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Förord 

Vi  har  under  tio  veckor  arbetat  med  denna  uppsats  och  fördjupat  oss  kring  området 
belöningssystem. Vi hade  inledningsvis många  infallsvinklar på ämnet men valde till slut att studera 
den lokala kommunens arbete med belöningssystem i skolan. 

Vi vill först och främst tacka de som har ställt upp på våra intervjuer för att de på ett engagerat och 
intresserat  sätt  bidragit  till  uppsatsen.  Sen  vill  vi  också  tacka  vår  handledare  från  avdelningen 
redovisning  och  styrning  vid  Luleå  tekniska universitet, Anders Nilsson,  för hans  engagemang och 
stöd under arbetets gång. Vi vill även rikta ett tack till våra seminariekamrater för bra återkoppling 
vid seminarietillfällena. 

 

Luleå den 10 januari 2008 

______________________    ______________________ 

Henrik Lundqvist      Jens Lundqvist 



Sammanfattning 

Den  här  uppsatsen  syftade  till  att  undersöka  förutsättningar  för  ett  ekonomiskt  belöningssystem 
inom skolans värld, eller mer specifikt  inom en skola bedriven  i form av kommunal  intraprenad. En 
fallstudie gjordes inom Luleå Kommun där ett antal nyckelpersoner intervjuades, bland annat rektorn 
för  Luleå  kommuns  första  skola  som  bedrivs  som  intraprenad  och  skolchefen  i  kommunen. 
Undersökningsmetoden var att betrakta som deduktiv, då det empiriska materialet inhämtades med 
utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Uppsatsen syfte bröts ned i två forskningsfrågor. Den 
första gällde huruvida prestationer inom skolan gick att mäta och hur exakt de i så fall gick att mäta, 
vilket båda är grundförutsättningar för belöningssystem. Det vi kom fram till var att belöningssystem 
inom skolan hade mer komplexa hinder än väntat. Detta innebär inte att det är omöjligt att applicera 
belöningssystem,  utan  snarare  att  de  måste  konstrueras  med  omtanke  om  skolans  speciella 
förutsättningar,  och  att  detta  bör  göras  av  personer  som  har  stor  erfarenhet  av  att  jobba  inom 
skolan. Aktörerna var överlag positiva till belöningssystemens framtid i skolan. Samtliga trodde dock 
på en risk för manipulation av de belöningsgrundande måtten, som för övrigt bör baseras på det som 
måste  ses  som  det  viktigaste  syftet  med  en  skola:  utbildningsresultat.  För  att  återvända  till 
undersökningsfrågorna verkar det som att skolans prestationer kan mätas tillfredställande och med 
precision. Men  bakomliggande  kausalitet  antyder  att mätningarna  kanske  inte mäter  det  som  är 
tänkt  att mätas.  Det  finns  en mängd  faktorer  som  kan  påverka  en  skolas  resultat  och  som  inte 
behöver vara ett  resultat av skolpersonalens arbete. Nämnas skall att detta är  typiska problem  för 
belöningssystem  inom  organisationer  i  allmänhet.  På  den  andra  frågan,  om  ett  resultatbaserat 
belöningssystem  skulle  fungera  inom  en  kommunal  intraprenad,  blir  svaret  inte  bättre  än  att 
förutsättningarna godkänner ett  försök och att detta  inte kommer  få ett  säkert  svar  förrän det är 
prövat i praktiken. 



 

Abstract 

This  report  intended  to  investigate  the pre‐requisitions  for  financially based  remuneration systems 
within  the  educational  world,  or  more  specifically,  within  a  school  operated  as  a  municipal 
intraprenuership.  A  case  study  was made  at  the Municipality  of  Luleå  where  a  number  of  key‐
individuals were  interviewed,  for  example  the  principal  of  the  first municipal  intraprenuership  in 
Luleå and the head chief of the Educational administration in Luleå. The method of research is to be 
seen as deductive, whereas the empirics were brought in by inspiration of the theoretical framework. 
The purpose was broken down into a couple of research questions. The first one was whether or not 
it was possible to measure performances within a school, and  if so, at what precision this could be 
made. We made a conclusion that remuneration systems within school had more complex obstacles 
than expected. This does not mean that it´s impossible to implement reward systems, but rather the 
insight that they have to be built with concern about the school and it´s unique nature, and that this 
should be made by persons which have great experience working within education. The respondents 
were  generally  positive  to  a  future  for  reward  systems within  school.  Still  all  of  the  respondents 
believed  there was  a  significant  risk  of manipulation  of  the measures  used  for  rewards. Another 
conclusion was that these measures should be based on what  is to be seen as the most  important 
purpose  of  a  school:  educational  results.  To  return  to  the  research  questions  it  seems  as 
performance within  school can be measured, and with accuracy. But hidden causalities  imply  that 
the measurements may not always measure what´s  intended. There  is a bunch of factors that may 
affect  a  schools  performance,  and  that  doesn´t  have  to  be  a  result  of  the work  done  by  school 
personnel. It should be mentioned that these are examples of general problems with reward systems 
within organizations. The second question, concerning profit based measurements within municipal 
intrapreneurship, cannot be answered better than that it is worth a try, and that the answer will be 
unsure until it´s made reality.       
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Kapitel 1 Inledning 
Inledningskapitlet börjar med en bakgrund till de ökade effektivitetskraven på offentlig sektor. Efter 
detta följer problemdiskussionen som  leder oss till uppsatsen syfte, där undersökningsfrågorna även 
återfinns. En kort redogörelse för centrala begrepp avslutar kapitlet. 

1.1   Ett politiskt paradigmskifte  
Enligt  Brunsson  (1994)  har  det  traditionellt  funnits  problem  med  effektivitet  inom  offentlig 
verksamhet, vilket han menar haft sin grund i bristen på ekonomiska incitament för individer kopplat 
till  organisationernas  framgångar.  Han  menar  att  under  1970‐talet  men  framförallt  1980‐talet 
började dock något att hända inom den offentliga sektorn. Allt högre krav på effektivitet växte fram, 
en utveckling som tog sin början i Storbritannien och USA med Margret Thatcher och Ronald Reagan i 
spetsen. Det handlade om tron på att offentlig verksamhet kunde bedrivas mer effektivt med hjälp 
av en näringslivsinspirerad organisation och styrning. Osborne och Gaebler (1998) kallar detta för ett 
helt  nytt  paradigm  kring  styrning  och  ledning  i  den  offentliga  sektorn,  något  även  Lane  (2000) 
ansluter  sig  till.  Enligt  Södergren  (1997)  har  de  ökade  effektivitetskraven  bland  annat  inneburit 
tydligare resultatansvar bland underenheter och en ökad grad av målstyrning, snarare än styrning via 
riktlinjer. 

Brignall och Modell  (2000) säger att den offentliga sektorn alltmer blir föremål för prestations‐ och 
effektivitetsmätningar.  Bland  annat  har  syftet  varit  att  benchmarka  den  offentliga  sektorn  mot 
kollegor och liknande privata verksamheter (ibid). Prestationsmätningarnas utbredning har dock inte 
lett  till  att de  använts  som  grund  till belöningssystem  i någon  större utsträckning  inom offentliga 
organisationer  Inom  näringslivet  däremot  finns  belöningssystem  i  så  gott  som  alla  större  och 
medelstora företag. (Almqvist 2006). 

1.2   Problemdiskussion    
Lawler  (1990) menar att ett väl utformat belöningssystem  innebär en  signifikant  konkurrensfördel 
gentemot andra organisationer genom att det ökar motivationen hos de anställda. Varianterna av 
belöningssystem  är  dock många,  och  de  går  att  variera  i  det  oändliga. Även Govindarajan  (2007) 
säger  att  belöningssystem motiverar. Dock  finns  det  en  ganska  omfattande  kritik  som menar  att 
belöningssystem kan styra mot dysfunktionellt beteende, kortsiktigt vinstmaximering (ibid). 

Ytterligare motstånd  till belöningssystem  inom offentlig verksamhet skriver Lynn  (1998) om.   Lynn, 
som  är  en  av  kritikerna  till  offentliga  organisationer  och  deras  ”inlåning”  av  styrmodeller  från 
näringslivet, menar att det finns stora fundamentala skillnader mellan privat och offentlig sektor som 
måste överbryggas, och att anpassning av de ”lånade” modellerna måste ske till en högre grad än vad 
som  gör  idag.  Som  tidigare  nämnt  är  belöningssystem  i  offentlig  verksamhet  en  sällsynt  historia. 
Bergqvist  (1994)  skriver  om  belöningssystem  inom  sjukvården  och  finner  ett  motstånd  genom 
uppfattningen  att  offentliga  organisationer  inte  kan  eftersträva  vinst  på  samma  sätt  som  privata 
företag, och således inte har utrymme att dela ut bonusar utifrån prestationer. 

 

Hume (1995) säger att den offentliga sektorn måste bedömas efter dess kvalitet och nivå av service. 
Slutledningen som kan göras utifrån Humes påstående är att han också tycker dessa mått skall ligga 
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till  grund  för  ett  eventuellt  belöningssystem.  Svensson  & Wilhelmsson  (1998)  uttrycker  sig mer 
abstrakt och säger att förhållandet mellan input och output i offentlig verksamhet är alltför olikt det i 
näringslivet för att därifrån inhämtade belöningssystem ska fungera väl. Detta kan exemplifieras med 
en rektor som visar en bra vinst på sin skola. Rektorn kanske bara har skurit ned på resurser (input) 
på ett sådant vis att undervisningen (output) blivit kraftigt lidande, och således inte gjort sig förtjänt 
av någon belöning. Med andra ord ligger problemet häri att inputen (åtminstone på kort sikt) förblir 
konstant oavsett hur verksamheten bedrivs, vilket inte är fallet i ett företag (ibid).  

Problemet  verkar med  andra ord  ligga  i den  grundläggande  synen på offentliga organisationernas 
målsättningar och  syfte. Ett privat  företag  finns  vanligen bara av en enda anledning: att generera 
avkastning  till  ägarna.  Det  är  här  enklare  att  hitta  tydliga  direktiv  och  individuella  incitament  till 
cheferna  (och  andra  anställda):  om  de  genererar mer  vinst  så  får  de  också mer  pengar  i  egna 
plånboken. Men inom offentliga verksamheter är det mer komplext. Ta en skola som exempel. Precis 
som i ett företag måste skolans kostnader hållas nere, men samtidigt måste skolan se till att eleverna 
når en hög kunskapsnivå, utan att detta inverkar negativt på deras trivsel eller hälsa.  

En förutsättning för ett belöningssystem är att den rätta prestationen kan mätas, samt att det går att 
slå fast vem eller vilka det är som mäts. Det får  inte finnas några som helst tvivel vilket objekt som 
svarar för den belöningsstyrande parametern. (Lawler, 1990) Detta har traditionellt varit ett problem 
inom offentliga verksamheter, då den ofta bedrivits i väldigt stora enheter. Till exempel har det varit 
vanligt  att  flertalet  skolor  går  under  en  och  samma  kostnadsenhet,  och  att  kostnaderna  för 
respektive enhet  inte  redovisats  separat.  (Brorström, Haglund &  Solli, 2005)  I och med begreppet 
kommunal intraprenad öppnas det dock upp för ökad mätbarhet, då de enskilda enheterna redovisar 
sin ekonomi separat. Kommunal intraprenad är en driftsform som innebär att någon tecknar ett avtal 
med kommunen om att driva någon utav dess verksamheter, till exempel en skola.  Intraprenaden  i 
sig  innebär ett utökat ansvar och  frihet på de  flesta områden.  Intraprenaden bedrivs som en egen 
resultatenhet och  förväntas alltså visa ett positivt  resultat.  I och med detta  får chefen en  roll som 
mer liknar en VD‐roll i ett traditionellt företag. 

1.3   Syfte 
Med det ovan nämnda som bakgrund blir uppsatsens syfte att: 

 

1.3.1   Forskningsfrågor 
För att bryta ner och konkretisera syftet följer här två forskningsfrågor vilka besvaras i kapitel sex. 
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1.4   Förklaringar 
Här följer definitioner av uppsatsens mest centrala begrepp, vilka  läsaren rekommenderas att sätta 
sig in i. 

Belöningssystem:  avser  i  denna  uppsats  ekonomiska  belöningssystem.  Incitamentsprogram  och 
bonussystem  är  två  andra  i  vardagen  vanligt  förekommande  benämningar.  Ett  belöningssystem 
innebär att anställda erhåller ersättning utöver den ordinarie grundlönen. Ersättningen kan variera i 
storlek och denna bestäms vanligen efter någon slags parameter (nyckeltal) som visar den anställdes 
prestation. I teorikapitlet behandlas även immateriella1 belöningar kort.  

Offentlig  sektor/offentlig  organisation:  Innefattar  all  kommunal  och  statlig  verksamhet  som  drivs 
med andra syften än vinstmaximering, med andra ord att den också har något slags samhällsansvar.  

Att  problemdiskussionen  ofta  innehåller  uttrycken  offentlig  sektor  och  organisationer  beror  på 
bristen av teori som behandlar just skolans värld och det aktuella ämnet. Det ska dock sägas att den 
teorin är ytterst relevant för uppsatsen. Skolan med sina komplexa målsättningar, och utsatthet från 
mediernas håll, är ett typexempel på vad som präglar tillvaron för en offentlig organisation.  

1.5   Disposition 
Nedan presenteras en översikt av uppsatsens principiella struktur med en kort beskrivning av varje 
kapitel. 

Kapitel 1  Inledning:  Inledningen  består  förutom  disposition  av  bakgrund,  problemdiskussion, 
syfte och undersökningsfrågor, och till sist förklaringar. 

Kapitel 2  Metod: I Metodkapitlet vill vi förklara hur vi tänkt vid arbetet med uppsatsen. 

Kapitel 3  Teori: Teorikapitlet är centralt för analysen  i denna uppsats, och  läsare bör  lägga vikt 
vid detta. 

Kapitel 4  Empiri: Här presenteras  resultatet av vår empiriska undersökning bestående av  fyra 
stycken intervjuer.  

Kapitel 5  Analys:  I  analyskapitlet  tolkar  vi  det  empiriska  materialet  tillsammans  med  den 
teoretiska referensramen som en helhet och lägger grunden för slutsatserna. 

Kapitel 6  Avslutning:  Analysens  resultat  konkretiseras  via  slutsatser  samt  besvarande  av 
forskningsfrågorna; bådadera redovisas i punktform. En diskussion förs även kring våra erfarenheter 
av arbetet och till sist ger vi förslag till vidare forskning. 

                                                       
1 Belöningar av icke materiell eller ekonomisk karaktär, 

 

 exempelvis utmärkelser, även kallat sociala belöningar (Svensson 2001). 
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Kapitel 2 Metod 
I metodkapitlet är vår avsikt att besvara de frågor som kan tänkas uppkomma hos läsaren kring hur 
uppsatsen är genomförd, vilka metodval vi har gjort samt vilka metodproblem som vi uppfattat under 
arbetets gång. 

2.1   Undersökningsansats 
Den  vetenskapliga  angreppsmetoden  kan  sammanfattas  som  en  kvalitativ  och  aktörsorienterad 
fallstudie, med en deduktiv ansats.   

2.1.1    Aktörsorienterat synsätt 
Vi  gjorde  en  överblick  av  den  kringliggande  litteraturen  och  insåg  att  det  bästa  sättet  att  utreda 
frågan var att använda oss av nyckelpersoners kunskaper och åsikter  i  frågan. Ett aktörsorienterat 
synsätt  valdes  då  vi  var  intresserade  av  den möjlighet  till  dialog med  intervjuobjekten  som  detta 
medför. Litteraturen som behandlar belöningssystem  inom offentlig verksamhet, med den speciella 
miljö  och  förutsättningar  som  det  innebär,  var  begränsad,  varför  det  blev  extra  viktigt  att  få 
utvecklade svar under intervjuerna. Med den här uppsatsen vill vi alltså besvara problemställningen 
med utgångspunkt i att kunskapens yttersta form är något subjektivt, vilket Arbnor och Bjerke (1994) 
menar karaktäriserar det aktörsorienterade synsättet. 

2.1.2   Kvalitativ ansats 
Vi  avsåg  att  arbeta med  en  kvalitativ  ansats  i  vår  informationsinsamling då det  enligt Arbnor och 
Bjerke (1994) är lämpligt då uppgiften är fokuserad på ett fåtal frågeställningar av komplex art vilka 
kräver djupare kännedom. Beskrivningen stämmer väl  in på vår syn på problemområdet. Vi  trodde 
nämligen att frågan kunde ha ett komplext svar, då det handlar om ett ämne som är politiskt laddat 
samtidigt som belöningssystemen funktionalitet inte är fullt erkänt inom forskarvärlden. Att få ta tag 
i  problemet  med  för  få  angreppspunkter  ansåg  vi  skulle  kunna  leda  till  att  vi  missade  viktiga 
slutsatser. Till exempel trodde vi att vi kunde behöva resonera kring motivationsaspekter, likväl som 
teknikaliteter med belöningssystem och  svårigheter med  att mäta prestationer  –  särskilt  inom  en 
kommunal verksamhet med komplexa målsättningar. 

2.2   Urval 

2.2.1  Fallstudie 
Vi valde att göra en  fallstudie eftersom detta är en bra metod  för ett problem som har mycket att 
göra  med  sociala  relationer  och  komplexa  orsakssammanhang,  vilket  stämmer  i  detta  fall.  En 
enkätundersökning riktad till ett större antal skolor i södra Sverige hade varit ett alternativ, men ett 
mindre  lockande  sådant.  Dels  för  att  svaren  hade  blivit mindre  uttömmande,  och  dels  för  att  vi 
trodde vi skulle få problem med försvarsfrekvensen. En enkät undersökning trodde vi inte heller hade 
inneburit någon särskilt större generaliserbarhet, då det vi undersöker främst är belöningssystemens 
möjlighet att fungera inom skolans och intraprenadskolans speciella natur.  

 

Det  fanns  heller  ingen  utbredning  av  intraprenadskolor  med  geografisk  närhet,  varför  vi  blev 
tvingade att göra detta enskilda fall mer djuplodande då vi önskade personliga intervjuer.  
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2.2.2   Val av studieobjekt 
Vi valde att göra en fallstudie på barn‐ och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun. Luleå kommun 
har  via  barn‐  och  utbildningsförvaltningen  samt  barn‐  och  utbildningsnämnden  under  de  senaste 
åren undersökt möjligheten att bedriva skola som  intraprenad och har  idag  intraprenadsavtal med 
Stadsöskolan. 

Stadsöskolan var  intressant  just  för att den bedrivs  i  form utav  intraprenad, vilket vi  trodde kunde 
förbättra förutsättningarna för ekonomiska belöningssystem. Med kommunal intraprenad menas att 
någon eller några tecknar ett avtal med kommunen om att driva någon utav dess verksamheter med 
utökade  befogenheter  relativt  en  vanlig  rektor.  Kontraktstecknarna  får  ansvaret  för  driften  av 
verksamheten och denna betraktas som en resultatenhet. Tanken var att de praktiska möjligheterna 
att undersöka huruvida ett belöningssystem skulle kunna appliceras eller  inte borde underlättas då 
det från kommunens sida är uttalat att intraprenaden utgör just en egen resultatenhet. Vidare är en 
intraprenad en mer företagsmässig driftsform av en skola, och därmed gissade vi att acceptansen för 
att använda belöningssystem än  inom den klassiskt kommunala skolan. Kommunal  intraprenad kan 
också bedrivas inom andra verksamheter och är idag vanligast inom vård och omsorg. 

2.2.3   Val av aktörer 
Luleå kommun valdes på grund av den geografiska närheten samt att vi hade kännedom om personer 
med stor insikt och stort engagemang, vilka vi också visste skulle ha mycket att tillföra studien.  

Anita Fagervall, rektor på Stadsöskolan i Luleå, är den första rektor som slutit intraprenadsavtal med 
Luleå kommun. Stadsöskolan finns belägen  i Gammelstad  i Luleå och drivs för grundskolans årskurs 
fyra  till nio. Anita har en bakgrund som  lärare och har arbetat som rektor  i sex år varav en  termin 
under  intraprenad. Anita är genom  intraprenadsavtalet direkt  rapporteringsskyldig  till  skolchefen  i 
Luleå kommun och har således inga mellanchefer att förhålla sig till. 

Sture Bryggman, skolchef barn‐ och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun, är den som har ansvar 
för Luleå kommuns alla skolor. Intraprenaderna i Luleå kommun har han dessutom direkt ansvar för 
utan mellanchefer då respektive ansvarig för intraprenaden är direkt rapporteringsskyldig till honom. 

Thomas  Parvin,  utredare  Luleå  kommun,  är  den  som  varit med  och  utrett  intraprenader  för  hela 
Luleå  kommuns  räkning.  Hans  utredning  mynnade  ut  i  riktlinjer  för  intraprenader  för  alla 
förvaltningar  och  som  skulle  fungera  som  stöd  till  den  enskilda  förvaltningen  i  framtagandet  av 
intraprenadslösningar. 

Maria Lundgren, för‐ och grundskolechef för Gammelstad–Råneå rektorsområde, är ansvarig för alla 
för‐  och  grundskolor  inom  hennes  geografiska  rektorsområde  utom  Stadsöskolan  som  genom 
intraprenadsavtalet står utanför hennes ansvar. Hon sitter även med i skolledningen i Luleå kommun 
som en av fyra för‐ och grundskolechefer. 

2.3   Informationsinsamling 

 

Vi  tog  utgångspunkt  i  tidigare  studier  och  artiklar  rörande  ämnet,  vilket  ledde  oss  till  ytterligare 
referenser.  Tanken  var  att  hitta  ”tungviktare”  inom  området.  Vi  har  använt  oss  av  databaserna 
Emerald, Google Schoolar samt universitetets egna databasar Lucia och Libris för att hitta artiklar och 
böcker  inom  ämnet. Våra  sökord har  varit:  belöningssystem,  intraprenad och  incitamentsprogram 
kombinerat med New Public Management, offentlig sektor samt statligt och kommunalt ägande. Vi 
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har även  sökt på dessa begrepps motsvarigheter på engelska. Vi  sökte också  information på Luleå 
kommuns hemsida och offentliga publikationer. Intervjuer med nyckelpersoner inom Luleå kommun 
och dess skolverksamhet har en mycket viktig roll i vårt arbete, som vi tidigare nämnt. 

2.3.1   Intervjuer 
Vi gillade inte tanken på en alltför strukturerad intervju, eftersom att vi då riskerade att gå miste om 
viktiga  infallsvinklar och  tankar  från aktörerna. En helt öppen  intervju kändes  inte heller rätt, då vi 
istället riskerade att gå miste om det vi verkligen var ute efter. Öppna  intervjuer ansåg vi dessutom 
skulle  kräva  för  mycket  arbete  i  analysfasen  under  vår  begränsade  arbetstid,  med  tanke  på 
jämförelseaspekten aktörerna emellan. Vi har alltså använt oss av en semistrukturerad intervju, detta 
enligt Denscombes (2000) klassning, då frågorna är av öppen karaktär men ändå följer en viss mall. 
Intervjuerna har genomförts vid personliga möten där ljudupptagningar har gjorts. 

Intervjuguiden 
Då vi valde att arbeta med semistrukturerade intervjuer i samband med aktörssynsättet var vårt mål 
med våra intervjuer att skapa förutsättningar för dialog och förståelse. Vi utformade intervjuguiderna 
utifrån vilken  roll  som aktörerna hade och vi hade därför olika  frågor  till de olika aktörerna. Vissa 
frågor  återkom  dock  till  alla  aktörerna  för  att  kunna  se  vissa  samband  och  fastställa 
faktaförhållanden.  Förutom  inledande  frågor  kring  bakgrund  och  roll  delade  vi  också  in 
intervjuguiderna i frågebatterier kopplat till vår teoretiska referensram. I slutet av varje frågebatteri 
återfanns  de  enskilt  viktigaste  frågeställningarna  som  vi,  om  inte  personen  redan  berört  frågan, 
ställde. Vi använde oss också av följdfrågor för att i så stor utsträckning som möjligt få personerna att 
utveckla sina svar med egna ord. Intervjuguider för de olika intervjuerna återfinns sist i arbetet som 
bilaga. 

Kommentarer till enskilda intervjuer 
Intervjun med Anita Fagervall var den intervju som kan ses som mest central då hon har den enskilt 
mest intressanta rollen inom vårt område, vilket också gjorde den intervjun till den mest omfattande. 
Intervjuerna med Sture Bryggman och Thomas Parvin skapade en bra bakgrund och förståelse för hur 
intraprenaden  i  Luleå  kommun  fungerar och  vad  den  innebär.  Intervjun med Maria  Lundgren  var 
viktig för att hitta skillnader mellan att bedriva skola i intraprenad och den övriga skolan. 

2.4   Om referensramen 
Kapitlet utgår från huvudrubriken belöningssystem, och till denna har vi direkt kopplat teori som mer 
specifikt  behandlar  offentlig  verksamhet,  samt  teori  kring  prestationsmätningar  och  motivation. 
Detta härrör ur en strävan att synliggöra ”en röd tråd” för läsaren, att läsaren hela tiden skall kunna 
se relevansen för ämnesområdet, och vi tror denna blir lättare att finna med denna struktur snarare 
än ett teorikapitel där ämnesområden staplas på varandra.   

 

Tanken har varit att hålla teorikapitlet kort och fokusera på det som verkligen är relevant för den här 
uppsatsen.  Alltför  generella  och  abstrakta  teorier  har  därför  utelämnats.  Teorikapitlet  behandlar 
belöningssystem  generellt  likväl  som  belöningssystem  kopplat  till  offentlig  verksamhet.  Till 
belöningssystem har vi även valt att koppla en del annan  teori, kort om motivationsteori och  teori 
kring  prestationsmätningar.  Vi  kom  fram  till  att  belöningssystem  som  ämne  inte  kunde  behandla 
utan att göra en kort redogörelse  för de mest relevanta kopplingarna till prestationsmätningar och 
motivationsteori.  Att  motivera  anställda  är  nämligen  syftet  med  belöningssystem,  och  bra 
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prestationsmätningar är en grundförutsättning för att belöningssystemen skall fungera väl. Dock har 
motivationsdelen ett litet utrymme i teoriavsnittet, också i förhållande till andra liknande studier. Vi 
ansåg  nämligen  inte  att  frågan  om  belöningssystem  borde  utredas  med  hjälp  av  nedgrävning  i 
motivationspsykolog. Denna är främst en abstraktion av hur motivation uppstår och dess utseende, 
och ger mindre konkret material att använda i analysen. Den kunskap som motivationspsykologin ger 
är redan inkluderad i teorin.   

2.5   Analysmetod 
Yin (2007) hävdar att analys av fallstudiematerial är en lågt utvecklad skola, och att denna analys är 
en av de  svåraste aspekterna en  fallstudieforskare måste  ta  itu med. Författaren menar att alltför 
ofta påbörjas studien utan  framtida analys  i åtanke, och när det väl blir dags att genomföra denna 
uppstår problem. Samtidigt säger Yin att det vid en fallstudie faktiskt är så att forskaren till hög grad 
måste  förlita  sig  på  sitt  eget  vetenskapliga  tänk,  då  de  analysmetoder  som  finns  är  användbara 
främst då man specifikt vet vad man  letar efter. Den systematisering som fanns  i vårt analysarbete 
bestod egentligen bara av att vi för de olika teoriområdena, och frågor i intervjuguiden, finkammade 
empirimaterialet efter motsvarande åsikter. Sedan fick vi den känsla för ämnet som vi erhållit under 
arbetets gång tillsammans med empirin för att dra relevanta slutsatser. Vår tanke var att analysens 
upplägg skulle likna strukturen i teorikapitlet med avsikt att underlätta för läsaren.   

2.6   Metodproblem 
I inledningen av det tio veckor långa arbetet med vår uppsats så behandlade vi inte samma ämne och 
fall  som  vi  avlämnar  i  denna  uppsats.  Vi  var  tidigt  bestämda  om  att  skriva  kring  området 
belöningssystem men de dröjde  cirka  tre  veckor  innan  vi  kom  fram  till  vilket  fall  vi  skulle  studera 
närmare.  Detta  gjorde  att  vi  inledningsvis  endast  kunde  ägna  oss  åt  insamling  av  teori.  Denna 
problematik, anser vi, förde med sig att vi lyfte blicken inom hela området belöningssystem och på så 
sätt kunde skapa oss en helhetsbild av ämnet, vilket var positivt. 

Vårt val att arbete med personliga  intervjuer  i datainsamling ansåg vi vara helt nödvändigt. Dock så 
säger  Denscombe  (2000)  att  vid  intervjuer,  framförallt  de  som  spelas  in,  kan  en  viss  negativ 
intervjuareffekt  inträda. Den aktuella aktören kan påverkas av att det som denna säger kan komma 
att citeras eller att dennes ord kan misstolkas. Vi klargjorde därför till samtliga aktörer att  intervjun 
spelades  in,  dock  endast  för  vår  egen  skull  för  att  i  efterhand  kunna  gå  tillbaka  och  söka  svar  i 
intervjuerna. Nämnas ska att vi  inte upplevde att de  intervjuade höll tillbaka några åsikter utan att 
empirin verkligen speglar deras åsikter och uppfattningar. 

2.6.1    Valideringsprocessen 
Arbnor och Bjerke  (1994) menar  att möjligheterna  till  validering  av  ett  aktörsorienterat  arbete  är 
små, då en socialt konstruerad verklighet som aktörssynsättet rör sig i är interaktiv. Författarna säger 
också att många aktörsforskare väljer att förlita sig på aktörernas uppfattning om resultaten för att 
avgöra till vilken grad studien är valid. De menar dock att detta är ett tveksamt  förhållningssätt då 
aktörens  åsikt  kring  detta  kan  bero  på  resultatens  överensstämmelse  med  deras  personliga 
uppfattningar. Arbnor och Bjerke pratar istället om praktisk och vetenskaplig processvalidering.  

 

Praktisk processvalidering är en bedömningsfråga för forskaren och har egentligen att göra med hur 
smidigt insamlandet av empiri gått till, och huruvida aktörerna lämnat objektiva svar. Känslomässiga 
reaktioner från aktörerna är ett tecken på att sanningen inte kommer fram, eller faktiskt har kommit 
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fram men  förnekas. Vi upplevde att de  intervjuade  för det mesta hade genomtänkta och objektiva 
svar  på  frågorna.  Aktörerna  undvek  aldrig  frågor  utan  visade  på  ett  bibehållet  intresse  för 
diskussionerna, vilket Arbnor och Bjerke menar höjer validiteten. 

Den vetenskapliga processvalideringen menar Arbnor och Bjerke har att göra med  forskarens  logik 
och  struktur  i  tolkningsarbetet och  jämförandet med befintlig  kunskap. Vårt  arbete med  analysen 
försvårades  av  att  den  teoretiska  referensramen  inte  var  färdigställd  då  det  empiriska materialet 
insamlades,  vilket  gjorde  det  svårare  att  göra  stringenta  jämförelser  då  intervjuguiden  inte  helt 
kunde konstrueras utifrån denna referensram.  

2.6.2   Studiens kvalitet 
Vårt arbete med att skapa kvalitet i vårt arbete har stärkts i samband med att vi hela tiden har sökt 
motivering till de val som vi har gjort. Kravet att kunna motivera väl har tvingat oss att tänka igenom 
allt en extra gång.  Vårt val av fall och aktörer har grundat sig i att vi anser att vi har kunnat motivera 
valen utifrån vårt syfte.  

För  våra  aktörer  var  de  frågeställningar  som  vi  tog  upp  i  stort  sett  nya  vilket  gör  att  om 
undersökningen  skulle  göras  återigen  så  skulle  de  ha  utvecklat  sina  tankar  och  sin  lärdom  kring 
ämnet och på så sätt troligtvis också fått andra uppfattningar. Dessutom pågår processer inom Luleå 
kommun organisationsmässigt som också kan påverka resultatet.  

 

Att vi bara valde ett enskilt fall leder också till att våra möjligheter att dra generella slutsatser i ämnet 
minskar.  Dock  var  tanken  bakom  denna  uppsats  att  undersöka  hur  ekonomiska  belöningssystem 
lämpade sig för den skolans och intraprenadskolans speciella natur. Det som utretts i denna uppsats 
är frågor och problem som kommer att finnas oavsett vilken skola det är fråga om. Vi anser därför att 
det finns en bra möjlighet att resultaten och diskussionerna är relevanta också i andra fall. 



 
9Inledning

 

Kapitel 3 Teori 
Teorin  spänner över  flertalet områden, men alla har de  en distinkt betydelse  för belöningssystem. 
Motivation är inkluderat då detta är det grundläggande syftet med belöningar. Prestationsmätningar 
berörs eftersom dessa är en grundförutsättning för desamma. 

3.1   Belöningssystem   
Det  finns  en mängd olika belöningssystem  att  tillgå.  Svensson  (2001) pratar om materiella  liksom 
immateriella/sociala belöningar.  Jacobsen & Thorsvik  (2002)  använder  istället uttrycken  reella och 
symboliska belöningar. Materiella belöningar  innefattar pengar och andra gåvor. Sociala belöningar 
kan vara utbildningar eller kanske ett erkännande av något slag, exempelvis ”årets anställd” (ibid). 

Det  skiljs  också  på  yttre  och  inre  belöningar.  Alla  slags  belöningssystem  är  exempel  på  yttre 
belöningar.  Med  andra  ord  belöningar  som  vi  erhåller  från  omvärlden.  Inre  belöningar  är 
tillfredställelse som härrör från att vi själva känner oss nöjda med vår insats eller ett uppnått resultat, 
och således oberoende av yttre erkännanden (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

3.1.1   Grundförutsättningar    
Bergqvist  (1994),  liksom  Hume  (1995)  och  Lawler  (1990),  säger  att  förutsättningen  för  att 
belöningssystem ska kunna användas är att man kan avgöra vilka de relevanta prestationerna är, och 
att dessa kan mätas. Med andra ord: att mäta rätt saker på rätt sätt. Det är också oerhört viktigt att 
det går att slå fast vilka personer som faktiskt ska svara för det som skall mätas. 

Denna  problematik  gör  att  belöningssystem  blir  svårare  att  applicera  på  organisationer  där 
prestationen är av alltför abstrakt natur eller målsättningarna är alltför diversifierade.  

3.1.2   Belöningssystemens syfte 
Syftet med belöningssystem är att skapa motivation, Svensson (2001) säger att en belöning eller ett 
belöningssystem definierats på olika sätt av forskare, men också att det finns en gemensam syn på 
dess övergripande mål. Det övergripande målet med belöningssystem, eller incitamentsprogram som 
det också kan kallas, är enligt  Jacobsen och Thorsvik  (2002): ”att motivera de anställda att utföra 
sina  tilldelade  roller  och  lösa  uppgifterna  på  ett  sätt  som  organisationen  är  tillfreds med” Med 
detta menar  de  att  belöningssystemet,  på  organisationsnivå,  ska  få  de  anställda  att  arbeta  efter 
organisationens mål. 

Svensson (2001) bryter ut belöningssystemens uppgift och fastställer sju huvuduppgifter: 

• Stimulera till ökad effektivitet 

• Stimulera till förbättrad kvalitet 

• Ge ökat ansvar och inflytande över den egna arbetssituationen 

• Stimulera personalrörlighet internt och externt 

 

• Stimulera kompetensutveckling 
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• Stimulera nya arbetsformer 

• Understödja flexibla lednings‐ och arbetsformer 

 

3.1.3   Belöningssystem och motivation 
Enligt  den  såkallade  motivationsformeln  (Jacobsen  &  Thorsvik,  2002)  är  människors  grad  av 
motivation  inför en uppgift en  funktion av  två  faktorer: hur högt man värderar målets uppfyllelse, 
samt tron på att ens arbete faktiskt leder till att målet uppfylls.  

Motivationen  i sig skapas genom att  individer upplever att de tjänar något på att prestera bra  i sitt 
arbete, vilket även Lawler (1990), Svensson (2001) och Jacobsen och Thorsvik (2002) menar. Då detta 
realiseras uppstår och ett slags bytesförhållande mellan individ och organisation (ibid). Detta behöver 
dock  inte handla om pengar. Svensson skriver nämligen att belöningssystem på  individnivå  till stor 
del bygger på individens behov av att synas, att bli uppmärksammad, och att individen vill känna att 
han eller hon betyder något  för organisationen, detta är exempel på hur belöningar verkar på det 
sociala planet. Jacobsen och Thorsvik menar att detta kan vara precis  lika viktigt som de materiella 
belöningarna.  Svensson  menar  dock  att  ekonomiska  belöningar  faktiskt  leder  till  dessa  sociala 
belöningar även de. Det är i dessa fall alltså inte pengarnas materiella implikationer som utgör värdet 
för den anställde, utan dess symbolik, vilket även Daft och Lewin (1993) säger. Daft och Lewin menar 
också  att man  inte  får  bortse  från  att  lön  är  nära  kopplat  till  social  status,  samt  att  pengar  för 
individen ofta är det enda konkreta beviset på en tillfredsställande arbetsinsats. Jacobsen & Thorsvik 
säger  samma  sak,  nämligen  att  materiella  belöningar  nästan  alltid  också  har  en  social 
belöningseffekt,  då  ökad  lön  leder  till  högre  social  status.  Befordringar  och  klättringar  på 
karriärstegen, menar de också utgör sociala belöningar. Även Lawler säger att ekonomiska belöningar 
är effektiva då de belönar på ett mångfasetterat sätt. Förutom det mest uppenbara, som att pengar 
ger mat och husrum, leder pengar även till status samt fungerar som bevis på en prestation. Lawler 
menar  därför  att  pengar  av  denna  anledning motiverar  även  den  som  redan  har  det  gott  ställt 
ekonomiskt.  

Hume  (1995)  menar  dock  att  alla  inte  motiveras  av  pengar,  utan  att  många  anställda  främst 
motiveras  av  tanken  på  att  utföra  ett  gott  dagsverke  och  göra  sin  arbetsgivare  nöjd,  och  att 
belöningssystem  till dessa  individer kan uppfattas som en  förolämpning. Hertzberg  (1993)  listar de 
viktigaste faktorerna som leder till trivsel på arbetsplatsen. Nummer ett handlar om tillfredsställelsen 
efter  ett  väl utfört  arbete, och möjligheten  att  se  resultat  av  arbetet. Nummer  två  i betydelse  är 
behovet av erkännande för det utförda arbetet. 

Det  finns  studier  som  gjorts på belöningssystem och dess  relativa betydelse.  Till  exempel har det 
visat sig oerhört viktigt att anställda känner att de belönas för sitt arbete till en minst  lika hög grad 
som sina kollegor, eller andra grupper. Om den erhållna belöningen är  lägre än andras belöning för 
liknande arbete sjunker de motiverande effekterna betydligt. Det handlar alltså väldigt mycket om 
att vi vill känna oss ”lika duktiga  som andra”, eller åtminstone  ”inte  sämre än andra”. Studier har 
också visat betydelsen av att belöningen är proportionerlig mot den prestation vi själva utför. Gör vi 
dubbelt så mycket ena veckan önskar vi också dubbelt så mycket belöning (Lawler, 1990).  

 

Svensson  (2001)  trycker  på  vikten  av  tydliga mål,  samt  betydelsen  av  en  tydlig  koppling mellan 
måluppfyllelse  och  belöning,  som  en  mycket  viktig  förutsättning  för  ett  effektivt  och 
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motivationsskapande belöningssystem. Latham & Locke (1979) konkretiserar utgångspunkten för en 
bra målformulering med hjälp av tre kriterier: För det första menar de att man ska undvika oprecisa 
formuleringar, exempelvis: ”vi ska öka omsättningen”. Då är det bättre att addera och säga ”vi ska 
öka omsättningen med 10 %”. För det andra verkar målsättningen mer motiverande om målet ges ett 
tidsperspektiv. Det  tredje  kriteriet  är  att målet  uppfattas  som  en  utmaning,  samtidigt  som det  är 
realistiskt. (ibid) 

3.1.4   Kriterier för belöningssystem och prestationsmått 
Merchant  (2006) säger att prestationsmått ska spegla organisationens målsättningar  i stort. Alltså, 
om exempelvis en  skola har  som högsta prioritet  att  leverera bra utbildning  skall också  ansvariga 
inom  verksamheten  mätas  efter  utbildningens  kvalitet.  Även  Bergqvist  (1994)  säger  att 
överensstämmelse bör  råda mellan organisationens och belöningssystemets mål och att detta  ska 
kunna påvisas. Det måste med andra ord säkerställas att belöningarna faktiskt styr de anställda att 
arbeta mot organisationens mål. 

Merchant (2006) säger även att mätningen skall följa den så kallade kontrollerbarhetsprincipen: den 
som mäts ska ha möjlighet att påverka utfallet. Även Lawler (1990) säger att individen eller gruppen 
måste  känna  att  belöningen  kan  påverkas  via  arbetet,  liksom  Svensson  (2001)    Oavsett  form  av 
belöning, eller dess funktion, menar både Lawler och Svensson det är viktigt att belöningen  inte är 
självklar. Den berömda ”guldklockan”, som många offentligt anställda  får efter 25‐års  tjänstgöring, 
skulle alltså vara ett bra exempel på en belöning med svagt motivationshöjande effekter. 

Den  feedback eller belöning  som måttet  ger upphov  till bör  ligga nära  i  tiden  efter prestationens 
utförande, annars tappar den  i motiverande effekt.  Ju tidigare resultatet av arbetet visar sig, desto 
bättre. Ett extremfall vore om en chef var del  i ett  incitamentsprogram som  löpte över flertalet år, 
men  inte förväntade sig att  jobba kvar vid förfallodatumet. Här skulle den motiverande effekten bli 
noll (Merchant, 2006).  

Måttet  måste  även  vara  precist  och  opartiskt  menar  Merchant  (2006),  vilket  liksom  kravet  på 
kontrollerbarhet är en rättvisefråga. Få vill bli utvärderade efter ett mått som det kanske inte går att 
lita på. Viktigt är det också att det aktuella måttet inte tas fram av den ansvarige, då det uppstår en 
stor  risk  för  manipulation  och  felrapportering  (ibid).  Behn  (2003)  säger  att  abstrakta 
prestationsmätningar  är  värdelösa,  och  att  relevanta mätningar  är  konkreta  och  har  en  relevant 
kontext.  En  begriplig  siffra  som  går  att  jämföra  med  en  konkurrent,  eller  internt  över  tiden, 
kännetecknar med andra ord en bra prestationsmätning. Svensson (2001) säger ungefär samma sak 
angående  prestationer  och  belöningar.  Han menar  att  inte  går  att  i  efterhand  göra  någon  slags 
godtycklig värdering av en prestation, och sedan belöna denna på samma vis. Kopplingen mellan en 
viss  prestation  och  till  exempel  en  summa  pengar  i  belöning måste  vara  glasklar  och  odiskutabel 
(ibid). 

Metoden för att mäta och utvärdera mätningen måste vara kostnadseffektiv, säger Merchant (2006). 
Det måste finnas mer att vinna på mätningen än vad den kostar att utföra (ibid). Detta är något även 
Hume (1995) menar, det vill säga att det finns en risk till överdriven byråkrati, vilket kostar pengar. 

 

Till sist menar Merchant (2006) att måttet måste vara förståeligt för den svarande. Det är nämligen 
fullt möjligt  att ett mått  eller belöningssystem uppfyller  samtliga  kraven ovan,  samtidigt  som den 
eller de som faktiskt mäts inte alls förstår hur mätningen går till, eller hur denne skall göra för att få 
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ett bättre utfall på detta mått. Att den ansvarige förstår mätmetoden fullt ut är inte nödvändigt, utan 
det viktiga är att denne vet vad som skall göras att arbeta för att nå ett bättre resultat. Hume styrker 
denna  uppfattning  och  nämner  att  det  är  lätt  hänt,  och  vanligt,  att  organisationer  skapar 
belöningssystem  som  inte  cheferna,  och  ännu mindre  de  anställda,  begriper  sig  på. Hume menar 
också att brist på kommunikation ofta  innebär ett problem. Om anställda  inte vet hur de belönas 
motiveras de inte. Dessutom kan de uppstå orealistiska förväntningar på belöningarna om inte dessa 
klargörs. Kommunikationsbrist kan också  leda till konflikter om någon belönas rikligt utan att övriga 
förstår varför (ibid).   

Resultat och kostnadsenheter 
Prestationsmätningar  och  användning  av  belöningssystem  bygger  på  att  ansvarsenheter  kan 
fastställas. Nedan nämns de vanligaste varianterna av ansvarsenheter, vilka är resultatenheter samt 
kostnadsenheter (Brorström et al, 2005).  

Kostnadsenheter  motsvarar  traditionell  budgetstyrning.  Att  styra  på  kostnader  är  lämpligt  då 
enheten enbart kan påverka  just sina kostnader  (Anthony & Govindarajan, 2007), och ett exempel 
skulle  kunna  vara ett  vaktmästeri. En  kostnadsenhet  kan  även mätas på  styckkostnad, exempelvis 
kostnad  i  kronor/elevlunch.  Styckkostnader menar  Brorström  et  al  (2005)  inte  är  relevant  inom 
offentligtverksamhet.  De menar  att  det  är  för  enkelt  att  sänka  kvaliteten  för  att  nå  en  önskad 
kostnadsnivå. Vad författarna  istället pratar om, som används  idag, är bedömningskostnadsenheter. 
En sådan enhet ges budgetmässiga riktlinjer, men utvärderingen sker genom en allmän bedömning 
huruvida enhetens kostnader är motiverade eller ej. 

Om villkoren  för en kostnadsenhet är uppfyllda,  samtidigt  som enheten har möjlighet att påverka 
försäljningen, blir det enligt Anthony och Govindarajan (2007) aktuellt med en resultatenhet, vilket är 
en  mer  dynamisk  form  av  ansvarsenhet.  Med  andra  ord  ska  enheten  ha  dels  ett 
marknadsföringsansvar, och dels ett produktionsmässigt ansvar. En resultatenhet är detsamma som 
ett  profit  center,  och  innebär  att  en  enhet  har  som  ansvar  att  visa  ett  tillfredställande  resultat 
(vinstmarginal). Anthony och Govindarajan menar vidare att det finns två villkor för att en enhet/chef 
skall  kunna  tilldelas ett  resultatansvar.  För det  första måste den ansvarige ha  tillgång  till  relevant 
information. För det andra måste det gå att mäta förbättring/ försämring i effektivitet i och med den 
nya ansvarsfördelningen. 

Anthony och Govindarajan (2007) pratar också om fördelar och nackdelar med resultatenheter. Den 
första behållningen av resultatenheter menar de är att beslutens kvalitet kan öka då besluten tas av 
människor  som har bäst  förståelse  för dess praktiska  verkan. De menar också att en  fördel är att 
beslutstiden  kortas  ner.  Problem  och möjligheter  kan  hanteras  kvickare,  och  kanske  även  på  ett 
bättre  sätt.  Samtidigt  kan  högre  nivåer  i  organisationen  få  en mindre  beslutsbörda  gällande  den 
dagliga  verksamheten,  vilket  innebär  att  dessa  kan  fokusera  på  övergripande  strategiska  frågor. 
Resultatenheter menar författarna också ger chefer större möjlighet att vara kreativa och ta initiativ 
för  att  förbättra  verksamheten.  Och  vad  det  gäller  det  rent  ekonomiska  driver  det  såklart 
kostnadstänkandet, samt leder till en ökad press att prestera i förhållande till konkurrenter (ibid). 

 

Brorström et al  (2005) säger att det är viktigt att påpeka att de  resultatenheter som  idag används 
inom  kommunal  verksamhet  inte  har  mycket  gemensamt  med  företagsekonomins  motsvarighet 
profit  centers,  vilka  Anthony  och  Govindarajan  (2007)  pratar  om.  Det  finns  stora  grundläggande 
skillnader. För det första menar han att priset inte är något som enheten kan påverka själva, för det 
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andra är köparna förutbestämda grupper, och för det tredje verkar organisationen på en konstgjord 
marknad med ständigt hot om ingripande från högre instanser, i skolans fall kanske skolnämnd eller 
skolverk. 

Något som Brorström et al (2005) kallar ett dilemma med att tillämpa verkliga resultatenheter inom 
en offentligt finansierad organisation, är att anslagen för organisationens helhet inte stiger i takt med 
kostnaderna. De menar att enskilda enheters konkurrenskraft riktat ut från organisationen därför kan 
spräcka  hela  organisationens  kostnadsramar.  Detta  är  en  problematik  som  försvinner  i  och med 
kommunal intraprenad, då varje intraprenad äger sin budget ensamt.   

Anthony & Govindarajan  (2007) tar också upp problemen med resultatenheter. Bland annat menar 
de  att  den  decentraliserade  beslutsmodellen  kan  leda  till  att  högre  chefen  tappar  alltför mycket 
kontroll och förståelse vad som händer ute i den faktiska verksamheten. Det säger också att besluten 
kvalitet faktiskt skulle kunna sjunka om inte den rätta kompetensen finns. Vidare kan det uppstå mer 
friktion och ökad konkurrens inom organisationen. Den gamla organisationsstrukturen kan spöka och 
skapa  konflikter  av  olika  slag.  Det  kan  också  uppstå  intern  konkurrens  som  är  skadlig  för 
organisationen.  Även  ökade  kostnader  av  betydande  storlek  kan  uppstå.  Resultatenheten  och  de 
kraven på mätning och kontroll som det för med sig innebär kan bli en stor börda, kanske främst för 
en liten enhet med små resurser (ibid). 

Sist,  men  kanske  främst,  så  menar  Anthony  och  Govindarajan  (2007)  att  en  stor  risk  med 
resultatenheter  är  att  fokus  flyttas  från  långsiktig  konkurrenskraft och  vinstmöjlighet  till  kortsiktig 
vinstjakt. Chefer kan skära ner på marknadsföring och utbildning vilket kan skapa stora problem på 
sikt. Detta blir ett särskilt stort problem om det traditionellt finns hög omsättningshastighet av chefer 
i organisationen, då dessa kan förvänta sig att ha gått vidare till ett annat arbete då det kortsiktiga 
vinstjagandet börjar  synas  i  siffrorna. Avslutningsvis menar  författarna att det att  inte  finns något 
sätt att  säkra att  resultatenheternas  individuella vinstjakt maximerar organisationens vinst  som en 
helhet. 

Teknologi och styrning 

 

Perrows  konstruerade  teknologimatrisen  (Brorström  et  al,  2005)  vilken  förklarar  hur  ett  arbetes 
natur avgör hur arbetet både bör mätas och styras. Variation i arbetsuppgifterna menar Brorström et 
al är omvänt proportionell med dess mätbarhet, vilket visas i teknologimatrisen. 
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Figur 3.1   Teknologimatrisen, (Brorström et al, 2005) 

 

Yrken där variationen  i arbetsuppgifterna är  låga, och det samtidigt är svårt att fastställa kausalitet, 
bör styras på resultat (ibid). Med andra ord innebär detta en styrning mot mål istället för mot medel. 
Vi pratar här om hantverk, vilka svårligen kan effektivitetsmätas.   En exemplifiering kan göras med 
läraryrket. Även om pedagogik  idag  är  ett  långt utvecklat  ämne menar  vi  är  läraryrket  främst  ett 
hantverk, vilket kräver erfarenhet, känsla och intuition. Det är alltså svårt att säga varför en lärare är 
bättre än en annan, men  lätt att avgöra via elevernas kunskaper samt trivsel. Läraryrken  lämpar sig 
alltså bäst att styras via resultat. 

3.1.5   Belöningssystem på olika nivåer 
Det  måste  avgöras  huruvida  belöningen  och  belöningssystemet  ska  falla  ut  genom  individuella 
belöningar, gruppbelöningar eller systembelöningar, och detta med utgångspunkt  från belöningens 
syfte och ändamål (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Individuella belöningssystem 

 

Vanligast och naturligast är, enligt Jacobsen och Thorsvik (2002), det att den enskilde belönas, eller 
straffas, för den prestation som denne utför genom  individuellt belöningssystem. Kort sagt så utgår 
belöning,  till  exempel  genom  högre  lön,  befordran  eller  förbättrad  arbetsmiljö,  för  ett  väl  utfört 
arbete  av  den  enskilde  och  på  samma  sätt  kan  den  enskilde  straffas  genom  uteblivna  förmåner. 
Avsikten  med  belöningen  är  att  förstärka  ett  önskat  beteende.  Problemet  med  detta  är  enligt 
författarna att det kan skapas en konkurrens mellan  individer, i synnerhet om resurserna är knappa 
och bara vissa kan premieras. Konkurrensen kan vara positiv men kan också falla negativt ut genom 
försämrade  samarbetsmöjligheter  inom  organisationer  (ibid).  Svensson  (2001)  nämner  att 
individuella belöningar kräver att det finns  individuellt nedbrytbara mål. Vidare menar han att även 
då  detta  finns  kan  det  skapa  problem  om  det  samtidigt  finns  ett  stort  krav  på  samarbete  inom 
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organisationen.  I dessa fall säger författaren att den  individuella belöningen kan kompletteras med 
en gruppbelöning för att minska risken för egoistiskt beteende. 

Gruppbelöningar 
Gruppbelöning,  där  en  grupp  får  motta  belöning  för  en  god  kollektiv  prestation,  är  också  en 
valmöjlighet för organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Syftet med gruppbelöningar är enligt de 
att stimulera gruppen till samarbete mot ett visst mål, vilket dock tar bort en del av de  individuella 
incitamenten. Även här  skapas  liknande konkurrens  som  i  fallet med de  individuella belöningarna, 
har både har positiva och negativa effekter (ibid). Risken finns att gruppen isolerar sig från företaget. 
Svensson  (2001)  menar  att  detta  kan  motverkas  genom  att  gruppens  bonus  baseras  på 
organisationens prestation i stort (systembelöningar), vilket skapar samarbetsincitament .  

Systembelöningar 
För att undvika konkurrens som diversifierade belöningar innebär kan systembelöningar införas i en 
organisation  (Jacobsen &  Thorsvik,  2002).   Det  innebär  att  belöningar  ges  till  alla medlemmar  av 
organisationen i samma utsträckning. Det kan handla om möjligheten att förmånligt köpa aktier eller 
optioner, ett visst pensionssystem eller dylikt. Ett sådant belöningssystem fungerar inte motiverande 
i samma utsträckning som de övriga men kan å andra sidan skapa en viktig symboliskt eller kulturell 
effekt i organisationen (ibid). 

3.1.6   Varianter av belöningssystem 
Litteraturen,  bland  annat  Svensson  (2001),  tar  upp mängder med metoder  att  belöna  anställda. 
Nedan presenteras ett urval av materiella belöningar. Materiella belöningar  kan även  kallas  reella 
belöningar. 

Ekonomiska belöningssystem 
Prestationslön  är  en  lön,  eller  en  del  av  en  lön,  som  på  ett  förutbestämt  sätt  varierar med  en 
anställds prestation  i fråga om kvantitet eller kvalitet. Den vanligaste formen är ackordslön.  Idag är 
en helt prestationsbaserad lön ovanligt (Svensson, 2001). 

Resultatlön  är  en  löneform direkt  kopplad  till  ett  ekonomiskt  eller produktionsorienterat  resultat. 
Löneformen förutsätter klara mål och enkelt mätbara resultat och kan baseras på försäljningsvolym, 
vinst etcetera (Svensson, 2001). 

Resultatbonus  är  liksom  resultatlön  kopplat  till  någon  slags  resultat.  Bonusen  är  vanligen  ett 
komplement till en fast lön, men kan lika gärna vara flera gånger större än den ordinarie lönen, vilket 
är  vanligt  inom  näringslivet.  Kollektiv  resultatbonus  har  visat  sig  vara  ett  bra  komplement  till 
individuell lönesättning, då den stärker sammanhållningen (Svensson, 2001). 

Gratifikation  är  en  engångsbelöning  och  kan  användas  för  att  belöna  exceptionella  insatser  och 
resultat. Gratifikationer kan därför användas till exempel som belöning till forskare/produktvecklare 
som  skapat  stora  ekonomiska  världen  för  företag.  Summan  är  alltid  godtycklig  och 
situationsbetingad. (Svensson, 2001)  

 

Pensionslösningar menar Svensson blivit mer aktuellt som pensionslösningar för anställda i och med 
den nya premiepensionsmodellen.  
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Sociala belöningssystem 
Uppsatsen utreder inte möjligheten till sociala belöningssystem, men vi ser ändå en relevans i att 
kort redogöra för dess, då det kan klargöra en belönings natur, oavsett om den består i ekonomisk 
ersättning eller annat.  Svensson (2001) säger att det är vanligt att anställda som presterar bra får 
ökat inflytande i ett företag. Kanske får de en plats i en ledningsgrupp, eller i styrelsen. Svensson 
säger också att man kan motivera anställda via ökat frihet och ansvar.  

Positiv feedback är en uppenbar form av social belöning som Svensson också nämner. Detta kan vara 
ett  erkännande  från  chefen,  eller  kanske  någon  slags  utmärkelse.  Ett  diplom  i  fikarummet,  eller 
dylikt. 

 

Materiella sociala belöningar är exempelvis resor och utbildningar. Dessa är av monetärt ursprung, 
men  går  samtidigt  inte  att  kalla  för  materiella  belöningar.  Den  teoretiska  skillnaden  är  enligt 
Svensson  att  den  materiella  sociala  belöningen  går  att  koppla  till  en  direkt  kostnad  för 
organisationen, medan övriga sociala belöningar inte behöver kosta till något betydande grad. 
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Kapitel 4 Empiri 
Empirikapitlet är disponerat enligt följande: först kommer en bakgrund kring dels Luleå Kommun och 
den intraprenad som där bedrivs, och dels kring belöningssystem i skolans värld, med fokus på Luleå 
kommun.  Kapitlet  forsätter  sedan  med  fyra  stycken  intervjuer  av  nyckelpersoner  inom  Luleå 
Kommuns skolväsende, särskilt med avseende på kommunal intraprenad. 

4.1   Skolan i Luleå kommun 
Barn‐  och  utbildningsförvaltningen,  som  är  en  utav  elva  förvaltningar  i  Luleå  kommun,  är  den 
förvaltning  som  ansvarar  för  Luleå  kommuns barnomsorg och utbildningsväsende  i  form  av bland 
annat  förskoleverksamhet,  grundskola,  gymnasieskola,  särskola,  kulturskola  och  miljöskola.  Som 
närmast beslutande politisk  instans har de barn‐ och utbildningsnämnden som  i sin tur har ansvars‐ 
och  rapporteringsskyldighet  till kommunfullmäktige. Barn‐ och utbildningsförvaltningen  i  Luleå har 
cirka 3500 anställda och omsätter drygt 1,3 miljarder (www.lulea.se). 

Organisatoriskt, så tillämpar grundskolan i Luleå övergripande en linjeorganisation i flera nivåer enligt 
klassisk, hierarkisk modell. Här särskiljer sig dock de rektorer som står under avtal med kommunen 
om intraprenad som i dagsläget har direkt rapporteringsansvar gentemot skolchefen.  Detta innebär 
att dessa rektorer på ”faller ur” den övriga organisationen i vissa aspekter.  

 

 

Figur 4.1 Beslutsvägar kommunal skola vs kommunal skola i intraprenad 

4.1.1   Intraprenad i skolan i Luleå kommun 

 

Enligt Sture Bryggman, skolchef vid barn‐ och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun, så finns idag 
framförallt  ett  intraprenadavtal  gällande  för  grundskolan  i  verksamheten men det  finns  ett  flertal 
intraprenadavtal som endera just ska börja gälla eller som kommer  inom kort. Det  intraprenadavtal 
som  finns  är  det  mellan  Anita  Fagervall,  rektor  på  Stadsöskolan  och  barn  och  ‐
utbildningsförvaltningen. Avtalet skrevs på  i maj år 2007 och började gälla  i och med skolstarten på 
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hösten år 2007. En skola som bedrivs genom intraprenad, eller som det också kan kallas i detta fall, 
kommunal  friskola, är  fortfarande en del av den kommunala organisationen. Gällande  lagstiftning, 
avtal och  regler gäller  likväl  för  intraprenaden,  till exempel  statens  läroplaner och  rektorns ansvar 
enligt läroplanen. Han berättar vidare att intraprenad inte är en helt ny företeelse och han beskriver 
det som att tanken på denna driftsform har spridit sig genom Sverige från söder till norr under ett 
antal år. Startskottet  för denna  tanke anser han vara skolreformen som Göran Persson, dåvarande 
skolminister, la fram under år 1991 som innebar att ansvaret för skolan flyttades ut till kommunerna 
från staten. Detta ansåg Sture skapa förutsättningar för en mer självstyrande organisation. 

Ett  intraprenadavtal  innehåller de villkor  som parterna kommer överens om på  förhand och vilket 
ansvar respektive part får. Avtalet är enligt Sture till stora delar förhandlingsbart nu i uppstarten och 
kan också innebära att de kan förhandla bort flera stödfunktioner som annars kommunen vanligtvis 
tillhandahåller till exempel städning, vaktmästeri och mat men som  intraprenaderna, helt beroende 
på intraprenadavtalet, också kan bedriva i egen regi. Sture poängterar dock att det alltid är politiken 
som bestämmer  förhandlingsförutsättningarna  från kommunens sida och deras vilja måste alltid  få 
spela  in då de är ytterst ansvariga  för  skolan.  I och med att  fler avtal  skrivs kommer de också att 
utvärderas, säger Sture. Därefter kommer en process ske där riktlinjer  för  intraprenadavtal kan  tas 
fram och de kan lära av erfarenheterna.  

Thomas  Parvin,  internkonsult  och  utredare  inom  Luleå  kommun,  var  ansvarig  för  en 
kommunövergripande utredning kring att bedriva  intraprenad som  initierades av flera förvaltningar 
inom kommunen under år 2005. Utredningen använde sig av Umeå kommun som referensobjekt då 
de  under  en  tid  har  använt  sig  av  den  driftsformen.  Han  berättar  att  kommunen  då  tog  fram 
övergripande  riktlinjer  som  de  olika  förvaltningarna  skulle  använda  som  grund  när  intraprenader 
skulle  utformas.  Dessa  riktlinjer  kom  enligt  Thomas  att  innebära  stor  frihet  för  den  enskilda 
förvaltningen  att  utforma  avtalet,  då  intraprenaden  organisatoriskt  helt  ligger  under  ansvarig 
förvaltning.  

I övrigt så innebär kommunens övergripande riktlinjer till exempel att  intraprenaden vid avtalstiden 
slut ska redovisa minst ett nollresultat men de ger också intraprenaden möjlighet och skyldighet att 
ta med sitt över‐ eller underskott under avtalstiden. Detta  innebär att det  finns  förutsättningar  till 
ekonomisk planering för hela avtalstiden. 

4.2   Belöningssystem i skolans värld 
Det som vi  i teorikapitlet har pratat om kring belöningssystem har vi genom våra  intervjuer försökt 
koppla till skolans värld. Vi har frågat våra aktörer om deras syn på belöningssystem  i skolan  i stort 
och  sen  har  vi  även  bett  om  deras  åsikt  kring  hur  intraprenad  påverkar  förutsättningarna  för 
belöningssystem i skolan. 

4.2.1   Belöning i skolan idag 

 

Det  finns en problematik med belöningssystem, vilket är en av anledningarna att vi  skriver denna 
uppsats. Skolan är och har alltid varit en  särskild verksamhet med  sin egen karaktär. När vi  frågat 
samtliga våra aktörer har de alla påpekat just att skolan är unik på många sätt. Aktörerna har också 
varit eniga om att belöningar och belöningssystem, då framförallt ekonomiska, har stött på motstånd 
i skolan. I Luleå kommuns skolorganisation tillämpas  idag individuell lönesättning för i stort sett alla 
nivåer.  Alla  aktörerna  anser  att  individuell  lönesättning  har  ett  visst  inslag  av  belöningstänkande 
inbyggt men aktörerna skiljer sig i tron på hur denna belöning påverkar prestationen. 
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4.3   Intervjuer 

4.3.1   Intervju med Anita Fagervall, rektor Stadsöskolan i Luleå kommun 
Anita  har  en  bakgrund  som  mellanstadielärare  och  har  också  jobbar  med  olika  kommunala 
utvecklingsprojekt inom Luleå kommun. De sista sex åren har hon jobbat som rektor på Stadsöskolan i 
Luleå  kommun  som  är  inne  på  sin  första  termin  där  skolan  bedrivs  som  intraprenad.  Hon  är 
initiativtagaren som drivit och samordnat arbetet med att bedriva Stadsöskolan som intraprenad. 

Anita berättar för oss att hon alltid har varit drivande i saker och att hon alltid vill försöka förbättra 
det hon gör och det var utifrån det som tankarna gick på att hitta alternativa driftsformer som kunde 
utveckla Stadsöskolan för årskurserna 4 till 9 i grundskolan som hon har varit rektor för i sedan 2001. 
I maj 2006 initierade och ledde hon en grupp på skolan som skulle titta närmare på saken och i deras 
efterforskningar hittade de begreppen intraprenad och kommunal friskola. Utgångspunkten har hela 
tiden varit att skapa en skola med bättre kvalitet men som går till botten med begreppet skola och 
vad den egentligen ska göra och stå för. Utifrån dessa tankar har hon och den tillsatta gruppen, med 
delaktighet  och  insyn  från  övriga  personalen,  startat  upp  intraprenad  på  Stadsöskolan  sedan 
höstterminen 2007. 

Intraprenaden, anser hon gör det möjligt för henne som rektor att konkurrensutsätta skolan och hitta 
ett pris för funktionerna där hon som rektor kan prioritera om hon vill använda sig av de kommunala 
stödsystemen  eller  om  hon  vill  införskaffa  funktionen  på  ett  annat  sätt.  Som  rektor  under 
intraprenadavtal  blir  hon  också  direkt  underställd  skolchefen  vilket  hon  anser  ger  kortare 
beslutsvägar och därmed snabbare och enklare beslut.  

Anita anser att hon har ett kundförhållande till sina elever samt deras föräldrar och måste därmed 
uppfylla deras krav enligt det uppdrag hon tilldelas. Hon säger att hon ansvarar för att hålla skolan 
attraktiv  för elever.  Idag har Anita genom  intraprenaden ansvar  för sin skolas ekonomi under hela 
avtalstiden  och  har  skyldighet  att  rapportera  minst  ett  nollresultat  vid  avtalstidens  slut.  Hon 
framhåller att fördelen med detta ansvar är att hon kan planera sin ekonomi och behålla eventuellt 
överskott till att utveckla skolan, hon känner sig därför mer självständig och påverkas inte av någon 
annans än hennes egen prestation. Att  intraprenaden får behålla sitt över‐ eller underskott  innebär 
dock inte att någon enskild får ta del av detta i form av avvikande höga löneökningar eller bonus utan 
tanken är att resultatet ska återföras till verksamheten. Anita säger dock att ett positivt resultat för 
hennes verksamhet kan skapa förutsättningarna för personalen att utveckla sin arbetsmiljö eller att 
fara på inspirerande studiebesök för att utveckla personalen. Hon påpekar dock att eftersom hon är 
ansvarig  lönesättare  för  personalen  på  skolan  och  är  en  person  som  tror  på  belöning  för  goda 
prestationer att del av ett positivt överskott i framtiden kan komma personalen till godo om än inte i 
onormal  utsträckning.  För  hennes  egen  del  berättar  hon  att  det  är  skolchefen  som  bestämmer 
hennes lön enligt individuell lönesättning vilket troligtvis inte leder till någon större avvikelse från de 
övriga rektorerna  i Luleå kommun. Något prestationsbaserat belöningssystem för henne som rektor 
finns inte idag. 

 

I vårt samtal med Anita kring förutsättningarna för belöningssystem i skolan i stort, både för rektorer 
och  för  lärare,  så  framhåller hon att hon är helt övertygad om att det allra mesta  i  skolan går att 
överföra i mätbara mål såsom betyg. Hon tror också att om skolan arbetar för att förbättra helheten 
likt fin skolmiljö och mindre skolk så kommer det till sist synas på elevernas prestationer och betyg. 
Hon  tror  på  ett  bra  ledarskap  och  drivande  och  engagerad  personal  tillsammans med  bra  yttre 
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förutsättningar till exempel väl fungerande läroplaner är det som behövs för att skolan ska lyckas och 
det är hennes uppdrag som rektor att arbeta med de frågorna.  

Anita  säger att man måste  våga  ställa  krav  inom  skolan, på elever  liksom  lärare. Eftersom hon är 
övertygad om att det finns mätbarhet för målen i skolan och att man med flera mångsidiga mål skulle 
kunna skapa jämförbarhet för prestationer inom skolan så anser hon även att det finns en framtid för 
fungerande  belöningssystem  inom  skolan.  Hon  tror  också  att  många  lärare  skulle  vilja  se  den 
möjligheten  finnas och se det som en utmaning mot att uppfylla de mål som kunderna,  i detta  fall 
eleverna och deras föräldrar, vill ska uppfyllas. Hon säger också att  

”lärare definitivt skulle motiveras mer om de fick ett tjockare lönekuvert”. 

Anita anser att det  självklart  finns med att mått och prestationer  i ett eventuellt belöningssystem 
skulle kunna manipuleras genom enskilde handlingar men hon hoppas och  tror ändå att det skulle 
kunna fungera utan något större inslag av manipulering. Något som hon anser skulle stärka detta är 
att det  finns kompetenta och utbildade  lärare som skulle kunna sätta ett  likvärdigt och rättvisande 
betyg  utifrån  elevens  prestation  och  på  så  sätt  kvalitetssäkra  mätningarna.  Just  likvärdighet  i 
bedömningen är också något som hon har jobbat mycket med i sin roll som rektor. 

Avslutningsvis säger Anita, grundat på sin långa erfarenhet från skolan, att utifrån det hon kan se så 
är  belöningssystem  absolut  en möjlighet  för  skolan  i  framtiden. Det  kommer  dock  alltid  vara  ett 
hinder att  skolan  förknippas med  kommunen  i detta  sammanhang då  synen på belöningssystem  i 
kommunal verksamhet till stor del är tabu. 

  

4.3.2   Intervju med Sture Bryggman, skolchef barn och utbildningsförvaltningen i 
Luleå kommun 
Sture har en lång bakgrund inom skolan där han har en bakgrund som adjunkt och rektor och har de 
sista fyra åren arbetat som skolchef vid barn‐ och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun. 

Sture  är  skolchef  i  Luleå  kommun  vilket  också  innebär  att  han  är  chef  för  hela  barn‐  och 
utbildningsförvaltningen samt närmast ansvarig tjänsteman mot barn‐ och utbildningsnämnden. Han 
berättar att  just  intraprenad är något som förvaltningen och nämnden arbetat väldigt mycket med, 
och att de också är den förvaltning som kommit längst i arbetet kring intraprenad. De har velat tänja 
på gränserna och verkligen pröva verksamheten  från grunden  för att utveckla organisationen. Han 
ser  intraprenad  som en möjlighet att konkurrensutsätta verksamheten och därmed  få  svar på vad 
man behöver utveckla. Han ser också att just  i Luleå kommun så har  intraprenaden också uppdagat 
ett  problem  där  han  har  sett  att  rektorerna  "skriker  efter  ökat  frihetsgrad"  samt  att  de  upplever 
tröghet i organisationen och därför blivit tvungen att agera. Dock så säger han att om de ska få ökad 
frihetsgrad så innebär de också att krav måste ställas på att de verkligen levererar, något som måste 
kunna balanseras på ett bra sätt. Samtidigt ska förvaltningen kunna behålla sin egentliga uppgift som 
Sture säger är "stöd till rektorn". 

 

Utgångspunkten  för att kunna arbeta  i  intraprenad har både  från politiken och han alltid varit att 
kräva "minst samma pris och kvalité", något som har speglat arbetet med bland annat intraprenaden 
på Stadsöskolan. Utifrån det har det sedan varit ett givande och tagande  i förhandlingen med Anita 
Fagervall  på  Stadsöskolan  om  ett  intraprenadavtal.  Det  som  Sture  säger  aldrig  har  varit 
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förhandlingsbart  är  personalen  på  så  sätt  att  det  inte  skulle  fungera  om  personalen  exempelvis 
undantogs  från  de  så  kallade  LAS‐reglerna  (lagen  om  anställningsskydd)  i  samband  med 
nedskärningar, därför är de fortfarande kommunalt anställda trots att de arbetar  inom  intraprenad. 
Efter  förhandlingarna  har  förslag  kommit  till  Sture  som  tillslut  tagit  med  det  till  barn‐  och 
utbildningsnämnden för beslut. Ännu har inga generella riktlinjer arbetats fram men det kommer att 
göras framöver i och med utvärderingar och utredningar som görs när fler avtal har skrivits. 

Sture säger att intraprenaden innebär att prestationer blir enklare att mäta än vad det är i övrigt, då 
det krävs resultat i och med intraprenadavtalet. Detta är något som han också tror kommer förbättra 
den övriga organisationens förmåga att ställa resultatkrav och mäta resultat. Att kräva resultat och 
att våga uttala mål är något som Sture tror på och som han anser skulle  leda till  förbättringar. För 
detta krävs dock en tydlig kommunicering av målsättningarna, anser han. För att mäta resultat görs 
idag nöjd‐kundmätningar bland elever och föräldrar berättar Sture. Han tror dock att begreppet kund 
när  man  pratar  om  elever  och  föräldrar  är  något  som  är  mer  accepterat  på  ledningsnivå  än  i 
verksamheten, men han tror att denna acceptans kommer sprida sig. 

Sture berättar att förvaltningen  idag endast tillämpar  individuell  lönesättning och  inte använder sig 
av bonus‐ eller belöningssystem på något påtagbart sätt. Det kan dock handla om belöning i form av 
att man visar personalen uppskattning genom någon intressant och trevlig studieresa eller liknande. 
Intraprenaden,  säger  han,  ger  förutsättningar  för  att  utveckla  någon  form  av  belöningssystem 
eftersom man då har möjlighet att planera sin ekonomi exempelvis tre år framöver och på så sätt kan 
baka in belöningar framöver, dock utan att resultatkravet riskeras. Han säger också att hans roll som 
idag  innebär att han fastställer  lönerna på de rektorer som har  intraprenadavtal, också kan komma 
att  förändras  på  något  sätt.  Hur  vet  han  inte  idag  utan  det  är  något  som  utredningen  kring 
intraprenad får visa. 

Angående målen  inom skolan vill Sture först poängtera att  ingen kommunal tjänsteman som har så 
mycket  statlig  styrning  som  rektorer  i  skolan har. Han bedömer  att ungefär 80  till 90 %  av deras 
uppdrag styrs utifrån  läroplanen och kursplaner, och visar upp den senaste  läroplanen  (Skolverket, 
2006). En stor utmaning inom skolan är dock att kombinera dessa mål med de ramar som kommuner 
ställer upp,  i och med att det är kommunerna som håller  i skolans ekonomi. Detta kan komma att 
ställa  till  problem  då  det  högst  beslutande  inom  kommunen måste  se  till  fler  perspektiv  än  bara 
skolan när de beslutar om budget och dylikt.  

Sture säger vidare att staten också har en bra modell för att mäta resultat och på så sätt prestationer 
inom  skolan  i  och med  kvalitetsredovisningen  som  alltid  ska  göras  av  rektorerna,  som  han  säger 
inkluderar  i  stort  sett  allt.  Dock  ligger  i  den  en  problembild  i  att  den  görs  efter  en  subjektiv 
bedömning  från verksamhetens aktörer,  i bästa  fall.  I  sämsta  fall  så  skulle det  i  teorin kunna vara 
rektors egna subjektiva bedömning  i kvalitetsredovisningen.  I en optimal värld skulle detta sätt att 
mäta  även  fånga  in  de  många  mjuka  målen  som  finns  inom  skolan  och  fungera  som  ett  bra 
mätsystem då det till exempel går att jämföra enskilda rektorer och skola, men självklart så vidhåller 
han  risken  för manipulation. Sture säger också kring ämnet att skolan har det svårare än de  flesta 
andra branscher där andra, mer uppenbara effektivitetsmått och produktionsmått finns. 

 

Överlag tror Sture att debatten kring belöningssystem i skolan kommer framöver, men också att det 
kommer att krävas en lagändring. Den lagändringen, förklarar han vidare måste ske i kommunallagen 
framförallt eftersom den  skapar orättvisa  förutsättningar  i motsats  till exempel  rena  friskolor  som 
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arbetar  under  aktiebolagslagen  och  därmed  andra  förutsättningar. Han  berättar  att  på  så  sätt  så 
behöver  friskolorna egentligen  inte ens ge,  till exempel  föräldrar,  insyn  i verksamheten då  företag 
inte  har  någon  skyldighet  till  det.  Han  berättar  också  att  de  stora  bolagen  som  driver  friskolor 
självklart  har möjlighet  att  agera  som  rationella  skalbolag  som  skalar  bort  det minst  lönsamma 
delarna av verksamheten för att kunna öka vinsten. Han berättar också att ungefär 40 friskolor har 
försatts i konkurs av bland annat den anledningen. 

Sture  hoppas  på  att man  i  framtiden  kan  ta  fram  ett  vetenskapligt  stärkt  system  som  kan  skapa 
förutsättningar för belöningssystem. Han tror dock att hela debatten kommer mötas med motstånd 
initialt men  att  om  folk  skulle  se  att  det  inte  blir  subjektiva  värden  som  styr  så  skulle  nog  folk 
acceptera det i större grad. Han tror också att utvecklingen överhuvudtaget är sådan att exempelvis 
belöningssystem  skulle  kunna  bemötas  på  ett  bättre  sätt  bland  allmänheten.  Han  tror  också  att 
belöningssystem är något  som  rektorerna  i allt  större grad efterfrågar. Han uppskattar att  idag  så 
skulle nog ungefär 50 % av rektorerna vilja se ett belöningssystem i skolan i Luleå kommun. 

Slutligen  vill  han  säga  att  han  personligen  anser  att  ett  ekonomiskt,  prestationsbaserat 
belöningssystem är något som han skulle absolut skulle kunna tänka sig använda sig av  i framtiden 
förutsatt de  tidigare nämnda kriterierna,  framförallt  lagändring och vetenskapligt evidensbaserade 
mätningar genomförs. Man måste även kunna skapa acceptans kring målen. Dock så ser han möjliga 
problem  för  hur man  då  ska  behandla  till  exempel  förskola  och  särskola  som  är  andra  typer  av 
verksamheter  med  andra  typer  av  förutsättningar.  Sammantaget  tycker  han  att  hela 
implementeringsprocessen  skulle  bli  svår men  absolut  inte  omöjlig.  Sture  berättar  även  om  att  i 
Ryssland och USA så finns de idag former av belönings till exempelvis rektorer för skolutveckling, och 
på så sätt borde det även vara möjligt i Sverige. 

4.3.3   Intervju med Maria Lundgren, för och grundskolechef barn och 
utbildningsförvaltningen i Luleå kommun 
Maria har bakgrund  som  rektor och är  idag direkt underställd  skolchefen  som  en av  fyra  för‐ och 
grundskolechefer  i  barn‐  och  utbildningsförvaltningen.  Hon  sitter  även med  i  ledningsgruppen  för 
skolan i Luleå kommun. 

Maria sitter idag som ansvarig chef för rektorerna för‐ och grundskolan inom sitt rektorsområde som 
geografiskt  innefattar även  Stadsöskolan men  som alltså  i och med  intraprenadavtalet  inte  längre 
ansvarar  för Stadsöskolan. Maria beskriver övergripande  intraprenad  som ökat  självstyrelse,  större 
frihet  och  befogenheter,  beroende  på  intraprenadavtalet  utformning.  Hon  anser  liksom  övriga 
aktörer  att  kommunens  övergripande  riktlinjer  är  väldigt  breda  och  ger  stor  möjlighet  för  den 
enskilda  förvaltningen  att  utforma  avtal  om  intraprenad.  Hon  anser  att  det  ursprungligen  var 
politiken som initierade diskussionen om intraprenader som en öppen fråga och hon menar också att 
den  diskussionen  har  bemötts  positivt  från  de  flesta  instanser. Maria  tror  att  de  som  vill  starta 
intraprenader  ofta  är  de  som  har  egna  idéer  kring  hur man  vill  rigga  sin  organisation  och  vilka 
förutsättningar och stödfunktioner man vill använda sig av. Maria tror överlag att intraprenader kan 
komma att leda till viss konkurrens och därmed ökat tryck på att förbättra sin verksamhet. 
 

 

Maria stärker det som de andra aktörerna har sagt om hur  lönesättning och belöning  för personal 
fungerar  idag. Hon säger att  idag tillämpas  individuell  lönesättning, vilket hon anser kunna  fungera 
som  ett  slags  sätt  att belöna prestationer  för personal, om  än dock  i  en  liten  grad. Hon berättar 
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vidare att hon  i  sin befattning är  lönesättande och de  rektorer  som hon  sätter  lön  för och  idag  så 
skiljer det  inte mer  än  ungefär  1  300  kr mellan högsta och  lägsta,  vilket  inte  kan  ses  som någon 
anmärkningsvärd summa med tanke på att lönerna sätts individuellt. Hon säger vidare att idag finns 
inget prestationsbaserat belöningssystem i verksamheten på någon nivå. 
 
På  frågan om hon  tror att driftsformen  intraprenad kommer att göra det enklare att mäta resultat 
och prestation så är Maria negativ. Hon tycker att skolan är en så pass speciell verksamhet så att det 
fortfarande kommer vara lika svårt att mäta prestationer. Hon tar frågan till en annan nivå och säger 
"vad är egentligen resultat i skolan, är det betyg eller vad?". Hon säger att idag gör skolan det ganska 
enkelt  för sig då man utgår  från diagnoser, nationella prov och betyg när man mäter  resultat men 
hon tror kanske inte alltid det är så enkelt. Hon pratar också om att det ekonomiska resultatet för en 
skola  är  lätt  att mäta  och  olika  avvikelser  ofta  har  en  förklarning  i  exempelvis  ställkostnader  för 
ändrat elevantal. Hon drar sedan slutsatsen att det är väldigt svårt att slå  ihop dessa  två mått, de 
mjuka och det ekonomiska, till att bli ett effektivitetsmått ungefär som "vad man får per krona", som 
hon säger. Denna typ av effektivitetsmätning görs inte idag men det är något som Maria tror kommer 
att komma. 
 
När vi frågar Maria om vad hon tror om ekonomiska belöningssystem nu och  i framtiden tycker att 
hon  frågan  är  intressant och det  är  spännande  att  tänka  tanken. Dock  så  säger hon  att  skolan  är 
förskonad från den tanken och hon berättar om två lokala exempel där belöningssystem har prövats 
på olika sätt men där de båda har stött på ordentligt motstånd. De första var i Kalix där rektorerna för 
skolorna i Kalix fick bonus om skolan hade pengar över i bokslutet vilket både ledde till motstånd från 
omgivningen men  även  ledde  till  felaktig  ekonomistyrning  då  rektorerna  kunde  utnyttja  detta  till 
skolan nackdel. Det andra fallet, berättar hon, var på Kråkbergsskolan i Sunderbyn i Luleå där lärarna 
fick 150 kronor mer  i månaden än övriga  lärare  just  för att den skolan hade väldigt goda resultat  i 
ämnet matematik. Detta ledde till hårt motstånd från övriga lärarkåren och tillslut begärde de lärare 
som fått löneökningen självmant att den skulle tas bort, vilket hon anser visar att belöningssystem i 
skolan inte är accepterat, åtminstone inte historiskt.  
 
För att belöningssystem  i framtiden skulle kunna  implementeras  i skolan tror hon att den allmänna 
skepticismen  först måste  försvinna. Hon  tror att en del  saker,  såsom konstant  lönestegring måste 
ifrågasättas, vilket hon  inte vill sätta personligt värde på. Hon tror dock att man skulle kunna knyta 
prestationer till belöning på något sätt  i skolan. Maria vill dock också säga att hon har en tro på att 
människor som arbetar i skolan värdesätter att få arbeta med människor och deras utveckling, och på 
så sätt ser en belöning i att lyckas på det planet. Hon tror att det helt enkelt finns andra aspekter som 
de  prioriterar  högre  än  prestationsbaserade  belöningar. Vidare menar  hon  att  de människor  som 
idag sökt sig till skolan  inte hade gjort det om de var alltför  intresserade av att göra en  lönekarriär. 
Hon  ser  också  ett  problem  i  att  om  till  exempel  pedagoger,  där  de  kanske  går  att  se  vilka  som 
presterar bäst,  ska belönas utifrån  resultat  i  skolan  så blir det orättvist mot  specialpedagoger och 
liknande där  resultat  inte är  lika  lätt att mäta. Att man kopplade belöning  till personalens enskilda 
utveckling tror Maria skulle fungera men säger samtidigt att de då skulle bli någon from av subjektiv 
bedömning vilket kanske inte är önskvärt. 
 

 

Maria menar också att ett belöningssystem visst skulle kunna bli manipulerbart eftersom skolan är så 
speciell men hon  tror  inte att det sker  idag med målstyrning. Hon  tror heller  inte att någon skulle 
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kunna  handla  "felaktigt"  för  exempelvis  sin  egen  vinning  utan  att  det  skulle  märkas  om  bara 
kriterierna i ett belöningssystem går hand i hand med målen. För att ett eventuellt belöningssystem 
skulle  kunna  fungera  så bör också  en  större  grad  av  regelstyrning  införas  vilket Maria  inte  tycker 
stämmer överens med just dagens skola.  
 
Slutligen  så  säger  Maria  att  hon  just  idag  inte  ser  att  offentlig  verksamhet  lämpar  sig  för 
belöningssystem. Hon ser heller inte att skolan är en verksamhet som hon tror kommer utvecklas att 
bli mer som ett företag. Hon tror också att professionalismen  i skolan skulle riskeras om man satte 
enkelspåriga system för mätningar och belöning, såsom mot endast betyg.  

4.3.4   Intervju med Thomas Parvin, utredare och internkonsult Luleå kommun 
Thomas  har  arbetat  som  intern  konsult  och  utredare  inom  Luleå  kommun  sedan  länge  och  hade 
under  år  2005  uppdrag  att  för  kommunens  del  utreda  förutsättningarna  för  att  kunna  stimulera 
kommunal intraprenad och sedan utarbeta riktlinjer för detta. 

Thomas vill berätta att den utredning som han gjorde syftade på att utreda intraprenad men de gick 
in med väldigt breda förutsättningar då de i utredningen tittade på Umeå som referensobjekt och se 
hur de har arbetat med  intraprenad  i olika  förvaltningar. Det var  först efter den utredningen  som 
enskilda aktörer, som till exempel Stadsöskolan, börja mynta begrepp såsom kommunal friskola och 
mer precisa benämningar på olika typer av driftsformer inom begreppet intraprenad. För kommunen 
innebar utredningen att man fastställde vissa övergripande riktlinjer som förvaltningar kunde fånga 
upp. Det är dock helt upp till nämnden inom förvaltningen att utforma och verkställa avtalet, "på gott 
och ont" som han säger. 

Thomas  berättar  att  idag  så  tillämpas  individuell  lönesättning  inom  kommunen  som  helhet, 
kompletterat med ett visst  inslag av  stipendier,  samt även något  som heter medarbetarstipendier 
finns på förslag men han känner inte till något direkt belöningssystem för de anställda. Han ser heller 
inte  att  den  individuella  lönesättningen  idag  inte  påverkas  nämnvärt  av  prestation.  I  fallet 
intraprenad  så  säger  Thomas  att  han  i  Umeå,  som  bedrev  tre‐fyra  skolor  på  detta  sätt  under 
utredningen endast hade fått reda på ett fall av löneglidning, då i form av en något högre lönenivå till 
en person  inom  intraprenaden. Detta anser han är väldigt milt då de  funnits  intraprenader  i Umeå 
under en tid. 

Han  tror  att  intraprenaden  får  en  viktig  funktion  i  och  med  att  den  enskilda  nämnden  och 
förvaltningen då blir  tvungen  att  tänka på  vilka  krav och mål de egentligen  kan och bör  ställa på 
intraprenaden och vad  intraprenaden ska ha för betydelse. Han tror  i sig att denna diskussion även 
kommer  få positiva konsekvenser på övriga verksamheten. Han säger vidare att all verksamhet går 
att mäta, det är bara frågan om hur väl accepterade måtten är, och säger att skolan har sin speciella 
kultur och sitt speciella uppdrag och att det är många aspekter att se på när man utformar mått  i 
skolan. Han tror också att man kan täcka in ganska stora delar av skolan verksamhet med mått men 
att det  till  sist handlar om en  subjektiv värdering och  inte en objektiv  sanning vilket  försvårar det 
hela.  

 

"all verksamhet går att mäta, det är bara frågan om hur väl accepterade måtten är. Skolan har sin 
speciella kultur och sitt speciella uppdrag och det är många aspekter att se på när man utformar mått 
i skolan"  
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När Thomas ger sina tankar kring prestationsbaserade belöningssystem för personal i skolan så säger 
han att det nog kommer bli svårt, trots att rättvisetanken, som är en av orsakerna bakom motståndet 
till belöningssystem, troligen håller på att mattas av. Han säger att skolan alltid haft sin kultur och sitt 
sätt att  jobba med mål  från staten, uttryckta på olika sätt och han  tror att  i  framtiden så kommer 
man måsta jobba mer mot att se folk som kunden och höra vad de tycker och allmänt bli bättre på 
att värdera verksamheten. Thomas säger också att  

”hela tänket med att jobba med att förbättra verksamheten härstammar från då man slutade reglera 
skatten utifrån verksamheten och att man idag mer jobbar utifrån de resurser som man har”. 

Thomas  tror också att driva  till exempel en skola kommer bli mer som att driva ett  företag, något 
som han också påpekar finns på andra ställen i Sverige men inte i Luleå. De han liknar med det idag är 
att nämnden bestämmer  graden av  självständighet och det  skulle  ju princip  kunna hårdras  till att 
likna ett företag.  

På den direkta frågan om han tror om belöningssystem skulle kunna utformas på ett bra sätt  inom 
skolan  i  framtiden vet han egentligen  inte vad han ska  tro men han vill säga att  frågan  till stor del 
handlar om vem som utformar uppdraget och vad de ska leda till samt gott ledarskap för att kunna 
kommunicera  ut  detta.  De  som  Luleå  kommun  har  idag,  balanserat  styrkort  med  fyra  olika 
perspektiv, skulle kunna vara en fungerande utgångspunkt får att täcka in de mångsidiga målen.  

 

Thomas tror att ett eventuellt prestationsbaserat belöningssystem  inom skolan skulle  innebära stor 
risk  för manipulation av mått. Han  säger att detta alltid är en  risk  i alla  typer av verksamhet  som 
liknar skolan,  just på grund av dess karaktär med mjuka mål. Slutligen vill Thomas säga att så  länge 
rättvisetanken  finns  kvar  kommer  det  bli  svårt  att  införa  saker  som  prestationsbaserade 
belöningssystem. 
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Kapitel 5 Analys 
I följande analyskapitel har vi valt att utgå ungefärligt från den struktur som bygger upp teorikapitlet, 
detta för att skapa en konsekvens i arbetet, samt göra den röda tråden lättare att följa.  

5.1   Syfte med belöningssystem 
Samtliga av de intervjuade säger att skolan idag har tydliga mål att arbeta efter. Åsikten är dock att 
målen är väldigt mångfasetterade, kanske främst för rektorerna. 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) är syftet med belöningssystem att ”att motivera de anställda att 
utföra sina tilldelade roller och lösa uppgifterna på ett sätt som organisationen är tillfreds med”. Det 
finns  ingen anledning till varför det  inte skulle finnas värde  i att ytterligare motivera anställda  inom 
skolans värld.  

Under 3.1.2 listar vi Svenssons åsikt om belöningssystemens uppgift, vilket utgörs av sju punkter: 

• Stimulera till ökad effektivitet 

• stimulera till förbättrad kvalitet 

•  ge ökat ansvar och inflytande över den egna arbetssituationen 

• stimulera personalrörlighet internt och externt 

• stimulera kompetensutveckling 

• stimulera nya arbetsformer 

•  understödja flexibla lednings‐ och arbetsformer. 

Inom  skolan  finns  det  stort  värde  i  uppfyllandet  av  samtliga  dessa  punkter,  särskilt  om 
belöningssystemen  verkligen  kan  verka  för  de  breda  uppgifter  som  teorin  anger. Om  skolan  kan 
bedrivas  till  en  lägre  kostnad,  men  med  bibehållen  kvalité,  är  detta  positivt.  Om  kvalitén  kan 
förbättras  med  befintliga  resurser  är  även  detta  positivt.  De  övriga  punkterna  rör  skolans  och 
personalens utveckling, liksom arbetsmiljön. Detta kan antas ha en direkt påverkan på utbildningens 
kvalitet, och därmed är även dessa relevanta.  

5.2   Grundförutsättningar 
Samtliga av det intervjuade anser att intraprenadens ekonomiska resultat är lätt att mäta. Det råder 
dock viss tvetydighet om detta mått är användbart till ett resultatbaserat belöningssystem eller ej.  

Tre  av  de  fyra  intervjuade  tror  på  en  god mätbarhet  inom  skolan  i  allmänhet.  En  gör  det  inte. 
Problem  som  lyfts  fram är bland annat elever med  särskilda behov. Frågan hon  lyfter  fram är om 
rektorer  och  lärare  som  har  hand  om  specialklasser  för  elever  med  sociala  problem  eller 
inlärningssvårigheter ska arbeta för belöningar på samma villkor som andra lärare? Detta vore såklart 
orimligt, och knappast så skulle ett belöningssystem utformas på detta sätt, men visar likväl detta på 
fortsatt problematik.  

 

Som  nämnt  i  teorin  finns  det  två  förutsättningar  (Bergqvist,  1994  med  flera)  som  är  absolut 
nödvändiga för att det skall vara aktuellt med belöningssystem. För det första måste det gå att säga 
vad som är viktigt  i den aktuella verksamheten, vilka prestationer det är som skall mätas och/eller 
hur dessa prestationer skapas. Det andra är att det finns en god mätbarhet. 
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5.3   Motivation i skolan 
Bland aktörerna  råder en splittring och även en  tvetydighet huruvida ekonomiska belöningssystem 
skulle hjälpa till att motivera lärare och rektorer. Maria ansåg att anställda inom skolan sökt sig dit av 
andra anledningar än pengar, då de inledningsvis vetat att lönenivån var varit relativt låg. Hon trodde 
inte att belöningssystem skulle vara speciellt effektivt  inom skolan. Samtidigt uppskattade Sture att 
ungefär  hälften  av  rektorerna  i  kommunen  önskade  ett  ekonomiskt  belöningssystem,  och  vår 
tolkning var att han trodde dessa rektorer ansåg att detta skulle ha motiverande effekter. Anita var 
mest positiv, hon trodde definitivt på den motiverande effekten. Generellt tyckte hon att samhället 
var alldeles för dåliga på att belöna lärare och andra sociala arbetare, med tanke på hur viktiga dessa 
yrken  faktiskt  är.  Enligt henne  finns det många  lärare  som  är  värda betydligt högre  ersättning  än 
dagens  lönenivåer,  och  hon  skulle  vilja  ha möjlighet  att  ge  dem  detta.  Sture  säger  något  som  är 
snarlikt det  kanske mest  klassiska  citatet  inom ekonomistyrningen:  ”det  som mäts blir gjort”, och 
hans  åsikt  är  att detta  gäller  även  inom  skolan  värld. Både  Sture och Anita  tyckte  att  det  väldigt 
viktigt att sätta ribban högt. De menade att även om lärarna var motiverade av elevernas utveckling 
så kvarstår  ju  frågan var man drar gränsen  för en god utveckling  för en elev. Allting måste allting 
sättas i relation till något annat. Sammanfattningsvis trodde de intervjuade på en motiverande effekt 
av ett eventuellt belöningssystem. 

Anställda inom skolans värld utgör osannolikt en helt unik grupp människor som inte skulle motiveras 
speciellt mycket av ekonomiska belöningar. Ekonomiska belöningar handlar som sagt i teorin väldigt 
mycket om att visa uppskattning för prestationer, och att ge folk status. Kanske mer än om pengarna 
i sig. Om  lärare och  rektorer har precis samma behov utav uppskattning och uppmärksamhet som 
andra yrkeskategorier håller  inte  resonemanget att dessa människor motiveras  främst av annat än 
pengar,  och  att  belöningssystem  därför  inte  skall  användas.  För  även  om  det  stämmer  att 
skolanställda  främst drivs av annat än pengar  så  kvarstår  faktum att de  faktiskt motiveras av  just 
pengar, om än till en okänd grad.  

5.4   Skolans möjlighet att uppfylla kriterier för belöningssystem 
Eftersom denna del innehåller flertalet frågeställningar har vi delat upp dessa i underrubriker för att 
gör  det  mer  överskådligt.  Rubrikerna  är  baserade  på  teoriavsnitt  3.1.4,  och  närmare  bestämt 
Merchant, 2006.  

5.4.1   Målkongruens 
Läroplanen  från 1994 utgör  i detta  fall Empirin. Denna  är extremt omfattande  vad  gäller mål och 
olika strävanden.  Insikten kommer snabbt att det är önsketänkande med ett belöningssystem som 
styr mot allt på samma gång. Dock kan det antas att vissa styrningar kan man få en mängd positiva 
effekter. Belönar man till exempel elevernas trivsel och ser att detta får positiva effekter får vi också 
en självförstärkande effekt då elever som mår bra sannolikt visar ökad hänsyn och respekt för andra. 

Merchant  (2006)  nämner  som  första  kriteriet  för  ett  prestationsmått  att  det  skall  spegla 
organisationen mål i stort. Detta kan i och med skolans breda målformuleringar skapa problem. 

5.4.2   Kontrollerbarhetsprincipen 

 

En  annan  viktig  fråga  är  om  det  skulle  gå  att  utforma  ett  belöningssystem  där  lärare  och  rektor 
känner att deras insats verkligen styr belöningens utfall. Något som skulle kunna försvåra detta är om 
olika årskullar visar sig uppvisa betydande skillnader  i  färdigheter. Skillnader mellan parallellklasser 
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skulle innebära samma problematik, och kanske skulle det även leda till konflikter där enskilda lärare 
upplever en orättvisa  i att  just denne  fick ”problemklassen”, och därmed en  lägre  lön det året. Ett 
annat problem rör de nationella proven som prestationsmått. De nationella proven är  i mångt och 
mycket rena begåvningstest, med  logik och  förståelse  i centrum, något som är svårare att öva upp 
genom god undervisning än mer faktaorienterade färdigheter, och därmed skulle detta vara svårt för 
lärarna att påverka. 

5.4.3   Tidsperspektivet 
Då arbetet med eleverna  inledning  i mitten på augusti är det  ju till exempel fyra månader kvar tills 
julbetygen  sätts,  vilket  kan  anses  som  en  lång  fördröjning. Dock  är  det  relevanta  kanske  inte när 
belöningen kommer, utan när den fastställs. På sätt och vis gör det ju den under hela utbildningsåret, 
då läraren bör vara medveten om hur eleverna utvecklas. 

Teorin säger att belöningar inte får dröja för länge för att de skall motivera. Inom skolan kommer det 
alltid finnas en inbyggd fördröjning.  

5.4.4   Måttens precision och opartiskhet 
Den generella åsikten från de intervjuade är att det självklart finns en risk för manipulation av betyg 
och provresultat, samtidigt som detta anses vara en risk som inte på något sätt är större i skolan än i 
någon annan verksamhet som utsätts för mätningar av olika slag. Sture menar att för att belöningar 
skall  kunna  grundas på betyg  kommer det  krävas någon  slags  vetenskaplig  grund  som  kan  stödja 
detta och säkra dess funktionalitet.  

Att skapa opartiska och precisa mått finns det i teorin en stor problematik. Det största problemet är 
kanske  risken  för manipulationer. Teorin säger att prestationsmått, särskilt de som  ligger  till grund 
för belöningar, måste vara konkreta och ha en relevant kontext. Det  finns goda  förutsättningar  för 
detta inom skolan; utbildningsnivån, frågan är då bara hur själva mätningen skall gå till.  

En  lärare som  får bonus på sina elevers betyg kan  frestas att höja betygen. Även om de nationella 
proven är identiska över hela landet, och det finns en exakt mall för hur rättningen skall gå till, finns 
det heller inte här någon garanti att ingen manipulation sker. Det enda vettiga vore vid belöning med 
betyg  som  grund  att  betyg  eller  nationella  prov  rättades  av  en  annan  lärare  är  den  som  höll  i 
undervisningen. Anta  vidare  att också  rektorn  ges  ekonomiska  incitament  i elevernas  framgångar. 
Man kan då anta att det skapas ett visst  tryck på  lärarna att visa bra betyg. Samtidigt borde detta 
tryck  främst bestå  i krav på bra undervisning, och om då  lärarna  inte  satte  sina egna betyg  skulle 
detta utgöra en mindre manipulationsrisk. 

5.4.5   Kostnadseffektiva mått 
Om en skola på grund av de breda målsättningarna skulle ge sig på att försöka belöna alltför många 
olika saker skulle det kunna kosta för mycket. Att mäta betyg och elevtrivsel bör dock kunna göras till 
en mindre kostnad.  

Ett  viktigt  kriterium  för  ett  belöningssystem  är  att  kostnaden  inte  får  överstiga  besparingen  eller 
nyttan, annars är de meningslösa. 

5.4.6   Lättförståeliga mått  

 

Slutligen, till frågan om belöningssystem i skolan kommer att vara begripliga för de som skall mätas. 
Om till exempel betyg skulle ligga till grund uppstår knappast några tvivel om vad det är som belönas. 
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Däremot går att tänka sig att en rektor som eventuellt får en årlig bonus på skolans resultat kanske 
inte kommer ha full förståelse.  

Bonussystem som grundas på resultat bygger ofta på matematiska formler, med många ekonomiska 
termer  som  centrala  förklaringar.  Komplexiteten  kommer  av  en  önskan  att  bonusen  storlek  skall 
styras av flera funktionsvärden, och inte bara ett rent resultat. Detta för att förhindra enkelspårig jakt 
efter vinst. (Govindarajan, 2007) 

5.5   Former av belöningssystem  
Att mäta  intraprenadens ekonomiska  resultat  kommer  inte vara något  större problem. Vår empiri 
tyder  på  intraprenaden  klart  har  förbättrat  förutsättningarna  att  mäta  enskilda  skolor  resultat.  
Frågan är istället hur relevant det är att använda det ekonomiska resultatet i en skola som grund för 
ett belöningssystem? En av de intervjuade säger till exempel att det blir svårt för en skola som redan 
har ett bra resultat att öka detta. Skolan har begränsat antal platser. Enligt Sture är det dessutom så 
att ingen kommunal tjänsteman har så strikt statlig styrning som en rektor. 

Det som enlig teorin ter sig svårt är att grunda ett belöningssystem på samma principer som inom ett 
företag, vanligen att chefen får bonus på vinstmarginalen. Att belöningar kan delas ut på detta sätt 
kräver  enligt  teorin  (Anthony  &  Govindarajan,  2007)  att  subjektet  för  belöning  kan  styra  både 
verksamhetens intäkter och kostnader, vilket inte håller fullt ut inom intraprenaden. Rektorn kan inte 
sträva  efter  tillväxt  på  samma  sätt  som  ett  företag,  och  det  hårda  statliga  styrningen  minskar 
utrymmet för egna handlingar. 

Oavsett  vad  som  skall  belönas  finns  det många  sätt  att  göra  det  på. Gratifikationer  kan  här  vara 
intressant. Gratifikationer skulle innebära att exempelvis en rektor hade möjlighet att ge godtyckliga 
engångsbonusar till anställda som presterat utöver det vanliga. Kanske lyckas en lärare får ordning på 
en riktig ”problemklass”. Detta skulle vara svårt att fånga in med det ordinarie belöningssystem, som 
kanske är grundat på betygen, och dessutom svårt att belöna till en tillräcklig grad.  

Individuella belöningssystem riskerar alltid att skapa en intern konkurrens (Svensson, 2001) som kan 
motverka sammanhållningen inom organisationen. Särskilt lärares förmåga att utbilda duktiga elever 
tror  vi  kan  vara något  som  är  känsligt, eftersom detta  skulle  kunna  ses  som  tecken på  individens 
personliga kompetens till högre grad än för något mer rutinmässigt yrke där bra prestationer främst 
kommer av hård ansträngning.  

Gällande betyg‐ och provresultat som mått för belöningar finns det ännu ett problem. Höjda betyg 
innebär  inte att  skolan  får mer pengar, men de kan  få  lönekostnaderna att  skjuta  i höjden. Detta, 
liksom  problematiken  nämnd  i  stycket  ovan,  skulle  kunna  motverkas  genom  att  den  totala 
belöningen för organisationen utgjordes av en fast summa. 
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Kapitel 6 Avslutning 
Efter resonemanget  i  föregående analyskapitel har vi kommit  fram till en mängd slutsatser. För att 
åskådliggöra  detta  på  bästa  sätt  och minimera  upprepande  av  analysdiskussionen  har  vi  valt  att 
sammanfatta resultatet i huvudsakligen punktform. 

6.1   Slutsatser 
 

 Skolan är en verksamhet av sådan art att belöningssystemens syfte och uppgifter lämpar sig 
väl. 

 Ekonomiska  belöningssystem  leder  till  ökad motivation  hos  lärare  och  rektorer  om  dessa 
konstrueras väl. 

 De viktigaste syftena skolan har att uppfylla är enkla att slå fast: kunskapsnivå. Belöningarna 
skall grundas på detta. Det är enkelt att hitta mått, men kring mätningarna väcks en mängd 
frågor.  

 Det går  inte att skapa ett belöningssystem som styr mot skolans mål och riktlinjer  i helhet, 
dessa är för komplexa. För bästa effekt bör belöningssystemens utformas av personer med 
stor  erfarenhet  av  utbildning.  Vi  anser  att  detta  är  viktigare  än  god  kännedom  om 
belöningssystem då denna lättare kan erhållas. 

 Belöningssystem inom skolan innebär en stor riskfaktor för styrfel, som verksamheten ser ut 
idag. Problemet har mycket att göra med att skolans värld främst är en konstgjord marknad. 
Styrfelen kommer av att de skolor som blir duktiga på ”marknadsföring” kommer att uppvisa 
bästa resultaten. 

 En betydande naturlig variation i skolans framgångar kan ske över tiden, främst med orsak av 
elevernas motivation och kunskapsnivå. Betydande skillnader kan också  finnas mellan olika 
klassers kunskapsnivåer, vilket kan utgöra ett rättviseproblem då belöningssystem är aktuellt. 

 Att  belöna  på  stigande  betygsnivå  är  svårt  också  då  det  blir  svårt  att  höja  en  redan  hög 
betygsnivå. Lärarprestationer på en skola bör istället belönas relativt efter en gemensam och 
till storleken förutbestämd pott. Detta skapar tyvärr en intern konkurrens som kan ställa till 
särskilda problem om lärarna finner att de inte fullt ut kunnat påverka elevernas resultat. Om 
olika lärare skulle höja sina prestationer till samma grad innebär det även att ökad ersättning 
uteblir. Belöningen består dock fortfarande, men då i utebliven minskad ersättning.  

 

 Risken  för manipulation av prestationsmåtten är stor, eftersom detta är så enkelt att göra. 
Att  låta  andra  lärare  än  den  föremål  för  belöningen  sätta  betygen  är  en  lösning,  men 
samtidigt  innebär  detta  att  person  med  begränsad  insyn  i  elevernas  kunskaper  sätter 
betyget. 
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6.2   Svar på undersökningsfrågorna 

 
• Vilka  förutsättningar  finns  det  att  mäta  prestationer  inom  en  skola  och  går  det  att 

kvalitetssäkra dessa mått? 

 Rätt  prestationer  att mäta  är  enkla  att  finna  och  att mäta.  Dock  innebär  skolans 
komplexitet att många viktiga aspekter riskerar att hamna utanför mätningarna. Det 
går att göra kvalitetssäkrade prestationsmått  för en  isolerad  tidsperiod. Med detta 
menar vi att det skulle gå att lita på att provresultat och betyg är korrekta, förutsatt 
att det skapades goda rutiner  för dessa  förfaranden. Dock kan det mellan åren ske 
variationer som har andra förklaringar än kvaliteten på personalens insats. 

 

• Lämpar  sig  ett  belöningssystem  baserat  på  ekonomiskt  resultat  inom  en  kommunal  skola 
bedriven som intraprenad? 

 Det ekonomiska resultatet  finns det  inga större svårigheter att mäta. Dock är kraven 
för  ett  vinstbaserat  bonussystem  inte  riktigt  tillfredställande  heller  inom  en 
kommunal intraprenad, trots det ökade ekonomiska självstyret. Vi anser dock att det 
kan vara värt att prova på, till en lägre grad. Med lägre grad menar vi en relativt låg 
ersättningsnivå, men som ändå är så pass hög att den får en rektor att ägna en extra 
tanke åt var resurserna skall läggas. 

 

 

6.2   Avslutande diskussion 

 

Även om vi kommit fram till att skolan bör prestationsmätas på utbildningsnivån finns det intressant 
diskussion att  föra.  I  stora drag  finns det egentligen bara  två konkreta  saker att mäta. Det ena är 
betyg,  och  det  andra  är  nationella  prov. Detta  känns  givet  tills man  kommer  på  att  det  finns  en 
mängd andra  saker  som är  lika viktiga,  trivsel och hälsa,  frånvaro av mobbing och  så vidare. Men 
även om man nu skulle  fastställa att  just dessa saker är det viktiga  i skolan är det  inte helt  lätt att 
mäta. Hur mäter man exempelvis elevtrivsel? Genom en subjektiv bedömning? Genom enkäter? I så 
fall  jämfört mot vad?   Man kan visserligen  tänka sig att en mängd skolor  jämför sig mot varandra, 
men hur skulle detta samordnas? Och vad har de skolor som vet med sig att de haft problem med 
elevtrivsel  för  incitament att delta  i ett  sådant  samarbete? Uppenbarligen  leder  resonemang kring 
mätningar  av  mer  abstrakta  förhållanden  till  en  mängd  frågor,  och  detta  utgör  ett  uppenbart 
problem  i och med  skolan  faktiskt har en bred målsättning med många  ”mjuka mål”. Och apropå 
resultat ska ju faktiskt skolan även hålla sig inom vissa kostnadsramar, vare sig det är en kommunal 
skola, en kommunal skola bedriven som intraprenad, eller en privat friskola. Problemet, som tas upp 
redan  i  problemdiskussionen,  är  hur man  kombinerar  ekonomisk  strävan med  krav  på  elevernas 
utveckling.  Inom  näringslivet  finns  inte  detta  problem,  där  detta  löses  av  marknadskrafterna. 
Företagen kan inte skära ner för mycket på kostnader utan att äventyra kvalitet och service även på 
kort sikt. Men detta skulle kunna ske inom en skola, på kort sikt, då ”försäljningen” (de statliga eller 
kommunala anslagen) förblir intakt oavsett produktens kvalitet.  
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För att illustrera vidare problematik kan vi ta ett exempel. Säg att en skola inom en kommun har fått 
ett särskilt gott rykte. På skolan finns en kompetent och erfaren rektor som lyckas ypperligt med att 
motivera  sina  lärare,  vilket har  gett eleverna  goda  kunskaper. Naturligtvis  vill många  föräldrar  att 
deras  barn  skall  gå  på  denna  skola.  Konkurrensen  om  platserna  ökar.  Sannolikt  är  också  de 
nytillströmmande eleverna mer motiverade än snittet. Med andra ord strömmar de duktigaste och 
mest motiverade  eleverna  till  skolan. Om  nu  rektor  och  lärare  har  ett  bonusprogram  baserat  på 
akademiska  resultat  kommer  dessa  siffror  skjuta  i  höjden, men  av  vilken  anledning? Det  som  nu 
belönas är enbart en bieffekt av den önskade prestationen. Den önskade prestationen är att eleverna 
utbildas väl, men detta är  redan uppnått  i ett  tidigare skede. Det kommer med skolans nuvarande 
rykte inte vara några problem att upprätthålla betygsnivån, nivån på de nationella proven, eller vad 
nu kan vara. Alltså belönas nu fel saker, nämligen främst att skolan blivit duktig på att locka till sig de 
bästa eleverna. Likaså skulle det bli  förmånligt att driva en skola  i ett område där utbildningsnivån 
generellt är hög. Barn till akademiker blir  i stor grad själva akademiker, och det kan antas att dessa 
från  tidig ålder  får uppmuntran och  tryck  från  föräldrar att prestera  i  skolan. Observera att denna 
problematik uppkommer om  skolan  skulle belönas utifrån,  till exempel genom ökade anslag, eller 
höjda löner till lärare och rektorer. 

6.3   Förslag till fortsatt forskning 
Vi har i vår uppsats arbetat med två stycken huvudspår, ett som inriktar sig att se på belöningssystem 
i  skolan  i  stort och ett  som  ställer  frågan huruvida  intraprenad eller andra alternativa driftsformer 
påverkar  skolans möjligheter  till  att  införa  prestationsbaserade  belöningssystem.  Vart  och  en  av 
dessa  frågeställningar  skulle  kunna  föregås  av  både  djupare  och  bredare  forskning. Något  som  vi 
under arbetet har  saknat är en bred kartläggning av Sveriges kommuner och dess användande av 
ekonomiska eller immateriella belöningssystem inom skolan. Deras tro på den framtida utvecklingen 
inom dessa områden hade också varit av värde. Av den uppfattning som vi har skapat under arbetets 
gång har vi kunnat se att mycket kan komma att hända  inom dessa områden, med anledning av de 
två senaste decenniernas utveckling av skolan  från statligt styrda  inrättningar till mer självstyrande 
enheter. 

Nu  i  efterhand har  tanken  väckts  att  vi  faktiskt också hade  kunnat  göra  studien med  hjälp  av  en 
enkät. Man hade till exempel kunnat utgå ifrån Merchants sex kriterier för prestationsmätningar och 
belöningssystem  (vilka  är  att  betrakta  som  starka  referenser),  och  använt  annan  litteratur  för  att 
skräddarsy ett antal punkter som är viktiga för belöningssystem inom skolan. Sedan hade punkterna 
delats upp i frågebatterier med ett mindre antal frågor på vardera. 

Inom området intraprenad i skolan skulle det vara intressant att se på ett eller flera liknande fall som 
befinner  sig  i  ett  senare  stadium.  Där  skulle  kommunen  ha  anpassat  sig  till  den  grad  att 
intraprenaden inte längre utgjorde något främmande, och en grundläggande utvärdering skulle vara 
genomförd. Det skulle även vara av vikt att göra en jämförelse där ett antal kommuner ställdes mot 
varandra för att se i vilken utsträckning som intraprenader har förändrat organisationen, och hur det 
i så fall påverkar dess förutsättningar för belöningssystem. 

 

Det  som  Luleå  kommun,  utifrån  dess  utveckling  skulle  kunna  utreda,  är  hur  ett  ekonomiskt 
belöningssystem  för  exempelvis  rektorer,  skulle  kunna  kopplas  till  kommunens  arbete  med 
balanserat styrkort, nedbrutet till rektorsnivå. Detta var något som även Thomas Parvin lyfte fram. Vi 
anser att det finns goda förutsättningar inom kommunen att titta närmare på denna fråga.  
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I 
 

Intervjuguide Anita Fagervall 

Berätta om din bakgrund inom skolan. Berätta om ditt nuvarande ansvarsområde och vilken funktion 
du har inom skolorganisationen i Luleå kommun? 

Berätta om hur tankarna kring att bedriva intraprenad initierades?    

Vilken grupp anser du har efterfrågat  intraprenadlösningen  från  första början?  (Är det  lika mycket 
pedagogerna  som  rektorerna  som efterfrågat detta?)  (Varför efterfrågar  rektorerna det och varför 
pedagogerna? Finns olika orsaker?)  

Intraprenaden 

Hur  ser  intraprenaden ut  jämfört med den övriga grundskoleorganisationen  inom  Luleå  kommun? 
Beskriv organisationen i både fallen. Hur är ansvaret fördelat till respektive part?  

Vi  förstår  att  intraprenaden  innebär mer  ansvar  för  dig  som  rektor  och  ansvarig men  finns  det 
områden som du fortfarande inte har ansvar för eller ”äger” genom avtalet? 

Vilket förhållande har ni till eleverna? Ser du eleverna som dina kunder? 

Belöningssystem 

Tror du att det, genom intraprenadlösningen, blir enklare att mäta den enskilda enhetens prestation? 
I så fall varför? (Detta anses ju vara en av förutsättningarna för ett fungerande belöningssystem. )  

Man brukar  säga att en  förutsättning  för ett belöningssystem är att man kan mäta eller märka av 
prestationen och dess utveckling. Hur ser du på  förutsättningarna att mäta de ”mjuka” målen som 
finns inom skolan, t ex kunskapsmål osv.? 

I dagsläget, premieras prestationer på något  sätt  för dig  som  rektor? Har ni något  särskilt  system 
inom intraprenaden?  

En öppen fråga: Hur ser du på förutsättningarna för  införandet av ekonomiska prestationsbaserade 
belöningssystem inom skolans värld i nu och i framtiden? (Materiellt eller immateriellt?) 

Hur tror du ett ekonomiskt belöningssystem baserat på måluppfyllelse och prestation skulle bemötas 
av omgivningen, medborgarna, politikerna, lärarna, elevernas föräldrar? (Följdfråga: påverkar det att 
verksamheten bedrivs inom offentlig sektor?) 

Skulle ett ekonomiskt belöningssystem, för de högst ansvariga inom din verksamhet, kunna utformas 
för att på ett bra sätt för att det ska kunna främja de mångsidiga mål som eftersträvas, anser du?  

Anser  du  att  ledande  personer  inom  skolans  värld  är  en  kategori  av människor  som  eftersträvar 
prestationsbaserade belöningar för att motiveras eller finns det andra aspekter som de generellt sett 
prioriterar högre? Skiljer sig de från andra på något sätt i det hänseendet? 

Tror  du  att man  i  skolan  uppnår  högre  resultat  och  ökad motivation  hos  lärarna med  hjälp  av 
belöningssystem?  

 

Skulle du vilja se belöningssystem i större utsträckning inom skolan som helhet? 
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Tror du att  faktorerna  i ett  tänkbart belöningssystem  inom  intraprenaden  (ex del av  resultat eller 
utifrån nationella prov) blir manipulerbara? (Går dagens system att manipulera?) 

Kan ett sådant system leda till att den enskilde drivs att handla, utifrån skolans bästa, på fel sätt? 

Något övrigt som du vill komplettera med  i vår fortsatta analys av belöningssystem  i samband med 
skolan? 

Intervjuguide Thomas Parvin 

Du  har  ju  utrett  intraprenadlösningen  inom  Luleå  kommun.  Vi  vill  med  våra  frågor  höra  om 
tankegångarna kring utredningen. Om det är något som du vill komplettera med så är det bara att 
göra det. 

Intraprenad 

Berätta om hur  tankarna kring att möjliggöra  intraprenad  initierades  från kommunens sida? Vilken 
grupp anser du har efterfrågat intraprenadlösningen från första början? 

Hur gick utredningen till? Vem/vilka gjorde den? Utgick den från redan tidigare gjorda studier/andra 
kommuner? 

Hur ser  intraprenaden ut? Beskriv organisationen. Hur är ansvaret fördelat till respektive part? Kan 
de jämföras med t ex andra beställar‐utförarlösningar som finns idag? 

Blir det, genom  intraprenaden, enklare att mäta den enskilda enhetens prestation? Detta anses  ju 
vara en av förutsättningarna för ett fungerande belöningssystem.  

Belöningssystem 

I dagsläget, premieras enskilda prestationer på något sätt  för  ledande personer  inom någon del av 
kommunen? Finns det andra belöningssystem än individuell lönesättning? 

Man brukar  säga att en  förutsättning  för ett belöningssystem är att man kan mäta eller märka av 
prestationen och dess utveckling. Hur ser du på  förutsättningarna att mäta de ”mjuka” målen som 
finns inom skolan, t ex kunskapsmål osv.? 

En öppen fråga: Hur ser du på förutsättningarna för  införandet av ekonomiska prestationsbaserade 
belöningssystem inom skolans värld i nu och i framtiden?  

Hur  tror  du  ett  ekonomiskt  belöningssystem  för  ledande  personer  inom  skolans  värld  baserat  på 
måluppfyllelse  och  prestation  skulle  bemötas  av  omgivningen medborgarna,  politikerna,  lärarna, 
elevernas föräldrar? (Följdfråga: påverkar det att verksamheten bedrivs inom offentlig sektor?) 

Vilka  likheter och skillnader anser du finns mellan att driva en skola och att driva ett företag? (Vad 
gör den offentliga verksamheten speciell?) 

 

Skulle  ett  ekonomiskt  belöningssystem,  för  de  högst  ansvariga  inom  skolans  verksamhet,  kunna 
utformas  för att på ett bra  sätt  för att det  ska kunna  främja de mångsidiga mål  som eftersträvas, 
anser du?  
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Tror  du  att man  i  skolan  uppnår  högre  resultat  och  ökad motivation  hos  lärarna med  hjälp  av 
belöningssystem?  

Tror du att  faktorerna  i ett  tänkbart belöningssystem  inom  intraprenaden  (ex del av  resultat eller 
utifrån nationella prov) blir manipulerbara?  

Kan ett sådant system leda till att den enskilde drivs att handla, utifrån skolans bästa, på fel sätt? 

Skulle du vilja se belöningssystem i större utsträckning inom skolan som helhet? (Inom någon annan 
förvaltning?) 

Något övrigt som du vill komplettera med  i vår fortsatta analys av belöningssystem  i samband med 
skolan? 

Intervjuguide Maria Lundgren, För‐ och grundskolechef 

Berätta om ditt nuvarande ansvarsområde och vilken funktion du har inom skolorganisationen i Luleå 
kommun? 

Hur är det kommunala organisationen uppbyggt, framförallt för grundskolan? (Stadsöskolan, som är 
vårt huvudobjekt, ligger inom ditt geografiska rektorsområde, vilket ansvar och vilken insyn har du i 
den verksamheten?) 

Intraprenad 

Hur  ser  intraprenaden ut  jämfört med den övriga grundskoleorganisationen  inom  Luleå  kommun? 
Beskriv organisationen i både fallen. Hur är ansvaret fördelat till respektive part?  

Vilka skillnader i erbjudna stödsystem finns mellan Stadsöskolan och de skolor som du har hand om? 
Vi tänker då främst på vilka samordningsfördelar som fortfarande lever kvar trots intraprenaden. 

Vilken grupp anser du har efterfrågat intraprenadlösningen från första början? 

Tror du att det, genom intraprenadlösningen, blir enklare att mäta den enskilda enhetens prestation? 
I så fall varför? (Detta anses ju vara en av förutsättningarna för ett fungerande belöningssystem. )  

Belöningssystem 

I dagsläget, premieras prestationer på något  sätt  för  rektorer? Hur arbetar ni  i  skolan  i Luleå med 
belöningar till chefer, mellanchefer, rektorer och ledning?  Finns ekonomiska belöningar eller handlar 
det om immateriella belöningar? 

Man brukar  säga att en  förutsättning  för ett belöningssystem är att man kan mäta eller märka av 
prestationen och dess utveckling. Hur ser du på  förutsättningarna att mäta de ”mjuka” målen som 
finns inom skolan, t ex kunskapsmål osv.? 

 

En öppen fråga: Hur ser du på förutsättningarna för  införandet av ekonomiska prestationsbaserade 
belöningssystem inom skolans värld i nu och i framtiden?  
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Hur tror du ett ekonomiskt belöningssystem baserat på måluppfyllelse och prestation skulle bemötas 
av omgivningen, medborgarna, politikerna, lärarna, elevernas föräldrar? (Följdfråga: påverkar det att 
verksamheten bedrivs inom offentlig sektor?) 

Anser  du  att  ledande  personer  inom  skolans  värld  är  en  kategori  av människor  som  eftersträvar 
prestationsbaserade belöningar för att motiveras eller finns det andra aspekter som de generellt sett 
prioriterar högre? Skiljer sig de från andra på något sätt i det hänseendet? 

Skulle ett ekonomiskt belöningssystem, för de högst ansvariga  inom verksamheten, kunna utformas 
för att på ett bra sätt för att det ska kunna främja de mål som eftersträvas, anser du?  

Tror du att  faktorerna  i ett  tänkbart belöningssystem  inom  intraprenaden  (ex del av  resultat eller 
utifrån nationella prov) blir manipulerbara?  

Tror du att ett sådant system kan leda till att den enskilde drivs att handla, utifrån skolans bästa, på 
fel sätt? 

Skulle du  vilja  se ekonomiska belöningssystem  inom  skolan  som helhet? Tror du  att man  i  skolan 
uppnår högre resultat och ökad motivation hos lärarna och rektorer med hjälp av belöningssystem? 

Något övrigt som du vill komplettera med  i vår fortsatta analys av belöningssystem  i samband med 
skolan? 

 

Intervjuguide Sture Bryggman Skolchef BUF Luleå 

Berätta om din bakgrund inom skolan. Berätta om ditt nuvarande ansvarsområde och vilken funktion 
du har inom skolorganisationen i Luleå kommun?  

Berätta om hur tankarna kring att bedriva intraprenad initierades från kommunens sida?  

Vilken grupp anser du har efterfrågat  intraprenadlösningen  från  första början?  (Är det  lika mycket 
pedagogerna  som  rektorerna  som efterfrågat detta?)  (Varför efterfrågar  rektorerna det och varför 
pedagogerna? Finns olika orsaker?)  

Hur ser  intraprenaden ut? Beskriv organisationen. Hur är ansvaret fördelat till respektive part? Kan 
de jämföras med t ex andra beställar‐utförarlösningar som finns idag? 

Vi  förstår att  intraprenaden  innebär mer ansvar rektorn som sluter avtalet men  finns det områden 
som  de  fortfarande  inte  kan  ”äga”  genom  avtalet?  Hur  ser  barn‐  och  utbildningsförvaltningens 
riktlinjer ut? 

Hur togs dessa riktlinjer fram? 

Blir det, genom  intraprenaden, enklare att mäta den enskilda enhetens prestation? Detta anses  ju 
vara en av förutsättningarna för ett fungerande belöningssystem.  

 

Vilket förhållande har skolan till eleverna? Ser skolan eleverna som kunder?(Är det någon skillnad på 
intraprenad och övriga skolan i detta fall?) 
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I  dagsläget,  premieras  prestationer  på  något  sätt  för  rektorer  eller  andra  mellanchefer  inom 
förvaltningen? (Är det bara individuell lönesättning som gäller?) 

Hur  ser  förvaltningen  på  att  du  som  chef  sätter  lönen  för  rektorerna  som  har  intraprenadavtal? 
Kommer de vara så i framtiden.  

Hur utformas mål i skolans verksamhet? Hur mycket styr staten? (Skillnad mellan intraprenader och 
ordinär? ) 

Man brukar  säga att en  förutsättning  för ett belöningssystem är att man kan mäta eller märka av 
prestationen och dess utveckling. Hur ser du på  förutsättningarna att mäta de ”mjuka” målen som 
finns inom skolan, t ex kunskapsmål osv.? 

En öppen fråga: Hur ser du på förutsättningarna för  införandet av ekonomiska prestationsbaserade 
belöningssystem inom skolans värld i nu och i framtiden? (Materiellt eller immateriellt?) 

Hur tror du ett ekonomiskt belöningssystem baserat på måluppfyllelse och prestation skulle bemötas 
av omgivningen, medborgarna, politikerna, lärarna, elevernas föräldrar? (Följdfråga: påverkar det att 
verksamheten bedrivs inom offentlig sektor?) 

Skulle ett ekonomiskt belöningssystem, för de högst ansvariga inom din verksamhet, kunna utformas 
för att på ett bra sätt för att det ska kunna främja de mångsidiga mål som eftersträvas, anser du?  

Anser  du  att  ledande  personer  inom  skolans  värld  är  en  kategori  av människor  som  eftersträvar 
prestationsbaserade belöningar för att motiveras eller finns det andra aspekter som de generellt sett 
prioriterar högre? Skiljer sig de från andra på något sätt i det hänseendet? 

Tror du att faktorerna i ett tänkbart belöningssystem inom intraprenaden eller skolan i stort (ex del 
av resultat eller utifrån nationella prov) blir manipulerbara?  

Skulle du  vilja  se ekonomiska belöningssystem  inom  skolan  som helhet? Tror du  att man  i  skolan 
uppnår högre resultat och ökad motivation hos lärarna med hjälp av belöningssystem? (Om skolan är 
unik i detta hänseende, varför är det i så fall så?) 

Något övrigt som du vill komplettera med  i vår fortsatta analys av belöningssystem  i samband med 
intraprenad? 
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