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Förord 

 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som har tagit sig tid att 
besvara vår enkät, men även kommit med åsikter och erfarenheter som givit oss ytterligare 
värdefulla insikter i vårt arbete. Dessutom ska ett tack riktas till QuickSearch som låtit oss 
använda deras enkätverktyg. 
 
Ett annat stort tack är till våra vänner och kurskamrater som har kommit med feedback och 
varit där som ett viktigt bollplank under arbetet med kandidatuppsatsen. 
 
Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Sven-Olof Yrjö Collin, som 
genom sitt engagemang i vårt arbete och med sin kontinuerliga feedback resulterat i en bättre 
kandidatuppsats. 
 
 
 
 
 
Halmstad den 25 maj 2010 
 
 
 
 
____________________   ____________________ 
Sara Jacobsson   Ted Wiener 



 

Sammanfattning 

 
I dagens samhälle är lärarnas lön en starkt debatterad fråga, där det diskuteras huruvida 
lärarnas löner är för låg. Men samtidigt väljer många att arbeta och utbilda sig till lärare. Då är 
frågan om det är den fasta lönen som driver en lärare till att prestera ett bra resultat, med en 
hög kvalité på undervisningen? Kanske finns det en annan form av belöning som påverkar 
motivationen hos lärare? Vi har valt att kontrollera detta genom att undersöka om ett 
belöningssystem påverkar lärares motivation och prestation. Detta gör vi genom att se om vi 
kan hitta något samband mellan olika typer av belöningar och elevernas betyg, vilket är den 
variabel vi använder för att mäta resultatet av en lärares prestation. 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka om belöningar till lärare kan påverka 
deras motivation och prestation. Vi läste in oss på teorier om belöningssystem och motivation, 
för att därefter sammanställa en enkät som hade till syfte att förklara hur belöningssystemen 
för lärare är uppbyggda i Sveriges skolor. Vi riktade vår enkät till Sveriges gymnasierektorer 
för att få en överblick över hur belöningssystemen ser ut på skolorna. När vi samlat in data 
om hur belöningssystemen ser ut ute i landets skolor jämförde vi sedan dessa med elevernas 
betyg. Vi hade en tes om att när en lärares motivation och prestation förbättras utifrån ett 
belöningssystem kommer kvalitén på undervisningen att öka vilket i sig borde medföra mer 
motiverade elever och därigenom bättre betyg. Vi undersökte därför om ett belöningssystem 
för lärare kan ge effekter på elevernas betyg. 

I vår undersökning fann vi samband mellan vissa typer av belöningar och elevernas betyg. 
Gruppbelöningar och ickefinansiella belöningar visade sig korrelera med elevernas betyg 
vilket vi tolkar som att utformningen av ett belöningssystem är en faktor som kan påverka 
kvalitén på undervisningen. De ickefinansiella belöningarna, som exempelvis beröm, bättre 
skrivbord på kontoret m.m., visade sig vara negativt korrelerade till elevernas betyg vilket vi 
tolkar som att en lärare kan tappa motivationen av denna belöning. Gruppbelöning visade en 
positiv korrelation till elevernas betyg, vilket kan tolkas som att en lärare blir motiverad av en 
belöning som sker till t.ex. ett arbetslag.  

Genom vår undersökning har vi kunnat påvisa både positiva och negativa korrelationer mellan 
belöningssystem och elevernas betyg. 



 

Abstract 

In today’s society, the teacher’s salary is highly debated, some state that the salary is too low, 
but even so, there’s many people that chooses to educate themselves to become teachers and 
work as teachers. The question if it is the individual pay check that motivates the teacher to 
perform, and through it gives a higher quality on the education. Maybe there are other forms 
of incentives that influence the teachers motivation?  

We have chosen to examine this by observing if an incentive program influences a teacher’s 
motivation and effort. We do this to see if we can observe any connection between different 
kinds of incentives and the pupils grades, which we use to measure the result of a teachers 
performance. 

Our intention with this paper is to examine if incentives for teachers can effect their 
motivation and performance. We have constructed a survey, which’s intention is to explain 
how the incentive programs are designed in the Swedish upper secondary school. We targeted 
our survey to the principals at the Swedish upper secondary schools to get an overview of the 
incentive programs at the schools. When we received the data about the incentive programs, 
we compared those with the pupils’ scorecard at each separate school. 

We had a theory that a teacher’s motivation and performance will gain in efficiency because 
of the incentive programs, and as a result of this the quality of the education will increase, 
which should lead to more motivated pupils and therefore result in higher grades. That is the 
reason why we examined the incentive programs for the teacher and if they will have effects 
on the pupils’ grade.  

In our examination we found a connection between some types of incentives and the pupils´ 
grade. We found that group incentives and non-financial incentives have a result on the 
grades, which we interprets as that the form of the incentive program is a factor that 
influences the quality of the education. The non-financial, like praise, environment 
improvements etc. had a negative impact on the pupils´ grade, which we interprets as that the 
teacher may loose the motivation by this form of incentive. Incentives for a group of teachers 
gave a positive effect on the pupils´ grade, which we interprets as that the teacher becomes 
motivated by this form of incentive. 

Through our examination we have proved that an incentive program for teachers can give 
both positive and negative correlations between an incentive program and the pupil’s grade. 
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1 INLEDNING 

Kapitlet inleds med en problembakgrund där bakgrunden till vår problemställning framställs. 
I den därpå följande problemdiskussionen diskuterar vi fram vår problemställning som sedan 
läggs fram i problemformuleringen. I slutet av kapitlet kommer även uppsatsens syfte nämnas. 

1.1  Problembakgrund 

Inom den offentliga sektorn kan det vara svårt att sätta upp mätbara och konkreta mål som ska 
uppnås inom en viss tidsperiod, eftersom outputen ofta är svår att mäta och definiera i en 
offentlig organisation. Istället definieras oftast målen som en ständig strävan mot att förbättras 
och anpassa sig till lokala bestämmelser, d.v.s. målen inom offentlig sektor kommer inte 
nödvändigtvis vara lika klara som de inom den privata sektorn.  

Inom den offentliga sektorn kan ibland konkurrensen vara lägre eller inte alls existerande, 
vilket bidrar till att den inte alltid har en lika stor utveckling vilket exempelvis kan ses inom 
skolor där den tekniska utvecklingen inte är speciellt stor (Jacobsen & Thorsvik 2002). Skolan 
är inte lika utsatt som andra branscher för konkurrens, eftersom det är Skolverket som reglerar 
om en skola får starta eller inte, vilket kan medföra att utvecklingen stagnerar, däremot kan 
det finnas andra faktorer som påverkar utvecklingen i skolan, som exempelvis en lärares 
professionalism eller en rektors drivkraft. 

Macchiavello (2008) beskriver att det är svårt att belöna en lärare med finansiella belöningar 
som grundas utifrån lärarens prestation, eftersom en lärares kvalité inte enbart går att mäta 
och bedöma utifrån elevernas resultat eller genom direkt övervakning av läraren. Dessutom 
skulle det tänkas att de ansvariga för belöningarna förutsätter att läraren utför ett bra arbete 
oavsett belöningen, att läraren gör sitt bästa för elevens skull. Detta skulle enligt Crewson 
(1997) förklaras med att den inre belöningen, vilket är det som en individ belönar sig själv 
med, t.ex. känslan av att göra något gott, är högre värderad än den yttre belöningen som 
någon ger en annan individ, för personal inom den offentliga sektorn. Det motsatta gäller för 
den privata sektorn där den yttre belöningen väger tyngre än den inre belöningen (Houston 
2000). Enligt Crewson (1997) är den inre belöningen hos individer i offentlig sektor mer 
framträdande jämfört med individer i privat sektor, därför skulle det vara bättre att anställa 
lärare som är mer drivna av den inre belöningen eftersom en engagerad lärare kan medverka 
till mer engagerade elever som presterar bättre resultat. En lärares yttre belöning är inte lika 
utbredd som i den privata sektor. Det sker oftast ingen finansiell belöning utöver den fasta 
lönen när det görs en bra prestation, som förslagsvis när klassen presterar bättre än 
genomsnittet. Strukturen på lärarnas löner är enligt Fölster, Morin och Renstig (2009) 
kompakta, där lärare överlag har ett litet löneutrymme.  

Fölster, Morin och Renstig (2009) beskriver att lön efter prestation skulle kunna ge resultat 
som spiller över på elevernas resultat eftersom läraren då hade haft incitament att prestera och 
få sina elever att prestera. Dock skulle utvärderingssystemet behöva utformas på ett sådant 
sätt att det inte riskeras att lärarna använder sig av betyginflation. Weibel, Rost och Osterloh 
(2009) har gjort en undersökning som visar att lön efter prestation har en stark negativ effekt 
på den inre motivationen. Detta medför att intresset för arbetet kommer att minska och då 
även engagemanget. Undersökningen visar dock att lön efter prestation däremot ökar den yttre 
motivationen vilket i sig kan bidra till ett ökat intresse och engagemang för arbetet.  
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1.2 Problemdiskussion 

Ett belöningssystem har till syfte att motivera anställda i deras arbete för att öka 
produktiviteten inom organisationen. Belöningssystemet fungerar som en del i styrningen av 
organisationen. Det har till syfte att få personalen att prestera bättre för att uppnå de uppsatta 
målen. Målen ska ständigt anpassas för att ge den bästa prestationen. De ska inte vara för 
svåra att uppnå och de ska moderniseras efterhand som de uppnås för att behålla motivationen 
hos personalen. Målen ska inte vara för svåra att uppnå eftersom motivationen då kan minska 
då målen känns ouppnåeliga (Mintzberg 1993).  

Målen och målsättningarna som finns inom den offentliga sektorn är ofta abstrakta, som t.ex. 
skolan där det från Skolverket finns mål på eleverna som inte enbart är kvantifierbara. Som 
exempel finns det mål på eleverna i Matematik A som är t.ex. att en elev skall kunna 
reflektera hur matematiken kan påverka kulturen i samhället, vilket kan göra det svårt att mäta 
och bedöma en lärare utifrån elevernas resultat. 

Belöningssystem delas upp i individuella belöningar, gruppbelöningar och kollektiva 
belöningar (Jacobsen & Thorsvik 2002). Individuella belöningar ges till den enskilda 
individen i en organisation och den baseras på individens prestation, medan gruppbelöningar 
tilldelas en grupp vars gemensamma insats har lett fram till en prestation. Belöningar som 
tilldelas alla inom organisation kallas systembelöningar, men eftersom vi anser att 
systembelöningar är ett svårförståligt begrepp väljer vi att använda termen kollektiva 
belöningar i fortsättningen istället. Belöning kan delas upp i yttre och inre belöning hos 
individen där den inre belöningen exempelvis kan bestå av positiva känslor eller stolthet över 
en presterad arbetsinsats. Den yttre belöningen kan exempelvis bestå av lön, bonus och 
förmåner i form av t.ex. bil från företaget (Jacobsen & Thorsvik 2002). Yttre belöning är 
sådant som en anställd får av någon annan i organisationen, t.ex. lön, befordran etc. (Houston 
2000).  

Enligt Fölster, Morin och Renstig (2009) har skolans resurser från 1993 till 2007 ökat med 
åtta procent. Elevernas resultat har dock inte förbättrats med åtta procent, utan det har snarare 
fått motsatt effekt, d.v.s. elevernas resultat har istället minskat, mätt på andel som lämnar 
grundskolan med underkänt i minst ett ämne och på antalet som är icke behöriga att utbilda 
sig på gymnasiet. Fölster, Morin och Renstig (2009) tar upp att det inte är mängden resurser 
som läggs på skolan som har betydelse utan hur resurserna utnyttjas. 

Vi vill undersöka om ett belöningssystem för lärare kommer att påverka elevernas resultat. 
Det skulle kunna tänkas att om en lärare blir mer motiverad av ett belöningssystem, kommer 
denne att engagera sig mer på sina lektioner och det kommer därigenom leda till högre 
resultat hos eleverna. Genom att undersöka belöningssystemets utformning vill vi se om det 
går att dra några slutsatser mellan belöningssystemet och eventuella effekter på elevernas 
betyg. 

1.3 Problemformulering 

I vår uppsats avser vi att fokusera på följande frågeställning: 

Vilken inverkan har ett belöningssystem för lärare på elevers resultat? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att försöka förklara hur ett belöningssystem för lärare kommer att 
påverka de resultat som eleverna presterar. 
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2 UPPSATSENS METOD 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vilka metoder vi har valt att använda oss av i vår 
uppsats och argumenterar för dessa val. Vi kommer att redovisa för vilken ansats vi använder 
och varför vi valt att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod. 

En stor del av vår teori kommer från vetenskapliga artiklar. Vi har valt att lägga en stor vikt 
vid vetenskapliga artiklar eftersom det ger en möjlighet att få tillgång till modernare 
forskning. En del av den grundläggande teorin har vi anträffat bland litteratur i bokform. I 
många fall är denna form av litteratur något äldre än de vetenskapliga artiklarna, men då den 
grundläggande teorin inte förändras i lika stor utsträckning som nya rön, anser vi att den är 
minst lika tillämpningsbar. Den nya forskningen bygger ofta på äldre grundläggande 
forskning, och vi anser därför att den grundläggande teorin kan vara en bra utgångspunkt att 
bygga vidare på. 

Vi har ägnat tid åt att läsa in oss på litteratur av diverse slag för att få en inblick i 
belöningssystemet och motivationen, för att kunna utgå från en bra grund i vår uppsats. Under 
tiden som vi har läst in oss på litteraturen har vi kontinuerligt försökt att reflektera över 
faktorer som har dykt upp i artiklar och som vi anser kan vara aktuella i vår modell. Det finns 
oändligt många faktorer och delar som är möjliga att utforska och eventuellt testa i vår modell 
men vi har försökt att avgränsa oss och därför valt de delar som vi anser verkar mest 
intressanta och aktuella för vår undersökning utifrån den litteratur vi studerat och hur ett 
belöningssystem för lärare skulle kunna påverka elevernas resultat. 

2.1 Ansats 

Vi kommer att använda oss av en deduktiv ansats i vår uppsats (Jacobsen 2002), eftersom vi 
jämför våra teorier mot en stor population för att utreda om det finns några samband mellan 
ett belöningssystem hos lärare och elevers prestation. Genom en deduktiv ansats utgår vi från 
redan befintlig teori, för att sedan försöka härleda nya samband. Vi läser in oss på teorier om 
belöningssystem och motivation för att sedan kunna skapa en modell som vi kommer att testa 
på ett empiriskt material. I vårt fall vill vi undersöka om ett belöningssystem för lärare har 
någon effekt på elevers resultat. Vi har studerat teori i och omkring belöningssystem för att 
sedan kunna sätta upp ett antal hypoteser som vi vill testa. För att komma fram till vilka 
hypoteser vi ska sätta upp har vi läst om vad tidigare forskning har kommit fram till i liknande 
undersökningar, t.ex. undersökningar inom liknande branscher och yrken. Det finns inte 
många undersökningar som riktar sig specifikt åt belöningssystem för lärare och därför har vi 
använt oss av mer generell tidigare forskning i vår insamling av litteratur. Det finns även en 
del olika undersökningar i artiklar som motsäger varandra. Detta kommer troligen få till följd 
att våra resultat blir svåra att förutspå och detta leder förhoppningsvis till en spännande 
undersökning. 

Eftersom vi har valt en deduktiv strategi kommer vi även använda oss av en positivistisk 
metod. Utgångspunkten för den tolkningsbaserade inriktningen är människors åsikter, tankar 
och handlingar. Detta leder till att stora delar av det positivistiska synsättet faller eftersom den 
bygger på generella handlingar och det borde därför innebära att alla människor tänker och 
agerar lika (Jacobsen 2002).  

En positivistisk metod görs på distans och målet är, till skillnad från den tolkningsbaserade 
inriktningen, att den ska vara så generell som möjligt. Omgivningen undersöks på ett neutralt 
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sätt. Positivismen utgår ifrån att sätta upp diverse påståenden som ska testas med hjälp av 
mätbar data, istället för att intervjua personer om deras enskilda åsikter. Flera undersökningar 
kan därför jämföras och sammanställas för att få en överblick på vad det är som generellt 
påverkar och styr verkligheten. Utgångspunkten för positivismen är att den sociala 
verkligheten ska kunna mätas med siffror (Jacobsen 2002). Vi kommer, som nämnts tidigare, 
att göra en positivistisk undersökning för att på sätt se om det finns några generella samband 
mellan ett belöningssystem för lärare och elevers betyg. Vi har valt att göra en positivistisk 
metod eftersom vi vill få fram ett generellt samband mellan belöningssystemet och dess 
effekter på elevers resultat. Eftersom vi ännu inte funnit någon forskning på svenska skolor 
kring detta ämne börja vi med att undersöka om det finns ett generellt samband. Vi kommer 
därför att sätta upp ett antal påståenden som vi sedan ska testa för att se om vi kan finna något 
samband.  

2.2 Kvantitativ undersökning 

Enligt Jacobsen (2002) är en kvantitativ undersökning relaterad till ”siffror” medan en 
kvalitativ undersökning är relaterad till ”ord”. I en kvantitativ undersökning samlas ett stort 
datamaterial in som kan mätas och jämföras. Detta görs oftast i form av enkätundersökningar 
eller liknande vilket även vi kommer att använda oss av. Med hjälp av enkäterna kommer vi 
att samla in information om hur belöningssystem ser ut och på vilket sätt de används inom 
skolor. Förutom den data vi får från enkäterna kommer vi även att samla in statistik från 
Skolverkets hemsida, Statistiska Centralbyrån och Arbetsförmedlingen. Den data vi får fram 
från enkäterna kommer vi korrelera mot betyg från ett stort antal skolor. 

Vi kommer att sätta upp ett antal hypoteser som vi kommer att testa. För att kunna testa 
hypoteserna ska vi samla in data från bland annat Skolverket där elevers betyg från alla 
gymnasieskolor finns tillgängliga. Dessa data kommer vi sedan att korrelera mot den data vi 
samlat in från enkäterna om hur ett belöningssystem för lärare ser ut för att se om det finns 
några samband. För att få fram information om faktorer som kan påverka ett belöningssystem, 
d.v.s. kontrollfaktorer, kommer vi ägna tid åt att studera tidigare forskning som gjorts på 
området om elevernas resultat. Därefter kommer vi utifrån vad tidigare teori anser vara de 
mest påverkande faktorerna bestämma vilka faktorer det är som vi kommer att fokusera 
närmare på. Dessa kommer vi att ta upp i operationaliseringen. All vår data, d.v.s. faktorer vi 
tror påverkar belöningssystem, data från enkäter samt data från Skolverket kommer sedan att 
jämföras i en kvantitativ undersökning för att se om det går att generalisera resultatet mot en 
population d.v.s. elevers betyg. 
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3 TEORI 

I detta kapitel kommer vi att behandla de teorier vi anser är väsentliga utifrån vår 
frågeställning. Dessa teorier skapar den grund som vi sedan baserar våra hypoteser på. 
Motivationen kommer att förklaras först, eftersom hela belöningssystemet kan ses som en 
form av yttre belöning, samt att motivationen är en viktig komponent för ett fungerade 
belöningssystem, sedan kommer belöningssystemet att förklaras mer ingående . Våra 
hypoteser kommer att presenteras och motiveras efter hand i teorin. 

3.1 Utgångspunkten för vår uppsats 

Bild 3.1 Utgångspunkten i vår uppsats 

 

Vår utgångspunkt för uppsatsen ser ut enligt ovan, där vi tror att utformningen av 
belöningssystem, med hänsyn till formen och subjektet, kommer påverka lärarnas motivation 
vilket kommer att återspeglas i lärarens prestation. Hur en lärare sedan presterar kommer 
sedan att ha effekt på elevernas betyg. Vi kommer därför att undersöka om det finns ett 
samband mellan utformningen på ett belöningssystem och elevernas resultat för att kontrollera 
om vårt antagande stämmer. 

3.2 Motivation 

Ryan och Deci (2000) beskriver att motivation är när en individ är inspirerad till att göra 
något. Om en individ inte är inspirerad till att utföra en viss uppgift är individen omotiverad 
och vice versa. En individs motivation delas upp dels enligt vilken nivå av motivation som 
kan beskrivas som mängden av motivation och dels på inriktning på motivationen d.v.s. 
vilken sorts motivation.  

Inriktningen på motivationen som Ryan och Deci (2000) beskriver är dels den inre 
motivationen, som härstammar ur en individs intresse för att utföra en specifik aktivitet, 
vilken genomförs för att individen själv finner denna intressant, givande eller utmanande. Den 
andra inriktningen på motivationen är den yttre motivationen, vilket är något som en individ 
utför för att det leder till något som denne kan se som ett resultat för utfört arbete, t.ex. 
belöning för att ha utfört en viss uppgift.  
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Perry och Porter (1982) tar upp fyra faktorer som de delar in som viktiga när det gäller att 
förklara vad som påverkar motivationen hos en individ i en organisation. 

• Den första är individuell karaktäristika, vad den anställde bär med sig till jobbet i form 
av attityder och normer. I denna kan det tänkas att en lärares utbildning ingår eftersom 
en behörig lärare genomgått en process i utbildningen där denne får med sig normer 
och attityder från utbildningen om hur en lärare bör bete sig. 

• Den andra är jobbkaraktäristika, vad en person gör på jobbet. Denna faktor kan mätas 
som t.ex. en individs prestation, vilken grad av måluppfyllelse en person uppnår på 
jobbet och hur utmanande jobbet är för denne. För en lärare skulle detta kunna vara 
t.ex. när läraren får en ”lågpresterande” klass att prestera bättre än snittet eller att ens 
klass presterar bättre än kollegers klasser. 

• Den tredje är arbetsmiljökaraktäristika som i sin tur kan delas upp i två olika 
underkategorier, direkt miljö, t.ex. arbetskollegor och chefer eller i organisatoriska 
åtgärder, som kan räknas som belöningssystem för individen och gruppen där även 
skapandet och förändrandet av arbetsmiljön ingår.  

• En fjärde faktor som påverkar motivationen är den miljön som ligger utanför 
organisationen, t.ex. hur medborgare i samhället kan påverka med sina värderingar 
och attityder, hur politiker kan påverka organisationen genom lagstiftning och hur 
demografin i organisationens område ser ut. 

Perry och Wise (1990) beskriver att individer kommer vara motiverade att prestera om de 
finner sitt jobb meningsfullt och att de känner att de har ansvar för det resultat som kommer 
från deras arbete. De beskriver att autonomi och möjligheten att identifiera sig med uppgiften 
ingår i kategorin jobbkaraktäristiska. En lärares arbete kan tänkas vara relativt autonomt 
eftersom det är läraren själv som är ansvarig för att få sina elever att prestera. 

Motivationen hos en individ i en organisation kan enligt Crewson (1997) ta form av två olika 
belöningar, inre belöning och yttre belöning. Den inre belöningen är en belöning som 
individen ger sig själv som t.ex. den inre känslan av att ha gjort något bra, känslan av att 
lyckats uppnå något eller när en individ hjälpt någon annan. Den yttre belöningen är en 
belöning som ges av någon annan som exempelvis sjukvårdförmåner, ökad lön och befordran. 
Crewson (1997) kom fram till att det är mer sannolikt att en offentligt anställd drivs av den 
inre belöningen framför den yttre belöningen, dock beror det på om den anställde är 
engagerad i det arbete som en offentlig organisation utför och där individen känner en hög 
tillfredställelse av en inre belöning när arbetet är utfört. 

Perry och Wise (1990) menar att alla individer är olika och deras motivationer förändras 
under deras livstid. Det kan bero på exempelvis hur individen påverkas av omgivningen och 
var i karriären de befinner sig. Ett belöningssystem borde därför påverka individer olika 
beroende på deras ålder. 

3.2.1 Public-Service Motivation 

Perry och Wise (1990) beskriver public-service motivation (PSM) som en individs förmåga 
att möta de behov och åtaganden som finns inom den offentliga sektorn.  

Houston (2000) beskriver att en offentligt anställd blir motiverad av att tjäna allmänheten och 
drivs därför av andra jobbkaraktäristika jämfört med en anställd inom privat sektor. 
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Författaren fann att ålder minskar behovet av en hög inkomst men att det är viktigare för en 
äldre individ att ha korta arbetsdagar och att jobbet är meningsfullt. Författaren fann 
korrelation mellan utbildningens längd och inkomsten, att ju längre utbildning desto mindre 
viktigt var det med hög inkomst och jobbsäkerhet men att det var viktigare med ett 
meningsfullt jobb. Detta är kanske anledningen till att lärare väljer att jobba som lärare, 
eftersom de har en lång utbildning men ändå accepterar en relativt låg lön, då de finner sitt 
arbete meningsfullt. Dessutom fann Houston (2000) att ju mer prestige det är i ett yrke desto 
mindre vikt ligger det i att ha jobbsäkerhet, men det ökar vikten av att ha ett meningsfullt 
jobb.  

Perry och Wise (1990) tar upp att motivationen för att jobba i den offentliga sektorn 
härstammar från individens åtagande och engagemang för organisationen, känslan av att göra 
något gott. En offentlig organisation kommer enligt författarna attrahera individer som drivs 
av de jobb som organisationen erbjuder och att det inte kommer att finnas ett behov att ett 
incitamentsystem som direkt påverkar individens beteende, eftersom individerna själva har ett 
engagemang för jobbet.  

Professionalism är en faktor som påverkar populariteten för anställningar i den offentliga 
sektorn (Perry & Wise 1990). Det har även visat sig att en stor del av motivationen hos 
anställda inom den privata sektorn ofta har sin bakgrund i individens personliga 
nyttomaximering. Perry och Wise (1990) nämner även en undersökning där det visade sig att 
de mer erfarna och högutbildade arbetarna till större del väljer att arbeta inom den offentliga 
sektorn, trots att de i genomsnittet erbjuds lägre löner. Detta kompenseras dock med de 
egenskaper som ett belöningssystem ger inom den offentliga sektorn. De menar att anställda 
borde bli mer motiverade till att göra ett bra jobb då de känner att de kan bidra och ha ett 
ansvar för de uppgifter som de är med att prestera. De anställda som är mest motiverade 
kommer vara de som är mest engagerade i arbetet och bryr sig om företagets/organisationens 
prestation.  

Enligt Jerkiewicz, Massey och Brown (1998) skiljer sig en offentlig sektor från en privat 
sektor på vad som driver motivationen på arbetet, i undersökningen visade det sig att den inre 
motivationen var det viktigaste för att motivera en anställd i en offentlig sektor medan den 
yttre motivationen var mer motiverande i den privata sektorn. I sin undersökning fann 
Jerkiewicz, Massey och Brown (1998) dock att hög lön var högt rankad i den offentliga 
sektorn. Detta skulle enligt Fölster, Morin och Renstig (2009) kunna förklara varför kvalitén 
på undervisningen sjunker, eftersom löneutvecklingen hos lärare har varit flackare än inom 
många andra yrkeskategorier har detta lett till att vissa individer som är lämpade för läraryrket 
söker sig till andra yrken där lönen är högre, men detta motsägs av det Perry och Wise (1990) 
beskriver om professionalism. 

3.3 Belöningssystem  

3.3.1  Belöningssystemets funktion 

Det finns olika typer av normsystem och principer som ligger till grund för 
verksamhetsstyrning och dessa normsystem och principer kan bestå av exempelvis sanktioner 
där syftet är att styra individers beteende i en viss riktning. Belöningssystem är ett exempel på 
ett sådant normsystem. Det kan vara svårt att belöna rätt prestationer för att få ett så bra 
resultat som möjligt utan att det ger konsekvenser. Exempelvis kan belöning utifrån resultat 
från vissa enheter göra att andra enheter sätts åt sidan och genererar sämre resultat (Johanson 
& Skoog 2007). 
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Grant (2008) beskriver att inom en organisation kommer medlemmar att ha olika mål som 
dessutom kan vara i konflikt med varandra och med organisationen. Som lösning för att 
överkomma målkonflikter krävs att det skapas incitament för medlemmarna att anpassa sina 
mål efter organisationen och att överordnade kontrollerar medlemmarna. En organisation kan 
enligt Eisenhardt (1985) låta medlemmarna ha olika mål förutsatt att det finns ett noggrant 
utvärderingssystem. När en medlem i organisationen förstår och tagit till sig organisationens 
mål kommer medlemmarna i organisationen att samarbeta för att uppnå organisationens mål 
(Eisenhardt 1985). Belöningar till anställda används som ett sätt att få personalen att uppnå 
organisationens mål (Armstrong 2002).  

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver att genom incitament kan anställda styras och 
motiveras för att uppnå organisationens mål. En individ kan bli belönad av ett positivt 
incitament t.ex. en finansiell belöning vilket kan öka en individs tillfredställelse på arbetet. 
Dock kan individen även bli bestraffad genom sanktioner som t.ex. att en lärare får ökad 
övervakning från sina överordnade eller en sämre presterande klass att undervisa i, vilket kan 
sänka tillfredställelsen som denne känner för arbetet. Johanson och Skoog (2007) menar att 
någon form av belöningssystem bör finnas i organisationer för att uppnå en mer 
mångdimensionell och utvecklande verksamhetsstyrning. Dock bör inte belöningssystemen 
enbart fokusera på finansiella mått, eftersom det finns organisationer som inte främst har 
finansiella mål som t.ex. skolor. Ett belöningssystem bör därför vara noga planerat utifrån 
företagets vision och mål för att kunna ge ett effektivt resultat. Det kan exempelvis vara att 
företaget belönar efter de resultat som baseras på kvartal eller år, medan företagets mål är att 
generera vinst under en långsiktig period. Då finns det en risk att företagets mål hamnar i 
skuggan av belöningssystemet. Ett belöningssystem kan även baseras både på jämförelser 
inom organisationer, där olika enheter jämförs med varandra och på jämförelser mellan olika 
organisationer (Johanson & Skoog 2007). Som exempel kan en lärares resultat, exempelvis 
betygsfördelningen på samma klass, jämförs med en annan lärares resultat inom samma skola 
samt att en skolas sammanlagda resultat mäts i förhållande till andra skolor. 

3.3.2 Belöningssystemets utformning 

Ett belöningssystem kan bestå av finansiella belöningar som fast lön eller variabel belöning 
och av ickefinansiella belöningar som ansvar, beröm och personlig utveckling. Den tredje 
typen av belöning består av förmåner för de anställda som pension, sjukpenning och bil 
genom företaget. Dessa tre typer av belöningar bildar tillsammans belöningen i ett 
belöningssystem (Armstrong 2002).   

Genom att använda sig av ett belöningssystem kan organisationen visa vilka delar som 
värdesätts i organisationen, förutsatt att de väljer att belöna efter dessa. Organisationens syfte 
med belöningar är bland annat att motivera och behålla kompetent personal, att förmedla 
organisationens värde och prestation, samt att stötta olika förändringar inom organisationen 
som rör bland annat kulturer och strategier (Armstrong 2002).   

Ett belöningssystem ur de anställdas synvinkel har till syfte att se de anställda som 
intressenter där de har möjlighet att påverka det belöningssystem som de ingår i, få dem att 
känna sig rättvist behandlade och att känna att de tillhör ett öppet system, d.v.s. de ska veta 
vad som krävs för att få belöningar (Armstrong 2002). Zobal (1999) tar upp att om en anställd 
ska bli påverkad av ett belöningssystem måste den anställda förstå hur det verkar och 
acceptera det. Hur den anställde uppfattar belöningssystemet beror på vilka mått som påverkar 
utvärderingen av den anställdas prestation. 
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Designen på belöningssystemet har, enligt Berger och Berger (2000), tre kriterier som det ska 
uppfylla. Belöningssystemet måste vara internt rättvist inom organisationen, d.v.s. de 
anställda måste bli belönade efter vad värdet på deras prestation är, belöningen måste vara 
minst i samma nivå som liknande jobb på marknaden, annars kommer den anställde söka sig 
vidare till något annat jobb och belöningen måste personligt motivera de anställda. Dessutom 
är det tänkbart att det blir en form av inlåsningseffekt, att när den anställde blir mer betald i 
jämförelse med liknande jobb på marknaden får denne incitament att stanna kvar på det 
nuvarande arbetet. Problemet enligt Berger och Berger (2000) är att de olika kriterierna 
krockar med varandra, d.v.s. att om en anställd ska bli belönade efter vad värdet av deras 
arbete är, kommer priset på arbetet att läggas högre än marknadspriset och då skapa en intern 
orättvisa och om organisationen ska motivera de anställda personligen kommer den 
administrativa bördan att öka eftersom belöningen då är individuell. 

Allen och Helms (2001) fann att ett välutformat belöningssystem kan leda till att 
organisationen presterar bättre och det verkade även som att vissa typer av belöningar 
fungerar bättre än andra, vilket beror på hur organisationen är utformad.  

Det finns fyra belöningsfaktorer som Allen och Helms (2001) fann som viktiga: 

1. Ett individuellt utformat prestationssystem, eftersom en individs aktiviteter och 
resultat får en direkt koppling till belöningen. Om en individ blir belönade efter sin 
egen prestation kommer denne förhoppningsvis vara mer motiverad att uppnå sina 
prestationsmål och då kommer hela organisationen gynnas, under förutsättning att en 
överordnad har satt upp mål som överrensstämmer med organisationens övergripande 
mål. 

2. Regelbundna uppskattningar och beröm från överordnade eftersom den anställde då 
får en indikation om prestationen. Dessa uppskattningar och beröm är direkta, d.v.s. de 
delas ut när en överordnad observerat prestationen och ger en direkt feedback på en 
individs beteende och prestation.  

3. Belöning som är knutet till icke finansiella mått, t.ex. kundtillfredsställelse, eftersom 
en organisations hela resultat beror på kunderna. Om den anställde då belönas efter 
kundernas bedömning kommer den anställde anstränga sig för att ge kunden vad den 
vill ha. 

4. Möjligheten att belönas med optioner i företaget, eftersom en anställd då kommer att 
tänka långsiktig på vad som är organisationens bästa och inte bara kortsiktigt för att 
maximera sin prestation, samt att den anställdes aktiviteter bättre kommer 
överrensstämma med organisationens prestation. 

Baker, Jensen och Murphy (1988) tar upp att en starkt prestationsbaserad belöning kan 
motivera anställda att göra exakt vad de blir tillsagda. Dock kan det bli negativa effekter 
eftersom det finns en risk att de anställda inte tar några initiativ att utföra något arbete utöver 
det som mäts och utvärderas. 

3.3.3 Belöningssystemets kriterium  

Kompetenser hos en anställd kan beskrivas som de egenskaper denne har som exempelvis 
utbildning, förmågor och beteende. Att bli belönad utifrån sina kompetenser är vanligt 
förekommande vid belöning av överordnade och professionellt yrkesverksamma. De 
kompetenser och uppgifter som blir belönade i sådana belöningssystem är ofta mer abstrakta 
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och är mindre sammanlänkande med specifika uppgifter. Dessa individers belöning kan även 
komma ur individens analytiska förmåga, värderingar och personlighetsdrag. Om en anställd 
inte ges möjlighet att utveckla de förmågor och kompetenser som erfordras av 
belöningssystemet kan det leda till att de anställda blir frustrerade, eftersom de då inte når upp 
till kriterier som ställs (Berger & Berger 2000)  

Om resultatet som en individ presterar inte kan mätas och utvärderas, samt om uppgifterna 
inte går att kontrollera direkt, kommer rekryteringen till denna form av jobb ske via en 
socialisationsprocess (Eisenhardt 1985), där t.ex. en behörig lärare förväntas bete sig på ett 
visst sätt när den anställs. Eisenhardt (1985) beskriver att om en medlem i en organisation har 
uppgifter som inte är direkt kontrollerbara kommer organisationen inte att styra beteendena 
hos medlemmarna, därför att organisationen inte kommer att kunna utvärdera prestationen 
utifrån beteendena. En lärares yrke är ett flerdimensionellt arbete, där kvalitén inte enbart går 
att mäta utifrån studenters testresultat eller betyg, utan yrket kräver samarbete mellan kollegor 
och därför är individuella prestationsbelöningar svåra (Burgess & Ratto 2003; Macchiavello 
2008). 

3.3.4 Belöningssystemets subjekt 

Jacobsen och Thorsvik (2002) tar upp att det går att belöna på tre sätt, individuellt, 
gruppbaserat eller genom kollektivbelöning.  

Den individuella belöningen sker på individuell basis och baseras på individens prestation 
inom organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2002). Grant (2008) beskriver att en individuell 
belöning kan ge effekten att individer inom organisationen inte samarbetar med varandra. 
Baker, Jensen och Murphy (1988) beskriver att en anställd kan känna sig orättvist behandlad 
om en kollega får större bonus än vad han/hon själv får och därigenom kan denna orättvisa 
sänka moralen och produktiviteten hos den anställda.  

En gruppbelöning innebär att alla inom en grupp i organisationen blir belönade efter det som 
gruppen har presterat, en fördel med gruppbelöning är att individer inom organisationen får 
incitament att samarbeta (Jacobsen & Thorsvik 2002). Möjligheten att lyckas uppfylla 
uppgifter, vilka kan ge gruppbelöningar beror på fördelningen av resurser, information och 
kunskap inom organisationen. Även möjligheten att bli belönad gemensamt beror på hur en 
individs prestation förhåller sig till sina kollegors prestationer (Wageman & Baker 1997). 
Gruppbelöningen kan ge upphov till övervakning av och mellan de anställda, men det finns en 
risk att de anställda jobbar mindre och övervakar varandra mer (Baker, Jensen & Murphy 
1988). En gruppbelöning kan få den negativa effekten att en anställd som arbetar hårdare 
kommer bli belönad på samma sätt som en som inte arbetar lika hårt, vilket ger upphov till 
friåkare (Baker, Jensen & Murphy 1988) och en upplevd orättvisa, eftersom en individ som är 
hårt arbetande blir belönad på samma sätt som en lat arbetande. Enligt Wageman och Baker 
(1997) kommer risken för friåkare öka ju större gruppen är, men att friåkare bara uppstår när 
individen endast blir belönad genom gruppens prestation. Jacobsen och Thorsvik (2002) 
menar att samarbetet mellan olika grupper kommer att bli lidande eftersom det blir en ökad 
konkurrens. London och Oldham (1977) identifierade i sin undersökning att organisationens 
mål och prestation gynnas och ökar förutsatt att det används antingen en individuell belöning 
eller en gruppbelöning som baseras på de individer som presterar bäst. En gruppbelöning som 
ges till alla inom en organisation, eller till t.ex. alla lärare på en skola, kallas kollektiv 
belöning (Jacobsen & Thorsvik 2002).  



11 
 

Eftersom skolan, där lärare är en grupp individer som ingår i en professionell yrkeskår, där en 
behörig lärare genomgått en högre utbildning för att få arbeta som lärare, kan det enligt 
Brignall och Modell (2000) förväntas att denna yrkeskategori först och främst är inriktade på 
belöningar som är ickefinansiella och som inriktar sig till individen som exempelvis 
individens välbefinnande och möjligheten att utveckla sina kunskaper.  

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver att den finansiella belöningen är ett viktigt medel 
för att tillfredställa vissa behov hos individen, men att efter en viss nivå kommer den 
finansiella belöningen inte nödvändigtvis vara lika viktig som den ickefinansiella belöningen.  
Burgess och Ratto (2009) beskriver att det finns finansiell belöning efter prestation i skolor 
där outputen från studenterna mäts som provresultatet i förhållande till deras personliga 
karaktäristiska (ras, lön och socioekonomisk status). En risk med prestationsmätning är att 
den som utvärderas endast fokuserat på det som mäts, som exempelvis om en lärare bedöms 
efter det som eleverna presterar på prov, kommer en lärare hjälpa eleverna med vad som 
förväntas komma på proven, som t.ex. nationella prov, istället för att fokusera på kunskapen 
inom ämnet. Detta eftersom att skolor belönas utifrån hur eleverna presterar, vilket kan leda 
till att vissa delar i undervisning kommer att värderas lägre än andra (Van Thiel & Leeuw 
2002).  

Sättet att se på belöningar i arbetet är olika beroende på var i karriären som individen befinner 
sig. Trygghet och status är två faktorer som får ändrad betydelse genom karriären. 
Traditionellt har det funnits ett problem kring lönen och dess grad av tillfredsställelse inom 
den offentliga sektorn (Bonsdorff & Moilanen 2005).  

En individuell belöning kan baseras på t.ex. en individs prestation eller kompetenser. Detta 
kan ha effekten att andra individer i organisationen som inte blir belönade kan känna sig 
orättvis behandlade. Därigenom kan produktiviteten och moralen sänkas hos de individer som 
inte blir belönade. Dessutom riskerar samarbetet mellan kollegor att bli lidande, eftersom de 
inte belönas om de hjälper andra att prestera. Däremot skulle delar av läraryrket kunna ses 
som ett individuellt yrke, eftersom en enskild lärare själv kan påverka sin prestation inne i 
klassrummen och just där inte är så starkt beroende av samarbeten med kollegorna. Därför 
anser vi att individuella belöningar kommer att ha en positiv effekt på elevernas betyg, 
eftersom läraren blir motiverad när denne själv kan påverka sin situation. Detta leder fram till 
vår första hypotes: 

Hypotes 1: Individuella belöningar till lärare kommer att ha positiva effekter på elevernas 
betyg 

Genom att gruppbelöningar kan ge anställda incitament att samarbeta inom gymnasieskolor, 
kan lärarna bli sammansatta till grupper i form av arbetslag. Där skulle en gruppbelöning 
kunna hjälpa till att få lärarna att samarbeta. Och eftersom en gruppbelöning ger lärare 
incitament att samarbeta anser vi att gruppbelöningar kommer har positiv effekt på elevernas 
betyg, eftersom genom samarbete kan den prestation som läraren presterar förbättras och 
därigenom skapa bättre betyg hos eleverna. Detta leder fram till vår andra hypotes: 

Hypotes 2a: Gruppbelöningar till lärare kommer att ha positiva effekter på elevernas betyg. 

Eftersom en kollektiv belöning kan ses som en sorts gruppbelöning som ges till alla 
individerna inom organisationen skulle en kollektiv belöning också ge incitament till 
samarbeten. Om en kollektiv belöning ges till alla individer som t.ex. alla lärare på hela 
skolan skulle de negativa effekterna, såsom friåkare och ökad övervakning kunna få övertag 
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och därigenom skulle motivationen kunna minska hos lärarna och därigenom sänka 
prestationen, vilket gör att elevernas betyg försämras. Detta leder fram till vår nästa hypotes: 

Hypotes 2b: Kollektiva belöningar till lärare kommer att ha negativa effekter på elevernas 
betyg. 

3.3.5 Belöningssystemets utvärderingsfas 

Om en individ möts av mål som upplevs som för enkla eller alldeles för svåra och 
ouppnåeliga, kommer detta påverka motivationen hos individen negativt. Därför bör målen 
vara tillräckligt svåra för att dessa ska påverka individen att kämpa för dem, men inte vara 
ouppnåeliga (Anthony & Govindarajan 2007). 

Enligt Behn (2003) mäts prestationen i en organisation därför att den i slutändan ska ha som 
syfte att förbättra prestationen i organisationen. Genom att mäta prestationen kan någon 
utvärdera den. För att en överordnad skall kunna utvärdera prestationen måste denne veta vad 
det är som organisationen skall uppnå. En överordnad kan använda sig av prestationsmått för 
att få reda på hur de ska förbättra prestationen i organisationen. När den överordnade 
använder sig av prestationsmått kan denne då få en chans att motivera de anställda eftersom 
det då finns specifika prestationsmål på de anställda som dessa kan utvärderas efter och detta 
leder till att de anställda vet vad som borde presteras (Behn 2003).  

Utvärderingen av prestationen kan vara subjektiv eller objektiv. Objektiva utvärderingsmått är 
t.ex. uppnådd försäljning medan subjektiva utvärderingsmått är t.ex. en uppskattning på hur 
mycket individen tillför i organisationen (Baker, Jensen & Murphy 1988). Enligt Zobal 
(1999) kan en organisation påverka känslan av kontroll hos en grupp av anställda genom att 
involvera dessa i skapandet och utvärderingen av måtten, samt genom att lära dem hur dessa 
mått påverkar organisationen, från gruppen till den övergripande organisationen. Den 
objektiva utvärderingen har enligt Baker, Jensen och Murphy (1988) flera negativa 
egenskaper gentemot den subjektiva bedömningen, t.ex. kommer en felaktigt fastställt 
utvärderingsmått bidra till att den anställde kan utnyttja systemet och fokusera på det som 
mäts och inte på vad meningen med målet var. Författarna (Baker, Jensen & Murphy 1988) 
tar upp ett exempel där personal på ett löpande band fokuserar på kvantitet istället för kvalitet. 
Därför kan en subjektiv bedömning vara bättre då ledaren kan värdera vad den anställde 
tillfört organisationen. En överordnad föredrar att använda sig av objektiva utvärderingsmått 
eftersom det minskar risken för konflikter med missnöjda anställda och att den överordnade 
slipper förklara sig för de anställda (Baker, Jensen & Murphy 1988).  

Ett problem med belöning efter prestation är att definiera prestationen korrekt, så att 
organisationen inte betalar för ansträngningen utan för resultaten. Även om en organisation 
klarar att definiera prestationsmåtten på ett bra sätt kan det uppstå komplikationer som t.ex. 
att belöna den som presterar bäst tillräckligt mycket (Berger & Berger 2000). Att mäta 
prestation i offentlig verksamhet, i t.ex. skolor, kan vara problematisk eftersom det där kan 
vara svårt att definiera, mäta och belöna outputen som individer i verksamheten genererar 
eftersom en organisation i den offentliga sektorn brukar bestå av flera komplexa och icke-
klara mål (Burgess & Ratto 2003; Behn 2003; Van Thiel & Leeuw 2002). Dessa komplexa 
och icke-klara mål kan placeras i motivationsfaktorerna som både arbetsmiljöskaraktäristiska 
och som jobbkaraktäristiska, eftersom den berör både de organisatoriska åtgärderna och den 
grad av måluppfyllelse som en individ kan känna (Perry & Porter 1982). Ballou (2001) fann i 
sin studie av en prestationsbaserad lön hos lärare i USA att ju större roll en prestationsbaserad 
lön har hos lärare, desto mindre inflytande har lärarnas fackförbund. Houston (2000) 
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beskriver att om ett prestationsbaserat belöningssystem ska lyckas i den offentliga sektorn 
måste det vara designat kring mer än den finansiella belöningen eftersom belöningssystemet 
måste erbjuda den offentligt anställda en tillfredställelse av jobbet.  

När en överordnad utvärderar en anställds prestation på jobbet, görs det enligt Berger och 
Berger (2000) för att prestationen ska bedömas mot det som avtalats i jobbeskrivningen, där 
det bör stå beskrivet vad som förväntas utav den anställda och på vilka grunder som den 
anställde blir bedömd efter.  

3.3.6 Belöningssystemets effekter 

Baker, Jensen och Murphy (1988) menar att prestationsbaserad belöning är ett kraftfullt medel 
för att motivera de anställda till att utföra uppgifterna som de är tilldelade, men eftersom 
individen blir belönad efter vad den presterar kommer detta att få negativa effekter, t.ex. att 
den kommer att ersätta andra motivationsfaktorer hos den anställda. Dessutom är det i likhet 
med vad Baker, Jensen och Murphy (1988) säger om objektiv bedömning, att den anställda 
riskerar att bara fokuserar på det som mäts. Belöning efter prestation i den offentliga sektorn 
kan påverka en individs inre motivation negativt, vilket beror på vilken typ av arbetssyssla 
som individen utför (Burgess & Ratto 2003; Drake, Wong & Salter 2007; Weibel, Rost & 
Osterloh 2009). 

Drake, Wong och Salter (2007) har gjort en studie där det visar sig att när anställda får 
feedback för en prestation eller när organisationen använder ett finansiellt belöningssystem 
har det en signifikant inverkan på anställdas motivation och prestation. Deras undersökning är 
gjord på anställda långt ner i en organisation och det verkar även som om undersökningen 
framför allt är gjord inom privat sektor även om detta inte framgår klart och tydligt i 
underökningen. Eftersom deras undersökning dessutom är gjord med utgångspunkt på 
individuella belöningar till anställda menar de att belöningssystem som är utformade på andra 
sätt än deras, exempelvis gruppbelöningar, kan påverka de anställda på ett avvikande sätt.  

Belöning efter prestation kan utföras på tre olika sätt, genom den fasta lönen, ickefinansiell 
belöning samt genom rörlig finansiell belöning (Drake, Wong & Salter 2007).  

Zobal (1999) beskriver att den fasta lönen är individuell och jobbrelaterad, d.v.s. att den beror 
på utbud och efterfrågan inom det specifika yrket och att den i första hand justeras genom en 
individs prestationer i organisationen eller om levnadskostnaderna i samhället ökar. Chiang 
och Birtch (2006) klassar den fasta lönen som en direkt finansiell belöning som tillhör jobbet 
och som bestäms av organisationen.  

Zobal (1998) beskriver finansiell belöning som en monetär belöning utöver den fasta lönen, 
att dessa är separata från uträkningen av den fasta lönen samt att dessa delas ut när 
förutbestämda mål uppnås. Den finansiella belöningen kan ta form av t.ex. bonus och 
löneförmåner (Anthony & Govindarajan 2007).  

Den ickefinansiella belöningen är t.ex. möjligheten till befordran, ökat ansvar (Anthony & 
Govindarajan 2007) och beröm från överordnade som ger individen ökat självförtroende 
(Baker, Jensen & Murphy 1988). Inom kategorin ickefinansiella belöningar tar Berger och 
Berger (2000) upp att inom den offentliga sektorn är symboliska belöningar vanligt 
förekommande. Författarna listar sju kategorier av symboliska belöningar. Dessa används för 
att ge den anställde en medvetenhet om sina handlingar samt att göra den anställde till en 
förebild för andra:  
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• Sociala belöningar kan vara t.ex. att en överordnad involverar, lyssnar, berömmer och 
kommer med feedback till den anställde, men även sociala events som exempelvis kick-
off, julfest m.m. Dessa belöningar används för att vara moralförstärkande, samt att ge en 
bekräftelse från organisationen till den anställde att denne utfört en önskvärd prestation.  

• Utveckling och kunskap är när en anställd får möjligheten att utveckla sina förmågor och 
kompetenser. Denna form av belöning är en viktig motiverande faktor eftersom 
utvecklingen inom olika branscher kontinuerligt förändras. 

• När en anställd tjänar poäng i ett poängsystem där denne sedan få välja varor från en 
katalog. 

• Resor är en annan form av belöning till en anställd, eller en grupp inom organisationen, 
t.ex. ett arbetslag. Den kan motivera om den blir en gruppbelöning eftersom hela gruppen 
åker till samma ställe och umgås. Den ger en möjlighet för de anställda att nätverka och 
öka lojaliteten för organisationen. 

• Symboliska gåvor är en gåva som är en form av erkännande t.ex. nytt skrivbord, väskor, 
parkeringsplats, gratis lunch m.m. Dessa kan användas för att ge en anställd erkännande 
om dennes prestation. 

• Intjänad arbetstid i ledighet från arbetet utöver sjukfrånvaro och semester m.m. De 
anställda kan betrakta dessa som en del av arbetsavtalet och inte som en belöning. 

• Flexibla arbetsscheman är när en anställd kan anpassa sina arbetstider efter sina personliga 
behov. 

En variabel lön kan i vissa fall vara mer attraktiv jämfört med en ökning i fast lön, eftersom 
en ökning i den fasta lönen ger en permanent fast kostnad. En ökning i den fasta lönen sker 
ofta i förhållande till inflation och hur marknadspriserna på liknande löner rör sig. En fördel 
med en variabel lön är att den skapar en anledning för den anställde att förbättra sig istället för 
att slappna av, vilket kan vara en effekt i en ökning i den fasta lönen (Berger & Berger 2000).  

Bonsdorff och Moilanen (2005) fann i sin undersökning att chansen att utveckla sig själv, 
beröm, trygghet och intressanta arbetsuppgifter var några av de ickefinansiella 
belöningsfaktorer som anställda fick ta del av. Oavsett ålder var alla dessa faktorer aktuella. 
Deras slutsats är att oavsett ålder får de ta del av samma finansiella och ickefinansiella 
belöningar. Pengar är oftast den belöning som de flesta anställda förknippar och anser är den 
viktigaste delen i ett belöningssystem. Inom den offentliga sektorn blir den ibland begränsad 
eftersom sådana organisationer är beroende av bland annat lagstiftningar och offentliga 
finansieringar.  

Eftersom pengar oftast är den belöning som anställda värderar högst anser vi att den har en 
positiv inverkan på en lärares motivation och prestation och därför bör den även leda fram till 
att en fast lön i ett belöningssystem för lärare kommer att ha positiva effekter på elevernas 
betyg. Detta leder fram till vår tredje hypotes:  

Hypotes 3: Den fasta lönen i ett belöningssystem för lärare kommer att ha positiva effekter på 
elevernas betyg. 
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Med bakgrund i Public-Service Motivation teorin anser vi att lärare kommer påverkas 
negativt av finansiella belöningar utöver den fasta lönen eftersom de borde drivas av själva 
jobbet och inte incitament som styr deras beteende, vilket finansiella belöningar enligt teorin 
gör. Vi tror att detta gäller även för lärare inom den privata sektorn eftersom vi anser att lärare 
skulle kunna drivas av samma preferenser både i offentlig och privat sektor. Detta leder oss 
till vår fjärde hypotes: 

Hypotes 4: Finansiella belöningar för lärare kommer att ha negativa effekter på elevernas 
betyg. 

En ickefinansiell belöning som t.ex. att få möjligheten att undervisa engagerade elever, beröm 
m.m. borde även ge en effekt på elevernas betyg eftersom dessa kommer att underlätta för 
läraren att uppnå en inre belöning, vilket leder fram till vår femte och sista hypotes: 

Hypotes 5: Ickefinansiella belöningar till lärare kommer att ha positiva effekter på elevernas 
betyg. 

3.3.7 Belöningssystem i skolor 

Ballou (2001) undersöker belöningssystem för lärare både i den offentliga och i den privata 
sektorn. Han har i sin artikel inriktat sig på belöningar i form av lön efter prestation. Han 
finner i sin undersökning att prestationsbaserad lön är vanligare och verkar fungera bättre 
inom den privata sektorn. Detta kan bero på att privata skolor verkar på en konkurrensutsatt 
marknad vilket medför att lönen får en viktigare roll. Han anser att en prestationsbaserad lön 
till viss del borde kunna ge liknande effekter även inom den offentliga sektorn, även om det 
har visat sig att många av de skolor som provat på ett sådant lönesystem har valt att inte 
använda sig av det under en längre tid eftersom de inte har sett några eller tillräckligt stora 
effekter. Införandet av ett prestationsbaserat belöningssystem kostar pengar och 
alternativkostnaden för ett sådan införande bör därför ha en större nyttomaximering för att 
skolan ska behålla ett sådant system. Ballou (2001) fann även att sätten att belöna lärare 
skiljde sig mellan offentlig och privat sektor. Medan en bonus i form av en engångssumma 
var den vanligaste formen av belöning i den offentliga sektorn, var det vanligare att en lärare 
får en snabbare löneutveckling eller ett permanent påslag på grundlönen i den privata sektorn.  

Lärare inom den privata sektorn som klagar allt för mycket på sitt arbete, exempelvis på 
löneskillnader mellan lärare, äventyrar sin position på sin arbetsplats enligt Ballou (2001). 
Han menar att de framställer sig själva som en som värderar personliga fördelar framför 
vikten av en bra undervisning i skolan. 

Lavy (2002) undersöker vilka effekter två olika belöningssystem för lärare får på elevers 
prestation. Prestationen mättes på elevernas resultat, andel elever som uppnådde ett slutbetyg 
och antal elever som hoppat av skolan. Undersökningen gjordes under tre år på 1990-talet i 
Israel. Lavy (2002) undersökte två olika sätt att belöna skolor på, ett resursbaserat och ett 
prestationsbaserat: 

• Det prestationsbaserade belöningssystemet delade ut finansiell bonus till de vinnande 
skolorna. Belöningen var således inte individuell baserat på varje lärare utan baserades 
på hela skolans resultat, 75 % gick till lärarna i form av finansiell bonus, bonusen till 
lärarna var proportionerligt uppdelad efter deras lön. De resterande 25 % användes för 
att förbättra arbetsmiljön för lärarna, som t.ex. upprustning av lärarrummet. Resultaten 
från undersökningen visade att det prestationsbaserade belöningssystemet med 
incitament på gruppnivå i fokus gav ett positivt resultat i många anseenden på elevers 
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resultat/prestation, en förbättring bland de elever som fick sin examen och framförallt 
för elever med ogynnsam bakgrund.  

• I det resursbaserade belöningssystemet var skolor tvungna att ansöka om pengarna. 
Ansökningarna utvärderades och pengarna delades ut till skolor som ansågs behöva 
det. Skolorna som blev belönade fick själva bestämma hur de skulle fördela och 
använda sig av resurserna. Pengarna användes för att förlänga undervisningstiden, 
vidareutbilda lärarna, dela upp klassarna i mindre studiegrupper och ge extra hjälp till 
svagare studenter. Resultaten från det resursbaserade belöningssystemet visade att det 
gav en ökning på examensresultatet bland de studenter som hade en sämre 
socioekonomisk bakgrund jämfört med genomsnittet. 

Kostnaden per skola var mer än dubbelt så hög bland de skolor som använde sig av 
resurssystemet i jämförelse med de skolor som använder sig av systemet som inriktar sig mot 
de finansiella incitamenten för lärare. Det resursinriktade systemet hade ingen inverkan på 
antalet elever som hoppar av skolan, vilket det prestationsbaserade hade. Utifrån detta drar 
Lavy (2002) slutsatsen att det prestationsbaserade belöningssystemet för lärare var mer 
kostnadseffektivt än det resursinriktade belöningssystemet.  

Lavy (2002) nämner att det inte går att ta hänsyn till de fördelarna som fås från ett 
belöningssystem i hans undersökning, såsom exempelvis ett bra rykte för de skolor som har 
bäst resultat. 

3.4  Belöningssystemet 

Bild 3.2 Sammanfattande bild av belöningssystemet 

 

Sammanfattning av belöningssystemet: 

Ett belöningssystem har till funktion att  styra och motivera personer i organisationen till att 
handla på ett sätt som är förenligt mot organisationens mål. Genom ett belöningssystem kan 
en organisation visa vilka delar av en individs prestationer som värdesätts i organisationen. 

Belöningssystem 

• Styra 

• Motivera 

• (Behålla 
personal) 

Effekter Förutsättningar 

Kriterium 

• Prestation 

• Kompetens 

Incitament 

• Fast lön 

• Finansiella 

• Ickefinansiella 

Sanktioner 

Subjekt 

• Individen 

• Gruppen 

Utvärdering 

• Subjektiv 

• Objektiv 
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Kriterium i ett belöningssystem är att en individens prestation går att mäta och utvärdera. 
Dessutom spelar en individs kompetenser in på hur väl en individ kan nå upp till de 
prestationer som förväntas. Kompetenser är egenskaper som individen bär med sig t.ex. 
utbildning, egenskaper och beteende. När det gäller individer som är professionellt 
yrkesverksamma, vilket behöriga lärare kan klassas som, tas det i teorin upp att de blir 
belönad utifrån de kompetenser som individerna besitter. 

Subjektet i ett belöningssystem beskriver vem som ska få belöningen av en utförd prestation.  

• En individuell belöning medför att en individ själv påverkar sin prestation men den 
kan även leda till att samarbetet mellan kollegor blir lidande.  

• En gruppbelöning är när en grupp inom organisationen, t.ex. ett arbetslag, samarbetar 
för att uppnå en gemensam prestation samt att kollegor övervakar varandra, dock kan 
det ge upphov till friåkare.  

Utvärderingen i ett belöningssystem kommer vara objektiv eller subjektiv. Den objektiva 
bedömningen är hur mycket en individ uppnår i rent mätbara termer exempelvis antal elever 
med godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. Den subjektiva bedömningen är en 
uppskattning av en överordnad på hur mycket en individ tillför organisationen, t.ex. att en 
rektor är ute och studerar hur läraren beter sig i klassrummet. 

Effekterna i ett belöningssystem är att en individ eller grupp kan belönas med antingen fast 
lön, variabel finansiell belöning, t.ex. bonus, eller genom ickefinansiella belöningar. Fast lön 
är individuell och beror på jobbet. Den variabla och den ickefinansiella kan anpassas både för 
individen eller gruppen, men en individ kan även bli bestraffad genom t.ex. sanktioner. 

3.5 Sammanfattning av hypoteser 

Hypotes 1: Individuella belöningar till lärare kommer att ha positiva effekter på elevernas 
betyg 

Hypotes 2a: Gruppbelöningar till lärare kommer att ha positiva effekter på elevernas betyg. 

Hypotes 2b: Kollektiva belöningar till lärare kommer att ha negativa effekter på elevernas 
betyg. 

Hypotes 3: Den fasta lönen i ett belöningssystem för lärare kommer att ha positiva effekter på 
elevernas betyg. 

Hypotes 4: Finansiella belöningar för lärare kommer att ha negativa effekter på elevernas 
betyg. 

Hypotes 5: Ickefinansiella belöningar för lärare kommer att ha positiva effekter på elevernas 
betyg. 
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4 EMPIRISK METOD 

I detta kapitel kommer vi presentera de metoder vi valt att använda i vår undersökning. 
Urval, avgränsningar, datainsamling samt operationalisering kommer att behandlas och det 
kommer ges förklaringar till hur och varför vi gjort de val vi gjort.  

4.1 Uppsatsens metod 

Vi har valt att göras en kvantitativ undersökning där vi vill undersöka om det finns ett 
samband mellan ett belöningssystem och elevers betyg. Vi vill undersöka om ett 
belöningssystem för lärare har några effekter på elevernas resultat. För att kunna genomföra 
vår undersökning behöver vi information om hur belöningssystemen ser ut och hur de 
fungerar i skolorna i Sverige. Vi kommer därför att skicka ut enkäter till rektorer, 
gymnasiechefer eller andra personalansvariga på gymnasieskolor för att därigenom få fram 
den information vi behöver. Informationen från enkäterna ska vi sedan jämföra med betygen 
från respektive skola och förhoppningsvis hittar vi ett samband som visar att ett 
belöningssystem för lärare kan ge effekter på elevernas resultat. Vi kommer även att använda 
oss av kontrollfaktorer för att ta hänsyn till andra faktorer som påverkar betyget. 

4.2 Urval 

Storleken på urvalet bestäms utifrån en mängd olika bedömningar som baseras på bland annat 
populationens storlek och hur stor svarsfrekvens som önskas (Saunders, Lewis & Thornhill 
2007). Vi hade som mål att skicka ut enkäter till ca 1000 gymnasieskolor runt om i Sverige 
eftersom vi tror att det är en lagom mängd för att kunna få en rimlig svarsfrekvens, d.v.s. en 
svarsfrekvens som är tillräckligt stor för att kunna genomföra undersökningen men som 
samtidigt inte är så stor att vi inte kommer att hinna hantera all data. Vid akademiska studier 
som riktar sig till de högst uppsatta cheferna eller andra representanter för organisationer är 
det rimligt att räkna med en svarsfrekvens på ca 35 % (Saunders, Lewis & Thornhill 2007). 

4.2.1 Avgränsningar 

När vi valt vad vi vill undersöka bör avgränsningar göras innan vi gör vårt urval. Dessa 
avgränsningar kan göras geografiskt (Jacobsen 2002), vilket vi har gjort då vi har valt att 
enbart undersöka skolor i Sverige. Någon mer precis avgränsning har vi däremot inte gjort av 
den anledningen att vi vill undersöka belöningssystemen i Sveriges skolor. Det finns även en 
risk att vårt urval hade blivit för litet om vi hade avgränsat oss ännu mer ur geografisk syn. 

Det finns även en möjlighet att avgränsa sig i tiden, d.v.s. att välja enbart en tidpunkt att 
undersöka eller att undersöka flera tidpunkter för att försöka hitta variationer eller samband 
mellan dessa (Jacobsen 2002). Vi har valt att inrikta oss på en tidpunkt och eftersom vi vill 
göra en så aktuell undersökning som möjligt, valde vi att fokusera vår undersökning till år 
2008-2009. Betygen kommer från år 2009 vilket i skrivande stund är de senast publicerade 
betygen. Informationen om belöningssystemen hämtar vi från 2008 eftersom vi räknar med att 
det finns en förskjutning, d.v.s. att effekten av ett belöningssystem visar sig ett tag efter att 
belöningssystemet införts. Detta betyder att vi tror att de belöningar som användes under 2008 
leder till att lärarna blir mer motiverade och presterar bättre och det kommer därför att 
avspegla sig i elevernas betyg och troligtvis då året efter eftersom det troligen tar ett tag innan 
effekter av ett belöningssystem kan ses. Betygen sätts i slutet på maj och vi anser att tiden 
från att belöningarna införs fram till dess att betygen sätts inte är tillräckligt stor för att ge 
effekter efter ett belöningssystem om vi använder både betyg och information om 
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belöningssystem från samma år. Därför menar vi att det borde vara mer korrekt att använda 
information om hur belöningssystemen fungerade 2008 eftersom den största effekten inte 
borde ses förrän 2009 i betygen, däremot kan vi få en lite skev betygsdata eftersom en 
gymnasieelevs betyg baseras på alla de tre åren i gymnasieskolan.  

En tredje avgränsning vi har gjort är att vi valt att enbart rikta oss till rektorer eller andra 
personalansvariga på skolorna som har insyn i hur ett belöningssystem för lärare ser ut och 
fungerar. Argumentet till detta val ligger i att vi anser att det är de som har den bästa 
positionen när det gäller att få en överskådlig syn på hur ett belöningssystem ser ut inom 
skolan. Detta val kan även medföra vissa nackdelar såsom att respondenten vill försvara 
skolans belöningssystem vilket kan leda till att de ”förskönar” sina svar för att de vill att vi 
ska få så bra bild som möjligt av läraryrket och skolans organisation, vilket kan leda till att 
resultaten kan bli missvisande. 

Vi har även försökt att bestämma vilka typer av skolor vi ska inrikta oss på. Detta var en 
process där vi diskuterade under en lång tid och till sist valde att inrikta oss på 
gymnasieskolor. Valet baseras på flera anledningar som exempelvis tillgången till data på 
skolnivå. Vi valde även att inrikta oss på gymnasieskolor framför grundskolans senare del 
eftersom vi på gymnasienivå kan få det genomsnittliga slutbetyget för eleverna på skolnivå. 
Vårt val motiveras dels av att vi anser att det borde finnas fler motiverade elever på 
gymnasienivå till skillnad från grundskolans senare del, som är obligatorisk. De elever som 
studerar på gymnasiet har själva valt att läsa vidare och de har även valt en linje som de finner 
intressant. Detta skulle kunna leda till att gymnasieeleverna är mer motiverade och således 
påverkas mer av lärarens engagemang. Ett annat argument till vårt val är att det på 
grundskolenivå inte går att få tag i data om kostnader som enbart motsvarar grundskolans 
senare del, vilket är en fördel för att vi ska kunna genomföra undersökningen. Den data om 
kostnader på grundskolenivå som finns tillgänglig representerar hela grundskolan. Det finns 
då en risk att undersökningen skulle ha blivit missvisande om vi valde att undersöka 
grundskolans senare del och därtill använde kostnader som motsvarade hela grundskolan. På 
gymnasienivå finns kostnader för gymnasiet under ett visst utvalt år. 

Efter våra avgränsningar får vi ett urval som består av 1122 gymnasieskolor och eftersom vi 
tidigare hade tänkt oss ett ungefärligt urval på ca 1000 skolor har vi valt att inkludera alla 
Sveriges gymnasieskolor i vår undersökning. Vi har valt att inte avgränsa vårt urval 
ytterligare eftersom det då finns en risk att urvalet blir för litet, d.v.s. vi vill ha ett så stort 
urval som möjligt för att därigenom få ett representativt urval. På Skolverkets hemsida finns 
alla gymnasieskolor i Sverige listade och länkade till deras hemsidor vilket betyder att vi 
därför har haft möjligheten att finna e-postadresser till de flesta av skolorna. Slutligen 
skickade vi enkäter till 946 gymnasieskolor i Sverige. De 176 som fallit bort är till stor del 
skolor som ännu inte hade startat 2008. Några av bortfallen är även de skolor som vi inte fått 
tag i e-postadresser till eller som erbjuder egen undervisning på grannskolor och som därför 
inte har någon egen personal och skolverksamhet. 

4.3 Datainsamling 

Vi har sammanställt en enkät med frågor och påståenden som vi har skickat ut till rektorer 
eller andra personalansvariga på gymnasieskolor inom Sverige. Detta har skett via e-post. För 
att kunna göra så trovärdiga regressioner som möjligt vill vi självklart ha en hög 
svarsfrekvens. För att så många som möjligt ska svara på vår enkät ville vi försöka framställa 
vår undersökning som intressant för att på så sätt öka svarsfrekvensen. Vi har därför skickat ut 
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en påminnelse om vår enkät några dagar efter till de skolor som fortfarande inte svarat vid det 
första tillfället. På så sätt hoppas vi på att ytterliggare öka vår svarsfrekvens något. 

4.4 Utformning av enkät 

Vi kommer att använda oss av ett visst antal svarsalternativ i vår enkät (se enkätguide i 
appendix). Svarsalternativen bör uppfylla vissa krav för att underlätta för personen som ska 
svara på enkäten. De bör vara ömsesidigt uteslutande vilket betyder att flera alternativ inte bör 
beskriva samma sak. De bör även vara uttömmande vilket betyder att den som svarar på 
enkäten ska kunna ange sin information i något av alternativen. Det kan vara svårt att 
konstruera en enkät där alla möjliga alternativ finns angivna eftersom vissa alternativ kan vara 
svåra att förutspå. Detta kan lösas genom ett alternativ som döps till ”annat” eller något 
liknande. Det är även viktigt att svarsalternativen blir överblickbara och det bör därför inte 
finnas för många alternativ då det kan ses som rörigt (Wärneryd et al. 1993).  

Vi kommer även att använda oss av skattingsskalor i vår enkät där den som svarar på enkäten 
ska ta ställning till hur vanligt eller ovanligt ett visst fenomen är. Det finns dock vissa 
nackdelar med dessa typer av frågor. Exempelvis kan olika personer värdera alternativen olika 
starkt då betydelserna för orden kan skilja sig åt från person till person. Trots nackdelarna kan 
denna typ av frågor ge oss värdefull information till våra hypoteser (Wärneryd et al. 1993). 

Det finns även åsikter om huruvida det ska finnas ett jämt eller udda antal svarsalternativ på 
frågor som exempelvis när den som svarar på enkäten ska ta ställning till om han/hon 
”instämmer” eller ”instämmer ej” i ett påstående. Ett udda antal alternativ medför att det i 
mitten finns ett neutralt svarsalternativ vilket kan vara till en nackdel då den som svarar kan 
välja denna ruta om han/hon är osäker på sin ställning till frågan. Genom att använda sig av 
ett jämt antal svarsalternativ tvingas den som svarar på enkäten att tänka efter om han/hon är 
osäker och ta ställning till frågan då det inte finns ett neutralt alternativ (Wärneryd et al. 
1993). Vi kommer att använda oss av ett udda antal svarsalternativ av den anledningen att vi 
inte vill tvinga den som svarar på enkäten att ta ställning i en fråga om han/hon verkligen 
skulle vilja ge ett neutralt svar.  

Enligt Wärneryd et al. (1993) bör en enkät även innehålla rubriker eller korta förklaringar till 
varför frågorna ställs. Detta gör att personen som svarar på enkäten får en högre förståelse för 
undersökningen vilket leder till ökad motivation. Vi har därför valt att skriva en kort och 
övergripande förklaring till vad vår uppsats handlar om i de e-postundersökningar vi skickar 
ut till skolorna. Detta har vi gjort för att väcka ett intresse hos respondenten, men vi har även 
varit noga med att inte gå in på detaljer av hur undersökningen kommer att göras, eftersom vi 
inte vill påverka respondenterna för mycket innan de svarar på enkäten. Wärneryd et al. 
(1993) anser även att en enkät bör vara lättförstådd och lätt att fylla i och intressant och 
effektiv att hantera för att öka motivationen ytterligare. Detta har vi försökt att ta hänsyn till 
när vi konstruerar vår enkät för att få så bra svarsfrekvens som möjligt. 

4.5 Operationalisering 

Operationaliseringen av en deduktiv ansats är den process där begreppen som vi använder oss 
av i uppsatsen ska översättas till konkreta mått (Saunders, Lewis & Thornhill 2007). 

4.5.1 Beroende variabel 

En beroende variabel är en variabel som förändras när någon av de oberoende variablerna 
förändras (Saunders, Lewis & Thornhill 2007). Vår beroende variabel kommer att vara 
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elevernas betyg. På Skolverkets statistikdatabas, kallad SIRIS, hämtar vi det genomsnittliga 
betygspoäng för de studenter som tar studenten år 3, per svarande skola, från 2009. 

Lavy (2002) gjorde i början på 1990-talet en undersökning på skolor där han testade två olika 
sorters belöningssystem för lärare. För att se vilken effekt belöningssystemen hade valde han 
att undersöka förändringarna i elevernas prestationer genom att studera deras resultat, andel 
avhoppade elever och andel elever som fick slutbetyg. Vi har i vår undersökning valt att 
undersöka effekten av ett belöningssystem för lärare genom att endast studera slutbetygen för 
elever på Sveriges gymnasieskolor. 

I Skolverkets databas, SIRIS, finns det slutbetyg från i stort sett alla gymnasieskolor och 
resultat från nationella prov för ett visst antal utvalda skolor. De nationella proven genomförs 
på skolor över hela landet och de rättas utifrån en mall för att rättningen ska bli så rättvis som 
möjligt. Rättningen ska inte påverkas av vilken lärare det är som genomför rättningen.  

Slutbetygen sätts oftast av läraren som har undervisat kursen, vilket kan leda till att 
betygssättningen kan skilja sig åt mellan lärarna, då de kanske i vissa fall bedömer elevernas 
prestation olika. Därför skulle en jämförelser mellan slutbetygen från olika skolor inte ge en 
lika rättvis grund som de nationella proven, som ska betygsättas på samma sätt i hela landet, i 
vår undersökning. Vi hade därför föredragit att använda oss av de nationella proven i vår 
uppsats, men eftersom SIRIS enbart publicerar nationella prov för ca 100 gymnasieskolor 
ansåg vi att vårt urval hade blivit för litet. Detta ledde till att vi ändå väljer att använda 
slutbetygen för elever i gymnasieskolor som beroende variabel i vår uppsats. Vi har då cirka 
1100 skolor att utgå ifrån, vilket underlättar markant. 

När vi fått tillbaka svaren från vår enkätundersökning kommer vi att använda oss av betygen 
från de skolor som vi har fått svar ifrån för att kunna jämföra enkätsvaren med betygen och på 
så sätt testa våra hypoteser. 

4.5.2  Oberoende variabler 

En oberoende variabel är en variabel som påverkar den beroende variabeln (Saunders, Lewis 
& Thornhill 2007). Våra oberoende variabler beskriver belöningssystemet för lärare inom 
gymnasieskolan. Genom enkäter kommer vi ställa frågor till rektorer eller andra 
personalansvariga för att på så sätt försöka förstå hur ett belöningssystem inom skolor ser ut. 
Vi har även hämtat information från Skolverkets hemsida om exempelvis kostnader för 
undervisning, där bland annat lärarlöner ingår. 

4.5.2.1 Fast lön 

Den fasta lönen kommer att bestå av någon form av ingångslön plus eventuella löneökningar. 
Chiang och Birtch (2006) definierade i sin undersökning den fasta lönen som fast lön 
inklusive löneökning och Zobal (1999) definierade att den fasta delen består i en förutbestämd 
del som är jobbrelaterad (utbud och efterfrågan) och att löneökningen beror på en individs 
prestation samt levnadskostnaderna i samhället.  

Fast lön = Ingångslön (jobbrelaterad lön) + Löneökning 

Dessutom borde skolan ha möjlighet att ge lön utöver marknadspriset för att antigen skapa 
inlåsningseffekter eller att locka till sig lärare om det är lågt utbud av en visst kategori av 
lärare. 
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Som tidigare nämnts i teorin ses oftast den fasta lönen som en av de viktigaste delarna i ett 
belöningssystem (Bonsdorff & Moilanen 2005). Vi tror därför att våra resultat kommer visa 
att det finns en stor andel av den fasta lönen i ett belöningssystem. 

I enkäten som vi skickar ut till skolor kommer vi att undersöka hur förekommande den fasta 
lönen för lärare är inom belöningssystemet. Vi har ställt påståenden där respondenten har fått 
ta ställning till i vilken grad detta stämmer överens för lärarna på den skola som han/hon 
representerar.   

4.5.2.2 Finansiell belöning 

Den finansiella belöningen är den belöning som är monetär men som inte räknas in i den fasta 
lönen. Zobal (1998) beskriver den finansiella belöningen som finansiella incitament som 
bonus, vinstutdelning och utdelning efter produktivitetsökningar (ofta på enhets eller 
fabriksnivå). Allen och Helms (2001) definierade den finansiella belöningen som optioner, 
bonus och signeringsbonus. 

Finansiell belöning = Bonus + Optioner + Vinstutdelning + Utdelning genom 
produktivitetsökningar   

I teoridelen nämndes att belöningar efter prestation inom den offentliga sektorn kan ha en 
negativ inverkan på de anställdas motivation (Burgess & Ratto 2003; Drake, Wong & Salter 
2007; Weibel, Rost & Osterloh 2009), vilket vi tror kommer att visa sig även i vår 
undersökning. D.v.s. vi tror att finansiella belöningar till lärare kommer att ha ett negativt 
samband med elevernas betyg. 

Andelen finansiella belöningar kommer vi mäta genom att samla in information från 
enkäterna där vi kommer att ställa påstående kring de olika typerna av finansiella belöningar 
för att få en uppfattning om hur vanligt förekommande de är som belöningar till lärarna. 

4.5.2.3 Ickefinansiell belöning 

De ickefinansiella belöningarna är enligt teorin en stor del i offentlig verksamhet eftersom de 
där vill uppmärksamma den anställda när denna gjort något bra. Anthony och Govindarajan 
(2007) tar upp att i den ickefinansiella belöningen finns möjligheten till befordran, något som 
skulle kunna tänkas ge en löneökning. Vidare tar Anthony och Govindarajan (2007) upp ökat 
ansvar som en del i de ickefinansiella belöningarna. Berger och Berger (2000) beskriver att i 
de ickefinansiella belöningarna ingår de symboliska belöningarna, som exempelvis beröm, 
vidareutbildning, resor, luncher, skrivbord etc. En reservation bör göras, eftersom luncher och 
resor är en symbolisk ickefinansiell belöning får den finansiella effekter. 

Ickefinansiell belöning = Sociala belöningar + Befordran + Ökat Ansvar  

I teorin nämns ett flertal exempel på vilka typer av symboliska belöningar som är vanligt 
förekommande (Berger & Berger 2000) och utifrån dessa tror vi att det kan finnas en stor 
andel ickefinansiella belöningar för lärare. 

Även denna variabel kommer vi mäta genom att samla in data från vår enkät. Vi kommer att 
ställa påståenden om de olika typerna av ickefinansiella belöningar där respondenterna kan ta 
ställning till hur vanligt förekommande de olika ickefinansiella belöningarna är på varje skola. 
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4.5.2.4 Individen 

Individuella belöningar ges till enskilda individer för den prestation de skapat. Syftet med 
individuella belöningar är att få de enskilda individerna att prestera bättre, men en stor grad av 
individuella belöningar kan även leda till konkurrens mellan medarbetarna inom 
organisationen. Konkurrensen kan vara positiv då de anställda tävlar mot varandra och 
presterar därför ännu bättre för företaget. Den negativa effekten av ett individuellt 
belöningssystem är att det kan stå i vägen för samarbete mellan individer (Jacobsen & 
Thorsvik 2002). Graden av individuella belöningar för lärare kommer därför att vara 
intressant att undersöka. Vi kommer att ställa frågor kring individuella belöningar i vår enkät 
till rektorerna för att få en uppfattning om hur stor grad av individuella belöningar som 
används till lärarna och om det kan han någon effekt på elevernas resultat. 

Brignall och Modell (2000) påstår att belöningar till professionella yrkeskårer främst består av 
ickefinansiella belöningar som inriktar sig till den enskilda individen. Vi tror att detta även 
kan stämma överens med läraryrket. Dessutom tror vi att en del andra belöningar som 
exempelvis den fasta lönerna sätts individuellt. 

Vi kommer även här att hämta information från våra enkäter för att kunna mäta graden av 
individuella belöningar. Genom att ställa påstående om förekomsten av individuella 
belöningar har vi förhoppningsvis fått reda på hur vanligt förekommande det är på varje skola. 

4.5.2.5 Gruppen 

Syftet med att ge gruppbelöningar är att belöna hela gruppens gemensamma prestation. 
Gruppbelöningar kan ha den positiva effekten att den leder till ett ökat samarbete mellan 
medarbetarna inom gruppen, men den kan även ha effekten att det skapas konkurrens mellan 
olika grupper inom organisationen. En kollektiv enhet kan bestå av flera absoluta enheter, 
exempelvis grupper. Belöningar till kollektiva enheter kallas enligt Jacobsen och Thorsvik 
(2002) för systembelöningar. Vi väljer dock att definiera dessa som kollektiva belöningar 
eftersom vi anser att dessa är lättare att associera till än systembelöningar.  

Dessa typer av belöning kommer vi att undersöka på samma sätt som individuella belöningar, 
d.v.s. att vi kommer att ställa frågor om och kring gruppbelöningar och kollektiva belöningar 
för att få en uppfattning om till vilken grad de existerar för lärare för att sedan kunna se om de 
har någon inverkan på elevernas betyg. 

Graden av gruppbelöningar och kollektiva belöningar kommer vi att mäta på samma sätt som 
de individuella belöningarna, d.v.s. vi har ställt upp påståenden om hur vanligt förekommande 
det är med belöningar till olika typer av grupper av lärare för att på så sätt försöka få en 
uppfattning om hur vanligt det är med gruppbelöningar och kollektiva belöningar. 

4.6 Kontrollvariabler 

Det finns en hel del faktorer som påverkar elevers betyg förutom ett belöningssystem, och 
dessa faktorer försöker vi ta hänsyn till i vår undersökning för att resultaten ska bli så 
trovärdiga som möjligt, d.v.s. att vårt resultat visar effekterna från ett belöningssystem och 
inget annat i så stor utsträckning som möjligt. Vi kommer att hämta en hel del av 
informationen om dessa faktorer från SIRIS, Statistiska Centralbyrån och 
Arbetsförmedlingen.  

I början av enkäten kommer vi att ställa frågor som handlar om respondenten. Detta gör vi 
eftersom vi vill veta om det har någon inverka på hur personen svarar på de övriga frågorna. 
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Sådana variabler är exempelvis respondentens kön och ålder. Vi kommer även fråga inom 
vilken sektor skolan befinner sig i eftersom vi tror att detta kan påverka hur 
belöningssystemen utformas. 

4.6.1 Könsfördelning 

Det finns studier (Bradley, Johnes & Millington 2001) som har visat att elever i skolor för 
enbart flickor presterar bättre på prov/tentor än på skolor med blandad könsfördelning. 
Däremot finns det ingen som tyder på att skolor med enbart pojkar skulle ge ett bättre resultat 
än skolor med blandad könsfördelning. Bradley et al. (2001) menar att detta kan bero på 
disciplinen eller organisationen i skolan eller på att flickor är bättre elever.  

Skolverket (1999) har gjort en undersökning som visar att flickor i genomsnitt presterar bättre 
än pojkar i svenska kommunala skolor. Detta leder till att vi i vår undersökning troligen 
kommer få liknande resultat vilket vi i så fall måste kontrollera för.  

På Skolverkets statistikdatabas, SIRIS, finns information om hur stor andel kvinnliga elever 
det finns på skolnivå. När vi fått svar på våra enkäter kommer vi kunna hämta information om 
könsfördelningen från de skolor vi behöver till vår undersökning. Vi har valt att hämta 
uppgifterna gällande läsår 08/09, eftersom detta är den termin då betygspoängen för 2009 
slutgiltigt sätts. 

4.6.2 Utländsk bakgrund 

Enligt Skolverkets rapport (1999) har elever som är födda utomlands eller som har två 
föräldrar som är födda utomlands, sämre betyg än genomsnittet i Sverige. Den största 
skillnaden beror enligt Skolverket på att många av dessa elever har föräldrar med lägre 
utbildningsnivå än snittet i Sverige.  

Detta betyder att vi i vår undersökning måste undersöka om utländsk bakgrund påverkar 
elevernas betyg för att det inte ska ge ett missvisande resultat, vilket vi tror att det kommer att 
göra. På Skolverkets statistikdatabas, SIRIS, kan vi på skolnivå få fram information om hur 
stor andel av eleverna som har invandrarbakgrund, vilket behövs för att vi ska kunna mäta 
detta. Eftersom betygspoäng slutligen sätts 2009 valde vi att hämta statistik för läsåret 08/09. 

4.6.3 Föräldrars utbildningsnivå  

Enligt en rapport från Skolverket (1999) har föräldrarnas utbildningsnivå stor inverkan på 
vilket medelbetyg elever presterar. Det visade sig att de elever vars föräldrar har en hög 
utbildning, kommer i genomsnitt att prestera bättre i skolan än elever vars föräldrar har en låg 
utbildning. 

Vi tror att föräldrarnas bakgrund kommer ha stor betydelse även i vår undersökning och vi 
kommer därför kontrollera för detta. På Skolverkets statistikdatabas, SIRIS, finns information 
på skolnivå om hur stor andel av eleverna som har föräldrar med eftergymnasial utbildning. 
Eftersom de genomsnittsbetyg som sätts, slutligen sätts i årskurs 3 på gymnasiet, valde vi att 
granska föräldrarnas utbildningsnivå från läsår 08/09. Dessa data kommer vi att använda oss 
av för att kontrollera om det finns ett samband till elevernas betyg.  

4.6.4 Demografi 

Vi har inte funnit någon undersökning som visar att kommunernas storlek skulle ha någon 
inverkan på elevernas betyg, men vi har ändå en tanke att så kan vara fallet, eftersom i en 
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större kommun finns det fler aktiviteter som lockar än i en liten kommun, samt att det kanske 
är en hårdare miljö/klimat. Därför kommer vi att undersöka om det möjligtvis kan finnas ett 
sådant samband som vi i så fall måste kontrollera för. Vi kommer därför att hämta 
information om antalet invånare i varje kommun på Statistiska Centralbyråns hemsida, för 
2008. För att kunna mäta detta ska vi undersöka om det finns någon korrelation mellan 
storleken på kommunen och elevernas betyg. 

4.6.5 Lärartäthet 

Undersökningar har visat att när antalet elever per lärare minskar kommer de akademiska 
resultaten att öka samtidigt som skolkning i vissa fall minskar (Bradley, Johnes & Millington  
2001). Vi tror att det finns en risk att detta gäller även i vårt urval på skolor i Sverige. För att 
kunna mäta och undersöka detta kommer vi hämta information om hur många lärare det går 
på 100 elever inom varje skola i Sverige, vilket vi gör från Skolverkets statistikdatabas, SIRIS 
för läsåret 08/09. 

4.6.6 Arbetslöshet  

Bradley, Johnes och Millington (2001) fann i sin undersökning att effektiviteten i skolan var 
större då arbetslösheten är relativt högre, eftersom de som fortfarande har kvar sitt jobb får 
högre konkurrens och anstränger sig extra för att inte mista jobbet. Vi kommer därför att 
kontrollera för detta och se om det finns ett sådant samband. Detta kommer vi göra genom att 
hämta information från Arbetsförmedlingen om hur stor arbetslösheten var inom varje 
kommun under 2009. 

4.6.7 Lärares pedagogiska förmåga 

Enligt en publikation från Skolverket (Gustavsson & Myrberg 2002) har det gjorts ett flertal 
undersökningar i flera olika länder där det testas om lärares utbildningskompetens kan 
påverka eleverna. Av dessa undersökningar visar det sig att vissa kan påvisa att det finns ett 
samband, medan andra inte kan påvisa att det skulle finnas ett samband. Eftersom det finns 
undersökningar som ger olika resultat kommer vi att ha med lärares behörighet som en 
kontrollvariabel för att se om denna kan påverka elevernas betyg i vår undersökning. 

Vi kommer att testa detta genom att använda ”lärare med pedagogisk högskoleexamen”, 
vilken döpts till behöriga lärare, som en kontrollvariabel som vi hämtar från Skolverkets 
statistikdatabas, SIRIS. Där kan vi få reda på hur stor andel av lärarna på varje gymnasieskola 
som har en pedagogisk högskoleexamen. 

4.7 Bortfallsanalys 

Vi har i vår undersökning haft en hel del bortfall av olika slag vilka kommer förklaras nedan. 

Det första bortfallet i vår uppsats var när e-postadresser till rektorer eller liknande position 
skulle letas upp. Vår teoretiska population var 1122 skolor, men efter att vi rensat bort skolor 
som inte öppnat eller som gått i konkurs blev vår faktiska population 946 skolor. Detta ger ett 
bortfall på 175 skolor (15,6 %) (Jacobsen 2002). Bland dessa ingår det skolor som är relativt 
nyuppstartade vilket fått till följd att de inte existerade under 2008 eller att det inte fanns 
några avgångselever under 2009, vilket var ett krav eftersom vi ville undersöka 
belöningssystemet under 2008.  
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Vårt andra bortfall bestod i att ett stort antal respondenter inte har svarat på enkäten. Detta kan 
bero på flera anledningar. Totalt antal som påbörjat enkäten är 408 stycken, vilket ger ett 
bortfall mot vår faktiska population på 56.9%. En del har hört av sig via e-post och angivit 
olika anledningar till varför de inte kan eller vill delta i undersökningen, men den större delen 
av dem som inte svarat vet vi inte bakgrunden till. Det slutgiltiga antalet fullständiga svar blev 
258 stycken, sett mot vår teoretiska population blev det en svarsfrekvens på 23 %. 

Det tredje bortfallet har visat sig när vi ska samla in övriga data. När vi skulle samla in övriga 
data från Skolverkets statistikdatabas, SIRIS, Statistiska Centralbyrån och 
Arbetsförmedlingen om de skolor som vi fått enkäter ifrån visade det sig att det i vissa fall var 
svårt att få tag i all relevant information. En av anledningarna var bland annat att SIRIS valt 
att inte publicera viss statistik om t.ex. antalet elever är mindre än tio. Detta leder till ett 
bortfall som dock inte är speciellt stort, men som kan leda till att exempelvis att de små 
gymnasieskolorna inte blir representerade i vår undersökning. Tyvärr kan vi inte göra speciellt 
mycket åt detta. I detta bortfall räknar vi även in de skolor som fått vår enkät och svarat men 
som inte hade elever som tog studenten 2009. Vårt slutgiltiga urval som vi kan arbeta med 
blev 163 stycken, sett mot vårt teoretiska urval motsvarar detta 14.5%.      

4.8 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver tillförlitligheten i en undersökning. Om undersökningen har hög 
reliabilitet kommer en liknande undersökning att ge ett liknande resultat (Saunders, Lewis & 
Thornhill 2007). Ett sätt att öka reliabiliteten är att mäta variablerna på olika sätt, att 
exempelvis ställa flera frågor kring samma variabel. Ett annat sätt är även att förbereda 
undersökningen väl. Ju högre reliabilitet desto större är chansen att validiteten blir hög och 
validiteten kan dessutom aldrig vara bättre än reliabiliteten (Eliasson 2006). 

Validiteten handlar om huruvida de mått som används verkligen mäter det som de i uppsatsen 
är tänkta att mäta (Saunders, Lewis & Thornhill 2007). I vår uppsats handlar validiteten om 
huruvida våra enkätfrågor till rektorer och andra personalansvariga verkligen får fram den 
information om hur ett belöningssystem för lärare på skolor verkligen ser ut som vi behöver. 
Kanske finns det frågor i vår enkät som kan missförstås och i så fall ge missvisande resultat. 
Detta har vi försökt ta hänsyn till genom att arbeta igenom vår enkät noggrant. Vi har trots 
detta valt att ta bort en fråga då vi hade en stark uppfattning om att denna fråga måste ha 
missuppfattats på något sett. De övriga svaren såg enligt oss acceptabla ut, men om dessa 
ändå kan ha missuppfattas har vi ingen möjlighet att kontrollera. Vi kan enbart luta oss 
tillbaka på att vårt förarbete med enkäten förhoppningsvis är tillräckligt välgjort. Vi har även 
sett till att vi ställer flera frågor som handlar om samma hypotes, även om de är ställda på 
något skilda sätt. Tanken är att respondenterna kommer svara hyfsat lika på dessa frågor om 
de har förstått frågorna rätt. 

Vi kan även ifrågasätta om elevernas betyg är en bra faktor för att mäta lärares prestation. 
Kanske tycker vissa att det är en långsökt koppling att se på elevernas betyg för att utvärdera 
en lärares prestation, men vi anser att det borde fungera. Detta eftersom vi har svårt att se 
något annat sätt på hur vi på ett enkelt sätt skulle kunna mäta en lärares prestation, och dels 
för att vi har tagit hänsyn till ett stort antal kontrollvariabler, vilka vi tror kan ha en stor 
inverkan på hur tillförlitligt ett samband mellan elevers betyg och lärares prestationer är. Det 
hade varit intressant om vi haft en kontrollfaktor som var ingångsbetyg på eleverna på 
gymnasieskolan, men eftersom det är svårt att få tag i denna statistik har vi fått utesluta denna 
kontrollfaktor. 
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4.9 Statistisk bearbetning 

Det första steget i vår statistiska bearbetning var att strukturera upp vår rådata från enkäten 
och samla in tilläggsuppgifter som t.ex. betygspoäng, lärartäthet etc. Frågorna i enkäten rörde 
belöningssystem 2008. Anledningen till att vi valde belöningssystemet 2008 och 
betygspoängen 2009 var för att vi misstänkte att det skulle existera en viss förskjutning 
mellan belöningen och utfallet på elevernas betyg. 

All data förbereddes i Excel och importerades sedan in i SPSS för vidarebearbetning.  

Eftersom vi hade ett stort antal variabler i vår enkät, har vi genom elimineringar och 
hopslagningar minskat antalet variabler. Detta dels för att vissa variabler mäter samma sak 
och därför kunde slås ihop till en faktor, men även för att göra undersökningen mer 
lätthanterlig. För att minska antalet variabler har vi dels använt oss av ett Cronbach Alpha-test 
och dels av en faktoranalys. En förutsättning för att vi ska göra ett Cronbach Alpha test är att 
variablerna kan sättas under en gemensam rubrik. Vi har även valt att helt exkludera ett fåtal 
variabler eftersom vi inte anser att dessa är relevanta för våra hypoteser eller att frågorna kan 
ha blivit missuppfattade. Efter denna process har vi minskat antalet oberoende variabler till 9 
stycken, bortsett från våra kontrollvariabler.  

Nästa steg i vår statistiska bearbetning var att testa om våra variabler var normalfördelade. En 
första indikation var att se hur varje variabel var fördela i ett histogram, där en normalkurva 
var inritad, vilket gav oss en uppfattning om vilka variabler som möjligtvis kunde vara 
normalfördelade. Vi fick även ut beskrivande statistik som visade medelvärde, median, 
minimumvärde, maxvärde och standardavvikelse.  

På de variabler som såg ut att vara normalfördelade utförde vi sedan ett Kolmogorov-
Smirnov-test, som mer precist visade vilka variabler som var normalfördelade, vilket alla inte 
var. Ett verktyg då kan vara att logaritmerar sin data, men när vi undersökte detta såg vi ingen 
markant skillnad vilket medfört att vi genomfört våra tester utan logaritmerad data. 
Grundantagandena i den multipla regressionsanalysen förutsätter inte att datan är 
normalfördelad (Hill, Griffiths & Judge 2001). 

Hill, Griffiths och Judge (2001) beskriver att vid användandet av en multipel regressionanalys 
måste modellen ställas upp som: 

tiit exxxy +++++= βββα ...22110
 

yt = Beroende faktor α0 = Konstant βk = Koefficient  

xk = Oberoende faktor et = Residual 
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Vi har kontrollerat om våra residualer har en sannolikhetsfördelning med noll som 
medelvärde, vilket våra residualer hade. Detta gör vi för att kontrollera om vår beroende 
faktor är normalfördelad kring sitt värde (Hill, Griffiths & Judge 2001). Vidare har vi 
kontrollerat om vi har homoskedastisk data. Detta gjorde vi genom att kontrollera om 
residualerna var normalfördelade, samt att vi gjorde ett Goldfeld-Quandt test (Maddala 2001), 
där vi kom fram till att vår data är homoskedastitsk. 

Vi skapade en korrelationsmatris med våra variabler, såväl oberoende, beroende som 
kontrollvariabler, för att se hur dessa förhåller sig till varandra. Korrektionen mäter om vissa 
variabler samvarierar, d.v.s. om det finns någon korrelation kan respondenterna ha svarar på 
ett visst sätt på en fråga och detta kan sedan leda till att de svarar likt på en annan fråga 
(Jacobsen 2002). Vi fann korrelation mellan vissa variabler. 

Nästa steg var att undersöka om vi har någon kolinjäritet . Detta har vi kontrollerat genom 
dels att granska korrelationsmatrisen, vi såg att det inte förelåg någon parvis kolinjäritet, 
eftersom inget av korrelationstalen i absoluta termer är större eller lika med 0,9 (Hill, Griffiths 
& Judge 2001). För säkerhets skull genomförde vi sidoregressioner för att undersöka om det 
förelåg någon form av multikolinjäritet. Genom att undersöka R2 värdet, som inte bör vara 
över 0,8 såg vi att det inte finns någon multikolinjäritet i våra data (Hill, Griffiths & Judge 
2001).  Dock såg vi att R2 i vissa regressioner hade värden som var höga, även om de inte låg 
i närheten av gränsen för att åtgärda multikolinjäritet. Multikolinjäritet kan förklara om det 
finns osannolikt höga R2 eller F-värden (Hill, Griffiths & Judge 2001).    

Vidare gjorde vi ett Ramseys RESET-test för att kontrollera om det finns någon 
misspecifkation (Hill, Griffiths & Judge 2001). Testet visade att vi inte kan misstänka att det 
föreligger någon misspecifikation i våra data. 

I vårt sista test undersökte vi om det fanns någon autokorrelation i våra data genom att göra 
ett Durbin-Watson-test (Maddala 2001). Vårt observerade Durbin-Watson-värde var 1,765 
och våra kritiska gränser var dL:  1.534  och dU: 1.962. Det visade sig att det inte gick att 
fastslå om vi hade positivt autokorrelerade residualer eller inte. Däremot observerade vi att vi 
inte hade negativt autokorrelerade residualer.  
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5 ANALYS 

?edan kommer vi att presentera beskrivande statistik och de resultat som vi får ut från våra 
regressionskörningar i SPSS för varje hypotes. Svaren kommer att analyseras utifrån våra 
hypoteser. 

 

Vi började med att göra upp ett diagram med kostnaden (kr) per elev för undervisning mot 
genomsnittsbetyget för att se om vi kan se något samband mellan lärarnas löner och betygen 
hos eleverna. Kostnad per elev avser enligt SIRIS löner och lönekostnader för lärare vilket ger 
oss en indikation om en finansiell belöning har några effekter på betyget. SIRIS listade endast 
kommunala skolor på kommunnivå, vilket kan vara missvisande för stora kommuner eftersom 
det i stora kommuner finns många skolor och vissa skolor har eventuellt större kapacitet att 
belöna med finansiell belöning. 

Bild 5.1 Undervisningskostnader per elev mot betygspoäng 

 

Vi tycker oss inte se någon systematik mellan kostnad per student för undervisning och 
betygspoängen, i kommunala skolor. I en korrelationsmatris mellan betygspoäng och 
undervisningskostnader ser vi att det finns ett negativt samband men att detta inte är 
signifikant: 

Tabell 5.2 Korrelation mellan undervisningskostnader och betygspoäng 
    Undervisning Betygspoäng 
Undervisning Korr.Koeff. 1 -0,023 

Sig. . 0,816 



30 
 

Betygspoäng Korr.Koeff. -0,023 1 
Sig. 0,816 . 

n = 104 

5.1 Beskrivning av datamaterialet 

Tabell 5.3 Inledande statistik över datamaterialet  

Variabel Min. Medelvärde Median Std. 
avvikelse. 

Max. 

Betygspoäng 10,1 13,869 13,8 1,3084 17,9 

Marknadslön 1 4,45 5 1,883 7 

Ingångslön 1 3,74 4 1,993 7 

Kollektiv avtal 1 3,71 3 2,087 7 

Löneökning 2 11,184 12 2,85069 14 

Finansiell belöning 5 6,0307 5 3,43264 35 

Ickefinansiell belöning 18 44,7301 45 11,57107 85 

Individuell belöning 1 3,3 3 2,052 7 

Gruppbelöning 1 2,73 2 1,778 7 

Kollektivbelöning 1 1,71 1 1,318 7 

Kvinnor (%) 4 46,74 47 16,888 88 

Utländsk bakgrund (%) 3 15,85 12 11,882 67 

Eftergymnasial utbildning (%) 19 43,99 41 14,104 85 

Behöriga lärare (%) 0 69,541 73,9 17,7212 94,6 

Lärartäthet per 100 elever 0 7,929 8 2,0837 14,3 

Arbetslösa (%) 1,5 4,072 4,1 1,0518 6,9 

Kommunstorlek 4972 165985,7 62266 244684,85 810120 

Kommunalregi 0 0,6687 1 0,47213 1 

n = 163 

I tabellen observeras att den jobbrelaterade ingångslönen främst ser ut att bestämmas av vad 
marknadslönen är för samma kategori av lärare, därefter av vad ingångslönen är för en 
nyutexaminerad lärare och sist vad de kollektiva avtalen reglerar. Vidare observeras att det är 
relativt vanligt med löneökning som belöning för lärare då medelvärde och median ligger nära 
max värdet, men att det finns skolor som inte använder löneökning som belöning, då det 
absoluta minimumvärdet är två, vilket inträffar när skolor svarat ettor i enkätfrågorna om 
löneökning som belöning. 

Den finansiella belöningen är ganska ovanlig då medianen ligger på minimum värdet, vilket 
innebär att en majoritet har fyllt i att de inte har någon form av finansiella belöningar utöver 
den fasta lönen, eftersom det absoluta minimumvärdet är fem, detta inträffar när det i enkäten 
fylls i ettor i alla frågor gällande finansiell belöning. 

Ickefinansiella belöningen existerar i någon form på skolorna. Om det varit någon skola som 
inte alls hade ickefinansiell belöning hade det absoluta minimumvärdet varit 13, då hade det 
besvarats med ettor i enkätfrågorna om ickefinansiell belöning.  

Vi ser även att det vanligaste belöningssubjektet är individen, sedan gruppen och sist det 
kollektiva. Detta är kanske inte en förvånande siffra eftersom löneökningen förhoppningsvis 
är individuell och detta verkar vara den vanligaste belöningsformen. Dock ser vi att 
standardavvikelsen är störst på individuella belöningar. 



31 
 

Angående nollorna i behöriga lärare och lärartätheten kan vi bara tolka detta som att SIRIS 
fått in felaktiga uppgifter, detta eftersom att en lärartäthet på noll innebär att de på hundra 
elever inte finns en enda lärare mätt på heltidstjänster. Dock ska påpekas att dessa skolor har 
elever som tog studenten 2009. 

Korrelation mellan våra variabler: 

Eftersom alla våra variabler inte är normalfördelade har vi valt att undersöka Spearmans Rho 
(S.R.) framför Pearsons korrelationskoefficienter (för en fullständig korrelationsmatris, se 
appendix). 

Tabell 5.4 Korrelationsmatris  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
1 1                                   

 
2 0,038 1                                 

 
3 0,058 ,280** 1                               

 
4 0,048 ,224** ,301** 1                             

 
5 0,073 0,106 0,025 -0,03 1                           

 
6 0,008 0,041 0,087 0,058 0,006 1                         

 
7 -,202** ,214** 0,003 -0,02 ,291** ,248** 1                       

 
8 -0,03 -0,02 0,073 -0,08 0,054 ,202** 0,134 1                     

 
9 -0,05 0,108 0,024 -0,09 ,243** ,275** ,594** ,286** 1                   

 
10 -0,1 0,042 0,062 0,118 -,376** 0,121 -0,02 -0,02 0,077 1                 

 
11 ,543** 0,049 0,04 ,160* -0,04 0,091 -0,08 0,004 -0,002 0,126 1               

 
12 -0,02 0,039 0,00 -0,15 0,112 0,004 ,222** -0,01 ,159* -0,1 ,160* 1             

 
13 ,700** -0,01 -0,01 0,008 0,107 0,005 -0,04 -0,1 -0,05 -0,09 ,380** 0,112 1           

 
14 ,291** -0,02 0,044 0,077 -0,06 -,203** -0,15 -0,01 -0,07 -0,03 ,339** 0,15 ,219** 1         

 
15 -,192* 0,021 -0,04 0,004 -0,02 -0,13 -0,11 0,086 -0,1 0,023 -,227** -,227** -,418** 0,088 1       

 
16 -,206** -0,06 0,00 0,003 -0,01 -0,03 0,003 0,091 -0,02 0,125 -0,09 0,052 -,332** -0,09 ,170* 1     

 
17 0,069 0,015 0,082 0,007 0,062 0,124 ,205** -0,002 0,101 -0,04 ,233** ,541** ,414** 0,021 -,529** -0,11 1   

 
18 0,044 0,061 0,022 -0,04 0,05 -,244** -,213** 0,105 -0,05 -0,1 0,022 0,067 -,161* ,553** ,424** 0,097 -,317** 1 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 
*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 

n = 163 

1 Betygspoäng  2 Marknadslön 3 Ingångslön 
4 Kollektiv lön  5 Löneökning 6 Finansiell belöning 
7 Ickefinansiell belöning  8 Individuell belöning 9 Gruppbelöning 
10 Kollektiva belöning  11 Kvinnor (%) 12 Utländsk bakgrund(%) 
13 Eftergymnasial utbildning (%) 14 Behöriga lärare (%) mätt på heltidstjänster. 
15 Lärartäthet  16 Arbetslösa (%)  17 Kommunstorlek 
18 Kommunalregi 
 
Vi har undersökt och nedan diskuterat de korrelationerna som är större än 0,5. 

Det föreligger en hög korrelation mellan ickefinansiell belöning och gruppbelöning. Detta 
skulle kunna bero på att det finns ickefinansiella belöningar som är anpassade för grupper och 
därför finns det korrelation mellan dessa.  
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Vår beroende faktor betygspoäng har en hög korrelation med både elever som har föräldrar 
som har eftergymnasial utbildning och med andelen kvinnor i klassen. Detta kan tolkas som 
att ju fler kvinnor det är i en klass desto högre medelbetyg blir det i klassen och ju fler elever 
med föräldrar som har eftergymnasial utbildning desto högre medelbetyg i klassen.  

Det finns en hög korrelation mellan kommunstorlek och andel elever med utländsk bakgrund. 
Detta tolkar vi som att ju större kommun desto större andel elever med utländsk bakgrund, 
alternativt att ju större kommun desto fler invandrare i kommunen. Mellan kommunstorlek 
och lärartäthet finns en stor negativ korrelation, vilket vi tolkar som att ju större kommun, 
desto färre lärare per 100 elever. 

Mellan kommunalregi och behöriga lärare finns det en hög korrelation, detta tolkar vi som att 
en kommunal skola har fler behöriga lärare än friskolor. 

5.2 Multipel regression  

En multipel regressionsanalys används när vi har en beroende variabel och fler än en 
oberoende variabel (Hill, Griffiths & Judge 2001). I vårt fall har vi en beroende variabel, 
betygspoäng och 17 oberoende variabler. Eftersom vi har fler än en oberoende variabel har vi 
valt att göra en multipel regression, där vi vill försöka förklara elevernas betyg utifrån hur 
belöningssystemet för lärare ser ut. 

Tabell 5.5 Regressionsoutput  

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  
Standardiserat 

betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 
(Konstant) 10,261 0,661   0,000   

Marknadslön 0,038 0,035 0,054 0,285 0,824 
Ingångslön 0,031 0,033 0,047 0,361 0,819 

Kollektiv avtal -0,002 0,032 -0,003 0,953 0,823 
Löneökning 0,008 0,026 0,018 0,748 0,66 

Finansiell belöning -0,005 0,02 -0,012 0,821 0,732 

Ickefinansiell belöning -0,029 0,007 -0,254 0,000 0,52 
Individuell belöning 0,002 0,033 0,002 0,963 0,813 

Gruppbelöning 0,115 0,046 0,156 0,013 0,543 
Kollektivbelöning -0,089 0,056 -0,09 0,115 0,662 

Kvinnor i klassen(%) 0,017 0,004 0,225 0,000 0,704 
Utländsk bakgrund 

(%) -0,01 0,007 -0,091 0,138 0,563 

Eftergymnasial 
utbildning (%) 0,064 0,006 0,686 0,000 0,567 

Behöriga lärare (%) 0,004 0,005 0,06 0,358 0,494 

Lärartäthet per 100 
elever 0,006 0,036 0,01 0,86 0,651 

Arbetslösa (%) 0,129 0,063 0,104 0,043 0,821 
Kommunstorlek 7,78E-08 0,000 0,015 0,819 0,523 

Kommunalregi 0,041 0,185 0,015 0,823 0,472 
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Justerat R2 värde: 0,658 D-W värde: 1,765 Modellens F-värde: 19,3 Modellens 
signifikans: 0,000 n = 163 

Vi har i vår korrelationsmatris sett den korrelation som föreligger, vilket kan bidra till de låga 
toleransvärdena. En exkludering av kommunalregi påverkar inte vår modell på så vis att vi får 
några variabler som är signifikanta. Det relativt höga justerade R2 värdet och F-värdet skulle 
eventuellt kunna förklaras av den grad av multikolinjäritet som faktiskt existerar. 

5.3 Analys av hypoteser 

5.3.1 Hypotes 1, Individuella belöningar 

Hypotes 1: Individuella belöningar till lärare kommer att ha positiva effekter på elevernas 
betyg. 

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  

Standardiserat 
betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 
Individuell belöning 0,002 0,033 0,002 0,963 0,813 

 

Enligt vår multipla regression fann vi inget signifikant samband mellan individuella 
belöningar för lärare och elevernas betyg. Vi får därför förkasta vår hypotes om att 
individuella belöningar påverkar elevernas betyg, detta eftersom signifikansnivån är >0,05. 
Vår observerade signifikans ligger mycket långt ifrån den acceptabla gränsen vilket gör att vi 
inte är i närheten av att acceptera vår hypotes. 

5.3.2 Hypotes 2, Gruppbelöningar 

Hypotes 2a: Gruppbelöningar till lärare kommer att ha positiva effekter på elevernas betyg. 

Hypotes 2b: Kollektiva belöningar till lärare kommer att ha negativa effekter på elevernas 
betyg. 

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  

Standardiserat 
betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 
Gruppbelöning 0,115 0,046 0,156 0,013 0,543 

Kollektiva belöningar -0,089 0,056 -0,09 0,115 0,662 
 

Som vi ser i vår multipla regression finns det ett signifikant positivt samband mellan 
gruppbelöningar till lärare och elevernas betyg. Detta betyder att betygspoängen kommer att 
påverkas positivt, om gruppbelöningarna existerar inom ett belöningssystem. Vår hypotes 
visade sig stämma överens med våra resultat vilket medför att vi inte kan förkasta vår hypotes 
om gruppbelöningar.  
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En induktiv bakåtstegregression, där vi lät SPSS eliminera ut ickesignifikanta variabler, fick 
vi i den starkaste modellen fram att kollektiva belöningar blir svagt signifikanta. 

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  

Standardiserat 
betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 
Kollektiva belöningar -0,092 0,047 -0,092 0,055 0,913 

Genom vår hypotesprövning kan vi i vår grundmodell se att det inte finns något signifikant 
samband mellan kollektiva belöningar till lärare och elevernas betyg. Eftersom variabeln inte 
är signifikant kommer vi att förkasta vår hypotes om kollektiva belöningar men med 
reservation för resultatet i bakåtstegsregressionen. 

5.3.3 Hypotes 3, Fast lön 

Hypotes 3: Den fasta lönen i ett belöningssystem för lärare kommer att ha positiva effekter på 
elevernas betyg. 

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  

Standardiserat 
betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 
Marknadslön 0,038 0,035 0,054 0,285 0,824 
Ingångslön 0,031 0,033 0,047 0,361 0,819 

Kollektivavtal -0,002 0,032 -0,003 0,953 0,823 
 

Fast lön är av oss, med stöd i teorin, definierad som ingångslön + löneökning. Eftersom vi har 
ställt tre skilda frågor kring ingångslönen testar vi alla dessa tillsammans med löneökningen 
för att få en uppfattning om hur den fasta lönen förhåller sig till elevernas betyg. Vi finner 
inget signifikant samband mellan någon av de tre faktorerna som representerar ingångslön och 
elevernas betyg. Varken Marknadslön, Ingångslön, eller Kollektivavtal är signifikanta vilket 
betyder att vi kan anta att det inte finns ett samband mellan någon av detta och elevernas 
betyg.  

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  

Standardiserat 
betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 

Löneökning 0,008 0,026 0,018 0,748 0,66 
 

Löneökningen är inte heller den signifikant vilket betyder att det inte går att urskilja ett 
samband mellan en lärares löneökning och elevernas betyg.  

Sammanfattningsvis kan vi se att det inte existerar något signifikant samband mellan 
faktorerna vi använt för att mäta den fasta lönen och elevernas betyg, vilket betyder att vi 
förkastar vår hypotes. 



35 
 

5.3.4 Hypotes 4, Finansiell belöning 

Hypotes 4: Finansiella belöningar för lärare kommer att ha negativa effekter på elevernas 
betyg. 

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  

Standardiserat 
betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 
Finansiell belöning -0,005 0,02 -0,012 0,821 0,732 

 

Mellan finansiell belöning och elevernas betyg fann vi inget signifikant samband, således får 
vi förkasta vår hypotes om att finansiella belöningar påverkar elevernas betyg negativt. Vi kan 
inte se om de finansiella belöningarna kan ge någon effekt på elevernas betyg. Eftersom vår 
variabel inte är signifikant kan vi inte anta att det finns ett samband och vi kommer därför att 
förkasta vår hypotes. 

5.3.5 Hypotes 5, Ickefinansiell belöning 

Hypotes 5: Ickefinansiella belöningar till lärare kommer att ha positiva effekter på elevernas 
betyg. 

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  

Standardiserat 
betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 
Ickefinansiell belöning -0,029 0,007 -0,254 0,00 0,52 

 

Den multipla regressionen visar att det existerar ett negativt signifikant samband mellan 
ickefinansiella belöningar och elevernas betyg. Regressionen visar ett resultat som är 
motsatsen till vår hypotes. Vår hypotes var att ickefinansiella belöningar påverkar elevernas 
betyg positivt, således får vi förkasta vår hypotes. 

5.3.6 Analys av kontrollfaktorer 

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade   
 

Standardiserat 
betavärde 

 
 
 

Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 

Kvinnor i klassen(%) 0,017 0,004 0,225 0,00 0,704 
Utländsk bakgrund 

(%) -0,01 0,007 -0,091 0,14 0,563 

Eftergymnasial 
utbildning (%) 0,064 0,006 0,686 0,00 0,567 
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Behöriga lärare (%) 0,004 0,005 0,06 0,36 0,494 

Lärartäthet per 100 
elever 0,006 0,036 0,01 0,86 0,651 

Arbetslösa (%) 0,129 0,063 0,104 0,04 0,821 

Kommunstorlek 7,78E-08 0 0,015 0,82 0,523 

Kommunalregi 0,041 0,185 0,015 0,82 0,472 
 

Den multipla regressionen visar ett positivt starkt signifikant samband mellan andelen kvinnor 
i klassen och elevernas betyg.  

Regressionen visar även ett positivt starkt samband mellan föräldrar med eftergymnasial 
utbildning och elevernas betyg.  

Dessutom ser vi ett positivt starkt signifikant samband mellan andelen arbetslösa i kommunen 
och elevernas betyg, där vi har det starkaste betavärdet i hela vår modell. 

Däremot fann vi inte samband mellan elevernas betyg och lärartätheten, andelen behöriga 
lärare, utländsk bakgrund, kommunstorleken, om det är en kommunal eller en friskola.  

5.3.7 Sammanfattning av hypotesprövningarna 

Vår undersökning visade att det fanns ett signifikant bevis för två av våra sex hypoteser. Detta 
betydde att våra fyra andra hypoteser förkastas eftersom det inte fanns något signifikant 
samband hos dessa. Vi fick även förkasta en av våra två signifikanta hypoteser eftersom den 
gav ett motsatt resultat utifrån vad vi i teorin fick för uppfattning om denna faktor. Detta 
innebär att det endast är en av våra sex hypoteser som inte förkastas. 

Vi fann ett signifikant positivt samband mellan gruppbelöningar och elevernas betyg och ett 
signifikant negativt samband mellan ickefinansiella belöningar och elevernas betyg. I övrigt 
kunde vi inte finna några andra samband bland våra hypoteser.  

Dessutom fann vi signifikanta samband mellan andelen kvinnor i klassen och elevernas betyg, 
mellan föräldrar med eftergymnasial utbildning och elevernas betyg samt ett signifikant 
samband mellan arbetslösheten i kommunen och elevernas betyg. 
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6 SLUTSATS 

I detta kapitel kommer att framställa de slutsatser som vi drar utifrån vår analys, samt vår 
teori och vad vi tror ligger bakom de resultaten vi fått. 

6.1 Slutsats oberoende variabler 

6.1.1 Individuella belöningar 

Vår första oberoende variabel var individuella belöningar och vår hypotes var att om det går 
att finna ett positivt samband mellan denna typ av individuella belöningar till lärare och 
elevernas betyg. Vår hypotesprövning gav inte något signifikant samband mellan individuella 
belöningar och elevernas betyg. 

Den individuella belöningen sker på individuell basis och baseras på individens prestation 
inom organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2002). En individuell belöning är vad Ryan och 
Deci (2000) beskrev som en yttre motivation, som t.ex. att en lärare utför ett arbete för att det 
leder till någon form av motprestation. Crewson (1997) tar upp att en offentligt anställd 
förmodligen drivs av den inre belöningen, som individen belönar sig själv med, framför den 
yttre belöningen, som är något som en individ mottar för utfört arbete. Därför skulle det 
kanske gå att finna något samband mellan regiformen och den individuella belöningen, något 
vi inte fann, vilket skulle kunna tolkas som att lärare i både offentlig och privat sektor inte är 
inriktade på en yttre individuella belöning. Allen och Helms (2001) fann att det är viktigt att 
ett belöningssystem baseras på individens prestation, eftersom individens aktiviteter då blir 
kopplade till en belöning och därigenom blir motiverade.  

Individuella belöningar kan ha effekten att det hindrar samarbete mellan individerna inom 
organisationen eftersom individen då enbart ser till sin egen prestation (Grant 2008). Detta 
sätt att belöna kan även leda till att de anställda känner sig orättvist behandlade då en kollega 
kan få större eller fler belöningar än han/henne själv. Detta kan i sig leda till att han/han blir 
mindre motiverad och därför presterar sämre (Baker, Jensen & Murphy 1988).  

Eftersom vår hypotestestning ger oss ett resultat som är långt ifrån signifikant kan vi inte dra 
någon slutsats om att individuella belöningar skulle ge varken någon positiv eller negativ 
effekt på elevernas betyg. Brignall och Modell (2000) tar upp att professionella yrkeskårer 
främst ska bli belönade med individuella belöningar, något som vi inte funnit stärkt i vår 
undersökning. Enligt vår undersökning kan vi inte finna att individuella belöningar till lärare 
skulle ha någon effekt på elevernas betyg, och därför tror vi att ett sådant sätt att belöna inte 
påverkar en lärares motivation eller prestation. Vi tror istället, likt Jerkiewicz, Massey och 
Brown (1998) att en offentligt anställd, som en lärare, drivs mer av den inre motivationen som 
t.ex. är en lärares intresse att lära ut, framför den yttre motivationen. Detta tror vi är en 
anledning till att vi inte fann någon koppling mellan individuella belöningar och elevernas 
resultat. 
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6.1.2 Gruppbelöningar 

Vår nästa oberoende variabel var gruppbelöning och i vår andra hypotes testade vi om det 
gick att finna ett positivt samband mellan gruppbelöningar till lärare och elevernas betyg. Vår 
hypotesprövning visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan dessa.  

Gruppbelöningar syftar till att belöna individer efter deras gemensamt presterade resultat och 
det ger även incitament till att samarbeta inom gruppen (Jacobsen & Thorsvik 2002). Detta 
låg till grund för vår utformning av vår hypotes om gruppbelöningar. Eftersom lärare kan bli 
indelade i arbetslag, ansåg vi att ett samarbete mellan lärare i ett arbetslag skulle ha positiva 
effekter på elevernas betyg, eftersom en gruppbelöning skulle underlätta kunskapsutbyte och 
erfarenheter.  

Perry och Porter (1990) beskriver att graden av måluppfyllelse som ingår i 
motivationskategorin jobbkaraktäristiska, i vårt fall skulle kunna vara att en gruppbelöning 
leder till att en lärares kunskaper att stimuleras och utvecklas, vilket skulle kunna leda till att 
elevernas därigenom presterar bättre och därigenom skulle lärarens inre motivation bli stärkt 
när denne ser att eleverna presterar bättre.  

Enligt Brignall och Modell (2000) är det belöningar som kan bidra till lärarens välbefinnande, 
exempelvis genom att ha möjligheten att utveckla sina kunskaper som är starkt motiverande 
för professionella yrkeskategorier. En gruppbelöning ger möjligheten att påverkar hur 
samarbetet fungerar inom arbetslagen. Enligt Perry och Porter (1990) skulle detta beskrivas 
som motivationskategorin arbetsmiljökaraktäristiska vilket leder till att lärarna finner ännu 
mer tillfredställelse av sitt jobb. Genom gruppbelöningar skulle lärarna kunna bli 
uppmuntrade att hjälpa varandra och därigenom utvecklas. Enligt Perry och Wise (1990) blir 
offentligt anställda mer motiverade om de känner att de kan bidra och förbättra 
organisationens resultat vilket en gruppbelöning skulle kunna leda till eftersom lärarna i ett 
arbetslag skulle utvecklas av varandra och därigenom få möjlighet att förbättra sina elevers 
resultat. 

Gruppbelöningar kan ha negativa följder såsom att individerna inom gruppen lägger stor tid 
på att övervaka varandra vilket kan medföra att arbetseffektiviteten minskar, dessutom finns 
det risk för friåkare d.v.s. individer i gruppen som inte bidrar till prestationen men som ändå 
får ta del av belöningen (Baker, Jensen & Murphy 1988) och därigenom sänks motivationen 
hos de hårt arbetande individerna.  

Lavy (2002) fann att en gruppbelöning har positiva effekter på elevernas betyg, en slutsats 
som även vi kom fram till. Dock visade Lavy (2002) att det blev extra bra resultat i klasser där 
man hade elever med ogynnsam bakgrund, vilket kan tolkas som att en skola med elever med 
ogynnsam bakgrund kan ett gruppbelöningssystem för lärare vara ett sätt att höja betygen hos 
eleverna. 

En professionell yrkeskår förväntas enligt Brignall och Modell (2000) vara inriktade på 
individuella belöningar, där vår undersökning pekar på motsatsen, lärare är mottagliga för 
gruppbelöningar och dessa ger en positiv effekt på elevernas betyg.  

Vi kan ur våra resultat inte utläsa om det finns några nackdelar med gruppbelöningar, men det 
är möjligt att sådana existerar, t.ex. att vissa lärare i andra grupper som inte blir belönade 
känner sig orättvis behandlade och därigenom tappar motivationen. Däremot skulle vi kunna 
dra slutsatsen att fördelarna med gruppbelöningar till lärare ser ut att väga tyngre än 
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nackdelarna när vi mäter resultatet i elevernas betyg. Denna slutsats baserar vi på teori och att 
det i vår hypotesprövning framgår att det finns ett signifikant positivt samband mellan 
gruppbelöningar till lärare och elevernas betyg, alltså skulle det i skolor där gruppbelöningar 
används i hög grad resultera i högre betyg hos eleverna. Eftersom vår hypotesprövning gav ett 
positivt signifikant resultat på gruppbelöningar och teori pekar på att en gruppbelöning bidrar 
till ökad grad av samarbete skulle detta kunna vara en anledning till att vi i vår undersökning 
fann det positiva sambandet. Genom samarbete skulle lärarna kunna lära av varandra och 
därigenom utvecklas, vilket kan ge till följd att betygen hos eleverna blir bättre. 

6.1.3 Kollektivbelöning 

Vår nästa oberoende variabel var kollektivbelöning. I vår hypotes testade vi om det gick att 
finna ett negativt samband mellan kollektivbelöning till lärare och elevernas betyg. Vår 
hypotesprövning visade att det inte fanns ett signifikant negativt samband mellan dessa.  

När vi utformade vår hypotes kring kollektiva belöningar utgick vi från ungefär samma teori 
som vi använde för våra gruppbelöningar, men då belöningen är kollektiv kan de enligt 
Wageman och Baker (1997) öka risken för friåkare ju större gruppen är, d.v.s. att alla inte är 
speciellt delaktiga i prestationen men får ändå ta del av belöningen. Därför skulle en 
kollektivbelöning kunna ge en upplevelse av orättvisa som gör att lärarna skulle känna sig 
orättvist behandlade. Av detta gjorde vi antagandet att kollektivbelöning ger en negativ effekt 
eftersom nackdelarna eventuellt blir större än fördelarna.  

Eftersom risken för friåkare ökar ju större gruppen är skulle detta kunna vara en bakgrund till 
att kollektiva belöningar, som består av en enda stor grupp inom organisationen, har ett 
negativt betavärde i vår hypotesprövning. Dock är det inget vi säkert kan anta då hypotesen 
inte är signifikant. Eftersom vår hypotes inte var signifikant i grundmodellen men var nära på 
att vara svagt signifikant, samt att den i den induktiva bakåtstegsregressionen, i den starkaste 
modellen, är svagt signifikant med ett negativt betavärde. Detta skulle kunna tolkas som att 
mer kollektiva belöningar till lärarna får effekten att eleverna presterar sämre betyg.  

6.1.4 Sammanfattande resultat av belöningens subjekt. 

Vi fann inget samband mellan den individuella belöning till lärare och elevernas betyg, något 
som skulle kunna bero på att lärarna inte motiveras av individuella belöningar utan värdesätter 
den inre belöningen högre än den yttre individuella belöningen. Detta skulle kunna vara en 
effekt av att lärare genom en individuell belöning inte får incitament till att samarbeta. 

Mellan gruppbelöning till lärare och elevernas betyg fann vi ett positivt signifikant samband, 
vilket vi tror beror på att en gruppbelöning ger gruppen incitament att samarbeta vilket kan 
leda till en utveckling hos läraren som får eleverna att prestera bättre resultat.  

Den kollektiva belöningen gav inget signifikant negativt samband i vår grundmodell, men var 
svagt negativt signifikant i induktiva bakåtstegsregressionen. Detta kan bero på att en 
kollektivbelöning ger upphov till friåkare och då skulle lärarna kunna tycka att det blir en 
orättvisa om någon jobbar hårdare än någon annan men blir belönad på samma sätt. 
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6.1.5 Fast lön 

Den fasta lönen definierades i operationaliseringen som ingångslön + löneökningar. Varken 
ingångslön, som vi valde att mäta som om lönen sattes utifrån marknadslönen, kollektivavtal 
eller ingångslönen för en nyutexaminerad lärare, eller löneökning är signifikanta i vår 
hypotesprövning.  

Löneökningen är inte signifikant och det gör att det inte går att se något samband mellan en 
lärares löneökning och elevernas betyg. Ingångslönen är inte signifikant och detta gör att det 
inte går att se något samband mellan en lärares ingångslön och elevernas resultat. Detta kan 
betyda att varken ingångslönen eller löneökningen för en lärare har någon betydelse för hur 
läraren motiveras och presterar med det kan även bero på att vi mäter på skolnivå och 
därigenom hur skolan betonar belöningssystemet övergripande och inte hur den individuella 
läraren belönas och presterar, där det på en individnivå kan bero på hur länge individen varit 
anställd, vilket kön individen har, hur arbetsmarknaden ser ut etc.  

Berger och Berger (2000) tar upp att belöningssystemet måste vara internt rättvist, att 
belöningen motsvarar den belöning som är på marknaden, annars byter individen jobb till 
något bättre avlönat och att belöningen ska personligt motivera de anställda.  

I vår teori har vi beskrivit att den fasta lönen är jobbrelaterad och påverkas främst genom 
individens prestation inom organisationen (Zobal 1999). Perry och Wise (1990) antyder att 
professionellt yrkesverksamma, där en lång utbildning är en av faktorerna som menas spegla 
en professionellt yrkesverksam, väljer att jobba i offentlig sektor även om lönen är lägre. 
Även Houston (2000) fann att en korrelation mellan lång utbildning, gällande jobb i den 
offentliga sektorn, och lönen. Ju längre utbildning desto mindre betydelsefullt var det med 
hög lön. Eftersom en behörig lärare genomgått en längre utbildning, skulle detta kunna 
förklara varför vi inte finner någon signifikans, d.v.s. att en lärare kanske inte drivs av den 
fasta lönen, utan av det som Jerkiewicz, Massey och Brown (1990) menar är den inre 
motivationen, känslan av att göra något gott.  

Bonsdorff och Moilanen (2005) menar att pengar oftast är den typ av belöning som de flesta 
anställda förknippar och anser vara den viktigaste delen i ett belöningssystem. Inom den 
offentliga sektorn blir den ibland begränsad, eftersom lagstiftning och offentliga 
finansieringar korrigerar detta. Detta kan vara en av anledningarna till att vi inte finner något 
samband i vår undersökning. Istället tror vi att en professionell yrkeskår som läraryrket främst 
inriktar sig på ickefinansiella belöningar vilket även Brignall och Modell (2000) påstår.  

Den fasta lönen kan mycket väl baseras på lärarens prestation, däremot fann vi inte något 
samband mellan den fasta lönen och elevernas betyg. Detta kan antingen beror på att vi inte 
lyckats fånga den fasta lönen på ett korrekt sätt, eftersom att vi själva till viss del har fått 
resonera kring vad den jobbrelaterade lönen kan tänkas innehålla eller att vi mäter på skolnivå 
och inte individnivå. Om lönen baseras på individnivå utifrån anställningstid, ålder, kön etc. 
och inte på prestationen kan löneutvecklingen bli flack och uppfattas som orättvis. Dessutom 
kan det tänkas att en lärare inte är lika flexibel på att byta arbete eftersom denne kanske blir 
involverad i sina elever eller att läraren inte blir bättre avlönad någon annanstans. Eller att det 
inte existerar något samband mellan den fasta lönen och elevernas betyg, vilket skulle kunna 
förklaras med att lärare drivs av den inre motivationen.  
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6.1.6 Finansiell belöning 

Vår fjärde oberoende faktor är finansiell belöning. Vår hypotes handlar om att vi ville 
undersöka om det fanns något negativt samband mellan finansiella belöningar till lärare och 
elevernas betyg. I vår analys framgår det att vår hypotes inte är signifikant vilket betyder att vi 
inte kan finna något negativt samband mellan finansiella belöningar till lärare och elevernas 
betyg.  

Baker, Jensen och Murphy (1988) tog i sin artikel upp att en prestationsbaserad belöning, som 
finansiell belöning är, är ett kraftfullt medel för att få individer att göra som den överordnade 
vill. Detta bör vara något som rektorer och andra i chefsposition inte eftersträvar hos sina 
anställda, eftersom de vill ha självgående lärare som klara sig själva och inte behöver bli 
tillsagda vad de ska göra för något. Eftersom en överordnad till en lärare måste utvärdera en 
prestation för att kunna dela ut en finansiell belöning (Berger & Berger 2000), där skolans 
output är svårdefinierad eftersom det är komplexa mål de arbetar mot (Burgess & Ratto 
2003), samt att enligt Baker, Jensen och Murphy (1988) kommer dessutom en överordnad 
föredra att använda sig av objektiva bedömningsmått, vilket kan vara svårt i skolan p.g.a. de 
komplexa målen. Detta skulle kunna förklara varför vi inte fann att finansiella belöningar var 
speciellt vanligt förekommande som belöningar inom skolor.  

Brignall och Modell (2000) anser att professionella yrkeskårer lättare motiveras av 
ickefinansiella belöningar än av finansiella belöningar eftersom de ser ett värde i de 
kunskaper och möjligheter som de behärskar och på så sätt blir de motiverade att prestera ett 
bra resultat utifrån detta, istället för att motiveras av en finansiell belöning då resultatet av 
deras prestation blir uppmärksammat. De värdesätter sitt eget välbefinnande efter en 
prestation högre än en finansiell belöning. Zobal (1998) definierar de finansiella belöningarna 
som finansiella belöningar utöver den fasta lönen och att de delas ut när förutbestämda mål 
har uppnåtts.  

Drake, Wong och Salter (2007) gjorde en undersökning där de upptäckte att det fanns en 
signifikant inverkan på de anställdas motivation och prestation vid användandet av ett 
finansiellt belöningssystem. Detta skiljer sig från vår undersökning där vi inte kan finna något 
signifikant samband, vilket kan bero på exempelvis att vi inriktar oss på en specifik bransch 
som läraryrket, där t.ex. Crewson (1997) tar upp att en offentligt anställd ofta drivs av inre 
belöning framför den yttre belöningen. 

Det bör främst vara de fristående skolorna som skulle kunna använda sig av denna typ av 
belöningar eftersom kommunala skolor är mer reglerade och måste anpassa sig efter 
kommuns budget. Och eftersom ytterst få av respondenterna har angivit detta som en typ av 
belöningen, får den tolkas som näst intill obefintligt.  

Vi kan i vår undersökning inte se något samband mellan de finansiella belöningarna och 
elevernas betyg. En anledning till detta tror vi är att lärare blir mer motiverade av att bedriva 
en bra undervisning där denne sedan kan se resultatet hos eleverna, istället för att motiveras 
av finansiella belöningar, något som vi får stöd av i teorin av Perry och Wise (1990) som tar 
upp att offentligt anställda drivs av känslan att göra något gott och inte drivs av ett 
incitamentsystem som påverkar deras beteende, vilket finansiella belöningar kan göra.  
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6.1.7 Ickefinansiell belöning 

Vår femte hypotes var att ickefinansiell belöning till lärare har ett positivt samband på 
elevernas betyg, men när vi undersökte det fick vi fram att vi får ett negativt signifikant 
samband mellan ickefinansiella belöningar och elevernas betygspoäng. Vi tyckte först att 
detta verkar lite ologiskt, men då vi närmare undersökte vad detta kan bero på fann vi vissa 
motiv som kan ligga bakom detta resultat. 

Enligt Brignall och Modell (2000) är de ickefinansiella belöningarna som inriktar sig till 
individen i första hand, såsom exempelvis individens välbefinnande eller möjligheten att 
kunna utveckla sina kunskaper ytterligare, mer vanligt förekommande än finansiella 
belöningar för professionella yrkeskårer, där exempelvis lärare ingår. Det var dels denna teori 
som vi grundade vår hypotesutformning på där vi ansåg att en ickefinansiell belöning borde 
påverka lärarnas motivation positivt vilket i sin tur skulle leda till ökat betyg hos eleverna. 
Vår hypotesprövning visade dock det motsatta, att ickefinansiella belöningar har negativ 
inverkan på elevernas betyg. 

Drake, Wong och Salter (2007) fann i sin undersökning att det existerar ett samband då 
anställda får återkoppling för en prestation, vilket av oss kan ses som en form av 
ickefinansiell belöning och den anställdes motivation. Baker, Jensen och Murphy (1988) 
menar att de prestationsbaserade belöningarna kan vara effektiva för att de får anställda att 
utföra de uppgifter som de blivit tilldelade, men det kan även ge en negativ effekt på den 
anställdes motivation. Ryan och Deci (2000) tar upp att den inre motivationen är när en 
individ drivs av arbete och intresset av detta, medan den yttre motivationen är när en individ 
motiveras att arbeta för att det leder till ett resultat. Den prestationsbaserade belöningen kan 
ge effekten att den ersätter andra motivationsfaktorer som den anställde har sedan tidigare 
(Baker, Jensen & Murphy 1988), t.ex. att den inre motivationen ersätts av den yttre 
motivationen. Enligt Crewson (1997) kommer den inre belöningen vara dominerande framför 
den yttre belöningen i offentlig sektor.  

En lärares överordnade borde vilja använda sig av objektiva bedömningsmått då detta minskar 
risken för missnöje bland lärarna (Baker, Jensen & Murphy 1988), men eftersom skolan 
består av komplexa mål och där det ibland är svårt att mäta outputen (Van Theil & Leeuw 
2002) skulle det kunna tänkas att lärarens överordnade använder sig av subjektiva 
bedömningskriterier vilket skulle kunna leda till en upplevd orättvisa bland lärarna.  

En anledning till vårt negativa samband skulle kunna vara att lärares motivation påverkas på 
ett negativt sätt av de ickefinansiella belöningarna eftersom de kan känna en upplevd orättvis 
om någon annan blir belönad. Dessutom kan denna negativa effekt på deras motivation 
härledas till att deras tidigare motivationer inte var en yttre motivation utan en inre 
motivation, vilken kan komma i skymundan av den prestationsbaserade belöningen, som 
enligt Perry och Wise (1990) inte värderas lika högt i den offentliga sektorn som dennes 
personliga preferenser. Detta har till följd att lärarens motivation och engagemang för att 
bedriva undervisningen minskar vilket ger effekter på elevernas betyg.  

Houston (2000) tog upp att ett prestationsbaserat belöningssystem i den offentliga sektorn 
måste kretsa kring mer än finansiell belöning, alltså genom ickefinansiell belöning erbjuda 
den offentligt anställde en tillfredställelse av jobbet. Vår undersökning visar att lärare ser ut 
att bli omotiverade av ickefinansiell belöning. Även vi finner att det finns ett samband mellan 
de ickefinansiella belöningarna, där återkoppling är en del av den, och elevernas betyg. I vårt 
fall är sambandet negativt, vilket skulle betyda att de ickefinansiella belöningarna påverkar 
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lärares motivation och prestation negativt. Eftersom vi finner att det finns ett negativt 
samband mellan ickefinansiella belöningar, som vi anser till en del är en form av 
prestationsbelöning, att detta kan vara bakgrunden till vårt negativa samband i vår 
undersökning. Att en lärares inre motivation hamnar i skuggan av den yttre motivationen vid 
ickefinansiell belöning är kanske en av orsakerna till att vi fann det samband vi gjorde, 
eftersom en lärare då istället för att bli motiverad av arbetet där den inre belöningen t.ex. att 
göra något gott, blir utträngd av den yttre belöningen, där ickefinansiella belöningar ingår.  

6.1.8 Sammanfattande resultat av belöningsformen. 

Vi kunde inte identifiera något samband mellan den fasta lönen till en lärare och elevernas 
betyg, vilket kan bero på en rad anledningar, som exempelvis att lärare drivs av den inre 
motivationen framför den yttre, att vi misslyckats mäta den fasta lönen på ett korrekt sätt eller 
att det saknas en stark löneutveckling som baseras på prestation. 

Finansiella belöningar som bonus och vinstutdelning gav inget signifikant samband till 
elevernas betyg. Detta kan bero på att läraren motiveras av den inre belöningen framför den 
yttre belöningen likväl skulle det kunna bero på att finansiella belöningar är frånvarande som 
belöningsform bland skolorna i Sverige.  

Mellan ickefinansiella belöningar och elevernas resultat fann vi ett negativt signifikant 
samband. Tänkbara anledningar kan vara att läraren drivs av den inre motivation och 
därigenom skulle ickefinansiella belöningar inkräkta på den inre motivationen eller att lärarna 
uppfattar en orättvisa om en lärare blir belönad med ickefinansiella belöningar men att inte 
andra lärare blir det.   

6.2 Slutsats kontrollfaktorer 

6.2.1 Könsfördelning 

Eftersom vi har ett signifikant samband mellan andel kvinnor i klassen och elevernas betyg, 
kan vi dra slutsatsen, i likhet med Skolverket (1999), att flickor presterar bättre än pojkar i 
skolan.  

6.2.2 Utländsk bakgrund  

Eftersom vi inte fann ett signifikant samband mellan andel med utländsk bakgrund och 
elevernas betyg, kan vi inte likt Skolverket (1999) visa att elever med utländsk bakgrund 
presterar sämre. En reservation bör göras, signifikansnivån i vår ordinarie regressionsoutput är 
0,138. När vi undersöker en regression med bara kontrollfaktorerna (se regressionsoutput i 
appendix) går det att observera att utländsk bakgrund är signifikant och påverkar betyget 
negativt, men om beaktande tas till ett belöningssystem för lärare finner vi att den utländsk 
bakgrunden inte påverkar betygen hos eleverna. Det går även att se att i den induktiva 
bakåtstegsregressionen att den utländska bakgrunden inte är en signifikant variabel eftersom 
den är styrkt i den starkaste modellen. Sammanfattningsvis kan det sägas att om ett 
belöningssystem för lärare tas i beaktande mot elevernas betyg kommer inte den utländska 
bakgrunden att påverka betygen.  
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6.2.3 Föräldrars utbildningsnivå  

Gällande elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning, fann vi, i likhet med 
Skolverket (1999), att det finns ett signifikant samband mellan elever som har föräldrar med 
eftergymnasial utbildning och elevernas betyg. Därför kan vi dra slutsatsen att det spelar roll 
om ens klasskamrater har föräldrar som har eftergymnasial utbildning. 

6.2.4 Demografi 

Vi fann inget signifikant samband mellan storleken på kommunen och elevernas betyg. 
Således går det inte att dra några slutsatser om att storleken på kommunen spelar någon roll 
för elevernas betyg. 

6.2.5 Lärartäthet  

Bradley, Johnes och Millington (2001) visade i sin undersökning att det fanns ett samband 
mellan lärartätheten och resultaten som eleverna presterar. I vår undersökning fann inget 
signifikant samband mellan lärartätheten och elevernas resultat, vilket skulle kunna bero på att 
Bradley, Johnes och Millington (2001) undersökte skolor i England där det finns 
könsuppdelade skolor. Det kan även tänkas att de har någon annan form av undervisning än 
det bedrivs i Sverige.    

6.2.6 Arbetslöshet  

Vi fann ett starkt positivt samband mellan arbetslösheten i kommunen och betyget. Bradley, 
Johnes och Millington (2001) fann att det var en högre effektivitet på skolan om 
arbetslösheten i omgivningen var hög. Man skulle kunna tänka sig att eftersom de som har 
jobb kämpade extra för att få behålla jobbet samtidigt som det var en högre konkurrens om 
jobben. Ett långsökt argument skulle vara att det är en hög andel arbetslösa lärare bland dessa 
och därför är lärarna mer fokuserade. Dessutom visar vår korrelationsmatris en signifikant 
negativ korrelation mellan föräldrar med eftergymnasial utbildning och arbetslösheten. Detta 
skulle kunna tolkas som att i kommuner med låg arbetslöshet finns fler välutbildade, därför bli 
vårt signifikanta samband mellan arbetslösheten och betygen lite motsägelsefullt. En 
förklaring som både vi och Bradley, Johnes och Millington (2001) resonerar kring är att det 
skulle kunna tänkas att en hög arbetslöshet i kommunen gör att eleverna kan få mer stöd 
hemifrån, i exempelvis läxläsning och således presterar ett bättre resultat. Eftersom det bara är 
en spekulation från vår sida finns därför all anledning att fördjupa sig ytterligare i detta 
samband, se fortsatt forskning. 

6.2.7 Lärares pedagogiska förmåga 

I vår undersökning fann vi inget signifikant samband mellan lärare med pedagogisk 
högskoleexamen och elevernas betyg. I en publikation från Skolverket (Gustavsson & 
Myrberg 2002) hade författarna summerat att vissa undersökningar visar att en lärares 
pedagogiska förmåga påverkar elevernas betyg medan andra undersökningar visat att det inte 
fanns något samband. Vi får finna oss i att säga att lärarens pedagogiska förmåga inte 
påverkar elevernas betyg, vilket kan bero på att de lärare som är obehöriga har lyckats 
tillgodogöra sig kunskap från sina behöriga kollegor och således kan detta vara en anledning 
till att vi inte finna ett samband mellan lärarens pedagogiska förmåga och elevernas betyg.  
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6.3 Sammanfattade slutsatser och reflektioner 

Vår utgångspunkt och fokus för vår undersökning har varit vår problemformulering som 
presenterades i början av uppsatsen och lyder som följer: 

Vilken inverkan har ett belöningssystem för lärare på elevers resultat? 

Vi fann att gruppbelöningar och ickefinansiella belöningar är korrelerade med elevernas 
betyg.  

Gruppbelöningarna hade ett signifikant positivt samband som vi antog kunde bero på att 
lärarna blir motiverade av att hjälpa varandra vilket bidrar till att de kan öka sina kunskaper, 
vilket en lärare tycks värdesätta högre än individuella belöningar. Individuella belöningar kan 
leda till att konkurrensen mellan lärarna ökar och de kan då reducera en del av samarbetet 
mellan dem. Gruppbelöningar kunde även medföra negativa delar såsom friåkare, men vi kan 
i vår undersökning inte se om det förekommer några negativa delar. En misstanke föreligger 
att de negativa delarna, såsom friåkare, får övertag vid kollektivbelöning, eftersom vår 
kollektivbelöning inte är signifikant men är nära till att vara svagt signifikant med negativt 
betavärde. 

De ickefinansiella belöningarna visade sig ha ett signifikant negativt samband med elevernas 
betyg, vilket var motsatsen till det förväntade resultatet, som kan utläsas i vår 
hypotesprövning. Förklaringen till detta tror vi grundar sig i att en lärares inre motivation som 
han/hon får genom att exempelvis känna att jobbet är betydelsefullt, hamnar i skuggan av de 
ickefinansiella belöningar, som är en typ av yttre motivation och där målen för att uppnå 
dessa belöningar inte alltid stämmer överens med lärarens personliga mål som driver denne i 
sitt arbete.  

Vi fann inget samband mellan den fasta lönen och elevernas betyg. Detta tror vi främst beror 
på att vi antingen inte lyckades fånga den fasta lönen på ett korrekt sätt eller att en lärare inte 
motiveras av den fasta lönen. Houston (2000) menar att ju längre utbildning desto mindre vikt 
av en hög lön, vilket även kan förklara varför vi inte fann något samband. 

Vi fann inte något signifikant samband mellan individuella belöningar och elevernas betyg, 
vilket vi tror grundar sig i att en lärare drivs mer av den inre motivationen framför den yttre 
motivationen och inte motiveras av individuella belöningar. Eller att det är så att 
belöningssystemen inte baseras på lärarens prestation utan på andra faktorer hos lärarna, som 
anställningstid, ålder etc. Därför föreligger en misstanke att det är därför vi inte fann ett 
signifikant samband mellan de individuella belöningarna och elevernas betyg, en individuell 
belöning skulle t.ex. kunna vara de ickefinansiella belöningarna. Dessutom verkade inte den 
fasta lönen, som kan vara individuell, påverka.  

Med tanke på de signifikanta resultat vi fick fram är det tänkbart att en lärare föredrar 
gruppbelöningar eftersom dessa kanske bidrar till ökad trivsel i arbetsmiljön eller att läraren 
får en chans att vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter. Genom gruppbelöningar skulle 
det vara möjligt att läraren uppnår en högre grad av inre motivation och det genom 
ickefinansiella belöningarna ersätter en del av den inre motivationen. 

Utöver de resultat som kunde utläsas ur våra hypoteser, som handlade direkt om 
belöningssystemets påverkan på elevernas betyg, kunde vi även se att om hänsyn tas till 
lärarnas belöningssystem kommer den utländska bakgrunden inte att påverka elevernas betyg. 
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Sammanfattningsvis kan vi ur vår undersökning se att ickefinansiella belöningar till lärare har 
ett negativt samband med elevernas betyg och att belöningar som ges till lärare i grupper har 
en positiv samband med elevernas betyg. Våra resultat tyder på att ett belöningssystem för 
lärare kan vara viktigt för att eleverna ska prestera och att det inte bara är lärarens 
pedagogiska förmåga, lärartätheten m.m. som har inverkan på kvalitén. Våra resultat visade 
att dessa inte hade någon inverkan på betygen när ett belöningssystem för lärare togs i 
beaktande. Dessutom observerades att när ett belöningssystem togs i beaktande spelade det 
ingen roll hur stor andel elever med utländsk bakgrund som fanns på skolor för att förklara 
elevernas betyg. Därför bör det kanske ägnas mer tid åt utformningen av belöningssystemet 
för lärare för att höja kvalitén på undervisningen och därigenom förbättra elevernas resultat. 
Svaret på vår problemformulering blir följaktligen att ett belöningssystem för lärare kan ha 
både positiva som negativa inverkningar på elevernas betyg.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under uppsatsens gång har vi stött på flera reflektioner som hade varit intressanta att 
undersöka närmare. Tyvärr har det inte funnits tid att fördjupa sig inom dessa områden 
eftersom vår tid för denna uppsats varit begränsad. Däremot kan vi ge förslag till fortsatt 
forskning utifrån de resultat som vi kommit fram till. 

När vi har undersökt vilka typer av belöningssystem som påverkar lärares motivation och 
prestation har vi utgått ifrån rektorers övergripande syn på hur lärarna blir belönade. Det finns 
ingen del i vår uppsats som undersöker lärarnas egen uppfattning kring hur de blir belönade 
och hur de av dessa belöningar blir motiverade att prestera ett bättre resultat.  

Eftersom vi har misstankar om att vi inte har lyckats mäta den fasta lönen på ett korrekt sätt, 
skulle det varit intressant att försöka fånga den fasta lönen hos lärare, kanske på en 
individnivå och se om det går att se något samband mellan en klass betyg och en lärares fasta 
lön.  

I vår slutsats antog vi att en av anledningarna till att vi får ett signifikant negativt samband 
mellan de ickefinansiella belöningarna och elevernas betyg kan vara att den inre motivationen 
och känslan av att göra något bra hamnar i skuggan av de yttre belöningarna, såsom 
exempelvis beröm, då önskvärd prestation har uppnåtts. Denna slutsats baserade vi utifrån den 
teorin vi har använt oss av kring ämnet, t.ex. Crewson (1997). Ett förslag till fortsatt forskning 
är att fördjupa sig i lärarnas motivation och undersöka om det kan vara den inre kontra den 
yttre motivationen som ligger bakom vårt signifikanta negativa samband mellan 
ickefinansiella belöningar och elevernas betyg eller om helt andra faktorer som exempelvis 
vilken typ av ickefinansiella belöningar det är som påverkar resultatet.  

En annan aspekt som hade varit intressant och relevant att undersöka är hur lärarens 
överordnade utvärderar en lärare för att kunna belöna denne, eftersom en objektiv 
bedömningsgrund kan upplevas som mer rättvis (Baker, Jensen & Murphy 1988). Det finns en 
viss risk att lärarens överordnade använder sig av en subjektiv bedömning, eftersom vad 
läraren presterar är svårdefinierat och svårmätt (Van Thiel & Leeuw 2002). Eftersom en 
subjektiv bedömning ger en upplevd orättvisa, vilket kan leda till det signifikanta negativa 
sambandet med de ickefinansiella belöningar och elevernas betyg. 

I vår undersökning valde vi att definiera belöningar som ges till ett flertal individer för en 
gemensam prestation som dels gruppbelöningar och dels kollektiva belöningar. Våra 
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hypotesprövningar visade att gruppbelöningarna hade ett positivt samband till elevernas 
betyg, medan vi i vår grundmodell inte kunde finna något samband mellan de kollektiva 
belöningarna och elevernas betyg. Men i en induktiv bakåtstegsregression ger kollektiva 
belöningar en signifikans i den starkaste modellen. I slutsatsen trodde vi att denna skillnad 
bland annat kan bero på att risken för friåkare ökar ju större gruppen blir vilket även 
Wageman och Baker (1997) beskriver. Det hade därför varit intressant att göra en 
noggrannare undersöka av olika typer av belöningar till grupper och hur dessa olika 
belöningar påverkar de anställda inom organisationer och vilka för- och nackdelar som finns 
hos de olika typerna av gruppbelöningar. 

Bland våra kontrollfaktorer hade det varit intressant att undersöka vad som påverkar 
sambandet mellan elevernas betyg och arbetslösheten i kommunen, detta eftersom vi fick ett 
signifikant samband. Bradley, Johnes och Millington (2001) och även vi har bara 
spekulationer på vad det är som orsakar detta samband och därför skulle det vara intressant att 
undersöka vad det är som ligger bakom sambandet. 
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Appendix 

Enkätguide 

Kön, man, kvinna 

Er ålder, fritext 

Skolans namn, fritext      

Skolans ort, fritext 

Er befattning, fritext 

Antal år på denna befattning, fritext 

Inom vilken sektor befinner sig skolan ni arbetar på, Kommunal, Fristående, Landsting 

Ta ställning till följande påstående - Fast lön var vanligt förekommande som belöning för 
lärare 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Rabatterade resor till och från jobbet fungerade som en 
belöning för lärare under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till 
instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Lika stora belöningar till alla lärare inom skolan, oavsett 
individuella prestationer, är viktiga för att lärarna ska prestera ett bra resultat. Mättes i 1-7 
gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Återkoppling av lärarens prestation användes som en 
belöning för att bekräfta en lärares prestationer under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, 
graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Utöver den fasta lönen var monetära belöningar, t.ex. 
bonus och vinstutdelning, vanligt förekommande för lärare under 2008. Mättes i 1-7 gradig 
skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Beröm användes som en belöning för att bekräfta en 
lärares prestationer under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till 
instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Individuella belöningar var vanligt förekommande bland 
lärare under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Befordran var förekommande som en belöning till lärare 
under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Under 2008 erbjöds nya lärare en högre lön än 
marknadslönen, för att underlätta rekryteringen. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: 
Instämmer inte alls till instämmer helt 
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Ta ställning till följande påstående - Den fasta lönen är en viktig belöning för att få lärarna att 
prestera ett bra resultat. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer 
helt 

Ta ställning till följande påstående - Vinstutdelning var en viktig del av belöningen för lärare 
under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Den fasta lönen som en nyanställd lärare fick på skolan 
under 2008, bestämdes av ingångslönen för en nyutexaminerad lärare. Mättes i 1-7 gradig 
skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Löneökning var vanligt förekommande som belöning för 
lärare under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Under 2008 gavs högre lön än marknadslönen för en 
lärare, för att få behålla läraren. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till 
instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Den fasta lönen som en nyanställd lärare fick på skolan 
under 2008, bestämdes av den lön som var på marknaden för samma kategori av lärare. 
Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - De ickefinansiella belöningar som gavs under 2008, som 
t.ex. beröm, baserades utifrån lärarens prestationer. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: 
Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Gruppbelöningar, till t.ex. arbetslag, är en förutsättning 
för att lärarna ska prestera ett bra resultat. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte 
alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Möjligheten till flextid användes som en belöning till 
lärare under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Möjligheten att vidareutbilda sig fungerade som en 
belöning för lärare under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till 
instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Den fasta lönen som en nyanställd lärare fick på skolan 
under 2008, bestämdes av den lönen som de kollektiva avtalen satte . Mättes i 1-7 gradig 
skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Sociala arrangemang som t.ex. kick-offer fungerade som 
en belöning för lärare under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till 
instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Monetära belöningar, t.ex. bonus och vinstutdelning, för 
lärarna grundades utifrån lärarens prestationer under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, 
graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - En löneökning för en enskild lärare grundades utifrån 
lärarens prestation under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till 
instämmer helt 



3 
 

Ta ställning till följande påstående - Rabatterad lunch användes som en belöning för lärarna 
under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Att använda individuella belöningar är en förutsättning 
för att lärarna ska prestera ett bra resultat. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte 
alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Bonus i form av pengar var en viktig del av belöningen 
för lärare under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer 
helt 

Ta ställning till följande påstående - Individuella löneökningar är en viktig belöning för att få 
läraren att prestera ett bra resultat. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till 
instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Gratis resor till och från jobbet fungerade som en 
belöning för lärare under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till 
instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - En lärare fick möjlighet till ökat ansvar som en belöning 
under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Option till aktier i skolan var en viktig belöning för lärare 
under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Att använda ickefinansiella belöningar, som t.ex. beröm 
och kick-offer, var vanligt förekommande som belöning till lärare under 2008. Mättes i 1-7 
gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - En belöning till en grupp av lärare, till t.ex. arbetslag, var 
vanligt förekommande under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls 
till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Gratis lunch användes som en belöning för lärarna under 
2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Under 2008 var det vanligt förekommande med lika stora 
belöningar till alla lärare inom skolan, oavsett individuella prestationer. Mättes i 1-7 gradig 
skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - En lärare fick möjlighet att välja vilka klasser som denne 
ville undervisa i som en belöning under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer 
inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Monetära belöningar utöver den fasta lönen, som t.ex. 
bonus och optioner, är viktiga för att lärare ska prestera ett bra resultat. Mättes i 1-7 gradig 
skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Ta ställning till följande påstående - Förbättringar i arbetsmiljön användes som en belöning 
till lärare under 2008. Mättes i 1-7 gradig skala, graderad: Instämmer inte alls till instämmer 
helt 
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Ta ställning till följande påstående - Ickefinansiella belöningar, som t.ex. beröm och 
återkoppling är viktigt för att få lärare att prestera ett bra resultat. Mättes i 1-7 gradig skala, 
graderad: Instämmer inte alls till instämmer helt 

Är du ansvarig för belöningssystemets utformning? Ja, Nej 

E-post, fritext 

Har ni några synpunkter på enkäten kan ni framföra dem här, fritext 

 

Enkätbrev 

Hej!  

 I massmedia skrivs det spaltmeter med artiklar om att lärare borde ha bättre betalt och att mer 
resurser borde allokeras till skolor. Vi håller på att skriva en C-uppsats om belöningssystem 
för lärare, där vi vill undersöka om det går att se resultatet av ett belöningssystem för lärare i 
elevernas betyg. Vi har en teori om att beroende på utformningen av ett belöningssystem för 
lärare kan det leda till mer motiverade lärare, som i sin tur kommer leda till att lärarna 
presterar bättre vilket borde leda till att undervisningen förbättras och därigenom ge högre 
betyg hos eleverna.  

Vi som skriver denna C-uppsats är två ekonomstudenter med huvudinriktning på 
Företagsekonomi och fördjupning inom Verksamhetsstyrning vid Högskolan i Halmstad. För 
att vi ska kunna göra en så korrekt undersökning som möjligt behöver vi samla in viss 
information om hur belöningssystemet ser ut på gymnasieskolor runt om i Sverige och därför 
är vi oerhört tacksamma om Ni vill svara på följande enkät, den tar ca 5 minuter att svara på. 
Självklart kommer svaren att behandlas helt anonymt och det kommer inte att gå att spåras till 
vare sig respondent eller skola. 

Ifall du känner att du inte är den rätta personen på Er skola för att svara på vår enkät så ber vi 
vänligen dig att vidarebefordra detta mail till rätt person, förslagsvis gymnasiechefen eller 
rektorn.  

Önskar Ni få våra resultat, skickar vi dem mer än gärna till Er, när uppsatsen är klar. I enkäten 
finns möjligheten att fylla i e-postadressen om Ni önskar resultaten. Enkäten finner Ni här: 
#dialoglink# 

 Om Ni har frågor rörande enkäten är Ni välkommen höra av Er till oss. 

 Tack på förhand! 

 Med vänliga hälsningar 

 Sara Jacobsson, e-post: [e-postadress], telefon: [telefonnummer] 

Ted Wiener, e-post: [e-postadress], telefon: [telefonnummer] 

 Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin, Professor i Företagsekonomi, e-post: [e-postadress] 
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Påminnelsebrev 

Hej! 

I förra veckan skickade vi ett e-postmeddelande till Er, gällande en enkätundersökning om 
belöningssystemets utformning.  

Vi håller på att skriva en C-uppsats på Högskolan i Halmstad, om belöningssystemet för 
lärare, där vi vill undersöka om resultatet av ett belöningssystem för lärare går att se i 
elevernas betyg. Vi har en teori att beroende på utformningen av belöningssystemet, kommer 
detta leda till mer motiverade lärare, som i sin tur presterar bättre, vilket borde leda till att 
undervisningen förbättras och elevernas betyg blir högre.  

Vi hade varit mycket tacksamma om Ni hade tagit Er tid att fylla i den eftersom varje svar är 
väldigt värdefullt för oss. Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i. Era svar kommer behandlas 
anonymt och kommer inte att gå att spåras till vare sig skola eller respondent. Du som redan 
påbörjat enkäten fortsätter på den fråga du senast slutade. 

Ifall du känner att du inte är den rätta personen på Er skola för att svara på vår enkät så ber vi 
vänligen dig att vidarebefordra detta mail till rätt person, förslagsvis gymnasiechefen eller 
rektorn. 

Önskar Ni få våra resultat, skickar vi dem mer än gärna till Er, när uppsatsen är klar. I enkäten 
finns möjligheten att fylla i e-postadressen om Ni önskar resultaten. Enkäten finner Ni här: 
#dialoglink# 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Sara Jacobsson, e-post: [e-postadress], telefon: [telefonnummer] 

Ted Wiener, e-post: [e-postadress], telefon: [telefonnummer] 

 Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin, Professor i Företagsekonomi, e-post: [e-postadress] 

 

Utformning av våra faktorer 

Fast lön 

Den fasta lönen kan definieras som fast lön och löneökning enligt Chiang och Birtch (2006) 
och Zobal (1999) definierade den som en fast del som bestäms utav marknaden och en rörlig 
del (löneökning) som beror på individens prestation samt levnadskostnaderna i samhället. 
Dessa definitioner har legat till grund för vår definition som ser ut enligt följande: 

Fast lön = Ingångslön (jobbrelaterad lön) + Löneökning 

Vi har i vår enkät ställt frågor som kan kopplas till ingångslön och löneökning. Vi gjorde först 
en faktoranalys för att få en uppfattning om hur dessa variabler skulle fördela sig, d.v.s. hur 
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alla frågorna vi ställt i enkäten om fast lön förhåller sig till varandra. Det visade sig att vi fick 
en uppdelning i tre olika komponenter. Då vissa av frågorna inte var relevanta för en 
beskrivning av den fasta lönen och då SPSS ville att dessa skulle ses som en egen komponent 
valde vi att exkludera dessa. 

Den jobbrelaterade variablerna har vi valt att låta vara separerade eftersom dessa inte mäter 
samma sak, dessa mäter hur ingångslönen sätts men inte själva ingångslönen, dessutom i stöd 
av ett Cronbach Alpha test, där vi får ett alpha-värde på 0,540.  

Men bakgrund av faktoranalysen och ovan nämnda teori vill vi skapa en faktor som heter 
löneökning. Ett Cronbach Alpha test på de faktorer som behandlar löneökning får vi ett alpha-
värde på 0,598, ett riktmärke brukar vara 0,6, men eftersom det handlar om egen skapade 
faktorer väljer vi att acceptera detta värde och skapar en faktor på löneökning. . 

Våra faktorer på fast lön kommer att se ut enligt följande: 

Den fasta lönen som en nyanställd lärare fick på skolan under 2008, bestämdes av 
ingångslönen för en nyutexaminerad lärare 

Den fasta lönen som en nyanställd lärare fick på skolan under 2008, bestämdes av den lön 
som var på marknaden för samma kategori av lärare 

Den fasta lönen som en nyanställd lärare fick på skolan under 2008, bestämdes av den lönen 
som de kollektiva avtalen satte 

Löneökning (= "Löneökning var vanligt förekommande som belöning för lärare under 2008" 
+ ”En löneökning för en enskild lärare grundades utifrån lärarens prestation under 2008"). 

Finansiell belöning 

Zobal (1998) menar att den finansiella belöningen består av finansiella incitament såsom 
bonus, vinstutdelning och utdelning efter produktivitetsökningar medan Allen och Helms 
(2001) definierade den finansiella belöningen som optioner, bonus och signeringsbonus. 
Utifrån detta utformade vi tidigare vår definiering av finansiella belöningar: 

Finansiell belöning = Bonus + Optioner + Vinstutdelning  

Med denna teori som grund vill vi kunna lägga samman de frågor vi ställt som kan falla in 
under vår definition. Vi gör därför ett Cronbach Alpha test där vi får ett värde på 0,799 vilket 
är tillräckligt högt för att vi ska kunna slå ihop dessa variabler. Vår nya faktor kommer nu att 
bestå av följande variabler: 

Finansiell belöning = ”Utöver den fasta lönen var monetära belöningar, t.ex. bonus och 
vinstutdelning, vanligt förekommande för lärare under 2008” + ”Vinstutdelning var en viktig 
del av belöningen för lärare under 2008” + ”Monetära belöningar, t.ex. bonus och 
vinstutdelning, för lärarna grundades utifrån lärarens prestationer under 2008” + ”Bonus i 
form av pengar var en viktig del av belöningen för lärare under 2008” + ”Optioner i skolan 
var en viktig belöning för lärare under 2008” 
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Ickefinansiell belöning 

Anthony och Govindarajan (2007) anser att befordran och ökat ansvar är en del i de 
ickefinansiella belöningarna. Berger och Berger (2000) menar att de ickefinansiella 
belöningarna även består av symboliska belöningar som t.ex. beröm, vidareutbildning, resor, 
luncher, skrivbord m.m.. Vi valde därför att i operationaliseringen definiera ickefinansiell 
belöning enligt följande: 

Ickefinansiell belöning = Sociala belöningar + Befordran + Ökat Ansvar  

Vi har ställt många frågor kring ickefinansiella belöningar och framförallt om sociala 
belöningar. Eftersom ovanstående teori har nämnt att det finns många olika typer av 
finansiella belöningar som de väljer att sätta under den gemensamma kategorin 
”ickefinansiella belöningar” har vi valt att göra ett Cronbach Alpha test där vi undersöker om 
en hopslagning av våra variabler skulle vara möjliga. Då vårt Cronbach Alpha blir 0,790 anser 
vi att denna hopslagning går att genomföra. Vår nya faktor blir nu: 

Ickefinansiell belöning = ”Sociala arrangemang som t.ex. kick-offer fungerade som en 
belöning för lärare under 2008” + ”Att använda ickefinansiella belöningar, som t.ex. beröm 
och kick-offer, var vanligt förekommande som belöning till lärare under 2008” + 
”Möjligheten till flextid användes som en belöning till lärare under 2008” + ”Rabatterad 
lunch användes som en belöning för lärarna under 2008” + ”Gratis lunch användes som en 
belöning för lärarna under 2008” + ”En lärare fick möjlighet att välja vilka klasser som denne 
ville undervisa i som en belöning under 2008” + ”Beröm användes som en belöning för att 
bekräfta en lärares prestationer under 2008” + ”Återkoppling av lärarens prestation användes 
som en belöning för att bekräfta en lärares prestationer under 2008” + ”De ickefinansiella 
belöningar som gavs under 2008, som t.ex. beröm, baserades utifrån lärarens prestationer” + 
”Befordran var förekommande som en belöning till lärare under 2008” + ”En lärare fick 
möjlighet till ökat ansvar som en belöning under 2008” + ”Möjligheten att vidareutbilda sig 
fungerade som en belöning för lärare under 2008” + ”Förbättringar i arbetsmiljön användes 
som en belöning till lärare under 2008”  

Individuell-, grupp- och systembelöning 

Eftersom vi inte ställt flera frågor kring variablerna ”individuell belöning”, ”gruppbelöning” 
och ”systembelöning” kommer vi inte att behöva göra några hopslagningar för dessa 
kategorier. Den fråga vi ställt om individuella belöningar kommer representera de 
”individuella belöningarna” och samma princip gäller för gruppbelöningar och 
systembelöningar. Dessa variabler kommer därför att se ut som följer: 

Individ belöningar = ”Individuella belöningar var vanligt förekommande bland lärare under 
2008” 

Gruppbelöningar = ”En belöning till en grupp av lärare, till t.ex. arbetslag, var vanligt 
förekommande under 2008” 

Systembelöningar = ” Under 2008 var det vanligt förekommande med lika stora belöningar 
till alla lärare inom skolan, oavsett individuella prestationer” 

Sammanfattningsvis ser vi att vi med hjälp av teorier, diverse tester i SPSS och med våra egna 
reflektioner ha skapat nio variabler, utöver våra kontrollvariabler, som vi kommer att testa i 
vår regressionsmodell. 
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Heteroskedasticitet (Goldfeld-Quandt Test) 

Vår hypotes är H0: 
2
2

2
1 σσ = och H1: 

2
2

2
1 σσ ≠ . Teststatistiken 

GQ=
))(

2

1
,)(

2

1
(2

2

2
1

21

~
ˆ

ˆ
kpnkpn

F
−−−−σ

σ
under H0 

Vi testar eventuell heteroskedastitet efter löneökningar, vi har egentligen ingen tanke på vad 
som skulle kunna kan orsaka heteroskedastitet. 

V1: Residualvarians* Residualvarians på urval 1: 0,2294   

V2: Residualvarians* Residualvarians på urval 2: 0,3260  

Urval 1: 46 giltiga observationer, urval 2: 53 giltiga observationer 

GQ-stat V1/V2: 1,421 

 GQ-stat ~ F[1/2(n – p1) - k, 1/2(n – p2) -k], n=163, p1= 46 och p2= 54, k=17 

F= 1.63 

När vi slår upp F-värdet (1.63) i en tabell ser vi att GQ-stat < F-värdet vilket gör att vi inte ha 
förkasta vår nollhypotes, vi får därför anta att vår data inte är heteroskedastitet. För nöjes skull 
kollar vi korrelationen mellan våra residualer och våra variabler, där vi inte såg någon 
korrelation mellan våra residualer och våra variabler. 

 

Autokorrelation 

Genom att använda Durbin-Watson testet, kontrollerar vi för autokorrelation. Vårt 
observerade Durbin-Watson värde är 1,738, för 163 observationer och 15 förklarande 
variabler blev vårt dL:  1.53393  och vårt dU: 1.96206 

De kritiska gränserna är (http://www.stanford.edu/~clint/bench/dw05b.htm): 

 T     K      dL         dU 

163.   17.   1.53393    1.96206 

Vi testar för autokorrelation med ett Durbin-Watson test, där vi ser att vårt observerade D-W 
värde är mittemellan gränserna. Vi har alltså hamnat i den ej tolkningsbara regionen, vi kan 
inte säga något om positiv autokorrelation. Om vi subtraherar 4 med vårt observerade värde 
ser vi att vi hamnar ovanför den övre gränsen, vi har alltså inte negativt autokorrelerade 
residualer. Även om vi hade fått någon form av autokorrelation hade det var svårt att ge en 
rimlig tolkning till detta eftersom våra data är tvärsnittsdata. 
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Misspecifikation 

Vidare gör vi ett Ramseys RESET-test för att undersöka efter misspecifkationer. Vi börjar 
med att spara våra prediktioner som betygspoänghat:  

Modellen blir: 

RESIDUALGIKOMMU?ALREkommunAREA?TALI?VÅ?

kommunSLÖSAA?DELARBETlärareIGAA?DELBEHÖRELEVERLÄRAREPER

elevBAKGRU?DFÖRÄLDRARSelevBAKGRU?DUTLelevORA?DELKVI??

?I?GSYSTEMBELÖI?GGRUPPBELÖ?BELÖ?I?GLI?DIVIDUEL

?GIELLBELÖ?IICKEFI?A?SBELÖ?I?GFI?A?SIELLLÖ?EÖK?I?G

VTALKOLLEKTIVAI?GÅ?GSLÖ??MARK?ADSLÖKO?STA?TGBETYGSPOÄ?

+++

+++

+++

+++

+++

+++=

1716

151413

121110

987

654

321

)(

)()(100

)()(.)(

ββ

βββ

βββ

βββ

βββ

βββ

 

Efter det transformerar vi betygspoänghat för att få 
2GHATBETYGSPOÄ?  

Nu kan vi testa:  

H0 (ingen misspecifikation) : γ = 0 

H1 (misspecifikation) : γ ≠ 0. 

När vi kör vår körning ser vi att sig = ,878 för 
2GHATBETYGSPOÄ?  vilket gör att vi inte 

kan förkasta vår H0, alltså måste vi misstänka att det inte föreligger någon misspecifikation. 

 

Multikolinjäritet-test (Sidoregressioner)  

Oberoende faktorer: (Konstant), Kommunalregi, Ingångslön, Utländsk bakgrund (%), 
Individuell belöning, Kvinnor (%), Arbetslösa (%), Löneökning, Kollektiv avtal, 
Gruppbelöning, Lärartäthet per 100 elever, Finansiellbelöning, Kollektivbelöning, 
Eftergymnasial utbildning (%), Ickefinansiellbelöning, Kommunstorlek, Behöriga lärare 

Beroende variabel: Marknadslön  R2: 0,176 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Marknadslön, Behöriga lärare, Individuell belöning, 
Kollektivbelöning, Utländsk bakgrund (%), Arbetslösa (%), Kollektiv avtal, Lärartäthet per 
100 elever, Ickefinansiellbelöning, Finansiellbelöning, Kvinnor (%), Löneökning, 
Eftergymnasial utbildning (%), Gruppbelöning, Kommunstorlek, Kommunalregi 

Beroende variabel: Ingångslön  R2: 0,181 

Oberoende faktorer: (Konstant), Ingångslön, Arbetslösa (%), Ickefinansiellbelöning, Kvinnor 
(%), Individuell belöning, Kollektivbelöning, Utländsk bakgrund (%), Kommunalregi, 
Marknadslön, Finansiellbelöning, Lärartäthet per 100 elever, Löneökning, Eftergymnasial 
utbildning (%), Gruppbelöning, Kommunstorlek, Behöriga lärare 
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Beroende variabel: Kollektiv avtal  R2: 0,177 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Kollektiv avtal, Arbetslösa (%), Ickefinansiellbelöning, 
Kvinnor (%), Individuell belöning, Kollektivbelöning, Kommunstorlek, Marknadslön, 
Kommunalregi, Ingångslön, Finansiellbelöning, Lärartäthet per 100 elever, Eftergymnasial 
utbildning (%), Utländsk bakgrund (%), Gruppbelöning, Behöriga lärare 

Beroende variabel: Löneökning  R2: 0,340 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Löneökning, Ingångslön, Lärartäthet per 100 elever, 
Individuell belöning, Arbetslösa (%), Utländsk bakgrund (%), Behöriga lärare, Marknadslön, 
Kollektiv avtal, Gruppbelöning, Kvinnor (%), Kollektivbelöning, Eftergymnasial utbildning 
(%), Ickefinansiellbelöning, Kommunstorlek, Kommunalregi 

Beroende variabel: Finansiellbelöning  R2: 0,268 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Finansiellbelöning, Löneökning, Arbetslösa (%), Kvinnor 
(%), Marknadslön, Utländsk bakgrund (%), Kollektiv avtal, Kommunalregi, Individuell 
belöning, Ingångslön, Gruppbelöning, Lärartäthet per 100 elever, Kollektivbelöning, 
Eftergymnasial utbildning (%), Kommunstorlek, Behöriga lärare 

Beroende variabel: Ickefinansiellbelöning R2: 0,480 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Ickefinansiellbelöning, Ingångslön, Arbetslösa (%), Kvinnor 
(%), Kollektivbelöning, Utländsk bakgrund (%), Kommunalregi, Kollektiv avtal, 
Marknadslön, Finansiellbelöning, Lärartäthet per 100 elever, Löneökning, Eftergymnasial 
utbildning (%), Gruppbelöning, Kommunstorlek, Behöriga lärare 

Beroende variabel: Individuell belöning R2: 0,187 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Individuell belöning, Behöriga lärare, Marknadslön, 
Kollektivbelöning, Utländsk bakgrund (%), Arbetslösa (%), Kollektiv avtal, Lärartäthet per 
100 elever, Ingångslön, Ickefinansiellbelöning, Finansiellbelöning, Kvinnor (%), Löneökning, 
Eftergymnasial utbildning (%), Kommunstorlek, Kommunalregi 

Beroende variabel: Gruppbelöning  R2: 0,457 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Gruppbelöning, Kvinnor (%), Kommunalregi, Ingångslön, 
Bbetslösa (%), Löneökning, Utländsk bakgrund (%), Marknadslön, Individuell belöning, 
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Kollektiv avtal, Lärartäthet per 100 elever, Finansiellbelöning, Eftergymnasial utbildning (%), 
Kommunstorlek, Ickefinansiellbelöning, Behöriga lärare 

Beroende variabel: Kollektivbelöning  R2: 0,338 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Kollektivbelöning, Behöriga lärare, Individuell belöning, 
Marknadslön, Utländsk bakgrund (%), Arbetslösa (%), Kollektiv avtal, Lärartäthet per 100 
elever, Ingångslön, Gruppbelöning, Finansiellbelöning, Löneökning, Eftergymnasial 
utbildning (%), Ickefinansiellbelöning, Kommunstorlek, Kommunalregi 

Beroende variabel: Kvinnor (%)  R2: 0,296 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Kvinnor (%), Gruppbelöning, Kommunalregi, Ingångslön, 
Arbetslösa (%), Löneökning, Individuell belöning, Marknadslön, Kommunstorlek, Kollektiv 
avtal, Finansiellbelöning, Lärartäthet per 100 elever, Kollektivbelöning, Eftergymnasial 
utbildning (%), Ickefinansiellbelöning, Behöriga lärare 

Beroende variabel: Utländsk bakgrund (%) R2: 0,437 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Utländsk bakgrund (%), Ingångslön, Kollektivbelöning, 
Behöriga lärare, Individuell belöning, Arbetslösa (%), Marknadslön, Lärartäthet per 100 
elever, Kollektiv avtal, Gruppbelöning, Finansiellbelöning, Kvinnor (%), Löneökning, 
Kommunstorlek, Ickefinansiellbelöning, Kommunalregi 

Beroende variabel: Eftergymnasial utbildning (%) R2: 0,433 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Eftergymnasial utbildning (%), Utländsk bakgrund (%), 
Ingångslön, Kollektivbelöning, Individuell belöning, Kommunalregi, Marknadslön, Kollektiv 
avtal, Arbetslösa (%), Gruppbelöning, Kvinnor (%), Finansiellbelöning, Löneökning, 
Lärartäthet per 100 elever, Kommunstorlek, Ickefinansiellbelöning 

Beroende variabel: Behöriga lärare  R2: 0,506 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Behöriga lärare, Marknadslön, Individuell belöning, 
Kollektivbelöning, Utländsk bakgrund (%), Arbetslösa (%), Kollektiv avtal, Ingångslön, 
Kvinnor (%), Gruppbelöning, Finansiellbelöning, Eftergymnasial utbildning (%), 
Löneökning, Ickefinansiellbelöning, Kommunstorlek, Kommunalregi 

Beroende variabel: Lärartäthet per 100 elever. R2: 0,349 
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Oberoende faktorer: (Konstant), Lärartäthet per 100 elever, Ingångslön, Löneökning, 
Individuell belöning, Utländsk bakgrund (%), Behöriga lärare, Marknadslön, Kollektiv avtal, 
Gruppbelöning, Finansiellbelöning, Kvinnor (%), Kollektivbelöning, Eftergymnasial 
utbildning (%), Ickefinansiellbelöning, Kommunstorlek, Kommunalregi 

Beroende variabel: Arbetslösa (%)  R2: 0,179 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Arbetslösa (%), Ingångslön, Ickefinansiellbelöning, Kvinnor 
(%), Individuell belöning, Kollektivbelöning, Utländsk bakgrund (%), Kommunalregi, 
Kollektiv avtal, Marknadslön, Lärartäthet per 100 elever, Finansiellbelöning, Löneökning, 
Eftergymnasial utbildning (%), Gruppbelöning, Behöriga lärare 

Beroende variabel: Kommunstorlek  R2: 0,477 

 

Oberoende faktorer: (Konstant), Kommunstorlek, Kollektiv avtal, Löneökning, Behöriga 
lärare, Individuell belöning, Arbetslösa (%), Marknadslön, Gruppbelöning, Kvinnor (%), 
Ingångslön, Finansiellbelöning, Lärartäthet per 100 elever, Kollektivbelöning, Eftergymnasial 
utbildning (%), Utländsk bakgrund (%), Ickefinansiellbelöning 

Beroende variabel: Kommunalregi  R2: 0,528 

 
 

 

Fullständig korrelationsmatris 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 S.R. 
1                                   

Sig.  
.                                   

Antal 
163                                   

2 S.R. 
0,038 1                                 

Sig.  
0,634 .                                 

Antal 
163 163                                 

3 S.R. 
0,058 ,280** 1                               

Sig.  
0,466 0 .                               

Antal 
163 163 163                               

4 S.R. 
0,048 ,224** ,301** 1                             

Sig.  
0,545 0,004 0 .                             

Antal 
163 163 163 163                             

5 S.R. 
0,073 0,106 0,025 -0,03 1                           

Sig.  
0,357 0,179 0,75 0,696 .                           

Antal 
163 163 163 163 163                           

6 S.R. 
0,008 0,041 0,087 0,058 0,006 1                         

Sig.  
0,915 0,604 0,271 0,461 0,939 .                         

Antal 
163 163 163 163 163 163                         
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7 S.R. -
,202** ,214** 0,003 -0,02 ,291** ,248** 1                       

Sig.  
0,01 0,006 0,97 0,832 0 0,001 .                       

Antal 
163 163 163 163 163 163 163                       

8 S.R. 
-0,03 -0,02 0,073 -0,08 0,054 ,202** 0,134 1                     

Sig.  
0,702 0,829 0,356 0,331 0,491 0,01 0,088 .                     

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163                     

9 S.R. 
-0,05 0,108 0,024 -0,09 ,243** ,275** ,594** ,286** 1                   

Sig.  
0,523 0,171 0,761 0,238 0,002 0 0 0 .                   

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163 163                   

10 S.R. 
-0,1 0,042 0,062 0,118 

-
,376** 0,121 -0,02 -0,02 0,077 1                 

Sig.  
0,201 0,598 0,435 0,133 0 0,124 0,78 0,817 0,326 .                 

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163                 

11 S.R. 
,543** 0,049 0,04 ,160* -0,04 0,091 -0,08 0,004 -0 0,126 1               

Sig.  
0 0,535 0,61 0,041 0,633 0,247 0,328 0,958 0,978 0,108 .               

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163               

12 S.R. 
-0,02 0,039 0 -0,15 0,112 0,004 ,222** -0,01 ,159* -0,1 ,160* 1             

Sig.  
0,814 0,622 0,997 0,058 0,153 0,959 0,004 0,903 0,043 0,219 0,041 .             

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163             

13 S.R. 
,700** -0,01 -0,01 0,008 0,107 0,005 -0,04 -0,1 -0,05 -0,09 ,380** 0,112 1           

Sig.  
0 0,916 0,915 0,914 0,173 0,951 0,612 0,199 0,526 0,278 0 0,155 .           

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163           

14 S.R. 
,291** -0,02 0,044 0,077 -0,06 

-
,203** -0,15 -0,01 -0,07 -0,03 ,339** 0,15 ,219** 1         

Sig.  
0 0,822 0,574 0,327 0,473 0,009 0,065 0,91 0,39 0,707 0 0,057 0,005 .         

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163         

15 S.R. -
,192* 0,021 -0,04 0,004 -0,02 -0,13 -0,11 0,086 -0,1 0,023 

-
,227** 

-
,227** 

-
,418** 0,088 1       

Sig.  
0,014 0,79 0,619 0,956 0,791 0,096 0,166 0,278 0,217 0,771 0,004 0,004 0 0,263 .       

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163       

16 S.R. -
,206** -0,06 0 0,003 -0,01 -0,03 0,003 0,091 -0,02 0,125 -0,09 0,052 

-
,332** -0,09 ,170* 1     

Sig.  
0,008 0,442 0,997 0,966 0,864 0,708 0,965 0,248 0,769 0,111 0,233 0,512 0 0,265 0,03 .     

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163     

17 S.R. 
0,069 0,015 0,082 0,007 0,062 0,124 ,205** -0,002 0,101 -0,04 ,233** ,541** ,414** 0,021 

-
,529** -0,11 1   

Sig.  
0,38 0,85 0,298 0,934 0,43 0,116 0,009 0,976 0,201 0,633 0,003 0 0 0,79 0 0,167 .   

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163   

18 S.R. 
0,044 0,061 0,022 -0,04 0,05 

-
,244** 

-
,213** 0,105 -0,05 -0,1 0,022 0,067 

-
,161* ,553** ,424** 0,097 

-
,317** 1 

Sig.  
0,573 0,437 0,776 0,654 0,522 0,002 0,006 0,181 0,517 0,226 0,779 0,397 0,04 0 0 0,22 0 . 

Antal 
163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 
*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 

 

1 Betygspoäng 2 Marknadslön 3 Ingångslön 

4 Kollektiv lön 5 Löneökning 6 Finansiell belöning 

7 Ickefinansiell belöning 8 Individuell belöning 9 Gruppbelöning 

10 Kollektiva belöning 11 Kvinnor (%) 12 Utländsk bakgrund (%) 

13 Eftergymnasial utbildning (%) 14 Behöriga lärare (%) mätt på heltidstjänster. 
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15 Lärartäthet 16 Arbetslösa (%)  17 Kommunstorlek 

18 Kommunalregi 

 

Separerade regressionsoutputer 

Kontrollfaktorer: 

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  Standardiserat 
betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 
(Konstant) 9,318 0,559   0,000   

Kvinnor (%) 0,018 0,004 0,227 0,000 0,754 
Utländsk bakgrund 
(%) -0,014 0,007 -0,123 0,048 0,606 
Eftergymnasial 
utbildning (%) 0,066 0,006 0,716 0,000 0,617 
Behöriga lärare 0,003 0,005 0,042 0,531 0,517 
Lärartäthet per 100 
elever. 0,015 0,037 0,023 0,694 0,659 
Arbetslösa (%) 

0,117 0,065 0,094 0,074 0,838 
Kommunstorlek 1,59E-07 0 0,03 0,646 0,545 
Kommunalregi 0,282 0,177 0,102 0,113 0,562 
Justerat R2 värde: 0,629 D-W värde: 1,752 Modellens F-värde: 35,372  

Modellens signifikans: 0,000 

 

Oberoende faktorer: 

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  Standardiserat 
betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 
(Konstant) 14,244 0,643   0,000   

Marknadslön 0,055 0,057 0,08 0,333 0,859 
Ingångslön 0,035 0,055 0,054 0,52 0,83 

Kollektiv avtal 0,026 0,052 0,042 0,613 0,84 
Löneökning 0,074 0,041 0,16 0,077 0,708 

Finansiell belöning 0,028 0,032 0,073 0,385 0,81 
Ickefinansiell 

belöning -0,042 0,011 -0,374 0,000 0,582 
Individuell belöning -0,043 0,052 -0,068 0,406 0,866 

Gruppbelöning 0,092 0,075 0,124 0,223 0,556 
Kollektivbelöning -0,033 0,088 -0,033 0,709 0,724 

 Justerat R2 värde: 0,068 D-W värde: 1,953 Modellens F-värde: 2,310  
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Modellens signifikans: 0,018 

 

En backwardanalys i SPSS, vilket är ett induktivt behandlande av vår regression, gav följande 
regressionsoutput som den starkaste: 

Beroende variabel: 
Betygspoäng 

Ostandardiserade  Standardiserat 
betavärde Sig. 

  

Betavärden Standardfel Tolerans 
(Konstant) 10,943 0,466   0,000   

Ickefinansiell 
belöning -0,031 0,007 -0,277 0,000 0,627 

Gruppbelöning 0,118 0,043 0,16 0,006 0,62 
Kollektivbelöning -0,092 0,047 -0,092 0,055 0,913 

Kvinnor (%) 0,018 0,004 0,233 0,000 0,823 
Eftergymnasial 
utbildning (%) 0,064 0,005 0,694 0,000 0,745 
Arbetslösa (%) 0,119 0,061 0,096 0,054 0,85 

Justerat R2 värde: 0,664 D-W värde: 1,739 Modellens F-värde: 54,248 Modellens 
signifikans: 0,000 

 


