekvent 

förekommande incitament för att motivera samt förbättra prestationerna hos medarbetare som 

påverkas av företagets redovisade resultat. I en forskning utförd av Sprinkle (2000) fann 

författaren att de medverkande som fick incitament-baserade kontrakt spenderade mer tid och 

ansträngning på sina arbetsuppgifter, samt presterade bättre, än de som fick vanlig lön. Från 

resultaten Sprinkle (2000) fick av sin forskning utformade han flera viktiga implikationer för 

incitament-baserade kontrakt. Belöningar kan öka framstegen i de anställdas prestationer och 

lärande, och förbättrar även prestationerna genom en ökad motivation till att intensifiera 

ansträngningen på sina insatser. 

 

Med hjälp av tidigare forskning kan vi konstatera att åsikterna går i sär när det gäller ämnet 

prestation i förhållande till belöningssystem. Vi kan dock se att det spelar en essentiell roll för 

att kunna säkerställa att organisationens mål uppfylls på ett effektivt sätt. Ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv anser vi därför att det är intressant att studera huruvida ett 

belöningssystem är en fungerande metod för att förbättra de anställdas prestationer. 

 

1.3 Studiens syfte 

Syftet med studien är att med avseende på prestation och motivation skapa förståelse för hur 

de anställda upplever implementeringen av performance management i form av monetära 

incitament.  
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Inledning 
•Problembakgrund samt en presentation av studiens syfte och avgränsning  

Teori 
• Presentation av relevanta teorier och tidigare forskning 

Metod 
• Presentation av våra metodval samt det praktiska tillvägagångssättet 

Empiri 
• En redogörelse av intervjumaterialet  

Analys 
• Genom tematisk analys sammankopplar vi teorin till det empiriska materialet 

Slutsats 

• Analysen kopplas till studiens syfte, samt egna reflektioner och förslag till 
vidare forskning 

Frågeställningar 

 Är det rådande belöningssystemet en fungerande metod för att förbättra prestationen? 

 Skiljer sig upplevelserna åt mellan förstelärare och lärare? 

 Hur har relationen mellan de anställda påverkats av införandet av belöningssystemet? 

 

Tidigare studie har påvisat ett gap i forskningen då författare menar att det inte finns någon 

forskning som mäter eller reflekterar lycka och tillfredsställelse i samband med anställdas 

arbetsuppgifter, och därmed motivation och belöningssystem. Utifrån denna vinkel har vi 

skapat en ytterligare forskningsfråga som lyder:  

 

 Finns det något samband mellan lycka/tillfredsställelse och belöningssystem? 

1.4 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till Gävle kommun där vår studie enbart innefattar lärare och förstelärare 

från en gymnasieskola. Vi kommer endast beröra de anställdas perspektiv och inte ledningen 

eller chefens, i detta fall rektorns, synvinkel.  

1.5 Disposition  

Nedanstående modell förtydligar strukturen på vår studie och ger en tydlig överblick hur 

uppsatsen är disponerad.  

 

  

Figur 1. Arbetets disposition, egen modell av Erika Lundström & Alice Viklund. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Motivation 
Ambrose & Kulik (1999) förklarar arbetsmotivation som ett fenomen som endast påverkas av 

händelser och företeelser som rör människor i ett arbetssammanhang. Det är en uppsättning av 

både inre och yttre krafter som startar ett arbetsrelaterat beteende och som sedan bestämmer 

dess riktning, form, varaktighet och intensitet. Vidare menar de att motivation påverkas av 

både arbetsmiljön, till exempel vilken typ av arbete som utförs, och organisatoriska 

belöningssystem, men även av personliga aspekter som till exempel individuella behov och 

mål. 

 

Motivation kan vidare delas in i två huvudgrupper, den inre och den yttre motivationen.  Deci 

& Ryan (2000) förklarar inre motivation som något som utförs för att det är roligt och 

intressant, medan den yttre motivationen handlar om att göra något för att få ett speciellt 

resultat eller utfall. De menar att kvalitén på prestationen och erfarenheten kan se olika ut 

beroende på om en person drivs av en inre eller yttre motivation. Den inre motivationen ses 

som något som vuxit fram hos en person som en viktig och naturlig källa vad det gäller 

lärande och prestation. Detta menar Deci & Ryan (2000) leder till kreativitet och inlärning på 

hög nivå och därför anses det också vara viktigt att försöka förstå vilka faktorer som både kan 

höja och sänka denna typ av motivation. Vidare menar Deci & Ryan (2000) att synen på vad 

som orsakar yttre motivation är minst lika viktig. Yttre motivation har ofta upplevts som en 

mer improviserad form av motivation även om den ofta visat sig vara en kraftfull källa till att 

aktivera och motivera de anställda. 

 

Svensson (2001) menar att ett belöningssystem ska motivera de anställda att utföra 

arbetsuppgifterna i linje med företagets mål. Det problematiska med belöningssystem är att 

det ska motivera alla olika individer, när olika individer motiveras utav olika belöningar. Ett 

välutformat belöningssystem menar Cäker (2013) berör många olika dimensioner och är 

därmed ofta komplext. Däremot menar Svensson (2001) att om företaget på rätt sätt använder 

belöningar för att stimulera de anställdas handlingar, kan deras motivation öka och därmed 

förbättras även företagets effektivitet. Belöningssystemet måste även sammankopplas med 

företagets mål och verksamhetsidé, samt svara på ett antal frågor innan utformningen kan ske, 

till exempel: bör belöningarna vara av ekonomisk eller social karaktär? Ska de vara individ- 

eller kollektivbaserade?  
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2.2 Definition av belöningssystem 
Ett belöningssystem menar Svensson (2001) är en del av företagskulturen och något som 

pågår och utvecklas hela tiden. Vi människor vill veta att vi är värdefulla och kräver därför 

också att få synas och bli uppmärksammade när vi gjort något bra. Svensson (2001) menar 

därför att det är viktigt att belöningarna är noga genomtänkta och genuina för att avsikten med 

dem ska upplevas på rätt sätt. Ett belöningssystem menar han vidare har som syfte att öka 

effektivitet, ansvar och inflytande men även att stimulera de anställdas kompetensutveckling 

och kvalitet på det utförda arbetet. Dessutom kan det enligt Svensson (2001) bidra till en 

bättre intern och extern personalrörlighet. 

 

Även Cäker (2013) beskriver syftet med belöningssystem som något som ska tillföra ökat 

värde för företaget genom att motivera, rekrytera, informera och behålla medarbetare eller att 

skapa en rörlig kostnadsstruktur. Motivation sker genom att medarbetarna anstränger sig extra 

för att uppnå prestationsmålen och få den väntande belöningen. Rekrytering innebär att 

belöningssystemet kan forma organisationen, genom att med till exempel individuellt 

monetärt belönande attrahera medarbetare som vill arbeta under sådana förutsättningar.  

 

Belöningssystem är informativa genom att det gör klart för de anställda vilka parametrar som 

företaget anser vara viktiga eftersom dessa belönas. Genom att utforma belöningssystemet på 

ett rättvist och stöttande sätt menar Cäker (2013) att företaget kan motverka dålig stämning 

och på så sätt även behålla sin personal. Den rörliga kostnadsstrukturen innebär att belöningar 

utges när prestationen är bra, vilket resulterar i att när vinsten för företaget går upp, ökar även 

lönekostnaden och vice versa.  

 

2.3 Belöningssystemets utformning 
I alla företag finns det på ett eller annat sätt ett rådande belöningssystem, menar Svensson 

(2001) eftersom de anställda i organisationer dagligen blir värderade. En förutsättning för att 

ett belöningssystem ska fungera menar han vidare är att det ska finnas öppenhet och 

förtroende mellan både parterna och inom hela organisationen. Det handlar i de flesta företag 

inte om att skapa ett nytt belöningssystem, utan att bygga vidare och förbättra ett som redan 

existerar. Utformning av belöningssystem är avgörande för företagets framtid eftersom det 

antingen kan bromsa eller ge vind för utveckling.  
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2.4 Monetär och icke monetär belöning 

Arvidsson (2008) skriver att det finns ett flertal olika belöningsformer, som fast och rörlig 

lön, bonus, befordran och olika varianter av erkännande. Vanligtvis delas belöningssystem in i 

kategorier bestående utav enbart monetära belöningar till exempel vinstandelsstiftelser, bonus 

och optioner, men det finns även belöningar utöver de monetära som kan agera drivkraft hos 

de anställda. Immateriella belöningar är också motiverande, menar Arvidsson (2008), och kan 

innebära avsevärt anseende inom organisationen. Ett immateriellt belöningssystem kan 

innefatta nya karriärvägar, förmåner och kompetensutveckling.  

 

I en studie utförd av Dzuranin, Randolph & Stuart (2013) finner författarna att en majoritet av 

de medverkande föredrar pengar som belöning framför en icke finansiell belöning. Orsaken 

till det är att pengar är ett flexibelt incitament som varje individ självständigt kan bestämma 

hur de vill använda. Andra forskare så som Jeffrey & Adomdza (2011) framhäver däremot att 

icke finansiella incitament leder till bättre prestationer än vad finansiella incitament gör. 

Dzuranin et al (2013) menar även att icke finansiella belöningar kan vara ett effektivt medel 

för att förbättra prestationer och öka medarbetarnas välmående. Cooke (1999) menar att 

nyckelmotivationen till att öka lönsamheten är monetär belöning i form av pengar, men 

beroende på hur dessa distribueras får det olika effekt av kontroll och motivation hos de 

anställda. Han menar alltså att det är distributionen som avgör huruvida de monetära 

belöningarna har positiv eller negativ inverkan på motivationen.  

 

2.5 Individuellt kontra kollektivt 
Ett belöningssystem på ett företag kan bestå av individuella eller gruppbaserade belöningar 

och Arvidsson (2008) menar att valet mellan dessa är en avvägning som respektive chef måste 

göra. Individuella belöningar kan gå ut över gruppen när egen vinning prioriteras, samtidigt 

som gruppbelöningar kan resultera i att medarbetarna tappar motivationen och förlorar fokus 

på hur deras individuella insatser bidrar till helheten. Individuella belöningar menar Christian, 

Ellis & Pearsall (2010) ökar tillfredsställelsen hos medarbetarna, samtidigt som sambandet 

mellan beteende och utfall blir tydligare. En nackdel som kan uppstå i och med individuella 

belöningar är att systemet inte uppmuntrar medarbetarna till att hjälpa varandra. 

 

Christian et al (2010) anser att ett gruppbaserat belöningssystem leder till att 

gruppmedlemmarna känner en gemensam motivation och en känsla av tillhörighet skapas. 

Kollektiva belöningar kan även innebära att konflikter reduceras, lärandet intensifieras och en 
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högre grad av utförande upprättas. Christian et al. (2010) framhäver dock att gruppbelöningar 

kan innebära att medarbetarna känner en minskad ansvarsskyldighet gentemot företaget och 

en lägre ansträngningsnivå kan uppstå bland medlemmarna. Både författarna Arvidsson 

(2008) samt Christian et al (2010) betonar ett problem som kan uppstå i samband med 

användningen av gruppbaserade belöningssystem, vilket är free-riders. Free-riders innebär att 

en individ kan erhålla en bonus tack vare gruppens prestation, men att individen inte själv 

presterar bra och därmed inte gjort sig förtjänt av belöningen. Medlemmen kan gömma sig 

bakom gruppen när dennes individuella prestation inte uppmärksammans, utan gruppens som 

en helhet.  

 

Till skillnad från Arvidsson (2008) som menar att belöningssystem enbart kan vara 

individuellt eller gruppbaserat, menar Christian et al (2010) att ett belöningssystem kan vara 

hybridbaserat, en blandning av individuella och kollektiva belöningar. För grupper som har 

arbetsuppgifter som är beroende av varandra menar författarna att det har visat sig mer 

effektivt med hybridbelöningar. Detta kan medföra att belöningssystemet har fördelar från 

både individuella och gruppbaserade belöningar, samt undvika de ovan nämnda fallgroparna. 

 

2.6 Teoretisk historia 
I mitten av 1900-talet, när det gjordes en hel del forskning kring motivation, menar Basett-

Jones & Lloyd (2005) att det fanns två sätt att se på människor i koppling till motivation. Det 

ena härstammade från Taylorismen och menade att människor var lata och inte ville arbeta, 

och att motivera dem endast var utifrån ett yttre perspektiv. Det andra var från Hawthorn och 

påvisade att människor hade en inre motivationskraft och ville arbeta för deras egen skull, för 

det sociala perspektivet och för den monetära belöningen. Basett-Jones & Lloyd (2005) tar i 

förhållande till detta upp bland annat både Maslow (1943) och Vroom (1964) som några av de 

största motivationsforskarna och nämner att deras verk är något som än idag förkunnas ut till 

studenter över hela världen. Eftersom motivation och belöning är två huvudämnen i vår 

uppsats har vi valt att ta upp Maslow behovspyramid och Vrooms förväntningsteori.  

 

2.6.1. Maslows behovshierarki  

 

                  “A want that is satisfied is no longer a want”              

Abraham H. Maslow, 1987. s 38  
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Hein (2012) har sammanställt Maslows behovshierarki i stora drag och menar att grundtanken 

är att människor har ett beteende som är betingat av otillfredsställda behov.  Maslow menar 

att det är som när kroppen saknar ett ämne i blodet, till exempel vitaminer och salter, vilket 

ofta leder till att individen utvecklar en aptit för saker som innehåller detta för att kunna stilla 

sitt begär. Behovet blir mättat och är inte längre ett behov. Det leder vidare till att det inte 

finns något motiverande med ett tillfredställt behov och det slutar därför påverka individens 

beteende.   

 

Det återkommande i Maslows behovshierarki menar Hein (2012) är att så fort ett behov är 

tillfredställt skapas det ett nytt behov som är av en högre grad. Detta illustreras nedan i en 

hierarkipyramid där behoven är dynamiskt och hierarkiskt ordnade, ett behov som 

tillfredställts på en nivå kommer utlösa ett behov på nästa nivå och så vidare. Hein (2012) 

beskriver Maslows fem olika behov, där det mest dominerande är längst ner och de minst 

dominerande högst upp. Det fysiologiska behovet och trygghetsbehovet är längst ner i 

pyramiden och är också de som är essentiella för en människas överlevnad, vidare följer 

behovet av gemenskap, behovet av uppskattning och behovet av självförverkligande, som alla 

är viktiga för att finna levnadsglädje och känslan av att vara betydelsefull. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Egen illustration av Maslows hierarkipyramid. (1987) 

 

Maslows teori har på senare tid kritiserats av fler författare, bland annat Armstrong (2002) 

som menar att teorin inte har en tillräckligt vetenskaplig grund för att vara helt relevant för 

teorin om belöningssystem. Det finns även kritik utförd av Furnham (1999) mot avsaknaden 
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av bevis för att individers behov måste aktiveras i en viss ordning så som i Maslows modell, 

samt existerar en ovisshet angående när ett behov och dennes kategori anses vara uppfylld. 

Armstrong (2002) menar dock även att de olika behoven i Maslows teori kan vara till hjälp 

för att förstå och tolka de icke-finansiella belöningssystemen, vilket innebär att Maslows teori 

kan vara användbar för att skapa en bättre förståelse för empirin. Hutson (2000) menar även 

att det är essentiellt att belöningarna har relevans och är utformade efter mottagaren, för att de 

ska täcka individens behov av acceptans, uppskattning och erkännande.  I en ny studie av 

Rowland & Hall (2014) belyser författarna problemet att företag idag använder sig av fel typ 

av belöning och dessutom belönar fel beteenden. Maslows teori kan därför vara användbar för 

att utforma det optimala belöningssystemet då det är viktigt att de anställdas monetära 

grundbehov är tillgodosedda innan andra belöningar kan utdelas.  

 

2.6.2 Förväntningsteori 
Förväntningsteorin, som skapats av Vroom (1964), används enligt Van Eerde & Thierry 

(1996) för att förklara hur finansiella incitament kan användas för att motivera de anställda, 

alltså hur ett belöningssystem kan förbättra medarbetarnas prestationer. Teorin tar även upp 

vikten av individers preferenser, att de är individuella och det är essentiellt att 

belöningssystemet är format efter individen för att det ska ge önskvärd effekt. 

 

Van Eerde & Thierry (1996) menar att förväntningsteorin främst är sammankopplad med 

författaren Vroom och hans teori. Vrooms grundtes är att en individs motivation är en vara av 

dennes preferenser för ett specifikt resultat och att individens förväntningar om att en viss 

handling leder till ett fastställt resultat. Van Eerde & Thierry (1996) skriver att 

förväntningsteorin ofta benämns som VIE-teorin, där de tre bokstäverna symboliserar 

grundbegreppen Valens, Instrumentality och Expectancy. 

 

Det är valensen som avser den preferens som en människa har när denne ska göra ett val. En 

positiv valens innebär att individen föredrar att ta ett alternativ framför att inte ta det, och en 

negativ valens innebär att individen inte föredrar att få alternativet framför att få det. Det är av 

vikt att inte förväxla valens med värde, då värde innebär den faktiska tillfredsställelse som ett 

resultat tillför, medan valens är den tillfredsställelse som individen förväntar sig att resultatet 

ska medföra. Det är valensen som avgör hur individen kommer att handla i olika situationer. 
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Van Eerde & Thierry (1996) beskriver instrumentalitet som sambandet mellan en 

arbetsprestation och resultatet av denna prestation. Instrumentaliteten är associerad med 

individens förväntningar på att en specifik prestation har positiva påföljder, och hör därmed 

samman med valensen. Förutsättningen för att en individ vill agera på ett särskilt vis för att 

denne tror att den utförda prestationen kommer att medföra en utdelning, en belöning till 

exempel. Van Eerde & Thierry (1996) menar att företag som ämnar förbättra medarbetarnas 

prestationer och därmed optimera sitt resultat genom till exempel bonussystem, måste erbjuda 

belöningar som har valens för de anställda samt se till att det finns en positiv instrumentalitet 

mellan beteende och resultat hos medarbetarna. 

 

Förväntning, expectancy, skildrar Van Eerde & Thierry (1996) som styrkan i individens 

övertygelse till att dennes prestationer leder till det önskvärda resultatet, sambandet mellan 

handling och resultat. Det finns även andra aspekter som påverkar huruvida resultatet kommer 

att uppnås, som inte individen kan påverka med sin prestation. Detta innebär att individen 

måste bedöma sannolikheten på att det önskade resultatet kommer att nås upp till, vilket sedan 

tillsammans med individens preferenser avgör dennes val. 

 

2.6.3 Kognitiv bedömningsteori 
Med utgångspunkt från Vrooms förväntningsteori formulerade Porter & Lawler (1968) 

cognitive evaluation theory, den kognitiva bedömningsteorin. Teorin betonar att motivation 

består av två former, inre och yttre motivation. Deci, Koestner, & Ryan (1999) menar att 

fysiska belöningar i de flesta fall påverkar motivationen och intresset hos de anställda på ett 

negativt sätt. De menar dock att om belöningen är oväntad kan den ha en positiv inverkan 

eftersom den inte påverkar engagemanget och på så sätt motivationen. Det gäller även de 

belöningar som ges fritt och inte är sammankopplade med uppgiften. Deci et al. (1999) 

förklara även att detta bör ske i samband med positiv feedback. De menar att feedback, så 

länge den framförs på rätt sätt, har visat sig ha en positiv inverkan på den inre motivationen 

och tillfredställelse.  

 

Gagné & Deci (2005) menar att den inre motivationen innebär ett driv och intresse för den 

arbetsuppgift som utförs och den yttre motivationen innebär att arbetet enbart är motiverande 

genom den förväntade belöningen. De menar att den kognitiva bedömningsteorin lägger vikt 

vid att den yttre motivationen både kan förbättra och underminera den inre motivationen, det 
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sistnämnda genom att monetärt belöna en individ med stark inre motivation. Gagné & Deci 

(2005) skriver att den kognitiva bedömningsteorin har kritiserats för att den bland annat kan 

vara problematisk att tillämpa, att arbetsgivarna har svårt att enbart motivera de anställda via 

inre motivation i de fall arbetsuppgifterna inte upplevs intressanta. Med hänsyn till 

ovanstående kritik predicerade Deci & Ryan (2000) en ny teori i form av Self determination 

theory, SDT, som formulerar en lösning på tidigare problem med den kognitiva 

bedömningsteorin, samt bygger på andra tidigare teorier av forskare som Maslow och 

Vroom.   

 

2.6.4 Self Determination Theory 

I självbestämmande teorin, SDT, har Deci & Ryan (2000) koncentrerat sig på de olika typer 

av motivation som finns. Den främsta skillnaden mellan SDT och andra teorier som beskriver 

arbetsmotivation är att vikten i SDT läggs på den relativa styrkan av autonoma kontra 

kontrollerad motivation, snarare än den totala mängden motivation. Gagné & Ryan (2005) 

menar att det är essentiellt för en motivationsteori att skilja på differentierade former av 

motivation och att använda dem för att göra förutsägelser. Detta på grund av att forskning har 

visat att autonom motivation förbättrar effektiv prestation, och kontrollerad motivation kan 

förringa dessa resultat.  

 

Deci & Ryans (2000) självbestämmandeteori beskriver inre och yttre motivationsfaktorer och 

hur dessa kan kopplas ihop i relation till varandra. Grundläggande handlar den inre 

motivationen om något individen gör för att det är kul eller intressant, och den yttre 

motivationen om att individen gör något för att det leder till en belöning eller för att resultatet 

på något sätt gynnar individen.  Vidare menar Deci & Ryan (2000) på att det finns tre behov 

som helt eller till viss del måste vara uppfyllda för att en individ ska bli motiverad. Dessa är 

först och främst behovet av att känna sig kompetent, sedan följer behovet av att vara 

självbestämmande och det tredje är behovet av att känna tillhörighet. I SDT-modellen tar de 

upp tre olika typer av motivation: amotivation, yttre motivation och inre motivation. 

Amotivation menar Deci & Ryan (2000) definieras av en person som saknar motivation eller 

driv och inte presterar. Grunden för modellen utgår från dessa tre typer av motivation och 

syftet med den är att få en överblick av olika motivationsfaktorer. Den koncentrerar sig dock 

specifikt på hur yttre motivation kan påverka på olika sätt, där vissa faktorer leder till minskad 

motivation och vissa till ökad motivation.  
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Self-determination theory, självbestämmandeteorin, kan enligt Gagné & Deci (2005) 

summeras genom nedanstående modell som sträcker sig från amotivation, som helt saknar 

självbestämmande, till inre motivation, som helt består av självbestämmande. Mellan dessa 

två ytterligheter finns fyra olika stadier av yttre motivation där den externa motivationen är 

den minst självbestämmande och därmed mest kontrollerad och nästkommande tre steg 

introjekterad, identifierad och integrerad blir progressivt mer självbestämmande.  

Figur 3. Egen översättning av Gagné & Deci (2005: 336) Självbestämmandeteorin. 

 

Som tidigare nämnt är det fastställt att användandet av yttre belöningar för att motivera ett 

beteende i arbetet kan vara skadligt för den inre motivationen, och därmed leda till negativa 

konsekvenser för prestationer av intressanta och personligt viktiga aktiviteter och 

gruppdynamiken. Gagné & Deci (2005) menar dock att forskningen även klargör hur 

belöningar kan användas för att inte ge konsekvenser för den inre motivationen. 

Självbestämmandeteorin beskriver de detaljerade processer genom vilka yttre motivation kan 

bli självbestämmande. Studier visar även att både inre motivation som baseras på intresse och 

yttre motivation grundad på betydelse, kan relateras till tillfredsställelse, prestation, tillit och 
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tillfredsställelse på arbetsplatsen.  När samspelet mellan yttre och inre motivation upptäcktes 

gav den kognitiva bedömningsteorin en förklaring till fenomenet, men Gagné & Deci (2005) 

menar att många organisationspsykologer och ledarskapsteoretiker ansåg att teorin hade en 

begränsad användning för främjandet av prestation och tillfredsställelse i organisationer. 

Självbestämmandeteorin innefattar den kognitiva bedömningsteorin men är mer omfattande 

gällande yttre motivation, och innebär därför en mer användbar metod för att förstå 

motivationsgrunder för effektivt organisationsbeteende.   

 

2.7 Sammanfattning 

Arbetsmotivation är en essentiell del i organisationer och för att kunna motivera de anställda 

att arbeta i linje med företagets mål innefattar alla organisationer någon form av 

belöningssystem. Belöningssystem är ofta komplexa och måste innehålla flera dimensioner då 

alla individer motiveras av olika belöningar, beroende på om de drivs av inre eller yttre 

motivationsfaktorer. Systemen kan vara monetära, som lön och bonus, eller icke-monetära, 

som karriärvägar och förmåner, och kan även vara utformade individuellt eller gruppbaserat.  

 

Maslows behovshierarki och Vrooms förväntningsteori är grundläggande motivationsteorier 

som förklarar hur individer motiveras och påverkas av belöningar. Utifrån dessa forskare har 

sedan nya teorier skapats, som exempelvis den kognitiva bedömningsteorin. Denna teori 

betonar skillnaden på inre och yttre motivation, och framhåller att individer som drivs av inre 

motivation snarare blir hämmade av en yttre belöning än motiverad av denne. Kritik har sedan 

predicerats mot den kognitiva bedömningsteorins problematik att appliceras i organisationer 

vilket har resulterat i en ny teori, självbestämmandeteorin, som presenterar lösningar på denna 

kritik. Självbestämmandeteorin beskriver hur belöningar kan användas för att inte ge 

konsekvenser för den inre motivationen, och bygger på processer genom vilka yttre 

motivation kan bli självbestämmande. Denna teori innefattar tidigare teorier så som den 

kognitiva bedömningsteorin, men är en mer användbar metod för att förstå 

motivationsgrunder och bidrar därmed till ett effektivare organisationsbeteende.  
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 

För att kunna ge svar till det syfte vi formulerat att skapa förståelse för hur de anställda 

upplever implementeringen av performance management ser vi det som nödvändigt att anta 

en utgångspunkt som grundar sig i förståelse. Syftet i en uppsats menar Trost (2010) har stor 

betydelse för vilken typ av metod som ska användas i forskningen, vilket har väglett oss i 

detta val. För att skapa förståelse för individernas uppfattning och verklighet kring det 

fenomen vi studerar var det av vikt att anta ett hermeneutiskt synsätt som Laverty (2003) 

menar ingår i en tolkningsprocess ifrån hermeneutikens historiska tolkningslära. Denna typ av 

metod är viktig när det gäller att förstå handlingar av människor men även för att kunna förstå 

och tolka resultatet av de mänskliga handlingarna.  

 

I enlighet med hermeneutiken har vi i vår studie behövt tolka den data som våra intervjuer 

genererat, för att kunna förstå det underliggande fenomenet. Eftersom vårt syfte inte är att 

hitta variabler eller fenomen som en objektiv kunskap, utan att skapa förståelse för den sociala 

verklighet som vi studerar är den hermeneutiska vetenskapsteorin bäst lämpad för oss. Utifrån 

dessa resonemang har vi valt att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi, detta då vi menar 

att det syfte vi formulerat bättre kan besvaras genom att gå på djupet och inte på bredden som 

en kvantitativ studie resulterar i. Vår förståelse för fenomenet har skapats genom den tidigare 

forskningen, vår teoretiska referensram och det empiriska materialet, där alla delar är av vikt 

för att kunna skapa denna förståelse och därmed uppfylla vårt syfte.  

 

Ur ett social konstruktivistiskt perspektiv har vi därför försökt tolka en organisation och 

aktörerna i den, samt det förhållande till den socialt konstruerade verklighet de befinner sig i. 

Detta menar Norén (1995) är ett sätt att tolka de gemensamma föreställningarna i en 

verksamhet och den fenomenologiska utgångspunkten. Där handlar det om att försöka förstå 

och förklara ett fenomen och aktörernas uppfattning om det. Genom vår fallstudie på skolan 

och intervjuer har vi därför kunnat få en inblick i det som förstelärarsystemet medför, både ur 

ett perspektiv för verksamheten och för lärarna i sig. Genom tidigare forskning och vår 

empiriska studie har vi kunnat skapa förståelse för ämnet och därigenom kunnat besvara 

studiens syfte på bästa möjliga sätt. 
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3.2 Forskningsansats 

Vår studie är uppbyggd genom en abduktiv ansats. Inledningsvis påbörjade vi studien med att 

sätta oss in i befintlig teori som berör belöningssystem och Performance management, för att 

skapa en förförståelse för fenomenet. I linje med Kovács & Spens (2005) beskrivning av den 

abduktiva processen utförde vi sedan vår empiriska undersökning och erhöll information som 

bidrog till att vår teoretiska referensram fick kompletteras. En anledning till varför vi valde att 

utföra en abduktiv och inte en rent induktiv studie var för att vi menar som vi även nämnt 

ovan, att författares forskningar påverkas av de egna tolkningar och erfarenheter. Därför var 

det viktigt för oss att ha en viss kunskap inom teori för att kunna skapa en förståelse för andra 

individers åsikter och tolkningar. En annan anledning till vår valda ansats var att abduktion 

enligt Alvesson & Sköldberg (2008) inbegriper förståelse, vilket även korrelerar med vårt 

syfte. Denna ansats innefattar även möjligheter att upptäcka mönster genom att analysen får 

inspireras av empirin i kombination av tidigare forskning och teori. 

 

3.3 Fallstudie 

I den kvalitativa traditionen menar Sohlberg & Sohlberg (2013) att det handlar om kontexter. 

Det är därför grundläggande i dessa studier att beskriva den miljö där studien äger rum, till 

exempel hur en viss verksamhet ser ut i en organisation. Utöver detta menar Sohlberg & 

Sohlberg (2013) att studien kan innehålla beskrivningar kopplade till intervjuer. I vårt fall är 

detta strukturerat i en fallstudie, vilket enligt Bryman & Bell (2013) är en detaljerad 

undersökning av ett enda fall, till exempel endast en organisation. Här utgör 

intervjupersonerna basen för studien och skildras genom deras olika aspekter av 

sammanhanget. 

 

I vår studie har det varit viktigt att skapa förståelse och få ta del av lärarnas personliga åsikter 

av det belöningssystem som finns på skolan. Baxter & Jack (2008) beskriver denna 

forskningsstrategi som mer än att bara en undersökning kring en individ eller situation. 

Potentialen hos den menar författarna ligger i hur komplexa situationer kan hanteras och 

samtidigt svara på frågor hur ett fenomen påverkas i det sammanhang det befinner sig i. 

Baxter & Jack (2008) menar även att för nybörjare inom forskning är en fallstudie ett bra 

tillfälle att få en djup inblick i en organisation. 
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3.4 Population & urval 

Population i en studie består av alla de enheter som forskaren valt att göra sitt urval från, i vårt 

fall skolor. På grund av tidsbrist valde vi att göra en mer djupgående fallstudie på endast en 

skola. Marshall (1996) menar att det i en kvalitativ studie i huvudsak handlar om att välja ut 

ett representativt urval som generellt kan representera populationen. Hur många som väljs ut 

menar han beror på studiens storlek och hur mycket validitet som krävs.   

 

Eftersom vi valt att inrikta oss på belöningssystem var det viktig för oss att få tag på 

organisationer där detta just nu var aktuellt. Vi fick upp ögonen för förstelärare genom ett tips 

och valde sedan skolan då den är en av de gymnasieskolor som har störst antal förstelärare i 

Gävle kommun. Urvalsramen för studien blev därför alla lärare på skolan och för att få höra 

olika vinklar av ämnet ville vi både komma i kontakt med förstelärare och icke förstelärare. 

Det blev viktigt för oss att få kontakt med personer som var insatta i ämnet och därmed 

besitter essentiell information för vår undersökning. Denna urvalsmetod kan liknas vid ett 

bekvämlighetsurval, vilket Marshall (1996) beskriver som en situation där forskaren tar 

kontakt med de personer som kan komma att bli intressanta för studien. Han menar även att 

metoden är effektivt när det kommer till brist på tid och ekonomiska medel.  

 

Från skolans rektor gavs vi kontaktuppgifter till de elva förstelärare som arbetar på skolan, 

samtliga kontaktades via mejl. Eftersom vi ville ha kontakt med andra lärare valde vi också ut 

elva av dessa, som även de kontaktades på samma sätt. Genom denna metod har vi haft större 

möjlighet att besvara vårt syfte att förstå belöningssystemet, än om vi slumpmässigt valt ut 

personer som inte har någon erfarenhet av ämnet.   

 

Trost (1993) menar att den kvalitativa forskaren bör söka efter ett urval som täcker en viss 

heterogenitet i den valda populationen. När vi därför tog kontakt med lärare som inte var 

förstelärare valde vi ut dessa med en grundtanke att det skulle vara lika många män som 

kvinnor, men även att det skulle vara en spridning i olika undervisningsämnen. Detta för att få 

synvinklar från olika arbetslag och därmed olika aspekter. Vi fick nästan omgående svar från 

sex förstelärare som var intresserade av att ställa upp på en intervju. Intresset hos de lärare 

som inte är förstelärare var dock inte lika stort, vilket vi kan förstå då de inte ingår i systemet 

på samma sätt. Av de elva icke förstelärare som vi kontaktade, var det därför endast fyra 

personer som ville medverka. 
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Enligt Ahrne & Svensson (2011) ska en kvalitativ forskning innefatta minst 10-15 intervjuer 

för att uppnå representativitet. Detta har vi tagit fäste i eftersom vi anser att det för vår studie 

krävs minst 10 intervjuer för att få en rättvis bild av åsikter och utveckling av 

belöningssystemet på skolan. Vi är medvetna om den kritik som riktar sig till ett kvalitativt 

urval och att en nackdel med det är den låga generaliserbarheten. Den menar Bryman & Bell 

(2013) är en kritisk aspekt angående bekvämlighetsval men tar samtidigt upp att det ur ett 

kvalitativt perspektiv inte är det viktigaste kvalitetskriterium att leva upp till. Vi märkte efter 

ett antal intervjuer att vi kom till något som Ryen (2004) kallar för en “mättnadspunkt”. Där 

upplevde vi att vi fick höra liknande svar och åsikter flera gånger om och insåg att fler 

intervjuer än våra tio inte skulle tillföra någon ny information till studien.   

 

3.5 Datainsamling 

Vår studie består av primär- och sekundärdata, där primärdata innefattar vårt insamlade 

empiriska material, och sekundärdata utgörs av tidigare forskning. Datainsamlingen 

initierades av en genomgång av den teoretiska referensramen för att hitta ett tillvägagångssätt 

som passar vår studies ändamål. Tidigare forskning har påvisat kopplingar mellan specifika 

faktorer, som Ryan & Decis (2000) modell av självbestämmande, som sammankopplar 

tillfredsställelse, motivation och belöning. Den teoretiska referensramen har även haft 

betydelse för att skapa en förståelse för ämnet performance management, vilket har lagt 

grunden för utgångspunkten till vår studie. 

 

Insamlandet av sekundärdata har främst skett genom internetbaserade sökmotorer som 

Discovery och Google Scholar. Vi har även via Diva-portalen sökt efter tidigare avhandlingar 

som berör vårt utvalda forskningsfält. Vi har här haft i åtanke den kritik som Cowton (1998) 

framhäver angående subjektiviteten av sekundärdata och uteslutit artiklar som enligt vår 

uppfattning inte är tillräckligt tillförlitliga. Då vi har lagt vikt vid att hitta väl citerade 

författare och forskningar anser vi att de artiklar vi använt oss av i vår studie uppnår en god 

kvalité. Den information som berör förstelärarsystemet har vi hämtat från tillförlitliga och 

välkända organisationer så som regeringen.se, lärarnas riksförbund och läroverket

 . 

Vi har valt att samla in data genom semistrukturerade intervjuer, detta eftersom vår 

undersökning innehar ett förhållandevis tydligt fokus. Den alternativa metoden hade varit 

ostrukturerade intervjuer vilket enligt Bryman & Bell (2013) beskrivs som ett fritt samtal som 
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används för att utforska ett allmänt tema eller hur individer upplever en viss miljö vilket 

passar oss mindre bra då vi vill belysa specifika teman. Vi upprättade en intervjuguide som 

innefattade de huvudfrågor som vår studie behandlar, vilken klargör för olika teman som var 

vårt syfte samtidigt som den enligt Witzel (2000) ger de medverkande frihet att utforma sina 

svar. Denna intervjuguide gav oss även en möjlighet till att kunna ställa följdfrågor när vi 

ansåg att vi behövde en djupare förklaring eller hittade en ny aspekt som kan vara av intresse 

för vår studie. Samtidigt som de semistrukturerade intervjuerna bidrar till frihet och 

flexibilitet var det även viktigt för oss att få någon slags struktur för att kunna jämföra 

intervjuerna med varandra. Enligt Witzel (2000) säkerställs jämförbarheten mellan intervjuer i 

och med användandet av de riktlinjer, i form av huvudfrågor och teman, som en intervjuguide 

medför.  

 

3.5.1 Testintervju 

Innan vi påbörjade våra intervjuer valde vi att genomföra en testintervju med en person som 

arbetat på skolan under en längre tid och som vi visste hade stor kunskap och erfarenhet inom 

de ämnen vi ville undersöka. Syftet med denna testintervju var att kontrollera att de 

frågeställningar som fanns i vår intervjuguide fungerade bra och uppfattades på det sätt vi 

önskade. Vi fann det fördelaktigt att ta hjälp av en person som hade större kunskap och insikt 

inom ämnet än vad vi hade, och därmed vid behov kunna ändra och addera frågor som skulle 

ge oss mer och bättre information. Vi fann att vår intervjuguide fungerade väl och att vi både 

kunde följa med i samtalet och ställa följdfrågor där vi ansåg att vi ville ha ytterligare 

information. En fördel som följde med denna testintervju, förutom det vi nämnt ovan, var att 

vi fick en ökad förståelse för ämnet och en större insikt i det fallföretag vi har valt vilket var 

bra för oss inför resterande intervjuer med personalen på skolan. 

 

3.5.2 Utformningen av frågorna 

Upprättandet av intervjuguiden skedde i linje med Bryman & Bells (2013) riktlinjer, där 

intervjuerna utformas med frågor för att kunna svara till de forskningsfrågor vi har i vår 

studie. Som en grund till intervjuguiden har vi använt oss av de teman som framkom i 

litteraturgenomgången. Eftersom vi har utgått från ett hermeneutiskt synsätt har vi format våra 

frågor på ett sätt så att svaren ska bli tolkningsbara, och därmed inte ge oss ett rätt svar utan 

tolkningsmöjligheter. Dessa svar har sedan kunnat knutas till de befintliga huvudtemana i vår 

studie tillfredsställelse, motivation och prestation vilka vi sedan har tolkat för att skapa 
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förståelse för belöningssystemet förstelärare.  

 

När vi skapade de frågor som vår intervjuguide innefattar utgick vi från Kvale & Brinkmann 

(2009) förslag på olika former av frågor samt Bryman & Bells (2013) regler för utformandet 

av frågor. Kvale & Brinkmanns (2009) olika kategorier av frågor var till exempel inledande 

frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor och tolkande frågor. Vi har valt att till stor del 

använda oss av vad Bryman & Bell (2013) benämner som öppna frågor där de medverkande 

får svara med sina egna ord och som ger utrymme åt oförutsedda svar. I och med att vi ville 

försöka se på de ämnen vi undersöker med våra intervjupersoners ögon var det viktigt för oss 

att inte leda in de medverkande på en viss riktning, utan låta dem fritt tolka frågorna. 

 

Nackdelarna med öppna frågor kan enligt Bryman & Bell (2013) vara att det är krävande för 

respondenterna, samt att det tidsödande för författarna att behöva koda svaren. Trots att dessa 

frågor är mer tidskrävande för oss som författare anser vi att dessa är nödvändiga och värda 

det extra besväret eftersom de svarar upp till det syfte vi utformat för får studie. Vi har även 

tagit med vissa slutna frågor, för att i enlighet med det Bryman & Bell (2013) menar kunna 

öka jämförbarheten i våra svar. Eftersom vi har valt en semistrukturerad form på vår intervju 

har vi även flexibiliteten att addera följdfrågor till dessa stängda frågor, som har bidragit till 

att vi har fått mer utförlig information och intervjupersonen ändå har fått frihet att utforma sitt 

svar utan restriktioner från en sluten fråga. 

 

3.5.3 Intervjuprocess 

De semistrukturerade intervjuerna utfördes av oss båda två tillsammans vilket enligt Trost 

(2011) är fördelaktigt om de två personerna är samspelta, vilket ofta leder till en större 

informationsmängd och förståelse än om enbart en person intervjuar. I en studie utförd av 

Hove & Anda (2014) fann forskarna att de medverkande respondenterna pratade mer med två 

intervjuare än med en, samt att fler följdfrågor ställdes således eftersom två personer har mer 

idéer och bidrag än enbart en person. Detta bör i sin tur leda till en bättre kvalitativ studie när 

mer och djupare information fås från respondenterna. Andra bidragande anledningar till att vi 

valde att vara två intervjuare är att det enligt Bryman & Bell (2013) då är fler personer som 

tar del av respondenternas svar och kan tänka igenom svaren, och därigenom bidra med 

följdfrågor samt att två intervjuare tenderar att bidra till en mer avslappnad atmosfär. 

Eftersom vi båda är oerfarna intervjuare var det även en trygghet att ha varandra, för att kunna 

fylla i med följdfrågor och även att se till att alla intervjuer utformades likartade. Vi kände 
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även att det var viktigt att vi ställde frågorna på samma vis till alla medverkande, för att de 

inte skulle uppfatta dessa olika, därav var det fördelaktigt att båda var med på alla intervjuer.

  

Vi gjorde valet att utföra våra intervjuer personligt och enskilt med våra respondenter, vilket 

enligt Bryman & Bell (2013) är den vanligaste intervjuformen inom företagsekonomisk 

forskning. En av anledningarna till valet grundar sig på att ämnet vi tar upp är relativt 

personligt och kan vara känsligt för de medverkande, och vi ansåg det vara viktigt att 

samtidigt kunna ta in deras sinnesstämning och ansiktsuttryck under intervjun. Detta är även 

något som Bryman & Bell (2013) tar upp som fördelar med den personliga intervjun till 

skillnad från en telefonintervju. Eftersom ämnena kan kännas personliga ville vi även 

förmedla en känsla av trygghet som kan uppmana de medverkande att dela med sig och 

generera tillförlitliga svar till vår undersökning. Andra fördelar som Bryman & Bell (2013) 

framhåller med personliga intervjuer är att det finns en längre tidsbegränsning. Det är relevant 

för oss då vi har flertalet frågeställningar och vill ha mer djupgående intervjuer, samt att dessa 

intervjuer ger en högre svarsfrekvens jämfört med intervjuer per telefon. 

 

3.5.4 Bearbetning av data 

Förutom att lyssna till det sagda ordet från våra intervjupersoner var det viktigt för oss att 

försöka ta in så mycket som möjligt av de medverkandes agerande och även den miljö som vi 

befann oss i. Detta eftersom vi har valt att göra en kvalitativ studie som enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) ämnar försöka förstå världen från undersökningspersonens synsätt och 

med det skapa mening från de erfarenheter som de besitter. Vi har försökt att ta in 

intervjupersonernas känslor, associationer och tankar om de ämnen vi berör som gör att vi får 

en djupare förståelse för deras uppfattningar.  

 

Vi valde att spela in våra intervjuer med en ljudupptagare, både för att kunna lyssna på dem 

igen och för att kunna transkribera dem. Valet att använda en ljudupptagare grundades dels på 

att det skulle underlätta för oss själva vid analysen av materialet och dels för att vid behov 

kunna gå tillbaka och lyssna på ett svar igen. Enligt Hove & Anda (2014) hjälper 

ljudinspelning författarna med att få materialet nedskrivet på ett korrekt och användningsbart 

sätt. En annan fördel är att intervjuarna kan koncentrera sig på respondenten och vad som blir 

sagt istället för att fokusera på att anteckna vad denne säger. Som oerfarna intervjuare lade vi 

vikt vid att inte missa något intryck som kunde påverka uppfattningen av svaren, genom att 

vara ouppmärksamma på grund av anteckningar.  
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Nackdelarna kan enligt Hove & Anda (2014) vara att de intervjuade kan känna sig obekväma 

med att bli inspelade, samt att det är tidskrävande att transkribera materialet. Det var aspekter 

som vi övervägde innan vi gjorde vårt val, men vi fann att det var essentiellt att både spela in 

och transkribera materialet för att kunna göra en noggrann analys av vad som blivit sagt under 

våra intervjuer. Vi ville även försäkra oss om att vårt material inte skulle feltolkas eller 

påverkas av våra personliga åsikter under intervjuerna, och genom inspelningen kunde vi 

minimera denna risk då vi fick möjlighet att höra svaren igen. Detta har därmed resulterat i en 

trovärdigare studie. För att reducera risken att intervjupersonerna känner sig för obekväma 

fick de innan intervjun påbörjats godkänna att inspelningen genomförs samt att vi förklarade 

att ingen utomstående skulle få lyssna till materialet.  

 

Efter att varje intervju genomförts spelade vi även in våra egna uppfattningar och tankar om 

vad som sagts och upplevts under intervjun, för kunna ha det i minnet under analysen i ett 

senare skede. Vid transkriberingen av materialet skrev vi ordagrant ned vad som sagts under 

intervjuerna, ett arbete som var tidskrävande men som vi kände var viktigt för analysen. 

Transkriberingen hjälpte oss sedan med att återge i detalj vad som sades, och även enligt 

Witzel (2000)  minska de feltolkningar som hade kunnat uppstå om enbart 

minnesanteckningar använts under intervjuerna. Vi skickade även det transkriberade och 

sammanställda materialet till respektive medverkande för att våra respondenter skulle få ge 

sitt godkännande, detta för att säkerställa att vi inte hade misstolkat någonting samt att all 

information var med.  

 

Vi anser att genom att använda ljudupptagare och transkribering har vårt intervjumaterial 

blivit noggrant genomarbetat och vi har fått en mer korrekt bild av våra intervjupersoners 

beskrivning av deras verklighet. Till sist har vi använt oss av de tolkningar som framkommit 

genom transkriberingen och även citat från intervjupersonerna som grund till vår empiridel i 

uppsatsen. 

 

3.6 Analysmetod 

Vi har valt att förankra oss i en tematisk analysmetod, vilket enligt Braun & Clarke (2006) är 

en flexibel metod som passar tillsammans med kvalitativ forskning. De menar också att det är 

en metod som kan användas som verktyg när forskaren vill få fram betydelser, erfarenheter 
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och verkligheten hos de intervjuade. Vi ansåg därför ansåg att tematisk analys skulle passa vår 

studie, eftersom vårt syfte tillsammans med vår metod handlar om att undersöka och förstå 

lärarnas verklighet och belöningssystemets utformning. Huvudsyftet vid vårt val av 

analysmetod var att hitta gemensamma nämnare och teman från våra intervjuer, vilket även är 

det Bryman & Bell (2013) menar är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för metoden. 

 

I en tematisk datanalys menar Braun & Clarke (2006) att forskaren kan välja att ha ett 

semantiskt tema (där data endast analyseras på en nivå) eller ett latent tema (där data 

analyseras mer djupgående), och att detta klargörs i uppsatsens metoddel. Vi ville, som 

tidigare nämnt, skapa en förståelse för det rådande belöningssystemet och därmed var vårt 

mål att skapa en mer djupgående analys. Det har dock inte alltid varit möjligt att tolka all data 

på ett djupare sätt och den flexibilitet som metoden medför har därför varit till stor nytta. 

 

I och med genomgången av den teoretiska referensramen framkom det tydligt två teoretiska 

teman vilka var prestation och tillfredsställelse. Dessa teman använde vi oss av vid skapandet 

av intervjuguiden och har därmed väglett oss genom arbetets gång. Genom användandet av 

den tematiska analysen framkom sedan ett ytterligare empiriskt tema i form av relationer. Den 

tematiska dataanalysen bidrog även med underkategorier till två av de tre ovan nämnda 

huvudteman, vilket illustreras i nedanstående modell.  

 

 

Figur 4. Modell över teman, egen modell av Erika Lundström & Alice Viklund. 

 

Teman 

Tillfredställelse  

(från teori) 

Ekonomisk  
(från empiri) 

Icke ekonomisk 
(från empiri) 

Prestation   
(från teori) 

Relationer  
(från empiri) 

Konflikter   
(från empiri) 

Atmosfär    
(från empiri) 
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Dessa teman kom vi fram till genom att ta hjälp av Braun & Clarkes (2006) sex vägledande 

steg vid tematisk dataanalys när vi påbörjade vår analytiska process. I modellen nedan visar vi 

de olika stegen och beskriver därefter stegen på ett djupare plan.  

 

Figur 5. Egen illustration av Braun & Clarke (2006) De sex stegen i en tematisk dataanalys. 

 

1. Eftersom vi båda genomförde intervjuerna hade vi från början en god översikt över våra 

data. Transkriptionen skapade sedan ännu en djupare förståelse och gav oss en återblick av 

intervjuerna. Braun & Clarke (2006) menar att forskare genom transkription, trots att det är 

tidskrävande, automatiskt lär känna sina data på ett djupgående sätt.  Eftersom vi turades om 

att vara den som ställde de huvudsakliga frågorna på intervjuerna, delade vi även upp det så 

att vi fick transkribera de intervjuerna också. Sedan läste vi varandras transkriberingar och 

förde en muntlig diskussion under hela analysen.  

 

2. Därefter gick vi igenom det transkriberade materialet och tog ut de relevanta delarna som 

skulle användas i vår empiri. Detta utfördes genom att vi färgkodade och klippte ut tillämpliga 

stycken och uttalanden.  

 

3. Sedan använde vi oss av de delar vi i ovanstående steg valt ut som relevanta för att finna 

gemensamma teman. Dessa var de befintliga teoretiska teman tillfredsställelse och prestation 

samt det nyfunna empiriska temat relationer och för dessa teman skapades ett Google-drive 

dokument vardera. Andra delar av materialet som vi tyckte var relevanta men inte föll under 

någon av de valda kategorierna hamnade i ett övrigt-dokument.  

 

4. I steg fyra gjorde vi en noggrann genomgång av respektive tema och även materialet i 
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dokumentet Övrigt samt text som vi tidigare inte markerat. Detta för att säkerställa att vi inte 

kasserade underlag som skulle vara användbart i vår studie. Denna genomgång resulterade i 

att mer material kunde sorteras in under våra tre valda teman.  

 

5. De två teoretiska temana hade redan namngetts i teorigenomgången så denna fas innebar en 

definition av det empiriska temat relationer. I detta steg skapades även undergrupper till de 

teoretiska teman vi valt, vilka även namngavs. Under temat tillfredsställelse framkom 

undergrupperna icke-ekonomisk och ekonomisk och under temat relationer skapades 

underkategorierna atmosfären samt konflikter.  

 

6. I steg sex började vi processen att beskriva och förklara vad som framkommit i våra 

intervjuer. Vi redogjorde för de svarsmönster vi hittade och återgav våra medverkandes 

åsikter, preferenser och känslor. Vikten lades vid att hitta både gemensamma mönster och 

utstickande åsikter, och även att hitta uppfattningar som kontrasterar varandra. I detta steg 

lyfte vi även fram flera citat som är beskrivande för respektive tema och som även stärker 

innehållet. Vi använde oss av flertalet citat, eftersom vi ämnade beskriva våra respondenters 

verklighet och genom citat kunde vi ge en genuin bild av denna.  

 

3.7 Etiska aspekter 

Eftersom vi berör ett relativt personligt och känsligt ämne för vissa av våra respondenter var 

det viktigt för oss att vara tydliga med de etiska aspekterna i våra intervjuer. Detta är även 

något Trost (2010) framhåller som viktigt, han menar att en uppsats som saknar etiska 

aspekter i förhållande till datainsamlingen kan göra att trovärdigheten blir tveksam. Det 

grundläggande individskyddskravet består av fyra komponenter av allmänna krav på 

forskningen, vilka vi har använt oss av i linje med Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav finns för att innan en 

vetenskaplig undersökning kunna göra en avvägning mellan forskningskravet och 

individsskyddskravet. De fyra allmänna huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentiellitetkravet och nyttjandekravet.  

 

När vi först skapade kontakt med de medverkande i vår intervju informerade vi samtliga om 

syftet med vår studie och hur deras medverkan skulle bidra till denna, således vilken deras 

uppgift var i vår studie. Innan intervjun inleddes meddelade vi även att deras medverkan var 
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frivillig och att de när som helst kunde välja att avbryta eller avböja att svara på en viss fråga. 

I enlighet med konfidentiellitetkravet har information och uppgifter som personuppgifter 

enbart behandlats av oss som genomför studien, och dessa kommer inte heller att användas till 

något annat än studiens ändamål. Vi har också eftersträvat anonymitet i största möjliga mån 

för de deltagande i våra intervjuer och även varit noggranna med att inte lämna ut någon 

missledande eller felaktig information till våra respondenter.  

 

Kvale & Brinkmann (2014) menar dock att beträffande etiken i kvalitativa studier att det inte 

går att förebygga genom att enbart pricka av dessa ovanstående krav. Eftersom vi möter 

levande människor som talar och handlar på eget bevåg kan det hända saker som inte går att 

förutse, vilket är någonting som är viktigt för forskare att ha i minnet. Foucault har här gett ett 

gott råd till dessa forskare som lyder: “Min poäng är inte att allting är dåligt, utan att allting är 

farligt, vilket inte är exakt samma sak som dåligt. Om allting är farligt, har vi alltid något att 

göra.” (1997: 256) Med det menar han alltså att det alltid finns något att göra angående etik 

för forskare som använder sig av kvalitativa studier, vilket är någonting som vi fann var bra 

att ha i bakhuvudet under våra intervjuer.  

 

3.8 Metoddiskussion 

Valet att använda en kvalitativ metod anser vi var ett lyckat beslut som tjänade vårt syfte, 

eftersom studien belyser intervjupersonernas personliga upplevelser, tankar och åsikter om 

ämnet och gav oss ett mer djup än vad en kvantitativ studie hade gjort. Även beslutet att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer menar vi var rätt val, det gav oss en intervjumall 

att arbete från som gav oss hög jämförbarhet mellan våra respondenter. Denna metod gav oss 

även utrymme och flexibilitet att ställa följdfrågor där vi ansåg att vi inte fick ett tillräckligt 

uttömmande svar, och även möjlighet att omstrukturera ordningsföljden på frågorna. 

 

Vid inledandet av arbetet hade vi planerat att utgå från en deduktiv ansats vilket under 

arbetets gång fick ersättas med en abduktiv metod. Vi ansåg att detta var nödvändigt eftersom 

ett problem uppstod i att vi upplevde att den teori och tidigare forskning om ämnet som vi 

samlat in inte var tillräcklig för vår studie. Valet att istället utgå från en abduktiv ansats blev 

fördelaktigt för oss då vi kunde komplettera vår teoretiska referensram, samtidigt som det 

hade underlättat för oss att välja denna metod från första början. 
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Valet att göra en pilotintervju hjälpte oss mycket i att veta hur vi skulle utforma våra frågor på 

ett lättförståeligt vis, och för att se att våra frågor vara relevanta och gav oss den information 

vi sökte. Något som går att ställa sig kritisk till är valet av medverkande och huruvida de är 

representativa. Detta då vi har tagit personernas integritet i beaktning och gav dem 

möjligheten att själva avgöra om de ville medverka, genom att via mejl skicka en förfrågan 

om att delta. Det kan ha resulterat i att våra intervjupersoner som ville medverka var insatta 

och intresserade av ämnet förstelärare, vilket innebär att våra slutsatser eventuellt inte kan 

generaliseras till andra skolor och kommuner. Det kan därmed ha resulterat i en vinklad bild 

av fenomenet, och med ett slumpmässigt urval hade resultatet möjligtvis blivit annorlunda. 

 

En alternativ metod till den fallstudie vi valt att utföra på en gymnasieskola hade varit att 

utforma en fallstudie som innefattade lärare och förstelärare från alla gymnasieskolor i Gävle. 

Det hade medverkat till en högre överförbarhet på studien samt en möjlighet till fler 

perspektiv på fenomenet vi studerade. Vi valde att gå mer djupgående in i fallföretag istället 

för mer generellt på flera, delvis på grund av tidsbrist och delvis för att vi ville skapa en djup 

förståelse för fenomenet på ett fallföretag.  

 

Vår analysmetod har fungerat väl där vi har sökt efter nyckelord och teman i vårt 

empirimaterial för att sedan koda de citat, meningar och stycken som vi fann hade relevans 

för vår studie. Det finns även kritik mot användandet av en sådan metod, Bryman & Bell 

(2013) menar att genom att ta text från sitt ursprungliga stycke finns en risk att förlora den 

kontext i det som sägs samt det sociala sammanhang som texten är länkad till. Detta har vi 

försökt förebygga genom att gå tillbaka till råmaterialet från intervjuerna och inte enbart 

använt oss av den text som framkom genom analysmetoden. Vi är även medvetna om att hade 

någon annan forskare använt sig av samma material finns möjligheten att andra teman hade 

valts ut och att de teman som valts ut ankommer på de val vi har gjort.  

 

3.9 Kvalitetskriterier 

Som tidigare nämnt utgår vår studie från ett hermeneutiskt synsätt där forskare försöker skapa 

förståelse för mänskliga aspekter, snarare än att skapa en förklaring genom att beskriva 

sakförhållanden vilket betonas i en kvantitativ studie enligt Sohlberg & Sohlberg (2013) 

Eftersom kvalitativa och kvantitativa studier skiljer sig åt på många sätt menar Bryman & 

Bell (2013) att de kriterier som mäter kvalitén inte behöver vara samma för de båda 
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forskningsmetoderna. Validitet, som är ett viktigt kriterium för kvantitativ forskning, berör 

främst mätning och då kvalitativ forskning inte lägger vikt vid detta menar Bryman & Bell 

(2013) att validiteten kan vara irrelevant för kvalitativ forskning. Vi har därför valt att frångå 

de klassiska kvalitetskriterierna reliabilitet och validitet och istället använda andra 

kvalitetskriterier som är mer anpassade till kvalitativ forskning.  

 

Ryen (2004) menar att de kvalitetskriterier för kvalitativ forskning som har fått störst 

genomslagskraft är Guba & Lincolns kvalitetskriterier tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet och konfirmerbarhet. Dessa har vi valt att använda oss av för att öka 

trovärdigheten på vår kvalitativa studie.  

 

Tillförlitlighet - Enligt Bryman & Bell (2013) innebär tillförlitlighet att forskare ger en korrekt 

beskrivning av den sociala verkligheten. I vår studie har vi spelat in och transkriberat alla våra 

intervjuer, för att sedan sammanställa och skicka dem till våra intervjupersoner. Det utförde vi 

för att kunna säkerställa att deras upplevelser återgetts korrekt av oss och för att få deras 

godkännande på att det är en rättvis avspegling av deras verklighet. Enligt Bryman & Bell 

(2013) är detta en fördelaktig metod att använda sig av för att följa de uppsatta regler som 

finns då de medverkande personerna som studerats fått ta del av våra resultat. En ytterligare 

orsak till varför vi ville ha våra respondenters godkännande var för att garantera att vi inte 

tagit med några konfidentiella uppgifter som kan beröra våra medverkanden.  

 

För att förbättra tillförlitligheten i en studie är både Bryman & Bell (2013) och Ryen (2004) 

överens om att triangulering är en fungerande metod. I vår studie har vi använt oss av 

triangulering genom att utföra flertalet intervjuer med olika individer och även olika 

teoretiska perspektiv i studiens referensram. Vi har även varit två personer som både 

intervjuat och observerat under allt arbete med datainsamling samt analys. Detta har resulterat 

i att vi fått flera olika perspektiv på ämnet, vilket ses som triangulering som stärker vår studies 

tillförlitlighet. 

 

Pålitlighet - för att skapa en pålitlighet i studien menar Shenton (2004) att alla steg i 

processen bör beskrivas detaljerat och att forskaren redogör för alla delar av studien. 

Författarna bör skapa en förståelse hos läsaren för de respektive metoderna och deras 

effektivitet genom att beskriva forskningsdesignen och implementationen, datainsamlingen 

och en reflekterande bedömning av studien. Eftersom vi har arbetat med konfidentiell 
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information har vi dock inte kunnat redogöra för den samtliga information som vi hade 

önskat. Bortsett från detta menar vi att vi har uppfyllt kriteriet genom att ha redogjort, 

argumenterat och motiverat ingående för våra tillvägagångssätt. Genom att argumentera för 

samtliga av våra metodval, samt att vara självkritiska har vi även följt kravet att göra en 

reflekterande bedömning av vår forskning.  

 

Överförbarhet - Shenton (2004) menar att kvalitativa studier genererar ett resultat som är 

specifikt för den miljö eller de få individer som den innefattar och att det inte är möjligt att få 

fram resultat som går att tillämpa på andra miljöer eller populationer. Detta innebär att vår 

studie brister i överförbarheten eftersom vi i enlighet med Bryman & Bell (2013) har 

fokuserat på att framhäva det kontextuellt unika och på betydelsen av den sociala verklighet 

som vi har studerat. Det innebär att det är problematiskt att generalisera de resultat av 

tolkningar och förståelse som skapats till andra situationer. Vi har dock i linje med vad 

Bryman & Bell (2013) och Ryen (2004) lagt vikt vid att gå på djupet i vår studie och 

sammanställt täta och fylliga redogörelser för detaljer vilket skapar en överförbarhet. 

 

Konfirmerbarhet - Shenton (2004) förklarar konfirmerbarhet som vikten att vara objektiv och 

att inte forskaren ska påverka studien med sina egna värderingar. Forskaren måste därför 

bevisa att resultaten kommer från den insamlade datan och inte från dennes egen uppfattning. 

Vi har arbetat aktivt med att försöka att inte låta våra egna åsikter och värderingar påverka 

våra intervjuer, genom att använda öppna frågor och semistrukturerade intervjuer som ger 

frihet till respondenten. Vi är medvetna om att total värdefrihet inte går att uppnå, delvis för 

att det inte helt går att uteslutna egna värderingar och eftersom vår studie bygger på 

tolkningar. Vi har även använt oss av transkribering av vårt insamlade material, vilket enligt 

Bryman & Bell (2013) minskar påverkningen av författarnas egna åsikter och värderingar. 
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4. Empiri  

 

4.1 Definition av förstelärarsystemet 

Vi har i vår empiriska studie intervjuat tio lärare på en som anrik ansedd gymnasieskola i 

Gävle. Det finns i Gävle tre kommunala gymnasieskolor där elevantalet varierar mellan 850-

1600 elever och ett lärarkollektiv med 70-140 lärare, och skolan i studien är en av dessa. För 

att leva upp till de krav om konfidentialitet och anonymitet som vi utlovat för de medverkande 

i vår studie har vi även valt att anonymisera skolan. Som tidigare nämnt har vi både intervjuat 

lärare som har fått tjänsten förstelärare och även några lärare som inte är förstelärare. 

Förslaget om karriärtjänster presenterades av Lärarnas riksförbund redan i maj 2011. 

Anledningen till detta var att statistik från Lärarnas riksförbund (2011) visade att lärare haft 

en betydligt sämre löneutveckling än andra yrkesområden. Syftet med 

karriärutvecklingsreformen är enligt regeringens proposition 2012/13: 136 att premiera de 

bästa lärarna genom att erbjuda ett utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare. (Regeringen.se) 

Denna karriärreform ska sedan enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) förutom att 

öka elevernas måluppfyllelse även stärka attraktionen hos läraryrket och förbättra ledarskapet 

och kollegiet.  

 

Utgångspunkten för studien var att förstå den verklighet kring det belöningssystem som 

nyligen uppkommit inom läraryrket, att förstå systemet och dess än så länge föga utredda 

konsekvenser. Systemet, som har kommit att kallas förstelärare eller karriärtjänst, infördes i 

Gävle kommun och på skolan hösten 2013. Hittills har det varit två urvalsomgångar, i den 

första hade skolan fått bidrag så att de kunde erbjuda tre lärare en karriärstjänst 

(förstelärartjänst) och till hösten 2014 fick de mer pengar från utbildningsförvaltningen och 

kunde därför lägga till ytterligare åtta tjänster. Detta skulle vara en tjänst som fortlöpte över 

en treårsperiod och innebära antingen en förstelärartjänst eller en lektorstjänst. Dessa skiljer 

sig åt på det vis att tjänsten som förstelärare grundar sig i pedagogisk skicklighet medan 

lektorer dessutom måste ha avlagt en doktorsexamen och samtidigt som tjänsten fortgår kunna 

ingå i olika forskningsprojekt. Det finns även en skillnad i det påslag som adderas på den 

ursprungliga lönen, 5000 kr för förstelärare och 10 000 kr för lektorer. Av de medverkande i 

vår studie benämns alla karriärtjänster för förstelärare, därav kommer vi i fortsättningen även 

använda oss av det som ett samlingsnamn. 
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Av skolans rektor informerades vi om de kriterier som funnits i urvalet och dessa utformade 

sig i fyra punkter om att läraren: 

 Ska vara behörig och ha legitimation. 

 Genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med 

undervisning. 

 Visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse 

för att utveckla undervisningen. 

 Under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet ha visat pedagogisk 

skicklighet. 

 

Vidare gavs vi från skolans rektor även information om den arbetsgång som skolan använt i 

urvalsprocessen. Denna innefattar att skolledningen till att börja med identifierat vissa 

områden som behövde nå en bättre måluppfyllelse. Dessa var matematik, fysik, moderna 

språk, svenska, engelska och kemi, samt allmänpedagogiska områden som IKT, 

specialpedagogik, värdegrund och kollegial handledning. Skolan annonserade sedan ut dessa 

förstelärartjänster och uppmuntrade alla lärare till att lämna in en ansökan om de kände sig 

manade. Utifrån kriterierna valdes sedan ansökningar ut och intervjuer med lärarna gjordes 

för att få en djupare förståelse för deras ansökan. Det tillsattes sedan lärare i alla de 

utannonserade ämnena, med undantag för svenska och engelska. Anledningen till det var att 

skolan fått in för få eller för svaga ansökningar inom de ämnena. 

 

För att skapa en förståelse av belöningssystemet på skolan ansåg vi att det var viktigt för 

studien att fråga respondenterna vad deras uppfattning av syftet med införandet var. Svaren 

blev något liknande, men att det i huvudsak handlade om att lärare skulle få en chans att växa 

inom yrket och på så sätt höja lärarlönerna. Ett andra syfte som uppfattats var även att det 

skulle locka unga att söka till lärarhögskolan och vilja bli lärare. Detta stämmer överens med 

det som var syftet med Läroverkets (2011) förslag, dock är det många av respondenter som 

ställer sig kritiska till att det endast handlar om ett lönetillägg under en begränsad period. De 

ställer sig även frågande till hur ett sådant karriärsteg, som tar slut efter tre år och lärarna 

sedan går tillbaka till sin urspungslön, ska locka unga människor. Syftet med införande var 

enligt våra respondenter något otydligt till en början, många upplevde att kriterierna var 

otydliga och inte heller har de någonsin fått ta del av varför vissa blev valda till förstelärare 

eller inte. Det blev dock tydligare i andra urvalsomgången vad det var skolledningen sökte, 
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och flera av respondenterna tror att det var för att systemet nu hade prövats i ett år och de 

visste mer vad de ville ha ut av tjänsterna.  

 

4.2 Tillfredsställelse 

Som vi tidigare nämnt framkom temat tillfredställelse huvudsakligen ur teorin, dock kunde vi 

ur den tematiska analysen urskilja två underkategorier i empirin som vi också kunde koppla 

till detta tema. Nedan sammanställer vi därför den ekonomiska och icke-ekonomiska 

belöningen som våra respondenter upplever sig få genom belöningssystemet förstelärare. 

 

4.2.1 Ekonomisk tillfredsställelse 

Gällande den ekonomiska tillfredsställelsen var meningarna delade bland våra respondenter. 

De flesta av våra respondenter var dock överens om att en generell löneökning hos alla lärare 

skulle vara att föredra då lönesituationen för lärare inte är den bästa. Bland majoriteten av de 

medverkande framkom det att varken lönen, eller den belöning som förstelärartjänsten 

medför, var den faktor som bidrog till den största tillfredsställelsen. De flesta framhåller dock 

att pengarna är av vikt, men att den icke-ekonomiska tillfredsställelsen är större. 

 

“För det här jobbet tar man inte för lönen, primärt. Man tar ju det för att få lön, men man tar 

det ju inte för lönen.” – Respondent 3. 

 

Vi upptäckte bland många respondenter som framhöll att den ekonomiska aspekten inte var 

den viktigaste, att den ändå påverkade deras tillfredsställelse positivt. En av de medverkande 

menade att hon nu för första gången inte kände sig underbetald, vilket hon menar är en vanlig 

känsla i läraryrket. Några av våra medverkande var dock av en annan mening än ovan och 

menade att den ekonomiska aspekten var den som tillfredsställde dem mest med 

förstelärartjänsten. 

 

“Jag funderade på att sluta innan dess för att min lön var så låg… och det var så lite som 

hela tiden gick uppåt [...] men då blev det här som en energikick faktiskt.” – Respondent 8. 

 

Ett tydligt mönster vi kunde urskilja från våra intervjuer var att flera respondenter menade att 

den ekonomiska belöningen hade varit mer tillfredsställande för dem om de hade haft ett 

arbete med mindre tillfredsställande arbetsuppgifter. Flera ser mer de extra pengarna som 
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förstelärartjänsten medverkar som en bonus och därmed tillfredsställande i sig, men denne 

hade varit mer påtaglig om de inte hade motiverats av sitt arbete. 

 

“Skulle det vara ett annat ämne då kanske pengen skulle vara mer drivkraften att, ja men jag 

gör det här för att då är det värt att göra det här jobbet. [...] Men här blir det roliga, jag får 

göra något roligt och så blir jag kompenserad med.” – Respondent 7. 

 

4.2.2 Icke-ekonomisk tillfredsställelse 

Ett enhälligt och tydligt mönster vi kunde urskilja från våra medverkandes svar var att den 

icke-ekonomiska tillfredsställelsen är markant och av stor betydelse. De svarsmönster som vi 

fann här inkluderade främst bemötande av elever, utveckling och sociala aspekter. Flera av 

våra respondenter framhöll eleverna som det absolut viktigaste med deras arbete, att vara en 

del av någons utveckling, men även att den feedback som lärarna får tillbaka från sina elever 

är av stor vikt.   

 

“Det som är motiveringen det är ju när man ser eleverna utvecklas och lär sig nya saker. Det 

låter lite pk-svar kanske, men det är ju något som faktiskt ger någonting tillbaka, det är ju 

relationen till eleverna. Och det är väl säkert något som de flesta säkert har svarat så i det 

här. Men det ger ju en känsla av, vad ska man säga, mer värde i arbetet.” – Respondent 10. 

 

“Blir lycklig av det kreativa och samordningen med både lärare och elever.”  

– Respondent  2.  

 

“Mötet med elever, att bemöta elever. Allt annat är jobbigt att planera, sitta organisatoriskt, 

men bemötandet med elever är det mest fantastiska faktiskt.” – Respondent 9. 

 

“Det är eleverna. Ungdomarna. Det är det som har gett mig otroligt mycket de här åren, så 

känns det faktiskt.” – Respondent 5. 

 

“När det blir sådär, som alla lärare pratar om: Aha-upplevelser hos elever, men det gör ju 

att alla lärare faktiskt tycker att det är så fantastiskt när det blir så, det är roligt.” 

 – Respondent 4. 
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De ovanstående citaten visar på att den icke-ekonomiska tillfredsställelsen i form av, i första 

hand, relationer och mötet med elever är stor i våra medverkandes arbete. Det vi kan se i våra 

respondenter är en passion för sitt yrke, där de finner att sina arbetsuppgifter är motiverande 

och tillfredsställande i sig att den ekonomiska belöningen får mindre betydelse. Även de 

sociala aspekterna, det vill säga arbetskollegor och relationer till både andra lärare och elever 

är något som våra respondenter värdesätter. 

 

När vi undersökte huruvida förstelärartjänsten påverkar den icke-ekonomiska 

tillfredsställelsen framgick det att en del av våra medverkande menade att förtroendet var av 

större vikt än det ekonomiska påslaget. Även om förstelärartjänsten endast innefattar en 

belöning i form av ett påslag på lönen så kände flera av våra respondenter ett förtroende i och 

med att de blivit tilldelade tjänsten. Vi fann att tjänsten bidrog till en tillfredsställelse i form 

av att få en positiv respons från chefer och skolledningen, vilket var uppskattat från flera av 

lärarna. En av respondenterna uttryckte sig på följande vis, vilket vi ser som att förtroendet 

som tjänsten bidrog med är tillfredsställande: 

 

“[...] sen var det också bevis på att mina idéer är något som andra också tycker är viktiga för 

skolan just för att bli utvald också känna, att då är meningen, att de vill att jag ska jobba med 

det här.” – Respondent 8. 

 

4.3 Prestation 

Performance management har legat till stor grund för denna uppsats och därigenom även 

temat prestation som vi främst tog fram genom teorin. Under intervjuerna kom vi dock även 

in på prestation och kunde där urskilja både hur förstelärarnas prestationer påverkats men 

också allmänt kring prestation och motivation. Något som även verkar lite oklart bland de 

medverkande var om förstelärare har tid avsatt i sin tjänst för uppdraget eller inte. En del 

förstelärare har 10 % avsatt i sin tjänst och andra har ingen tid alls. Detta kan bero på att det 

från första urvalet ingick att det skulle finnas tid, men att det senare togs bort i andra 

omgången när fler förstelärare tillsattes. En gemensam åsikt från många av respondenterna är 

dock att det skulle behövas mer tid för att systemet ska få ett tydligare resultat. 

 

Det skapas även förväntningar på förstelärarna att de ska prestera och komma fram till något 

som gynnar hela skolan, men en del lärare har redan så mycket att göra att de inte hinner med 
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att utföra sitt uppdrag. Flera av förstelärarna uppger att de får sitta på fritiden och läsa om 

forskning och nya undervisningsmetoder, och kommer även tillbaka till att det är svårt med 

balansen att visa vad de har gjort utan att det uppfattas som att de är bättre än de andra 

lärarna. En annan medverkande trycker även på att det är viktigt med uppföljning och 

förklarar att det annars kan bli som en ond cirkel: 

 

“För annars blir det ju väldigt lätt för en förstelärare att säga att men jag har inte haft någon 

tid. Då kan man hamna i en sån här situation att det blir ord mot ord. Att den ena 

försteläraren säger att ja men jag har inte haft någon tid för den här uppgiften medan 

skolledning säger att ja men du har ju fått betalt för att göra det, eller andra lärare också då 

som inte har den här tjänsten.” – Respondent 10. 

 

En lärare menar också att pressen och förväntningarna på att det ska bli ett resultat av det som 

förstelärarna gör kan ha en negativ effekt på eleverna. Han menar att om förstelärarna har 

mindre tid för att planera lektioner för att de måste förbereda en presentation inför lärarna, där 

de tydligt ska visa resultatet som kommit med förstelärartjänsten, så kan det gå ut över de 

andra arbetsuppgifterna.  

 

“Jag planerar lite mindre för att jag ska göra det här, för jag har ju en presentation till nästa 

personalmöte [...] och det kan ju påverka resultatet för hela skolan, men just för den lärarens 

elevgrupp är ju inte alldeles säkert att det bara blir positivt, faktiskt. Det kan ju bli en 

splittring också.“ – Respondent 2. 

 

En annan sak som kom fram gällande prestation var att många av förstelärarna verkar ha 

samma arbetsuppgifter som tidigare och att inget egentligen har förändrats i deras tjänst. De 

sökte för det som de redan gjorde innan systemet infördes. En respondent svarar enligt nedan 

på frågan om dennes prestation har förändrats i och med sin förstelärartjänst: 

 

“Jag kör på som vanligt. När jag skrev min ansökan så skrev jag ju det jag gjorde. Vilket jag, 

också sa att nu får ledningen ta ställning till om det här är något de anser vara förstelärar 

arbete eller ej. Så därmed har jag sagt att då gör jag som jag gör, som jag gjort.” – 

Respondent 3. 
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En del lärare som inte har blivit förstelärare upplever även att mer tyngd läggs på dem, 

eftersom de förstelärare som fått tid i sin tjänst åt uppdraget har annat att göra. En respondent 

menar även att vissa lärare har gått in i väggen på grund av systemet och tillägger att: 

 

“Jag kan ju tycka att det som inte är bra i det här, det är att vissa uppdrag som förstelärarna 

har fått blir på bekostnad utav en del lärare som inte har fått. Så att de som inte har fått kan 

gå i led i det här, att de får mer jobb och det tycker jag, så får det inte gå till.” 

 – Respondent 5. 

 

Flera av förstelärarna tycker att det är synd om det ska påverka deras kollegors prestation och 

arbetsbörda på ett negativt sätt, då det inte alls ingick i vad som skulle vara syftet med 

införandet. Trots detta menar ett flertal av förstelärarna att deras prestation har ökat eftersom 

det bland annat känns viktigt att bevisa att de förtjänar sin tjänst. Vissa menar också att en 

motiverande faktor som även har en positiv påverkan på deras prestation är förtroendet som 

ges, att de blir utnämnd till förstelärare för att ledningen anser att de skulle göra ett bra arbete.  

 

En del respondenter anser även att det är motiverande om de har fastnat i arbetet och nu får 

det erkännande och feedback som de väntat på. Att det även händer något nytt och att de 

faktiskt får chansen att visa att de kan bidra med något bra. En annan aspekt i och med tid och 

motivation menar många är att det endast handlar om en treårsperiod. Det är enligt 

respondenterna en förhållandevis kort period att hinna känna sig motiverad på, för att senare 

gå tillbaka till sin ursprungliga tjänst och lön. Det har bland de medverkande kallats både 

“karriärspuckel” och “karriärstrappa” där de får ta ett steg upp för att sedan ta ett steg tillbaka 

igen. 

 

“Och då blir det inte så mycket till karriärtjänst kan man säga då för då tar man ju ett steg 

ner sen när man väl blir av med den här grejen. Och det tar väl bort lite av det syftet då som 

det kanske var tanken med det från början.” – Respondent 10. 

 

Något som dock är gemensamt för alla respondenter vi intervjuat var att de är brinnande och 

engagerade lärare som motiveras av framförallt mötet med eleverna, att få se unga människor 

utveckla och att dela med sig av sin kunskap och se att den når ut. Ett flertal av 

respondenterna brinner även för att själva få fördjupa sig och lära sig nya saker inom sitt 

ämne. Sen menar flera respondenter även att bra kollegor är viktigt för motivationen och att 
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de mår som bäst när även den sociala biten fungerar. En del lärare berättar också om att det är 

motiverande när de får se eleverna utveckla ett självförtroende som de inte hade när de först 

började på skolan. 

 

“Kanske särskilt de som inte har trott på dem själva men jag har trott på dem hela tiden och 

får bevisa för dem att det var jag som hade rätt och inte deras dåliga självkänsla” 

 – Respondent 8. 

 

4.4 Relationer 

När vi undersökte hur införandet av belöningssystemet på skolan hade påverkat lärarnas 

relationer till varandra fann vi blandade åsikter och känslor. Någonting som framkom under 

intervjuerna var dock att införandet av förstelärare hade påverkat både atmosfären och 

relationerna. Bland svaren vi fick in fann vi svarsmönster som inkluderade konflikter, 

atmosfären, uppdelning och ledarens, det vill säga rektorns, ansvar. Nedan har vi valt att 

sammanställa respondenternas åsikter och känslor om relationerna mellan lärarna i två 

kategorierna: konflikter och atmosfären.  

 

4.4.1 Konflikter 

Svarsmönstret som uppstod gällande konflikter hade stor variation mellan våra 

medverkanden. Stor del av våra respondenter menade att belöningssystemet förstelärare inte 

hade påverkat deras relation till andra lärare. Detta var således meningar som delades av både 

förstelärare och lärare som inte har blivit utnämnda till förstelärare. Någon av respondenterna 

menar att de är professionella i sitt arbete och därmed inte låter något som detta påverka deras 

relationer eller arbetsmiljö. Andra tycker att belöningssystemet helt enkelt inte har påverkat 

relationerna, utan framhåller att lärarna har en bra atmosfär och arbetsmiljö. 

 

Flera av våra respondenter hade inte märkt någon skillnad alls från tidigare, vilket de dock 

menade kunde bero på olika anledningar. En av respondenterna menade att han inte hade så 

mycket kontakt med förstelärare eftersom det inte ingick någon i dennes ämneslag. En annan 

medverkande ställer sig frågande till om det kan bero på dennes status på skolan och sådana 

faktorer som bidrar till att andra lärare inte vågar/vill ifrågasätta hans arbete. 
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Hos några av våra medverkande märkte vi dock, när vi gick in djupare på relationerna, att det 

fanns en tydlig inverkan på relationerna på grund av förstelärarsystemet. En av 

respondenterna menar att det kan skapa en form av osämja, om lärarna känner att någon som 

blivit utnämnd till förstelärare inte utför något extra arbete. Flera av lärarna, både av 

förstelärare och av icke-förstelärare, framhäver att det finns en slags distans till några av de 

andra lärarna som de inte får samma bemötande av dem längre, och de nämner även en 

uppdelning och en känsla av “vi och dem”. En av våra respondenter menar att de lärare som 

inte är förstelärare inte blir uppmärksammade positivt på något vis, som förstelärarna blir. 

Den medverkande menar även att de inte inkluderar förstelärarna på samma vis som tidigare, 

detta för att det inte känns som att det är så öppet att prata fritt längre med dem. En 

medverkande förstelärare berättar från sin synvinkel att de har motsatt sig försök från 

skolledningen att införa enbart förstelärarträffar etcetera, för att de inte vill ha en uppdelning 

mellan lärarna. Ett citat från en av våra respondenter beskriver den synvinkel denne har på 

uppdelningen mellan lärare och förstelärare: 

 

“Förstelärare, förutom att man får ja en mycket högre lön än vi andra det skapar ju nästa 

ändå nästan ganska mycket problem för trivseln på en skola för att det blir ju lite segregerat 

om man säger…”– Respondent 6. 

 

Vi fann dock att den mesta av denna inverkan på relationerna ligger under ytan och är 

ingenting som lärarna benämner, inga påtagliga konflikter eller osämja. En av våra 

respondenter uttryckte sig enligt nedan som en beskrivning på denna underliggande inverkan: 

 

“Samtidigt så är det ju, känns det som om det inte är en jätteöppen diskussion heller, inte så 

att jag kan tala om att jag är förstelärare och då har jag det här, den situationen sätter jag 

mig inte i. [...] Det finns ju någonting som ligger och skaver som är lite obekvämt i alla fall. 

Men det som sagt är min känsla och som sagt så har jag inte haft avsikt att utmana ödet.” – 

Respondent 7. 

 

Hos en av våra respondenter fanns det även en mer uttalad konflikt där vår intervjuperson till 

och med mottagit ett brev från en kollega som uttryckt sig negativt över dennes 

förstelärartjänst. Detta menade vår intervjuperson förmodligen berodde på avundsjuka, 

eftersom denne person också hade sökt samma tjänst.  
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4.4.2 Atmosfären 

Gällande atmosfären hade majoriteten av våra medverkande intervjupersoner en positiv åsikt 

och känsla av. De menade på att det finns ett bra samarbete, goda relationer och en bra 

arbetsmiljö. Införandet av belöningssystemet menar även de flesta förstelärare inte hade 

någon större påverkan på atmosfären, utan de arbetade som vanligt. 

 

Hos många av våra medverkande märkte vi dock, när vi gick in djupare på atmosfären och 

arbetsmiljön på skolan, att det finns någonting påtagligt i luften mellan lärarna. Precis som vi 

tidigare nämnt finns det inga öppna konflikter på skolan, det är istället något som ligger under 

ytan men som många ändå känner av. Nästan alla av våra respondenter, även om de framhöll 

att atmosfären och arbetsmiljön var bra, menade att det ändå fanns någonting outtalat i luften. 

Även om flera av dem försäkrar oss om att de inte blivit mottagna på något negativt sätt, eller 

upplevt något konkret som var negativt i atmosfären så menar de flesta att det inte är ett öppet 

ämne att tala om. 

 

I ett av ämneslagen har stämningen försämrats till den grad att lärarna nu tillsammans går hos 

en Human-Resources konsulent för att reda ut vad som är problemet i gruppen. En av de 

medverkande menar att införandet av förstelärare förmodligen är ett av dessa problem. Det 

framgår här att det inte är någon ovänskap eller osämja lärarna emellan, utan mer en stämning 

i atmosfären. 

 

En annan medverkande menar att atmosfären nu hade förbättrats från tidigare, och innan hade 

det förekommit kommentarer som visade ett missnöje över förstelärarsystemet. Dessa 

kommentarer hade uppkommit som förklädda skämt eller bara skämtsamma kommentarer 

som ändå tolkades som om ett dolt missnöje fanns hon en del lärare. Ett exempel på detta 

visas med ett citat nedan:  

 

“Nu när du är förstelärare ska du vara kvar längre än alla andra höhö” – Respondent 8. 

 

Vi fann att de flesta av våra medverkande som benämner att det finns något outtalat i luften 

även något vis påverkas av den känslan. Flera menar att det kan finnas en tanke hos de lärare 

som inte är förstelärare varför inte de blivit utvalda och varför någon annan blivit det istället. 

Vi märker en betydande oklarhet hos både förstelärare och de som inte är förstelärare, på  
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vilka grunder belöningssystemet är utdelat. Oklarheten leder sedan till att atmosfären 

påverkas då det har en inverkan på lärarna på så vis att det många gånger finns i bakhuvudet 

hos dem. 

 

Ett enhälligt svarsmönster vi såg när vi undersökte hur våra intervjupersoner ansåg att 

atmosfären skulle förbättras och hur förstelärarsystemet i sig skulle fungera var transparens 

och tydlighet. Majoriteten menade att om det bara hade varit tydligt varför vissa utnämndes 

till förstelärare och på vilka grunder så hade stor del av avundsjukan och oklarheten 

försvunnit. En del av våra medverkanden var oklara med kriterierna som fanns för att bli 

utnämnd, varför det i vissa ämnen blev två förstelärare och i ett annat ämne inget och liknande 

otydligheter med belöningssystemet. 

 

Flera av våra respondenter framhäver att det ligger en stor vikt på ledningen och chefens roll i 

införandet av förstelärare. De hade önskat att det hade tillkännagivits tydligt och för alla lärare 

av ledningen vilka som blev förstelärare och en motivering till varför, vilket enligt dem inte 

har skett. En av de medverkande menar även att det är viktigt att ledningen står bakom sitt 

beslut och kan backa upp den försteläraren som utnämns, om det skulle ifrågasättas av andra 

lärare. De medverkande är överens om att rektorn har utfört sitt arbete på ett bra sätt, med det 

finns en avsaknad av information och en genomskinlighet. Flera av respondenterna pekar 

även på att det är viktigt att ledningen följer upp systemet, att det blir en utvärdering och att 

de ser till att belöningssystemet faktiskt tillför skolan någonting.  
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5. Analys 

Regeringens införande av karriärreformen förstelärare syftar till att belysa den löneutveckling 

som för läraryrket är för låg. Dessa karriärtjänster innebär en kombination av en professionell 

utvecklingsmöjlighet samt en löneökning vilket ämnar öka statusen på yrket, attrahera fler 

studenter och förbättra lärarnas lönesituation. Det vi kan se med denna karriärreform är att 

läraryrket, som tidigare varit ett mer homogent yrke med kollektiva löner, börjar efterlikna 

näringslivets möjligheter till utveckling. Den förra utbildningsministern Jan Björklund sa i ett 

pressmeddelande vid införandet av förstelärare att “De duktigaste lärarna ska belönas och ges 

möjlighet till karriärvägar” (Regeringen.se). Detta ser vi som att läraryrket går i linje med det 

som Bernadin et al (1998) menar att performance management står för. Det är en metod som 

ska fastställa organisationens strategi genom att signalera till de anställda vad som är av mest 

vikt i organisationen, bidra till förbättring av prestation och fastslå ansvaret för resultat och 

beteende. De lärare som presterar väl ska utmärkas, belönas med ett lönepåslag för att påvisa 

vikten av dennes prestationer och samtidigt uppmuntra och motivera lärare genom att erbjuda 

en utvecklingsmöjlighet.   

 

I vår studie har våra respondenter varierande inställning och reaktioner till denna 

karriärreform. Många av de medverkande menar att det är positivt att lärare äntligen har en 

möjlighet att göra en karriär och utvecklas i sitt yrke, även om flertalet stället sig frågande till 

att tjänsten för närvarande endast är över tre år och sedan eventuellt försvinner. Andra ser 

negativa aspekter av att reformen bidrar till en uppdelning mellan lärarna och förespråkar 

istället en generell löneökning för alla lärare.   

 

Nedan har vi knutit samman vårt empiriska material med tidigare forskning och den teoretiska 

referensramen för att belysa samband mellan de olika beståndsdelarna. I linje med det 

hermeneutiska synsätt som studien utgår från har vi antagit ett tolkande perspektiv där vi med 

våra personliga tolkningar och iakttagelser analyserat intervjupersonerna resonemang och 

agerande. Vi har valt att strukturera vår analys efter de teman som framkom i teorin och 

empirin med rubrikerna tillfredsställelse, relationer och prestation. Dessa teman är dock nära 

sammankopplade och överlappar i viss mån varandra då de alla berör motivation, prestation 

och efterdyningar av belöningssystemet förstelärare.  
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5.1 Tillfredsställelse 

Majoriteten av våra respondenter var väl överens om att det är den icke-ekonomiska 

tillfredsställelsen som har den största betydelsen i deras arbete. Det vi kan utläsa i det tydliga 

svarsmönster som framkom i vårt empiriska material är att våra respondenter främst drivs och 

tillfredsställs av sina arbetsuppgifter och sina genuina engagemang för arbetet. I ovanstående 

kapitel framgår det att det som motiverar våra respondenter är eleverna, utvecklingen och det 

sociala sammanhanget. Detta är i linje med det som Gagné & Deci (2000) beskriver som inre 

motivation, när individer motiveras av ett driv och ett intresse för den arbetsuppgift de utför. 

Ett citat av en av våra respondenter stärker ovanstående resonemang genom att tillägga: 

 

“Det betyder att det inte var så viktigt för många, för det flesta, att få mer (lön). Utan att få 

göra ett bra arbete var det viktigaste och då när kommunförbundet trodde att det var jättebra 

att inför individuella löner så tog de miste. Och det är lite en förklaring till skolans bekymmer 

idag. Man införde system som inte var efterfrågat, faktiskt.” – Respondent 3. 

 

Hos en del av våra respondenter kunde vi dock se att den monetära tillfredsställelsen hade stor 

inverkan och betydelse. Det framgick från flera medverkanden att den ekonomiska 

belöningen var viktig, även om den för de flesta inte var den mest essentiella aspekten i 

belöningssystemet. En kontrasterande åsikt som vi fann i det empiriska materialet var att den 

ekonomiska belöningen för en respondent var avgörande om denne skulle stanna på sin 

arbetsplats.  

 

Av tidigare resonemang och utifrån det insamlade empiriska materialet ser vi att våra 

respondenter drivs av en inre motivation, och i enlighet med vad Porter & Lawler (1968) 

beskriver i sin kognitiva bedömningsteori kan en yttre belöning påverka den inre 

motivationen negativt. Med utgångspunkt från denna teori menar vi att flera av våra 

respondenter inte var i behov av en yttre belöning, de hade redan en hög prestation och 

motivation eftersom de blir tillfredsställda av sina arbetsuppgifter. Detta kan enligt Porter & 

Lawler (1968) innebära att prestationen försämras när de blir belönade på fel grunder än vad 

de motiveras av, vilket kan leda till att vikten istället läggs vid den väntade belöningen. Vi har 

dock genom tolkningar av våra respondenters svar inte fått uppfattningen om att förstelärarnas 

prestation skulle ha försämrats genom belöningen, utan lärarna presterar på samma nivå som 

tidigare och i vissa fall bättre.   
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Detta resultat tolkar vi som att belöningssystemet förstelärare har implementerats med samma 

förutsättningar som Ryan & Decis (2000) självbestämmandeteori förklarar. Denna teori 

innefattar alltså en förklaring till hur belöningar kan användas för att motivera individer som 

drivs av inre motivation, utan att ge negativa konsekvenser för denna. Det är någonting som 

de flesta av våra respondenter menar att skolledning har lyckats med, då deras prestationer 

inte har försämrats i och med den monetära belöningen. Självbestämmandeteorin visar även 

enligt Gagné & Deci (2005) hur inre motivation som är baserat på intresse och yttre 

motivation som baseras på betydelse kan kopplas samman med tillfredsställelse, tillit och 

välbefinnande på arbetsplatsen. I denna aspekt av teorin ser vi tydliga samband med vår 

empiriska undersökning, våra respondenter drivs av sitt intresse och sedan får de en yttre 

motivation på grunder av sin kompetens och betydelse. Denna kombination leder sedan, för 

flera av respondenterna, till större tillfredsställelse i deras arbete.   

 

En stor bidragande faktor till tillfredsställelse, och till motivation, kunde vi utläsa var det 

förtroendet och erkännandet som förstelärartjänsten bidrog med. Några respondenter menade 

att bekräftelsen på att de var uppskattade och betrodda av ledningen var en tillfredställande 

och belönande känsla. Att få den feedback som annars verkar vara sällsynt i ett sådant 

självständigt yrke som lärare var också en bidragande faktor. Otley (1999) beskriver i sin 

modell om performance management att just feedback har en essentiell roll i samband med 

belöning. Han menar även att ansvarsskyldighet spelar in, detta kan vi se då vissa av 

respondenterna känner ett ansvar i och med sin förstelärartjänst och menar att det även är 

drivande. 

 

Pretheepkanth (2011) framhäver att organisationer som fokuserar på att bistå de anställda med 

erkännande genererar en stark vilja hos de anställda att ta på sig utmaningar och skapa 

kreativa lösningar på problem. Detta är ett samband vi kan se hos de förstelärare som 

upplever sig få ett erkännande av ledningen i och med utnämnandet till förstelärare. Flera 

respondenter lägger vikt vid sina nya projekt och brinner för att utveckla ett ämne och 

formulera lösningar på problem i organisationen. Ett syfte med förstelärandet var även att 

lärarna ska ta del av forskning och nya metoder, vilket även Otley (1999) understryker i sin 

modell om PM, att lärande är viktigt för en organisation men även att information sprids 

mellan de anställda och att alla får ta del av den. Utifrån detta tolkar vi att den icke 

ekonomiska tillfredsställelsen i form av erkännande som belöningen bidrar med, har en 

positiv effekt hos de anställda och även för organisationen i sig.   



46 
 

En intressant synvinkel som Rowland & Hall (2014) nyligen tillfört forskningen om 

belöningssystem är förhållandet till lycka och tillfredsställelse. De diskuterar även det som 

Fischer (2010) redogör i sin forskning, att arbetsuppgifter kopplade till dessa faktorer med 

stor sannolikhet är relaterade till att motivera de anställda och får dem att trivas på 

arbetsplatsen. Vi kan i vår empiriska undersökning även se en koppling till detta och att de 

flesta respondenter är tillfredsställda och nöjda med sin arbetsplats. I detta blir kontakten med 

både elever och kollegor en stor del, men även att det införda belöningssystemet är en 

bidragande faktor, främst från de icke-ekonomiska aspekterna. En stor del av respondenterna 

framhäver att det förtroende som belöningen bidrar med, som vi tidigare nämnt, har en 

inverkan på deras motivation. Vi kan också se att lärarna upplever en uppmuntran och positiv 

feedback av sitt arbete när de blir belönade för goda prestationer, vilket även förbättrar 

tillfredsställelsen på arbetet. Vi får dock uppfattningen om att lärarna i studien brinner så 

mycket för sitt yrke att de finner stor del av sin lycka i att lära ut och få ha en inverkan på en 

ung människas framtid, och inte enbart av en belöning.  

 

5.2 Prestation 

Att belöningssystemet på skolan påverkar prestationen är något som vi kan konstatera utifrån 

empirin. Det är dock blandade åsikter om det har en negativ påverkan eller en positiv, många 

lärare tycker både och.  Framför allt handlar det om att det är en individuell belöning där det 

saknas tydlighet i varför personen i frågan har fått den och vad personen gör för att förtjäna 

den.  

 

Vissa av respondenterna menar även på att ett system som detta inte bara påverkar de 

anställda, utan att det också kan ha inverkan på eleverna. Det kan relateras till Christian et al 

(2010) kritik mot individuella belöningar, då egen vinning prioriteras och kan därför gå ut 

över gruppen. En annan nackdel menar dem blir att ett sådant belöningssystem inte 

uppmuntrar medarbetarna att hjälpa varandra. Några respondenter menar att det lätt blir att 

arbetsbördan läggs över på den som blivit förstelärare, för att det har blivit dennes uppgift i 

tjänsten.  En respondent, som är förstelärare, menar att samarbetsklimatet var bättre förr. Med 

det menar han innan kommunaliseringen av skolor och införandet av individuella löner, men 

drar också paralleller till det nya belöningssystemet.  

 

“Det är många reformer som inneburit att man inte delar med sig lika mycket av material på 
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samma sätt. Det gör vi ju fortfarande men man gör det inte så självklart. Så hur mycket fint 

man än pratar om samarbete så är det tillslut det där systemet. Det är ju det, det system som 

man byggt in, det i är det som avgör om det fungerar. – Respondent 3. 

 

Något som upprepats av flera respondenter är ordet “avundsjuka”, en del menar att de själva 

känner det och andra resonerar kring problemet att det är något som belöningssystemet skulle 

kunna bidra till. De återkommer även ständigt till att det funnits en oklarhet i vilka som har 

valts ut till förstelärare och på vilka grunder. Detta har hos några lärare gett upphov till att de 

känner sig mindre värda och inte lika speciella som förstelärarna.  

 

“[...] det kan ju vara också den här avundsjukan, att man tycker att vad har dom som inte jag 

har.” – Respondent 6. 

 

Vi tolkar ovanstående som att rekryteringsprocessen varit något otydlig för alla inblandade 

och att respondenterna därför känner sig uteslutna. Det diskuteras också om varför vissa 

ämnesområden fått mer än en förstelärare, medan andra ämnen inte fått någon. Oklarheten i 

vilka egenskaper och spetskompetenser som värderades i processen upplever vi som 

frustrerande för många respondenter och det spekuleras även om favorisering i urvalet. Även 

den faktorn att officiella kravspecifikationer från regeringen lyser med sin frånvaro anser vi 

har gett utrymmer för dessa spekulationer. Cäker (2013) menar att belöningssystem är 

informativa på det sätt att de gör klart för personalen vad företaget värdesätter för parametrar i 

och med att dessa belönas. På skolan vi undersökt anser vi att detta haft en motsatt effekt i och 

med att informationen varit otydlig och att systemet i viss mån istället gett missvisande 

signaler.  

 

Förväntningar är något som är återkommande i både teorin och empirin, både de höga 

förväntningar som många av förstelärarna har på sig själva och från de övriga lärarna. De 

lärare som inte blivit utnämnda till förstelärare vill se resultat, vilket också speglar sig i den 

press som förstelärare känner på sig själva. Van Eerde & Thierry (1996) skildrar Vrooms 

förväntningsteori där han tar upp individens förväntningar på sig själv att nå upp till det 

förväntade resultatet, men att det även finns andra faktorer som spelar in om resultaten kan 

uppnås. En faktor som många respondenter resonerar kring är bristen på tid, denna menar vi 

har en betydande roll för hur resultatet utspelar sig. Läraryrket är ett tidspressat yrke där 

många arbetsuppgifter ska hinnas med, att dessutom lägga till ytterligare arbetsuppgifter har i 
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studien visat sig i flera fall ha en negativ påverkan. Dels att den övriga prestationen blir 

lidande och dels att någon måste göra det arbete som inte längre kan utföras av försteläraren. 

 

Svensson (2001) menar att en förutsättning för att ett belöningssystem ska fungera är att det 

finns en öppenhet och ett förtroende mellan både personalen och inom hela organisationen. 

Han menar vidare att det i de flesta företag inte handlar om att skapa ett nytt belöningssystem, 

utan att förbättra och bytta vidare på ett som redan existerar. Eftersom förstelärarsystemet 

fortfarande är relativt nytt är det förståeligt att det i början kan bli vissa oklarheter och 

eventuella missförstånd. Många respondenter hade dock, som tidigare nämnt, önskat att det 

var mycket tydligare från början. De menar att en enkel officiell förklaring eller presentation 

av de som blivit förstelärare kunde ha förhindrat många av de spekulationer och missförstånd 

som finns kring systemet idag. Cäker (2013) menar även att genom att utforma ett stöttande 

och rättvist belöningssystem kan företaget motverka dålig stämning och behålla sin personal. 

  

Slutligen kan vi även se många kopplingar till läraryrket och Ryan & Decis (2000) 

självbestämmandeteori då det ur ett metaperspektiv är ett yrke där individer från början går in 

med ett intresse för det ämne de lär ut. De tre behoven för motivation om att känna sig 

kompetent, vara självbestämmande och känna tillhörighet som Ryan & Deci (2000) tar upp är 

alla något vi hittar hos många av våra respondenter. De vill gärna lära sig mer om sina ämnen, 

hitta nya metoder för undervisningen, men också känna att de tillhör något större och att 

kontakten med elever och andra lärare är av stor vikt. Från läraryrket i sig kan vi se en tydlig 

koppling till den självbestämmandeteori som Gagne & Deci (2005) gräver djupare i. Där 

författarna menar att det ur ett sådant perspektiv går att hitta både inre och yttre 

motivationsfaktorer som inte behöver ha en negativ påverkan på tillfredställelse och prestation 

i arbetet. Utan att det självbestämmande som de flesta lärare automatiskt har i sin natur är det 

som driver dem framåt.  

 

5.3 Relationer 

Vi kan tydligt se i det insamlade empiriska materialet att det finns meningsskiljaktigheter 

gällande förstelärartjänsten ur ett löneperspektiv. Majoriteten av våra respondenter framhåller 

dock att en generell löneökning för alla lärare vore att föredra framför att vissa utvalda 

individer skulle få en högre lön. Även om våra respondenter förespråkar en kollektiv 

löneökning istället för det nuvarande systemet så menar flera av våra medverkanden ändå att 
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den monetära belöningen är välförtjänt för förstelärarna. Detta för att de utför ett extra arbete i 

och med att de driver ett projekt vid sidan om sin vanliga lärartjänst. Andra respondenter 

håller inte med om detta utan menar att förstelärarna inte gör någonting extra utöver det arbete 

de tidigare gjort, vilket har blivit ett irritationsmoment hos flera av lärarna.  

 

Ovanstående meningsskiljaktigheter ser vi som en exemplifiering av vad Adams (1965) 

menar som en konflikt i equity theory. Hur våra respondenter ser på rättvisan i detta 

sammanhang beror således på deras subjektiva uppfattning av deras egen arbetsprestation. En 

viktig del i konflikten blir därför om lärare och förstelärare kan ses som likvärdiga och 

därmed jämföras med varandra för att bedöma rättvisan. Att några av våra respondenter som 

inte är förstelärare känner sig underkompenserade var något vi kunde utläsa från våra 

intervjuer, eftersom några av våra medverkanden menade att de inte har märkt att 

förstelärarna utförde något extra arbete och att de därmed gör samma arbete för olika löner. 

Däremot kan vi inte se att denna underkompensation har påverkat deras prestationer då de 

menar att de arbetar som vanligt.  

 

Vi kan inte heller utläsa någon känsla av överkompensation hos förstelärarna, vilket vi tror 

beror på att läraryrket är ett underbetalt yrke och lärarna känner sig nu inte längre 

underbetalda. Vi ser därför inte de skuldkänslor som Adams (1965) kopplar samman med en 

överkompensation, men vi kan däremot utläsa en press och förväntan på förstelärarna. Detta 

eftersom de känner att de måste prestera extra då de har fått ett lönepåslag, vilket vi tidigare 

diskuterat djupare under rubriken prestation i analysen.    

 

Den mest framträdande gemensamma åsikten och kritiken våra respondenter hade på det 

nuvarande belöningssystemet var att det fanns en brist på transparens. Samtliga av våra 

medverkande respondenter framhäver att de inte fått den information som de hade önskat i 

samband med införandet av förstelärare. Tidigare forskning som Otley (1999), Ferreira & 

Otley (2009) och Den Hartog et al (2004) tar alla upp vikten av information på ett företag 

eller arbetsplats. Författarna menar att återkoppling och hur chefen delar med sig av 

information har en stor inverkan på de anställda, vilket är någonting som har en tydlig 

koppling till vår studie. Detta genom att det inte var tydligt och genomskinligt varför vissa 

hade blivit utsedda till förstelärare och på vilka grunder är en essentiell del varför det finns 

konflikter och en ansträngd atmosfär bland lärarna.  
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Gällande relationen mellan lärarna fanns det delade åsikter hos våra respondenter. Vissa 

menade att relationen var mycket bra och att samarbete fungerade väl och inga grupperingar 

existerade. Flera respondenter menade att det inte fanns någon uttalad konflikt, eller någon 

ovänskap, men att det ändå fanns någonting outtalat i luften. Denna atmosfär är någonting 

som de flesta av våra respondenter är medvetna om, men den har olika stor inverkan på 

lärarna. För några av de intervjuade är denna atmosfär påtaglig och bidrar med daglig 

inverkan på deras arbetsmiljö. Vi kan här se åsikter som korrelerar med det som Adams 

(1965) menar tillhör equity theory, när anställda känner sig underkompenserade och en känsla 

av att inte vara uppskattad och ett mindrevärde uppstår. I linje med Adams (1965) equity 

theory menar dessa respondenter att de utför samma arbetsuppgifter och har samma 

kompetens som sina medarbetare men upplever en orättvis utdelning av en monetär belöning 

då förstelärarna får en betydligt högre lön.  
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6. Slutsats 

Syftet med vår studie var att skapa förståelse för hur anställda upplever att prestationen och 

motivationen påverkas av implementeringen av performance management genom monetära 

incitament. Nedan sammanställer vi det mest essentiella som framkommit genom vår empiri 

och analys för att besvara studiens syfte.  

 

I och med den nya karriärreformen som regeringen infört har yrkesskickliga lärare nu en 

möjlighet till karriärsutveckling och ett betydande lönepåslag. Syftet med reformen, förutom 

möjligheten till en professionell utveckling, var att öka läraryrkets status och lönesituation. 

Detta menar vi innebär att läraryrket går från homogenitet till att mer spegla näringslivets 

utveckling där en hög prestation leder till en högre lön. Bland våra respondenter har 

införandet av förstelärare fått blandade reaktioner, men en tydlig åsikt bland lärare var att det 

hade varit mer fördelaktigt med en generell löneökning för alla lärare.   

 

I vår analys framkommer det att motivationen hos våra respondenter som ej är förstelärare 

inte har förändrats i och med införandet av belöningssystemet. Anledningen till detta ser vi är 

att våra medverkande drivs av en stark inre motivation och ett intresse för sina 

arbetsuppgifter. Vi kan däremot se att det hos en del av våra respondenter har påverkat 

prestationen i form av att arbetsbördan till viss grad har blivit större för dem som fått ta över 

en del av förstelärarnas arbete, eftersom de ska ha tid för andra arbetsuppgifter i och med sin 

nya tjänst. Samtidigt har även arbetsbördan ökat hos de förstelärare som inte fått någon tid i 

sin tjänst och en del uppger att de därför måste utföra sina extra arbetsuppgifter på fritiden.  

 

Trots detta kan vi hos de som blivit förstelärare se att både motivationen och prestationen har 

förbättrats. Vi kan urskilja flera orsaker till förbättringen, där den främsta anledningen är att 

de har i och med karriärtjänsten fått ett förtroende och en positiv feedback från både 

skolledningen och rektorn. Andra anledningar till förbättringen är att vissa får tid till att 

fördjupa sig ännu mer i de ämnen de undervisar i och tycker är intressanta, samt att de känner 

att det är spännande att det händer något nytt. Att lärarna även får chans till att visa vad de går 

för och även att bidra med något nytt som kan leda till ett positivt resultat för hela skolan är i 

sig en motivationsfaktor.   
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Eftersom våra respondenter, som vi nämnde ovan, drivs av en stark inre motivation kan en 

monetär belöning enligt Gagné & Deci (2005) ha en negativ inverkan på den inre 

motivationen. Detta var emellertid ingenting vi kunde se i vår studie, då våra respondenter 

upplevde sig ha samma grad av motivation som innan eller till och med större. Från detta kan 

vi sammankoppla läraryrket med det som Deci & Ryan (2000) benämner som 

självbestämmande. Det innebär att våra respondenter som drivs av sitt intresse, och sedan får 

en yttre motivation i form av belöning som utgår från deras kompetens och betydelse, får en 

större tillfredsställelse i sitt arbete. Anledningen till varför den inre motivationen inte 

påverkas negativ är enligt oss för att lärarna är självstyrande vilket driver dem framåt.  

 

Även om införandet av belöningssystemet och löneökningen för förstelärare ej har påverkat 

övriga lärares motivation, kan vi tydligt se en negativ inverkan på det kollegiala samarbetet 

och atmosfären. Vi upplevde att det hos vissa respondenter finns en uppdelning mellan 

förstelärare och lärare, vilket till viss del beror på avundsjuka. Det finns även fler utmärkande 

händelser som visar på att relationerna mellan lärarna inte är så god som den tidigare varit. De 

flesta av våra medverkande respondenter menar dock att denna påverkan inte är särskilt 

påtaglig, utan mer ligger outtalat i luften, men som vi ändå upplevde påverkade atmosfären 

och arbetsmiljön hos kollegiet.   

 

Med hänsyn till att systemet fortfarande befinner sig i ett nybörjarstadium har vi förståelse för 

att det till en början kan finnas en del fallgropar. Vi ser dock från resultatet av vår studie att 

det måste införas mer tydlighet och transparens gällande kriterierna och urvalet både från 

regeringen och från skolledningens håll för att systemet ska kunna utvecklas och leva upp till 

sitt syfte. Det spekuleras även bland respondenterna huruvida de som blivit förstelärare 

kommer att få fortsätta vara det efter treårsperiodens slut, eller om de verkligen kommer få gå 

tillbaka till sin ursprungslön. Än verkar större delen av studiens respondenter hoppfulla om att 

detta ska förändras och att det i slutändan kommer göra gott för läraryrkets rykte och 

förhoppningsvis leda till höjda löner för hela lärarkåren.  
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7. Studiens bidrag 

Den tidigare forskningen om performance management, i form av monetära incitament och 

dess påverkan på motivation och prestation råder det som tidigare nämnt delade meningar om.  

Forskare framhäver både negativa och positiva aspekter av att införa performance 

management genom att belöna de anställdas goda prestationer. Även vi fann i vår studie 

varierade åsikter angående införandet av performance management i form av 

belöningssystemet förstelärare.  

  

En aspekt i vår studie var att undersöka huruvida tillfredsställelse kan sammankopplas till den 

monetära belöningen. Det var intressant för oss att undersöka, då det enligt tidigare forskning 

av Rowland & Hall (2014) inte finns några bevis på forskning som mäter eller reflekterar 

detta i samband med belöningssystem. Ur praktiken fann vi främst att en icke-ekonomisk 

tillfredsställelse i form av uppskattning och förtroende uppkom i samband med 

belöningssystemet. Även den tillfredsställelse som den monetära belöningen gav hade 

betydelse för flera av våra respondenter, då de kände sig mer tillfredsställda i sitt arbete och 

det för en respondent var avgörande för om denne skulle stanna på sin arbetsplats. Rowland & 

Hall (2014) tog även upp begreppet lycka, vilket vi anser har en nära relation till 

tillfredställelse. Vi hade dock hoppats på att få ut ett mer tydligt resultat av hur lycka kunde 

relateras till incitament, till arbetet samt arbetsplatsen i sig. Under intervjuerna fick vi inte 

heller de svar vi hade hoppats på och vi ställer oss därför kritiska till om våra intervjufrågor 

var tillräckliga för att kunna få ut dessa svar.   

 

Ur ett teoretiskt perspektiv kan vi till viss del se att resultatet av vår studie indikerar på att ett 

monetärt incitament som belöning bidrog till förbättrad motivation och prestation hos flera av 

våra medverkanden, trots att de drivs av en inre motivation. Denna konklusion 

sammankopplade vi, i linje med Ryan & Decis (2000) självbestämmandeteori, med att 

läraryrket är självstyrande vilket gör det möjligt att motivera med yttre belöningar. Detta 

resonemang tyder på att införandet av performance management kan vara positivt, även på 

yrken där de anställda drivs av inre motivation, dock ser vi det som essentiellt att de anställda 

då är självbestämmande.   

 

Då vår studie enbart berör tio respondenter på en skola kan vi ställa oss kritiska till den 

giltighet som detta bidrag genererar. Vi menar att de slutsatser som framkommit i vår studie 

kanske inte kan appliceras på andra skolor eller kommuner, utan behöver ytterligare belägg 
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för att generaliseras. En annan aspekt som bör tas i beaktning är att det belöningssystem vi 

studerat befinner sig i sin initieringsfas och därmed kanske inte har implementerats ordentligt 

bland de anställda ännu. Detta kan bidra till att vår studie inte speglar samma verklighet som 

när performance management är mer etablerat i en verksamhet.  

 

Slutligen kan vi utifrån vår studie se att karriärsreformen på kort sikt har skapat en något 

försämrad kollegial atmosfär och en känsla av orättvisa. Detta ser vi till en del beror på att 

belöningssystemet fortfarande är i en initieringsfas och därmed tror vi att dessa reaktioner 

kommer att avta. På en längre sikt tror vi att karriärtjänsterna kommer att leva upp till det 

syfte som utformats.  
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8. Förslag till vidare forskning och egna reflektioner 

Som vi tidigare nämnt är forskningen om prestation, motivation och belöningssystem ett 

välkänt begrepp som är väl utforskat inom företagsekonomin. Det belöningssystem som vi har 

valt att studera är dock nytt eftersom karriärreformen förstelärare inte infördes förrän år 2013. 

Vi har även valt att inkludera aspekten tillfredsställelse och lycka i korrelation till belöning 

och arbetsuppgifter, vilket Rowland & Hall (2014) framhäver att det inte finns någon 

forskning som mäter eller reflekterar över i ett belöningssystem.  

 

Genom denna studie har vi fått en djupare förståelse av belöningssystemet förstelärare, samt 

hur våra respondenter på den skola som utgör vårt fallföretag förhåller sig till fenomenet. Vi 

har undersökt hur prestationen och motivationen påverkas av införandet av 

belöningssystemet, samt hur relationerna mellan lärarna har påverkats. Vi har även fått en 

förståelse för hur våra respondenter menar att belöningssystemet skulle förbättras. Studien har 

även bidragit till att andra funderingar och tankar väckts som berör andra aspekter av 

fenomenet än de som vår studie innefattar. Därför har vi genom denna studie skapat tre 

förslag till fortsatt forskning.  

 

 Med anledning till att systemets första treårsperiod inte har löpt ut ännu, vore det 

intressant att se hur belöningssystemet ändras och utvecklas över tiden. Därför tycker 

vi att en longitudinell studie skulle kunna vara mycket bidragande till forskningen.  

 Vår studie har enbart berört lärarnas upplevelser av belöningssystemet förstelärare, 

och det hade därför varit av intresse att undersöka skolledningens- eller det politiska 

perspektivet på fenomenet. Detta skulle kunna bidra med en helhetsbild och mer 

rättvis syn på hur belöningssystemet är utformat. 

 En kvantitativ studie som innefattar fler skolor och eventuellt kommuner tror vi hade 

varit en intressant undersökning. En sådan studie hade kunnat applicera de mest 

essentiella delarna på samma population för att få ett större urval. Detta skulle bidra 

till en generaliserbarhet som vi i denna studie inte kunnat, eller lagt vikt vid att uppnå.

  

Under genomförandet av studien har vi diskuterat och reflekterat över huruvida detta är en 

fungerande metod för att förbättra lönesituationen samt yrkets status och attraktion. Vi har sett 

att det finns en del tveksamhet till karriärreformen, där en stor del handlar om finansieringen 

och huruvida tjänsten ska innebära en nedsättning i tid. Flera av lärarna är oroliga och 
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fundersamma till om det statliga bidraget kommer att upphöra, och om det innebär att 

förstelärartjänsten kommer att försvinna igen. Vi ställer oss tveksamma till om skolorna skulle 

kunna finansiera dessa tjänster utan det statliga bidraget, eftersom det skulle innebära en stor 

kostnadsökning. Vi menar även att om karriärtjänsten skulle upphöra och förstelärarna får gå 

tillbaka till sin ursprungliga lön skulle ett större missnöje spridas på skolorna. Ett 

karriärsutveckling som sedan upphör ser vi inte som utvecklande och det motsvarar inte det 

syfte som formulerats av regeringen.   

 

Flera av våra respondenter var även oroliga över vad som händer med undervisningen om 

förstelärarna får nedsatt undervisningstid genom karriärstjänsten. Redan nu kunde vi se några 

lärare som inte blivit förstelärare som menade att de hade fler arbetsuppgifter än innan 

införandet, Vi tror att om alla förstelärare får nedsättning i tid, och att sedan fler lärare får 

karriärstjänsten så kommer det till slut behövas fler tjänster som tar hand om de extra 

arbetsuppgifterna. Om inte en nedsättning i tid införs blir detta inget problem, men då finns 

istället problemet att förstelärarna arbetar på sin fritid med sitt extra projekt.   

 

Vi tror att om införandet av karriärtjänsterna är konstanta, och inte försvinner efter tre år, kan 

det på lång sikt förbättra läraryrkets lönesituation. Eftersom vi ser lärarnas låga löner som en 

bidragande orsak till yrkets låga status och attraktion tror vi även att dessa aspekter kommer 

att förbättras med tiden. Vi har även reflekterat över om den orättvisa och uppdelning vi har 

inkluderat i vår studie beror på att belöningssystemet är i sin initieringsfas fortfarande. Med 

tiden kan vi se att denna reform blir mer accepterad av lärarna och att relationerna och 

atmosfären blir bättre igen.   
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 

Intervjuguide  

 

Innan intervjun börjar vill vi informera intervjupersonerna om:  

 Informationskravet, att ge en beskrivning av momenten i studien samt syftet med 
den. 

 Samtyckeskravet, det är frivilligt att delta i undersökningen och det finns möjlighet 
att hoppa över de frågor som känns besvärande.  

 Konfidentialitet- och anonymitetskravet, uppgifter om intervjupersonerna kommer 
att behandlas med största konfidentialitet och att de medverkar anonymt.  

 Nyttjandetkravet, att intervjumaterialet inte kommer att användas till annat än vår 
forskning.  

 

 

Man/Kvinna 

 

Ålder 

 

Befattning 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

--- 

 

Hur gick det till när förstelärare infördes på skolan?  

 

Vad var, enligt dig, syftet med att införa förstelärare?  

 

Vilken är chefens roll vid införandet av förstelärare?  

 

Hur upplever du att chefen har utfört sitt arbete med införandet av förstelärare? 

 

Hur ser du på rollen att vara förstelärare? 

--- 
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Har det skett någon förändring gällande atmosfären i verksamheten? 

 

Hur är arbetsmiljön och atmosfären i verksamheten efter införandet av förstelärare? 

 

Hur är relationen mellan lärarna efter införandet? 

 

Upplever du att det finns några skillnader eller gap mellan förstelärare och “vanliga” lärare? 

 

Upplever du att det finns nackdelar/fördelar för dig och andra lärare med att ha förstelärare 

på skolor? 

--- 

 

Vad motiverar dig i din tjänst som lärare? 

 

Vad får dig att känna dig tillfredsställd/lycklig på ditt arbete? 

 

Skulle du motiveras ytterligare av det påslaget som kommer med att vara förstelärare? / 

Upplever du att du motiveras extra av det påslag som kommit med din förstelärartjänst? 

 

Tror du att en förstelärartjänst kan förbättra motivationen och prestationen hos lärarna? 

 

Har det skett någon förändring i din prestation efter införandet av förstelärare? 

--- 

 

Upplever du att det finns fördelar eller nackdelar för verksamheten i sig av införandet? 

 

Tror du att införandet av förstelärare kan vara kontraproduktivt för er verksamhet? (syftet) 

 

Har det skett någon uppföljning av införandet av förstelärare och har ni fått ge någon 

feedback?  

 

Vad tror du är viktigt för att ett system med förstelärare ska fungera? 

 

 

 

 

 


