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Sammanfattning - Skolan är ett ständigt debatterat ämne där många har åsikter om dess 

utformning så väl som syfte. I olika mätningar redovisas det om skolans förfall och hur Svenska 

skolan har svårt att mäta sig med jämbördiga nationer runt om i världen. Rollen som lärare har 

kommit att omprövas där den idag innefattar en allt större administrativ börda som aldrig tycks 

avta. En ökad arbetsbörda tenderar ofta att leda till stress och försämrad motivation såväl som 

arbetstillfredsställelse. Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som motiverar och 

driver personalen samt vilka faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse. Genom en kvalitativ 

ansats där vi jämför lärare och vikarier inom olika grundskolor i Uppsala kommun försöker vi 

tolka, analysera och kategorisera deras motivation utifrån valda motivationsteorier. Det 

empiriska materialet visar att lärare och vikarier har olika förutsättningar som gör att motivation 

och arbetstillfredsställelse enligt de teoretiska definitionerna blir svåra att uppfylla. De är i stor 

utsträckning tillfredsställda med sina uppgifter och uppvisar god motivation men det är många 

faktorer så som administration, lön och arbetsledning som hämmar den individuella motivationen 

och leder till missnöje med arbetet.  

Nyckelbegrepp: arbetstillfredsställelse, lärare, vikarie, motivation, Two-factor theory, SDT 

 

Abstract - School is a constantly debated topic in which many people have opinions about its 

design as well as purpose. In various surveys, it is reported about the decay in the Swedish 

school system and how we find it difficult to compete with equal nations around the world. The 

role of teachers has come to be reconsidered where it now includes an increasing administrative 

burden that never seems to decrease. An increased workload often leads to stress and impaired 

motivation as well as job dissatisfaction. The purpose of this study is to examine what motivates 

and drives the staff and the factors that contribute to job satisfaction. Through a qualitative 

approach where we compare teachers and substitute teachers in different schools in the 

municipality of Uppsala, we try to interpret, analyze and categorize their motivation from two 

common motivation theories. The empirical data shows that teachers and substitute teachers have 

different conditions that promotes job satisfaction and therefore, according to the theoretical 

definitions will be difficult to satisfy. They are generally satisfied with their tasks and show great 

motivation, but there are many factors such as administration, salaries and supervision that 

inhibit the individual motivation and leads to dissatisfaction with the work.   

Keywords: job satisfaction, teacher, substitute teacher, motivation, two-factor theory, SDT



Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Karin Brunsson samt vår seminariegrupp som 

kommit med värdefulla synpunkter och kommentarer. Vi vill även tacka våra respondenter för att 

ni ville medverka i vår undersökning. Tack till er alla för utan er hade inte denna studie varit 

möjlig. 

 



Innehållsförteckning	  

1.	  Introduktion	   1	  
1.1	  Inledning	   1	  
1.2	  Bakgrund	  och	  problemformulering	   2	  
1.3	  Syfte	   4	  
1.4	  Avgränsning	   4	  

2.	  Teori	   5	  
2.1	  Introduktion	   5	  
2.2	  Val	  av	  teori	   5	  
2.2.1	  Inre	  och	  yttre	  motivation	   6	  

2.3	  Tidigare	  forskning	   6	  
2.4	  Two-‐factor	  theory	   7	  
2.4.1	  Hygienfaktorer	   8	  
2.4.2	  Motivationsfaktorer	   8	  

2.5	  Self-‐determination	  theory	  (SDT)	   9	  
2.5.1	  Autonomi	  (autonomy)	   10	  
2.5.2	  Kompetens	  (competence)	   10	  
2.5.3	  Samhörighet	  (psychological	  relatedness)	   10	  

2.6	  Modell	  för	  att	  tolka	  intervjuerna	   11	  

3.	  Metod	   13	  
3.1	  Forskningsmetod	   13	  
3.2	  Förstudie	   13	  
3.2.1	  Urval	   13	  
3.2.2	  Deltagare	   14	  

3.3	  Intervjumetod	   14	  
3.3.1	  Validitet	  och	  reliabilitet	   15	  

4.	  Intervjuresultat	  och	  analys	   17	  
4.1	  Yttre	  motivation	   17	  
4.2	  Inre	  motivation	   24	  
4.3	  Sammanfattning	  av	  intervjuresultat	   29	  

5.	  Diskussion	   30	  

6.	  Slutsats	   34	  
6.1	  Avslutande	  diskussion	   35	  
6.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	   35	  

7.	  Källförteckning	   36	  

8.	  Bilagor	   39	  
8.1	  Intervjuguide	   39	  

 



 1 

1. Introduktion   

1.1 Inledning 

Den svenska skolan har förändrats och Sveriges befolkning blir år efter år varse om att de 

utbildningsmässigt får det svårare att hålla takten med andra länder. Inom media och politiken 

pågår en högljudd och livlig debatt om vad som har gått snett, samtidigt som de rejäla 

satsningarna för att rätta till problemen tycks lysa med sin frånvaro. Mitt i all denna hetluft finner 

vi lärare och vikarier som tycks jobba i motvind med sinande resurser, låg status och en ökad 

administrativ börda (Lärarförbundet, 2015). 

Rollen som lärare har med åren vidgats och idag förväntas en lärare förutom att utföra sina 

huvudsakliga uppgifter även agera som administratör när den byråkratiska delen av jobbet ökar 

(Forssell, 2014). Dokumenteringskravet har gradvis lagts till befintliga arbetsuppgifter vilket har 

resulterat i att den totala arbetsmängden har ökat (Forssell, 2014). Studier har även 

uppmärksammat att lärare har en allt stressigare vardag när arbetet ska dokumenteras, mätas och 

utvärderas vilket stjäl tid från undervisningen i klassrummet (Friedman, 2000; Howard and 

Johnson, 2004; Forssell, 2014). Mycket ansvar läggs på lärarna och enligt en undersökning 

genomförd av Du & Jobbet (2015) säger 84 procent av de som har jobbat inom grundskolan de 

senaste fem åren att den administrativa delen är en belastning. Det har även rapporterats att lärare 

i grundskolan är missnöjda med sin arbetssituation där endast 30 procent är nöjda i jämförelse 

med det internationella snittet på cirka 50 procent (Skolverket, 2011). Trots detta visar annan 

forskning att många lärare är mycket tillfredsställda med sitt arbete (Hakanen et al., 2006). Hur 

påverkar den ökade arbetsmängden egentligen motivation och arbetstillfredsställelse inom 

lärarkåren? En ökad arbetsbörda kan i många fall leda till stress som i sin tur tenderar att påverka 

den individuella motivationen negativt. Pisa-mätningar (2012) har bland annat visat att svenska 

elevers resultat i matematik stod för den största negativa förändringen bland OECD-länderna 

mellan 2003 och 2012. Flera forskare varnar för att det här kan få allvarliga konsekvenser för 

Sverige i framtiden och slutligen avspegla sig i försämrad ekonomisk tillväxt och 

konkurrenskraft (Dagens Nyheter, 2010). Enligt en mätning gjord av Novus framgår det 

samtidigt att 6 av 10 lärare överväger att lämna läraryrket (Lärarförbundet, 2014), vilket på sikt 

kan urholka Sveriges samlade humankapital. 
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Många har åsikter när skolan kommer på tal och definitionen av en bra skola har lika många svar 

beroende på vem du frågar (Forssell, 2014). Lärarnas roll hamnar ofta i skymundan i denna 

debatt då det i slutändan är lärare, vikarier och övrig personal som får den dagliga verksamheten 

att fungera. Trots det verkar ingen uppförsbacke brant nog för lärare och vikarier och när vi 

frågar varför de valt att arbeta som lärare svarar några; 

 

 “Man känner att man uträttar något värdefullt dagligen.” 

“Jag vill engagera eleverna och visa att de verkligen kan bara de tror på sig själva.” 

 “Jag trivs med dynamiken som uppstår i klassrummet och interaktionen med eleverna.” 

  

Det är dags att stanna upp och reflektera över lärare och vikariernas situation, vad är det som 

driver och motiverar dem? 

1.2 Bakgrund och problemformulering 

Uppsala kommun använder sig av bemanning via vikarieförmedlingen när ordinarie personal är 

sjuk eller har förhinder. Genom en intervju med enhetschefen och en administratör på 

vikarieförmedlingen får vi informationen att det under 2014 var drygt 10 procent av de 

tillsvidareanställda som var frånvarande dagligen. Det betyder att förmedlingen fick in i 

genomsnitt 96 pass (lektioner) om dagen att tillsätta, som fördelas på de över 400 personer som 

finns registrerade med behörighet att arbeta inom grundskolan. En vikarie kan bli tilldelad flera 

pass dagligen men det kan även röra sig om enstaka lektioner och situationen varierar oftast från 

dag till dag. Enhetschefen och administratören förklarar att antalet vikarier inom grundskolan i 

Uppsala kommun har ökat stadigt sedan grundskolan blev kund hos vikarieförmedlingen 2011. 

En av de främsta anledningarna till denna utveckling förklaras av enhetschefen vara minskade 

resurser men även av den naturliga följden att elevkullarna minskat. Ett resultat av de minskade 

elevkullarna är att det råder övertalighet på lärare i kommunen. Det har kompenserats genom att 

erbjuda lärare en halvtidstjänst på skolan och den andra hälften har vikarieförmedlingen tagit 

över. Förklaringen är att Uppsala kommun har som policy att aldrig säga upp lärare men även att 

elevkullarna kommer att börja vända uppåt igen. Respondenterna ser det här arbetssättet som en 

bra lösning och berömmer samtidigt bemanningsföretagen som ger individerna chans och 

möjlighet att snabbt utveckla och förbättra sin kompetens. Enligt enhetschefen rör sig vikarier 
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mellan skolor och befattningar och är därmed ständigt uppdaterade samtidigt som de stärker sin 

position på arbetsmarknaden. Vidare lyfts fördelen med bemanning att det är lättare att skapa sig 

en väg in i arbetslivet för den som saknar egna nätverk såväl som relevant erfarenhet. Svenskt 

Näringsliv är inne på samma spår, tack vare bemanningsföretagen kan personalstyrkan enklare 

anpassas till konjunktur- och säsongsvariationer (Svenskt Näringsliv, 2012).  

  

I dagens samhälle är det viktigt för organisationer att attrahera, behålla och utveckla de bästa 

medarbetarna för att kunna stå stark i den hårda konkurrensen (Lindelöw Danielsson, 2003). Att 

vara konkurrenskraftig är många gånger ett resultat av motiverade och engagerade medarbetare, 

men hur får man motiverade medarbetare? Motivation är en psykologisk term som används för 

att förklara det mänskliga beteendet om varför vi gör vissa saker snarare än andra (Elliot och 

Convington, 2001). Motivationsteorier behövs för att förklara varför vi strävar mot bestämda mål 

och de hjälper oss förstå varför individen agerar på ett visst sätt eller utvecklar ett speciellt 

beteende (Pardee, 1990). För att motivera de anställda krävs det en miljö som främjar personlig 

utveckling då individen spenderar stor del av sin tid och energi på arbetsplatsen, det är därför 

viktigt att den förknippas med någonting positivt (Jacobsen, 1998). Hur en individ trivs på 

arbetsplatsen går under begreppet arbetstillfredsställelse som handlar om hur en individ förhåller 

sig till sitt jobb och hur tillfredsställd personen är med sina arbetsuppgifter i förhållande till 

utförandet (Spector, 1997). Det är attityder som kan beskrivas som den allmänna upplevelsen 

medarbetare känner när arbetsuppgiften uppfyller individens behov och förväntningar (ibid.) 

 

Genom att studera teorier som berör inre och yttre motivation ska vi försöka se om det går att 

applicera motivationsteorier på lärare och vikarier för att undersöka om de uppfyller de krav 

teorierna presenterar gällande motivation och arbetstillfredsställelse. Lärare och vikarier är en 

intressant grupp att studera då vi nämnt olika anledningar som kan leda till ökad stress och 

missnöje med arbetet. Vi ställer oss även frågan om omotiverade lärare och vikarier är ett 

problem som kan kopplas till elevernas försämrade resultat. Påverkas utförandet negativt av en 

omotiverad medarbetare? Det är intressanta frågor som är värda att ägna en tanke åt då det ur ett 

långsiktigt perspektiv kan få negativa följder för Sveriges position i världen då vi bland annat 

profilerar oss som ett teknik och innovationsland (Entreprenörskapsforum, 2013). Lin och 

Edvinsson (2011) har studerat 40 länder genom att jämföra immateriella tillgångar, såsom 
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kunskap, patent och innovation, som författarna anser vara grundläggande källor till nationers 

välstånd och framsteg. Sverige hamnar på andra plats i denna ranking efter Finland, tätt följt av 

de nordiska och flera europeiska länder (Lin och Edvinsson, 2011). Med anledning av detta är 

det viktigt att studera alla faktorer kopplade till lärande då generationen som växer upp och 

utbildar sig nu ska försvara Sveriges plats som innovations- och kunskapsland i framtiden. 

 

Genom att utvärdera lärare och vikarier, som har olika förutsättningar i form av kontinuitet i 

arbetet och anställningsform, ska vi med hjälp av motivationsteorier försöka se vilka faktorer 

som motiverar och engagerar. Teori på papper är en sak men hur ser det ut i verkligheten? Vi ska 

därför ägna kommande sidor åt att kartlägga och analysera de faktorer som motiverar lärare och 

vikarier samt vilka faktorer som leder till arbetstillfredsställelse och om det finns någon skillnad. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och försöka få djupare förståelse för hur motivation och 

arbetstillfredsställelse hos lärare och vikarier ser ut. Föreställningen i denna uppsats har varit att 

det finns en skillnad i deras motivation och arbetstillfredsställelse. Syftet blir således att 

undersöka om det finns någon substans i det påståendet genom följande frågor: 

  

• Vad motiverar våra utvalda lärare och vikarier och finns det någon skillnad? 

• Vilka faktorer påverkar arbetstillfredsställelse hos lärare och vikarier och finns det någon 

skillnad? 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till grundskolan inom Uppsala kommun då de använder sig av 

vikarier dagligen för att täcka frånvaro i den ordinarie bemanningen. Det finns därför bra 

förutsättningar att finna relevant data. Vidare är vi endast intresserade av varje individs enskilda 

perspektiv, det vill säga det subjektiva synsättet på motivation och arbetstillfredsställelse. I vår 

urvalsgrupp utesluter vi därför personer med någon form av chefsbefattning inom 

organisationen, då dessa ofta har som mål att förmedla det budskap organisationen anser lämpligt 

och för att undvika vinklade svar utesluts dessa individer.  
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2. Teori 

2.1 Introduktion 

Området motivation är ständigt aktuellt och debatteras flitigt vilket har gjort ämnet väldigt brett 

och innehållsrikt. Det är viktigt för organisationer att förstå de olika motivationsteorier som berör 

den egna verksamheten så att rätt åtgärder kan tillämpas för att engagera och motivera de 

anställda. De teorier denna uppsats vilar på tar, som många andra, avstamp i Maslows (1943) 

behovsteori där han försökte förklara människans basala psykologiska behov som måste 

tillfredsställas för att individen ska utvecklas. När området motivation diskuteras nämns alltjämt 

inre och yttre motivation som faktorer för att förklara vad det är som engagerar människan. Vi 

kommer därför att redogöra för innebörden av dessa två begrepp då de används som 

förklaringsfaktor inom Two-factor theory och Self-determination theory.  

2.2 Val av teori 

Vår undersökning försöker fånga det subjektiva motivationsperspektivet hos individer och vad 

som leder till arbetstillfredsställelse. Mycket av det går att härleda till den inre och yttre 

motivationen som Herzberg´s (1968) Two-factor theory och Ryan och Deci´s (2000) Self-

determination theory (SDT) bygger på. De två teorierna går att använda för att försöka klargöra 

vad det är som motiverar individer på arbetsplatsen och vilka faktorer som leder till 

arbetstillfredsställelse. Two-factor theory beskriver det genom hygien- och motivationsfaktorer 

som kan härledas till den yttre respektive inre motivationen. SDT hänvisar till tre medfödda 

psykologiska behov: autonomi (självständighet), kompetens och samhörighet som måste 

tillfredsställas för att motivera individen. Genom att kombinera dessa två kan vi se och urskilja i 

vilka avseenden lärare och vikarier uppfyller kraven på motivation enligt teorierna. Dessa två 

teorier lämpar sig bra för att besvara vår frågeställning då de undersöker samma problem men 

genom att granska olika faktorer. Two-factor theory belyser de element som leder till missnöje 

med arbetet och de som leder till arbetstillfredsställelse, samtidigt som Self-determination theory 

fokuserar på psykologiska behov som måste uppfyllas för individens välmående och 

arbetstillfredsställelse. 
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2.2.1 Inre och yttre motivation 

Inre motivation har länge intresserat forskare och är något som utgår från individens drivkraft att 

ständigt utvecklas och lära sig nya färdigheter (Ryan & Deci, 2000). Ryan och Deci (2000) 

beskriver det som den glädje som uppstår av att utföra själva uppgiften och där belöningen är av 

individuell karaktär och handlar mer om individens självuppfyllelse. Studenten som läser av ett 

genuint egenintresse och som vill utvecklas som person drivs exempelvis av den inre 

motivationen.  

  

Yttre motivation fokuserar på hur individen motiveras för att utföra en aktivitet, ett arbete samt 

hur vi motiveras för att nå det önskade resultatet. Det handlar med andra ord inte om prestationen 

i sig utan vad den kommer att generera i form av kompensation. Yttre motivation härstammar 

från de influenser som återfinns utanför individen (Ryan & Deci, 2000). En student med mål att 

studierna ska leda till avancemang i karriären och en rejäl ekonomisk kompensation drivs av den 

yttre motivationen. Forskning rörande yttre motivation handlar om att försöka förklara vad det är 

som driver människor att ständigt fortsätta strävan efter det utsatta målet med uthållighet och 

beslutsamhet. Den yttre motivationen används och stimuleras för att nå de önskade resultat som 

inte går att uppnå genom den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000). 

2.3 Tidigare forskning 

Flertalet intressanta studier har genomförts inom motivation där bland annat Cerasoli et al., 

(2014) visade i sin meta-analys hur inre motivation och yttre incitament påverkar prestationen. 

De jämför de senaste 40 årens forskning inom området och försöker kartlägga hur stor påverkan 

inre och yttre motivation har på utförandet. Studien visar att inre motivation är positivt 

korrelerad med prestation och att denna relation leder till bättre kvalitet i utförandet. Incitament 

som är kopplade till den yttre motivationen lämpar sig istället bättre för att öka mängden 

prestation. Med avseende på prestation och motivation ska inre och yttre incitament inte ses som 

motståndare till varandra utan dessa får störst effekt vid samverkan (Cerasoli et al., 2014). 

Vidare fastslås att yttre incitament som exempelvis en monetär belöning kan få en utträngande 

effekt på den inre motivationen om den är väldigt framträdande i sammanhanget. Den generella 

slutsatsen visar ofta att det är den inre motivationen som är den mest betydelsefulla för individen, 

samtidigt har Wiley (1997) ställt sig frågande till den slutsatsen. Genom att analysera 
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motivationsenkäter över de senaste 40 åren har han kommit fram till att det finns en motsägelse i 

påståendet. I undersökningen med 550 individer, som sträckte sig över flera branscher, ombads 

deltagarna att lista de fem främsta faktorerna som motiverar dem i det dagliga arbetet. Det visade 

sig att de anställda rankade bra lön högst och intressant arbete först på femte plats vilket gör att 

yttre motivation framstår som viktigast (Wiley, 1997). Twenge et al., (2010) konstaterar att de 

inre faktorerna fortfarande är viktigast för individen men att det går att notera en skiftning mellan 

generationer, den visar att den yngre generationen som debuterar eller som nyligen har startat sin 

karriär börjar värdesätta de yttre faktorerna över de inre.  

Hakanen et al., (2006) föreslår i sin studie att det finns två parallella processer som ligger till 

grund för lärares arbetstillfredsställelse. I den första processen (som de kallar för energetical) 

undersöker de om höga arbetskrav leder till utbrändhet som i sin tur resulterar i ohälsa. I den 

andra processen (som de kallar för motivational) undersöker författarna om arbetsresurser 

(kontroll, support och socialt klimat) leder till engagemang som influerar organisatoriskt 

åtagande. Resultatet bekräftar att båda processerna existerar i lärares vardag även om 

energetical-processen verkar vara mer framträdande. Studien kunde styrka samband där höga 

arbetskrav leder till utbrändhet och slutligen ohälsa men även att vissa arbetsresurser är positivt 

korrelerad med engagemang och organisatoriskt åtagande (Hakanen et al., 2006).  

2.4 Two-factor theory 

Herzberg (1968) började på 1950- och 1960-talet intressera sig för motivationsteorier och i sitt 

försök att förklara arbetstillfredsställelse och motivation uppmanade han personer att beskriva 

situationer på arbetsplatsen där de kände sig tillfredsställda och situationer där de var missnöjda 

med sina arbetsuppgifter. Han fann att individer som trivdes bra med sitt arbete gav skilda svar 

mot de jämförda som inte trivdes på jobbet. Det här resulterade senare i hans Two-factor theory 

som ligger till grund för många motivationsteorier än idag. Herzberg (1968) visade att vissa 

egenskaper i ett arbete alltid är relaterat till arbetstillfredsställelse (job satisfaction), samtidigt 

som andra faktorer är förknippade med missnöje (job dissatisfaction). Källor till 

arbetstillfredsställelse kan uppstå genom själva arbetet där en prestation blir uppmärksammad av 

en chef eller kollegor, att framtidsutsikterna är goda eller då prestation belönas med mer ansvar. 

Missnöje kan förknippas med yttre faktorer som dåliga arbetsförhållanden, avsaknad av rutiner 

och policyer eller felaktig ekonomisk kompensation (Kessler, 2013). Arbetstillfredsställelse har 
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klassificerats och kategoriserats inom de två grupperna hygien- och motivationsfaktorer, där 

Two-factor theory visar att arbetstillfredsställelse och missnöje med arbetet agerar oberoende av 

varandra. Genom att tillgodose de grundläggande hygienfaktorerna går det att minimera missnöje 

med arbetet.  

2.4.1 Hygienfaktorer  

Hygienfaktorer är av utanförliggande karaktär för individen och handlar om områden som inte 

berör arbetets huvudsakliga uppgift. Det är element som individen ofta ser och betraktar som en 

självklarhet på varje arbetsplats och som påverkar den yttre motivationen (Kessler, 2013). Som 

hygienfaktorer har vi fokuserat på; arbetsförhållande, arbetsrelationer, arbetsledning och policy 

samt lön, som vi har översatt från teorins engelska uttryck (Herzberg et al., 1993). 

Arbetsförhållande handlar om hur situationen på arbetsplatsen är styrd och vilka faktorer som 

bidrar till arbetstillfredsställelse. Arbetsrelationer beskriver betydelsen av goda relationer med 

kollegor men det handlar även om hur arbetsgivaren kan arbeta för att skapa en mer attraktiv 

arbetsplats ur de anställdas perspektiv. Arbetsledning och policy berör hur den individuella 

kompetensen tas till vara på inom organisationen, och om de anställda känner sig tillgodoräknade 

och hur stor inverkan det får på det dagliga arbetet. Inom kategorin Lön försöker vi undersöka 

om det finns något samband mellan lönesättning och prestation.  

Hygienfaktorer i sig leder inte till ökad motivation eller arbetstillfredsställelse men en avsaknad 

av dessa får negativa effekter på motivationen. Genom att minimera påverkan av de element som 

leder till missnöje med arbetet går det att främja arbetstillfredsställelse (Herzberg et al., 1993). 

Det kan genomföras på flera sätt och några av de enklaste är bland annat att betala skäliga löner, 

erbjuda en trygg anställning och skapa en positiv kultur på arbetsplatsen. Jacobsen (1998) 

understryker att anställda har ett grundläggande behov som endast påverkas och kan uppfyllas av 

de olika hygienfaktorerna och först när de har blivit tillgodosedda kan man börja arbeta med 

motivationsfaktorerna för bästa effekt. 

2.4.2 Motivationsfaktorer  

Motivationsfaktorerna berör det som är viktigt för individens självuppfyllelse och används för att 

motivera och främja arbetstillfredsställelse (Herzberg, 2003). Vi har delat in de under 

samlingsnamn som berör den inre motivationen; prestation och erkännande, själva arbetet, 

personlig utveckling och avancemang, som vi har översatt från teorins engelska uttryck 
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(Herzberg et al., 1993). Prestation och Erkännande beskriver den individuella uppföljningen och 

utvecklingsmöjligheterna. Här behandlas även vad individen vill få ut av sitt arbete och huruvida 

ledningen kan tillgodogöra sig de anställdas kompetens på bästa sätt. Under Själva arbetet 

redogörs de drivkrafter och motiv som ligger bakom beslutet att arbeta inom ett specifikt yrke. 

Personlig utveckling och avancemang handlar om hur de individuella utvecklingsmöjligheterna 

upprätthålls och hur det dagliga arbetet ser ut för att främja de anställdas kompetens. 

Motivationsfaktorer, som har sin grund i människans inre drivkrafter, handlar om 

självuppfyllelse (Herzberg, 2003). I arbetslivet kan det ske på flera olika sätt där exempelvis 

prestationer kommer till uttryck genom att se resultat av framgångsrika arbetsinsatser och 

problemlösningar. Genom att få erkännande för insatser genereras feedback som stimulerar 

individen och kan komma från chefer eller övriga medarbetare. Det är även viktigt att 

möjligheten till avancemang finns och att den anställde ges möjlighet att förnya sin roll och 

ständigt utvecklas. Genom att främja och stimulera motivationsfaktorerna kan det bidra till att 

öka inre motivation och arbetstillfredsställelse.  

2.5 Self-determination theory (SDT) 

Den andra teori vi har valt att använda oss av är Self-determination theory (SDT) som utvecklats 

av Ryan och Deci (2000). Teorin skiljer på inre och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000) genom 

att fokusera på olika typer av motivation, snarare än endast mängden motivation som många 

tidigare teorier handlar om (Kessler, 2013). Personlig utveckling och självförverkligande är 

några exempel på inre motivation samtidigt som pengar och berömmelse är exempel på yttre 

(Ryan & Deci, 2000), där balansgången mellan dessa drivkrafter utgör den teoretiska basen inom 

SDT.  Ryan och Deci (2000) diskuterar att människan har flera inre medfödda psykologiska 

behov som ska vara tillfredsställda för individens välmående och listar tre viktiga faktorer; 

autonomi, kompetens, och samhörighet som grundläggande för att uppnå självuppfyllelse. 

Författarna visar att individer som drivs av inre motivation, snarare än yttre, uppvisar större 

intresse och känner mer spänning inför en uppgift, vilket enligt teorin resulterar i bättre 

prestation och kreativitet i arbetet (Ryan & Deci, 2000). Då människor erbjuds yttre belöningar 

för beteenden, som i sig är stimulerade genom inre drivkrafter, kan den inre motivationen kvävas 

då den blir mindre betydelsefull i sammanhanget. Detta resonemang bekräftas även av Hughes 

(1970) som förklarar att det ansvar och erkännande individen får av sin prestation är mer 
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betydelsefullt än materiella belöningar. Han argumenterar även för att sambandet mellan 

prestation och arbetstillfredsställelse är högre då belöningen grundar sig i den inre motivationen 

och belönas då arbetet är slutfört (Hughes, 1970). 

2.5.1 Autonomi (autonomy) 

Autonomi refererar till att ha kontroll över sin omgivning och där självständigt arbete genererar 

tillfredsställelse hos människor då det stimulerar den inre motivationen. På arbetsplatsen kommer 

det till uttryck genom att individen får möjlighet att ta egna initiativ och känna sig delaktig i 

beslutsprocesser (Kessler, 2013). SDT indikerar att autonomi är förknippat med hög 

stresstålighet eftersom den stress individen utsätts för när utmanande uppgifter tilldelas ofta 

väcker känslor som ångest, rädsla för att misslyckas och ilska (Weinstein, 2001). Weinstein 

(2001) argumenterar för att dessa faktorer bidrar till att individen utvecklar sin autonomi vilket 

resulterar i att uppgiften blir hanterbar. Vidare visas även att känslan av autonomi hos individer 

gör att arbetet värderas på ett annat sätt där stressfulla situationer istället uppfattas som 

utmaningar. 

2.5.2 Kompetens (competence) 

Ryan och Deci (2000) argumenterar för att kompetens är ett nödvändigt psykologiskt behov för 

att motivera och engagera en människa att uppnå långsiktigt välmående och 

arbetstillfredsställelse. För att en individ ska känna kompetens är det viktigt att valet av personal 

på arbetsplatsen baseras på individens kompetens, förmåga, tidigare erfarenheter och där 

utbildning och utvecklingsmöjligheter erbjuds (Kessler, 2013). Deci (1971) fann att när 

människor får oväntad positiv feedback på en uppgift stimuleras individens inre motivation att 

utföra uppgiften, vilket leder till att den positiva responsen bekräftar individens kompetens. 

Konstruktiv kritik leder till ökad inre motivation och minskar den yttre motivationen för 

uppgiften. Motsatt relation har påvisats där negativ feedback ger minskad motivation genom att 

ta bort människors behov av kompetens (Vallerand & Reid, 1984). 

2.5.3 Samhörighet (psychological relatedness) 

Det tredje behovet i SDT berör individens samhörighet och betydelsen av att ha meningsfulla 

och sociala interaktioner på arbetsplatsen. Behovet av att känna samhörighet, bli sedd men även 

att bry sig om andra påverkar välmående, motivation och prestation (Ryan & Deci, 2000). På 
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arbetsplatsen handlar det om att skapa interaktioner där samhörighet främjas och där ledning 

lyssnar och respekterar de anställda (Kessler, 2013).  

Samtidigt som individen vill uppleva en känsla av autonomi har människan ett starkt behov av 

samhörighet, vilket gör att det kan uppstå en konflikt mellan faktorerna. Därför är det viktigt att 

båda får utrymme att verka med varandra, för att främja motivation och arbetstillfredsställelse 

(Ryan & Deci, 2000).  

2.6 Modell för att tolka intervjuerna 

Den modell vi har valt att konstruera hjälper oss att kategorisera och bearbeta vår empiri och 

utgår från de två presenterade teorierna, som vi anser kan fungera som komplement till varandra, 

då båda grundar sig i yttre och inre motivation. Vi väljer att placera teoriernas faktorer i de två 

kategorierna yttre och inre motivation och visar sedan hur de berör samma områden inom 

motivation. 

 

 
Figur 1. Förklaringsmodell för tolkning av empiri (Egenkonstruerad modell) 
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Modellen ger en övergripande bild över vilka av teoriernas faktorer som påverkar yttre 

respektive inre motivation. Two-factor theory har redan gjort denna indelning där hygienfaktorer 

hör till yttre motivation och motivationsfaktorer till inre. Anledningen till att vi placerat 

hygienfaktorerna till vänster i modellen är för att dessa enligt Two-factor theory först måste 

uppfyllas innan fokus läggs på motivationsfaktorerna, det vill säga att de grundläggande behoven 

rörande en anställning är uppfyllda. Samhörighet från SDT placerar vi även under yttre 

motivation då det är ett element i vårt sammanhang som individen inte kan styra över eftersom 

det är upp till Uppsala kommun som arbetsgivare att skapa en miljö där interaktioner med elever 

och kollegor främjas. Autonomi och kompetens stimuleras genom inre drivkrafter då det är 

faktorer som behandlar självständighet och personliga utmaningar i arbetslivet.  

Som följd menar vi att när faktorerna rörande yttre och inre motivation är tillfredsställda finns 

det goda förutsättningar för att de anställda ska känna arbetstillfredsställelse. Genom att utgå från 

denna modell kan vi enkelt lyfta ut och analysera olika faktorer som påverkar motivation och se 

vilka som leder till arbetstillfredsställelse. Motivation och arbetstillfredsställelse kan lätt 

uppfattas som samma sak men vi tror snarare det senare är resultat av hur individen upplever 

vissa aspekter av sitt arbete, medan motivation är drivkraften bakom utförandet. Exempelvis kan 

en medarbetare vara motiverad att utföra själva arbetet samtidigt som individen är missnöjd med 

vissa aspekter av jobbet och känner därmed lägre arbetstillfredsställelse.  
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetod 

För att undersöka och få en uppfattning om hur motivation och arbetstillfredsställelse gestaltar 

sig hos lärare och vikarier har vi valt att utföra en intervjuundersökning. Valet av en kvalitativ 

forskningsmetod grundar sig i att försöka fånga den subjektiva aspekten hos varje enskild 

individ. Då lämpar sig denna metod eftersom den fokuserar och reflekterar över respondentens 

upplevelser och rådande arbetssituation (Kvale, 1997, s.13). 

3.2 Förstudie 

För att öka vår förståelse och få en grundlig bild av verksamheten inleddes arbetet med en 

förstudie som utfördes genom en intervju med enhetschefen samt en administratör på 

vikarieförmedlingen inom Uppsala kommun. Syftet med intervjun var att snabbt få den 

övergripande informationen för att sedan utarbeta en fungerande design för arbetet. Intervjun 

innehöll endast ett fåtal förarbetade frågor rörande organisationsstrukturen och hur verksamheten 

fungerar i stora drag. Intervjun genomfördes på ett informellt och avslappnat sätt där vi endast 

tog anteckningar skriftligt under vår öppna dialog. Respondenterna var tillmötesgående och 

delgav relevant data och statistik över den aktuella bemanningsstrukturen inom Uppsala 

kommun. Sedan vi diskuterat den grundläggande översikten passade vi på att utforska de frågor 

som användes under intervjuerna. Vi ville få förståelse över hur motivation och 

arbetstillfredsställelse projiceras ur organisationens synvinkel. Respondenterna fick då möjlighet 

att berätta om hur de arbetar med att motivera personalen och hur de skapar en trivsam 

arbetsmiljö ute på skolorna. 

3.2.1 Urval 

Det urval av individer och skolor inom Uppsala kommun grundades på en ändamålsenlig 

selektion som används när berättarna själva väljer de fall som har störst potential för att besvara 

frågeställningen. Saunders (2012) menar att det är upp till individerna som genomför 

undersökningen att använda sitt omdöme och noga överväga konsekvenserna då det ofta 

benämns som en dömande selektion. Det är en effektiv urvalsmetod som ofta används vid 

arbeten med ett litet antal analysenheter (Saunders, 2012, s. 287). Med det i åtanke valdes endast 

en person från varje grundskola att intervjuas för att få en så stor spridning som möjligt i urvalet.  
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Inom grundskolan valde vi lärare som arbetar på högstadiet och vikarierar med nuvarande 

uppdrag inom årskull sju till nio. För att få en bra variation i ett litet urval har vi valt lärare och 

vikarier med minst några års erfarenhet då det kan vara svårt för en nyanställd att utvärdera 

motivation och arbetstillfredsställelse. Saunders (2012) benämner det som ett homogent urval där 

personerna har liknande egenskaper som individ såväl som inom organisationen. Att de 

karakteristiska egenskaperna bland de utvalda deltagarna är liknande betyder att de kan 

undersökas mer ingående och att de små skillnaderna blir tydligare och lättare att urskilja 

(Saunders, 2012, s. 288). 

3.2.2 Deltagare 

Med vårt urvalskriterium i åtanke har vi valt bort personer med någon form av chefsförfattning 

då dessa många gånger inte är objektiva och har som mål att förmedla en gemensam vision ur 

organisationens perspektiv. Urvalet av respondenter till undersökningen bestod av fyra 

fastanställda lärare inom grundskolan i Uppsala kommun samt fyra vikarierande lärare, där två är 

legitimerade lärare och två saknar lärarlegitimation. Av sekretesskäl kunde inte 

vikarieförmedlingen hjälpa oss komma i kontakt med tänkbara kandidater. Två av de 

fastanställda lärarna fick vi kontakt med genom att en av oss har haft dem som lärare tidigare. 

Vidare hjälpte en av lärarna oss att komma i kontakt med övriga lämpliga kandidater till 

undersökningen. Alla respondenter var tillmötesgående och tackade genast ja till att delta. 

3.3 Intervjumetod 

Vårt huvudsakliga fokus vilar på hur de intervjuade ser på sin nuvarande situation vad gäller 

motivation och arbetstillfredsställelse. Respondenterna fick en kort förklaring av uppsatsens 

syfte och upplägg under vår första telefonkontakt och senare förklarade vi hur materialet skulle 

bearbetas och eventuella etiska överväganden hanteras. Respondenterna tackade ja varpå tid och 

plats för intervjun bestämdes. I ett tidigt skede av uppsatsen startade vi med utförandet av 

intervjuguiden som kom att ligga till grund för undersökningen. Fokus med guiden var att 

framställa slagkraftiga frågor med stark anknytning till problemformulering såväl som det 

teoretiska kapitlet. Guiden fungerade som ett bra stöd under intervjuerna och bidrog till att de 

kunde genomföras i ett lugnt och kontrollerat tempo samtidigt som de relevanta delarna 

behandlades. De två första intervjuerna genomfördes samma dag och föreföll enligt oss som 

lyckade varpå den befintliga strukturen användes på resterande respondenter. Korta 



 15 

grundläggande frågor om respondenternas bakgrund och nuvarande befattning kan skapa en 

lättsam och gemytlig atmosfär (Esaiasson, 2012). I denna uppsats har vi därför påbörjat varje 

intervju med sådana typer av frågor. Något som vi hade i åtanke var att skapa frågor som var 

lätta att förstå och i sin tur tolka och analysera för oss, vilket är något som Kvale (1997) även 

argumenterar för. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive skola där vi tog ett klassrum i 

anspråk eller höll oss i personalrummet. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till att 

intervjuerna spelades in och vi försäkrade dem om att det endast var vi som skulle ta del av det 

bandade materialet. Vid de sista intervjuerna tog vi anteckningar löpande då vi kände oss 

bekväma i situationen som intervjuare. Intervjuerna var uppdelade i två huvuddelar där den 

första handlade om yttre motivation rörande bland annat arbetstillfredsställelse och vad 

arbetsgivaren kan göra för att stärka den. Den andra fokuserade på individens inre motivation 

rörande läraryrket och de personliga drivkrafterna. Respondenterna hade gott om tid att 

reflektera och fundera över sina svar och en del frågor gick in i varandra utan att vi behövde läsa 

frågan. De två delarna avslutades med varsin separat öppen fråga om respondenten hade något 

ytterligare att ta upp inom området. Intervjuerna tog cirka 45-60 minuter vardera att genomföra. 

3.3.1 Validitet och reliabilitet 

Då vi var intresserade av det subjektiva perspektivet hos ett antal lärare inom ett specifikt 

skoldistrikt ämnade undersökningen att ge en grov överblick. Vi sökte svar om individens 

tolkningar, uppfattningar och åsikter. Att endast intervjua en person från varje skola kan lätt 

skapa en vinklad bild då omdömet endast grundar sig i en enskild individs subjektiva utsaga. Det 

här är något vi har reflekterat över och det går tyvärr inte att bortse från denna faktor men genom 

vårt homogena urval har vi gjort det som är lämpligast för ett litet urval (Saunders, 2012, s. 287). 

Vi har även försökt minimera den omedvetna styrningen från intervjuarens sida genom att 

uppträda så neutralt som möjligt (Esaiasson, 2012, s 235). Två av lärarna har dessutom en 

tidigare förbindelse med en av oss, dock tror vi inte att det påverkade utförandet negativt utan 

bidrog enligt oss till en trevligare och mer avslappnad atmosfär under intervjuerna. Det lilla 

urvalet och den ändamålsenliga selektionen kan inte ses som statistiskt representativ för hela 

befolkningen eller appliceras på någon annan grundskola i Sverige (Saunders, 2012). Urvalet ger 

en inblick i hur motivation och arbetstillfredsställelse kommer till uttryck hos personal inom 

grundskolan i Uppsala kommun och bidrar därför till en intressant infallsvinkel. Motiveringen 
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till intervjufrågorna utgick från vad vi tolkat som lämpligast för att besvara vår frågeställning och 

det är sannolikt att det kan finnas bättre angreppssätt som vi har förbisett. Genom att agera lyhört 

under intervjuerna och låta respondenten utveckla sina svar har vi ökat våra chanser för att fånga 

upp det som är relevant. Det uppstod även naturliga följdfrågor under intervjuerna vilket hjälpte 

oss att notera det mer specifika som vi var intresserade av. Vi märkte även under intervjuerna att 

respondenterna talade om skolans rykte vilket eventuellt kan påverka deras motivation och 

arbetstillfredsställelse.  
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4. Intervjuresultat och analys 
Det material som vi har samlat in genom våra intervjuer kommer att presenteras och redogöras 

för här. Vi kommer att fokusera på att lyfta ut faktorer kopplade till yttre och inre motivation och 

löpande analysera dessa mot våra utvalda teorier. Först presenteras svaren från de fastanställda 

lärarna och sedan vikarierna, följt av en kort analys rörande varje enskilt avsnitt. Ett utdrag av 

några intervjufrågor från varje del presenteras under varje avsnittsrubrik. 

4.1 Yttre motivation                       

Arbetsförhållande   

• Vad skulle göra Uppsala kommun mer attraktiv som arbetsplats? 

• Hur upplever du dina arbetsuppgifter? (direktiv/byråkrati/styrda) 

• Vilka faktorer bidrar enligt dig till arbetstillfredsställelse? 

 

Lärarna är enhälligt överens om att det borde göras större satsningar på skolan och att ledningen 

bör tänka mer långsiktigt. I dagsläget upplever en av lärarna att inriktningen på elevernas 

utbildning ändras alldeles för ofta och vill att den ska vara oförändrad oavsett regeringsparti vid 

makten. Uppsala kommun är många gånger osynlig som arbetsgivare och lärarna önskar bättre 

kontakt då det endast är rektorn som kommunicerar med kommunledningen. Lärarna efterfrågar 

bättre dialog och tydligare direktiv för att kunna genomföra de dagliga uppgifterna så effektivt 

som möjlig och många gånger hoppar kommunen på nya projekt utan att de är förankrade hos 

lärarkåren. Lärarna beskriver att de trivs med sina arbetsuppgifter då de kan styra mycket av det 

dagliga upplägget och det finns utrymme för att vara kreativ och finna egna lösningar. 

Exempelvis nämner en lärare att eleverna fick bygga ett zombiesamhälle av frigolit där de skulle 

försöka resonera sig fram till hur ett vattenverk fungerar och hur ström leds från turbinerna. 

Experimentet visade sig engagera och väcka elevernas intresse om ett ämne som annars kan 

upplevas som svårt. Dock är lärarna överens om att arbetsbördan har ökat avsevärt. De förklarar 

att den administrativa delen nu inkräktar på tid som hade gjort större nytta i klassrummet med 

eleverna. En respondent uppskattar att 60 procent av den disponibla tiden läggs på administration 

och rapportering och resterande på interaktionen med eleverna, vilket flera uppfattar som en skev 

fördelning. De faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse handlar i samtliga fall om kontakten 

med eleverna och dynamiken i klassrummet. Arbetstillfredsställelse uppstår då lärarna lyckas 
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förmedla rätt kunskap och får bevittna ögonblicket då “polletten trillar ner” som en av 

respondenterna uttrycker det. 

  

Flera av vikarierna betonar att lönen är en viktig faktor för att göra Uppsala kommun till en mer 

attraktiv arbetsplats. De har inte har någon direkt möjlighet att påverka situationen och 

förhållandet på arbetsplatsen eftersom de befinner sig på olika skolor, därför är det enklare att 

fokusera på en skälig kompensation. De nämner problemet med en avståndstagande 

kommunledningen som är svår att kommunicera med. Många gånger saknas tydliga direktiv och 

ibland vet de inte vem de ska vända sig till för att reda ut problem. Hur väl de trivs med 

arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken skola de befinner sig på men även vilken årskull de 

undervisar. Vikarier med lärarlegitimation känner störst arbetstillfredsställelse när de får 

undervisa i sina huvudämnen samtidigt som de obehöriga vikarierna inte lägger någon större vikt 

i det utan ser det istället som en utmaning och chans till utveckling att undervisa i olika ämnen. 

Som vikarie kan även de geografiska avstånden till arbetsplatsen påverka utförandet då de helst 

arbetar på skolor i nära anslutning till hemmet eftersom de finansierar resorna själva. Den 

administrativa arbetsbördan drabbar även vikarierna som ägnar mycket tid till att rapportera och 

svara på e-post, tid som kan komma till större nytta i undervisningen. Att se nöjda elever och att 

lyckas med lektionerna trots avsaknad av längre relationer är något som gör att vikarierna känner 

sig uppskattade och tillfredsställda med arbetet. 

  

Analys: Svaren från lärare och vikarier gällande hur de ser på sitt arbetsförhållande är ganska 

snarlika även om det går att urskilja några tydliga tendenser. Lärarna kan vända sig till rektorn 

vid eventuella problem eller med funderingar men vikarierna saknar någon med huvudansvar att 

vända sig till. Att lönen framstår som viktig för vikarierna har att göra med att det är den enda 

faktor som de kan påverka då de byter arbetsplats oftare än lärarna. Något som bidrar till 

arbetsmissnöje är den administrativa bördan som drabbar både lärare och vikarier och de vill se 

ett enklare system för rapportering och administration. Faktorer som bidrar till 

arbetstillfredsställelse nämner båda som nöjda elever där rätt kunskap når fram. Enligt teorierna 

lever varken lärare eller vikarier upp till hygienfaktorn arbetsförhållande då den administrativa 

bördan uppenbart leder till missnöje med arbetet. Den samhörighet lärare och vikarier upplever 
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med eleverna genom interaktionen i klassrummet gör att det psykologiska elementet inom SDT 

blir uppfyllt för båda grupperna.  

  

Arbetsrelationer 

• Hur viktigt är det med goda relationer till dina kollegor? 

• Om du jämför vikarier/fastanställda, märker du någon skillnad i deras motivation och 

arbetstillfredsställelse? 

 

Lärarna säger att kollegorna fungerar som ett stöd där gemenskap och samhörighet är väldigt 

viktigt för att klara av stressen som jobbet medför. “Genom att dela arbetsrum med andra lärare 

uppstår ett naturligt informationsutbyte där man hjälper varandra att lösa problem” nämner en 

respondent. Angående vikarier beskriver några lärare att de kommer “och gör sin grej och sen är 

det klart, de tänker inte på att det är någons arbetsplats och i vissa fall kan man märka det genom 

att saker inte är på sin plats”. Ordinarie lärare tänker mer långsiktigt säger en respondent och 

som resultat av det används och utnyttjas skolans resurser på ett mer sparsamt sätt av dessa 

personer. Samtidigt poängterar de att det är svårt att generalisera vikariers beteende då det finns 

olika typer. De vikarier som endast arbetar en kortare tid innan de går vidare i karriären tenderar 

att uppvisa lägre motivation och arbetar mest för pengarna. En annan skildring som presenteras 

är den att det finns vikarier som lägger ner mer tid och engagemang på den skola de trivs på i 

hopp om en framtida anställning. Dessa vikarier förklaras i många fall som en “frisk fläkt” då de 

ofta bidrar med positiv energi och nya idéer. 

  

Det är svårare att känna sig delaktig i arbetslagen då vikarierna endast befinner sig på skolan 

under en begränsad period. Bristen på samhörighet och kollegor att bolla idéer och tankar med 

kan göra att jobbet som vikarie blir väldigt ensamt efter ett tag, speciellt om det är en större skola 

det handlar om. En vikarie förklarar att på en större skola “vet de andra lärarna oftast inte vem 

som kommer och går och man blir därför väldigt marginaliserad”. Det är därför svårt att bygga 

långsiktiga relationer med elever såväl som kollegor förklarar en vikarie. Det går att urskilja de 

vikarier som är nya och de som arbetat under en längre tid då dessa framstår som mer slitna och 

inte lika motiverade. En vikarie påpekar att en stor del av engagemanget grundar sig i hoppet om 

att få en förlängd eller fast tjänst. Vikarier med lärarlegitimation har fördjupat sig inom ett 
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specifikt ämnesområde och när de får undervisa i övriga ämnen där de saknar behörighet kan det 

ibland kännas som “barnpassning eller tidsfördriv” som de själva uttrycker det. En positiv aspekt 

med att undervisa i andra ämnen än sitt huvudområde är att vikarierna får möjlighet att utveckla 

och bredda sin kompetens. De förklarar att den nya kunskapen i många fall går att integrera i det 

dagliga arbetet och gör att nya perspektiv kan diskuteras inom de olika ämnena. 

  

Analys: Som framgår av lärarnas svar är interaktionen och relationen med kollegorna viktigt för 

att få vardagen att fungera och respondenterna uppskattar informations- och kunskapsutbytet 

som uppstår. Arbetsrelationer tenderar att vara svårare att uppnå för vikarier om de inte får ett 

längre uppdrag på samma skola. Vikarierna får svårt att uppnå samma nivå av gemenskap som 

lärarna då kortvariga relationer inte räcker för att fylla behovet av samhörighet. Det är en tydlig 

skillnad mellan lärare och vikarier och resultatet visar att arbetsrelationer inom Two-factor 

theory inte blir uppfylld för vikarier. SDT indikerar samma sak eftersom de inte kan uppnå 

samhörighet och därmed blir det ett element som resulterar i minskad motivation och 

arbetstillfredsställelse hos vikarierna. Om vi istället tittar på lärarna ser vi att de uppfyller båda 

teoriernas krav gällande samhörighet och arbetsrelation på grund av den dagliga interaktionen 

med elever och kollegor. 

  

Arbetsledning och Policy 

• Får du någon uppföljning eller utvärdering av ditt utförda arbete? 

• Hur upplever du Uppsala kommun som arbetsgivare? 

• Finns det någon policyplan rörande motivation? 

 

Lärarna inom grundskolan har varje höst ett medarbetarsamtal med rektorn där de går igenom 

individuella mål och diskuterar eventuella problem rörande verksamheten och arbetet. Samtalet 

följs senare upp under våren där tiden som gått analyseras. Det är den enda gången som lärarna 

får utvärdering från ledningen. Flera av respondenterna är missnöjda med denna granskning då 

målen oftast framstår som “luddiga och otydliga”. Däremot får lärarna löpande kritik via elever 

och föräldrar som snabbt påpekar om något är bra eller dåligt utfört, vilket ses som mycket 

givande. Lärarna har svårt att se kommunen som sin arbetsgivare och trots att det är de som styr 

verksamheten uppfattas Uppsala kommun som frånvarande. Lärarna betraktar istället respektive 
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skola som sin arbetsgivare. Även om det finns goda intentioner avspeglas dessa inte i den dagliga 

verksamheten och det är något som visar sig när skolcheferna besöker varje skola en gång om 

året under kvalitetsredovisningar. Det kan uppfattas som kränkande när en utomstående person 

“kommer och tror sig ha facit och lösningar på alla problem”. De hänvisar till frånvarostatistik 

och övrig jämförelse mellan skolor och förväntar sig snabba åtgärder men problemen är av mer 

komplex karaktär som inte kan lösas över en natt förklarar en respondent. 

För att öka motivationen vill de se en tydligare målsättning och struktur från ledningen som 

återkopplas till den dagliga verksamheten samt kartlägger vad det är som skolan behöver 

utveckla. De lärare som arbetade då skolan drevs av staten tycker att resurserna används på ett 

annorlunda sätt idag och att det som följd blivit mindre jämlikt mellan skolorna. Samtliga är 

överens om att det går att göra mer för att främja motivation och engagemang hos personalen 

genom bland annat trivselfrämjande aktiviteter. Med ansträngd ekonomi inom skolan får lärarna 

färre möjligheter att åka iväg på föreläsningar och seminarium. Lärarna pratar om ett 

“fokustapp” där det mesta handlar om ekonomi och det gör att många projekt som lärarna vill 

genomföra läggs på is. En respondent benämner det som ett “systemfel” att det inte går att satsa 

på skolan och att det ständigt saknas resurser. En faktor som leder till missnöje är det 

administrativa systemet som beskrivs som komplicerat och många gånger onödigt. En av lärarna 

uttrycker det som att “allt det administrativa suger energin ur en”. Någon konkret plan från 

ledningens sida gällande motivation visste de inte om det fanns och det är inget som de har 

kommit i kontakt med under tiden som lärare i kommunen. 

  

Vikarierna presenterar en annan bild och förklarar att det saknas tydliga mål och förankrade 

verktyg för hur deras utvärdering ska gå till. Respondenterna resonerar att det optimala hade 

varit “att ha någon att prata med dagligen för att få respons på utförandet och se vad man kan 

förbättra”. Idag lever de i ovisshet och det enda sättet att få bevis på ett väl utfört arbete är 

genom förlängning eller nya uppdrag. Vikarieförmedlingen är vikariernas arbetsgivare och det 

sker endast en kort introduktion vid anställning sen “kastas man ut i hetluften direkt” utan 

uppföljning eller utvärdering. Vikarierna känner att det saknas uppskattning för det arbete de 

utför och att stressen ökar genom att leva i den situationen. För att öka motivationen krävs det 

bättre samplanering samt försök att integrera vikarierna i den dagliga verksamheten, men även 

någon form av medarbetarsamtal för de vikarier som är anställda hos vikarieförmedlingen under 
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en längre period. Om det finns någon policyplan rörande motivation som vikarieförmedlingen 

arbetar efter hade de inte hört talas om. Administrationen är även problematisk för vikarier som 

växlar mellan flera olika system och det saknas utbildning och genomgång för att de ska kunna 

utnyttja systemen på bästa sätt. 

  

Analys: Det är tydligt att det saknas klara och tydliga direktiv från ledning och kommun vilket 

gör att lärarna och vikarierna blir frustrerade. Samtidigt blir den personliga utvärderingen lidande 

då de inte vet exakt vad som ska göras för att uppnå dessa mål vilket bekymrar både lärare och 

vikarier. Vi kan tydligt se att ingen av grupperna uppfyller hygienfaktorn arbetsledning och 

policy som verkar hämmande på den yttre motivationen. För vikarier är det svårare att minimera 

de negativa effekterna av arbetsledning och policy då de inte kan påverka sin omgivning i 

samma utsträckning som lärarna och saknar dessutom den konstruktiva återkopplingen från 

föräldrar och elever. Den administrativa bördan är ett återkommande inslag varför det är relevant 

att nämna den igen då den tydligt leder till missnöje med arbetet för lärare och vikarier.  

  

Lön 

• Påverkar lönesättningen din motivation och prestation? 

• Vad tycker du om den nya lönesättningen gällande förstelärare, lektor? 

 

Samtliga lärare är överens om att lönen är viktig men att det inte är en avgörande faktor för 

deras motivation. En respondent säger “hade jag haft 10 tusen mer imorgon så hade jag inte lagt 

ner mer tid”. Det påverkar inte engagemanget då de redan gör allt de kan och många av lärarna 

avsätter tid på kvällar och helger för att svara på e-post och utföra administrativa sysslor utan 

extra ekonomisk kompensation. En lärare säger att det gäller att stå på sig och se till att förhandla 

fram rätt lön och att vissa löneförhandlingar kan bli tuffa. En situation där motivationen kan 

påverkas negativt är om nyutexaminerade lärare får samma lön som en med flera års erfarenhet. 

Det nya lönepåslaget som har införts (förste lärare/lektor som innebär 5000/10000kr mer i 

månaden) råder det delade meningar om. Lärarna är överens om att beskrivningen för att arbeta 

som förstelärare är otydlig och dåligt definierad. Tjänsten är knuten till arbetsplatsen vilket gör 

att läraren inte vet om det går att behålla påslaget vid byte av skola. “Det gör att man försöker 

hitta en ny skola där man kan fortsätta som förstelärare, annars biter man ihop där man är om 
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inte situation är rent fördjävlig”. “En lektor som har avlagt sin doktorsexamen ska självklart ha 

rätt till högre kompensation än övriga lärare” och ingen av respondenterna har någon särskild 

åsikt om den tjänsten. 

  

Vikarierna talar i liknande termer som lärarna där de självklart vill bli kompenserade för arbetet 

de utför. Deras lönestege skiljer sig mot övriga lärares där flera av våra respondenter redan har 

närmat sig taket som vikarieförmedlingen har satt. “Det är självklart tråkigt när det inte går att 

göra något åt lönen längre och de individuella löneförhandlingarna försvinner”. Lönepåslaget för 

förstelärare skapar en negativ stämning i kollegiet då några få utvalda får ett rejält påslag för en 

tjänst som är väldigt otydlig. Flera tror att ett generellt lönelyft för samtliga skulle öka 

attraktiviteten för yrket och leda till att flera väljer att utbilda sig till lärare. “Ett politiskt påhitt” 

enligt en av vikarierna för att undvika det verkliga problemet att lön och status måste höjas för 

hela yrkeskåren. Samma respondent är däremot positiv till lektorstjänsten då den innebär att 

läraren doktorerat. 

  

Analys: Lön är något som är av yttre karaktär för individen och påverkar därför den yttre 

motivationen. Enligt Two-factor theory och SDT kan yttre incitament påverka den inre 

motivationen negativt om dessa är framstående i sammanhanget. För läraryrket i Sverige har 

detta aldrig varit fallet vilket gör det svårt att argumentera för att ekonomiska incitament ska 

kunna leda till försämrad prestation. Lön som hygienfaktor inom Two-factor theory handlar om 

att bli skäligt kompenserad för det arbete individen utför, vilket är något som lärare och vikarier 

är missnöjda med då de anser att det saknas uppskattning för deras prestationer. Både lärare och 

vikarier är eniga om att lönerna måste höjas men med främsta syfte att höja status och göra 

läraryrket mer attraktivt. Samtliga är överens om att lönepåslaget som förstelärare/lektor medför 

inte har fått den avsedda effekten att öka motivationen hos lärarkåren, det har istället bidragit till 

att skapa osämja bland kollegiet. Det här visar tydligt att varken lärare eller vikarier uppfyller de 

krav som presenteras enligt Two-factor theory gällande lön.  
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4.2 Inre motivation 

Prestation och erkännande 

• Vad vill du ha ut av ditt arbete? 

• Tycker du att din kompetens tas till vara på rätt sätt? 

• Känner du dig tillgodoräknad inom organisationen? 

 

Frågor rörande prestation och erkännande mynnar ut i svar om att det viktiga är att arbeta för att 

få nöjda elever men även att föräldrarna bekräftar, uppskattar och förstår värdet av arbetet. Ett av 

de grundläggande målen med arbetet är att försöka få eleverna att inse hur betydelsefullt det är 

med skola och utbildning. Några av lärarna talar om betydelsen av den personliga utvecklingen 

och att arbetet inom skolan verkligen främjar det genom att ständigt röra sig framåt och utmanas. 

Erkännande inträffar då rektorn på varje skola lyckas ta till vara på lärarnas fulla kapacitet vilket 

har visat sig vara svårt. “Rektorn förstår inte allt jag har att erbjuda”, nämner en av lärarna som 

säger sig ha fullt förtroende för rektorn men vill samtidigt få fler utmaningar där all den samlade 

kunskapen går att utnyttja. Personalen har olika bakgrund och har som följd skilda erfarenheter 

men även idéer om hur uppgifter kan lösas och det är något som rektorer har svårt att dra nytta 

av. Ibland tar ledningen beslut utan att involvera befintlig personal som sitter på värdefulla 

insikter. Samtliga medger att de känner sig tillgodoräknade inom organisationen även om det 

finns förbättringsmöjligheter till att förena personalen. Lärarna är väl medvetna om att de utan 

större ansträngning kan bytas ut när de ser hur lätt en oförberedd vikarie kan hoppa in och utföra 

arbetet. 

  

Vikarierna delar lärarnas uppfattning om vad målen med arbetet ska resultera i. För några av 

vikarierna är det intressant och lärorikt att få kännedom om en ny verksamhet och knyta an 

erfarenhet från vistelsen. “Interaktionen med ungdomar är betydelsefull och det känns roligt att 

få vara med och se nya individer utvecklas” säger en av respondenterna. En grundläggande 

anledning till att arbeta är lön som under intervjuerna lyfts fram som ett nödvändigt medel för att 

klara vardagen. De gånger vikarier arbetar inom sitt ämnesområde tas kompetensen till vara på 

rätt sätt men de tillfällen när de undervisar i övriga ämnen är det svårare att uppfylla det. “På 

stora skolor är chansen större att man får arbeta inom sitt ämnesområde vilket medför att det blir 

bättre kvalitet på undervisningen”. Det är svårt att åstadkomma meningsfulla lektioner om inte 
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den ordinarie läraren har förberett undervisningen. För att vikarien ska känna sig tillgodoräknad 

inom organisationen måste rollen bli bättre definierad och det är svårt att lösa på varje skola 

säger en respondent och menar att det måste ske på kommunal nivå. 

  

Analys: Kompetens inom SDT handlar om att bli utmanad, att chansen till utveckling finns och 

det är något som både lärare och vikarier värdesätter högt. Det finns en strävan från rektor och 

ledning att utnyttja lärare och vikarier på bästa sätt men som respondenterna medger har skolan 

svårt att utnyttja det. Erkännande som motivationsfaktor och kompetens inom SDT får liknande 

innebörd och det handlar om hur lärare och vikarier hanterar sina arbetsuppgifter samt hur 

återkopplingen ser ut vilket visar att ingen av teoriernas krav uppfylls. Samtliga respondenter 

berättar att jobbet är utmanande och stimulerande och att det finns goda chanser till utveckling 

men att det i många fall saknas konstruktiv återkoppling och dialog vilket leder till att all 

kompetens inte går att dra nytta av. Det saknas de rätta verktygen för att den inre motivationen 

ska främjas i detta avseende, vilket leder till försämrad motivation och arbetstillfredsställelse. En 

viktig skillnad mellan grupperna är att vikarierna har svårare att tillgodoräkna sig sin kompetens 

de gånger undervisning sker i ämnen där behörighet saknas.  

  

Själva arbetet 

• Varför har du valt att arbeta som lärare? 

• Vilka är dina konkreta drivkrafter? 

• Har du möjlighet att styra och påverka ditt dagliga arbete? 

 

Valet att utbilda sig till lärare förklarar några av respondenterna skämtsamt som “ett kall” men 

att det alltid har funnits något som attraherar läraryrket. Några halkade in på yrket av en slump 

och kände direkt att de trivdes och vissa har varit bestämda ända sedan gymnasietiden. Andra 

förklarar det som att “det här kan jag göra bättre” och valde därför att söka till lärarprogrammet. 

Samtliga talar varmt om rollen som lärare där man kan vara med och påverka och bidra till att 

elever uppfyller sina mål. En lärare förklarar att en viktig drivkraft är att “hjälpa de som har det 

svårt och vara med och förändra”. Skolan är en kreativ miljö där samspelet mellan kollegor gör 

att de ständigt kan prova nya tillvägagångssätt för att hjälpa eleverna och anpassa undervisningen 

så att alla kan vara delaktiga. Lärarna förklarar att arbetsuppgifterna är stimulerande och 
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utmanande där ingen dag är den andra lik. Det finns goda möjligheter att utforma arbetsdagen 

efter eget behag även om vissa direktiv måste uppfyllas. Möjligheten att styra det dagliga arbetet 

är individuellt och genom dialog med ledning kan de få sin vilja igenom men i samtliga fall är 

det rektorn som har sista ordet. En respondent förklarar att lärarna inför varje termin har 

möjlighet att lämna in önskemål om ämnesfördelning och schemaläggning, vilket gör att de kan 

vara med och påverka beslut i en viss utsträckning.  

  

Vikarierna uppvisar liknande drivkrafter till att bli lärare, exempelvis intresset för 

ämnesområdet som ledde till fördjupning inom ämnet som senare övergick i lärarrollen. En 

annan kan erinra sig valet ända tillbaka till årskurs fem och har följt målet sedan dess. Arbetet 

som vikarie är utmanande, speciellt när de får undervisa i ämnen utanför sitt huvudsakliga 

ämnesområde. Rutinerna ser annorlunda ut beroende på vilken skola de befinner sig på vilket gör 

att vikarierna snabbt måste anpassa sig. Samtidigt berättar en vikarie att det är mer givande att 

arbeta med ungdomar på högstadiet eftersom det blir mer en “interaktion med vuxna människor 

där man arbetar med verkliga problem”. Samma vikarie jämför att förskolan lätt kan bli trist och 

enformig, “att måla teckningar tre dagar i rad gör att man blir uttråkad”. Jobbet som vikarie 

innebär många gånger att de arbetar utifrån den ordinarie lärarens instruktioner men ibland 

saknas dessa och då finns det möjlighet att forma lektionen efter eget behag. Inspirera elever och 

intresset för medmänniskan lyfts fram som centrala drivkrafter. Arbetstillfredsställelsen för 

vikarierna speglar skolan de befinner sig på samt det ämnesområde undervisningen sker i. Deras 

kompetens prövas dagligen och på flera olika sätt då de byter ämne ofta. 

  

Analys: Arbetets utformning har stor inverkan på den inre motivationen och uppgifterna måste 

motsvara individens förväntningar på hur ett arbete ska vara. Lärare, och i viss utsträckning 

vikarier, kan enkelt definiera varför de har valt att arbeta som lärare och ge exempel på konkreta 

drivkrafter. De framstår som individer med god självinsikt som vet hur de ska arbeta för att 

uppfylla sig själva vilket leder till att själva arbetet som motivationsfaktor uppfylls. Genom 

möjligheten att påverka beslut och planera den dagliga verksamheten stimuleras lärarnas 

kompetens och känslan av autonomi ökar. Både lärare och vikarier drivs tydligt av inre 

drivkrafter när det kommer till själva arbetet, i enlighet med SDT så känner de spänning inför 

uppgifterna vilket resulterar i mer kreativitet som förbättrar prestationen. Lärarna kan även 
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lämna önskemål om ämnesfördelning och schemaläggning inför kommande termin och genom 

att vara delaktig i beslutsprocesser ökar kontrollen av den egna omgivningen vilket motsvarar 

kraven för autonomi och kompetens inom SDT. Det här resulterar i ökad inre motivation och 

arbetstillfredsställelse för lärarna.  

Vikariernas nivå av autonomi och kompetens är svårare att fastställa då exempelvis graden av 

kompetens är beroende av om de får undervisa inom sina huvudområden. När de hamnar på en 

lektion som de inte kan hantera leder det till att nivån av kompetens hämmas men samtidigt kan 

en ohanterlig situation stärka känslan av kompetens om den genomförs väl. Konkreta fall där 

autonomi och kompetens uppfylls är de gånger en vikarie är på samma arbetsplats under en 

längre tid och blir involverad i besluts- och planeringsprocessen, där undervisningen sker inom 

ett område där vikarien har kompetens. Den generella bilden i det material vi har ser inte ut på 

det viset och därför uppfyller inte vikarierna kraven inom SDT. 

  

Avancemang och personlig utveckling 

• Upplever du att det finns utvecklingsmöjligheter? 

• Får du möjlighet att utvecklas i din roll som lärare?  

 

Att det finns utvecklingsmöjligheter är alla lärare eniga om men mycket av det ansvaret vilar på 

den enskilde läraren. “Det gäller att vara driftig och se till att engagera sig” säger en av lärarna 

och berättar om en gång där konversationen slutat i en häftig verbal ordväxling för att få sin vilja 

igenom. Det krävs en lyssnande chef för att önskemål om kurser eller föreläsningar ska gå 

igenom. “Förr fanns det en pott man kunde använda sig av för kompetensutveckling men nu 

krävs det mer individuellt engagemang”, säger ena läraren. Många potentiella 

utvecklingsmöjligheter kommer från lärarna själva där de arbetar för överskridande samarbeten 

med skolor i kommunen. Ett projekt är kollegialt lärande som är tänkt att fungera som ett verktyg 

för utveckling där lärarna tar del av varandras kunskap och erfarenhet genom att observera 

varandras lektioner för att sedan komma med förbättringsförslag. Respondenterna ställer sig 

tveksamma till det arbetssättet. Även om det är en god tanke så krävs det externa influenser för 

att hålla sig uppdaterad med den utveckling som sker. Mycket handlar om pengar och oftast 

räcker inte resurserna till för att genomföra alla individuella önskemål om utveckling vilket 

hämmar motivationen hos lärarna. 
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Vikarierna erbjuds inte utvecklingsmöjligheter i samma utsträckning som lärarna, de instämmer 

med lärarnas kritik att det gäller att ta för sig. Samtidigt beskriver en obehörig vikarie att 

kompetensutveckling sker kontinuerligt då undervisning genomförs i nya ämnen. En stor del av 

informationsutbytet inträffar på det sociala planet där de får en god översikt över vad andra 

lärare gör som går att dra nytta av inom den egna undervisningen. En vikarie säger att bredden 

har ökat avsevärt och att kvalitén blir bättre tack vare den ökade kunskapen som gör att “det blir 

lättare att knyta an till nya perspektiv”. Ansträngd budget och sinande resurser anges ofta som 

förklaring de gånger de hittar intressanta föreläsningar eller seminarium att besöka. 

  

Analys: Det finns utvecklingsmöjligheter men som framgår av intervjuerna krävs det att lärare 

och vikarier engagerar sig i den egna utvecklingen. Det syns tydligt av svaren att motivationen 

blir lidande när de ständigt hålls tillbaka av bristande resurser. Det framstår som att lärarna har 

mer att ge och att deras kompetens inte tas tillvara på rätt sätt, det är en yrkeskår som aldrig anser 

sig fullärd. Det är enklare att kompetensutveckla vikarier som genom sin roll utvecklas på jobbet 

tillskillnad från behöriga lärare som har fördjupat sig inom vissa ämnen där det krävs att man 

håller sig uppdaterad genom externa influenser. Detta är något positivt som flera av vikarierna 

lyfter fram vilket gör att de snabbt kan tillgodoräkna sig ny kunskap. I enlighet med SDT kan 

inte behovet av kompetens uppfyllas fullt ut då både lärare och vikarier efterfrågar mer 

kompetensutveckling vilket även relaterar till avancemang och personlig utveckling som 

motivationsfaktor.  
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4.3 Sammanfattning av intervjuresultat 

Nedan presenteras en sammanfattande figur som redogör för vilka faktorer inom Two-factor 

theory och Self-determination theory som uppfylls av lärare och vikarier, samt vilka faktorer som 

inte uppfylls. 

  

 
Figur 2: Sammanfattning av resultat (Egenkonstruerad figur) 

 

Figuren är till för att ge läsaren en överskådlig bild av allt material som redovisats i detta avsnitt. 

Den övre delen visar de faktorer som är av utanförliggande karaktär och påverkar individens 

yttre motivation, hit hör hygienfaktorerna som en del i Two-factor theory och samhörighet från 

SDT. Den nedre delen visar de faktorer som har en individuell betydelse och som påverkar den 

inre motivationen, hit hör motivationsfaktorerna från Two-factor theory, samt autonomi och 

kompetens från SDT. Majoriteten av de krav som teorierna definierar som motivation och 

arbetstillfredsställelse har visat sig svåra att uppfylla för lärare och framförallt vikarier. Bilden är 

dock inte så mörk som den ger uttryck för och flera faktorer uppfylls bitvis men är i hög grad 

beroende av föränderliga omständigheter vilket gör att bilden blir något missvisande.  
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5. Diskussion  
Figuren i föregående avsnitt visar att det är svårt att uppfylla hygien- såväl som 

motivationsfaktorer men även de tre psykologiska behoven inom SDT. En anledning är att det är 

problematiskt att tillgodose anställda med alla förutsättningar som krävs för individuell 

tillfredsställelse och de element som efterfrågas för att skapa en god arbetsmiljö. Som människa 

ligger det i vår natur att alltid söka förbättringar och det är något att ha i åtanke. Det räcker med 

att en individ är missnöjd för att teorierna ska ge vika. Det viktiga är att försöka få en generell 

bild av situationen och se vad som går att förbättra. 

  

Arbetsförhållande - Varken lärare eller vikarier uppfyller denna hygienfaktor och det har till 

stor del att göra med den administrativa bördan som vi talat om. Det är uppenbart att kommunen 

har misslyckats med att skapa ett system som är lätthanterligt och tidseffektivt för användarna. 

Systemet leder till missnöje, frustration och försämrad motivation hos lärare och vikarier 

samtidigt som flera indikerar att administrationen ständigt ökar. Det kan vara värt att rannsaka 

sig själv hur man hade svarat på frågan om administration kopplat till arbetet, de flesta ser det 

som en sekundär del av arbetet men något som måste utföras oavsett hur frustrerande det är. För 

våra intervjuade lärare framstår det som att den administrativa delen av arbetet sakta men säkert 

tar över från vad lärarna och vikarierna anser vara de huvudsakliga uppgifterna, det vill säga att 

undervisa. Under vår studie märkte vi att den administrativa bördan fick väldigt stor 

uppmärksamhet och det tolkar vi som att lärare och vikarier börjar närma sig smärtgränsen av 

vad de kan stå ut med. Ett kompatibelt och enkelt administrativt system kan vara det första steget 

i att minska den administrativa bördan. Flera av lärarna efterfrågar mer kontinuitet och färre 

ändringar i skolans inriktning men det är något som är utanför kommunens kontroll då dessa 

beslut genomförs i högre instanser.  

  

Arbetsrelationer - Denna faktor framstår som den viktigaste för den individuella motivationen 

bland lärare och vikarier och som starkt bidrar till arbetstillfredsställelse. Det är även här vi 

finner den största kontrasten mellan lärare och vikarier vilket är anmärkningsvärt. Vikarierna 

beskriver att deras situation gör att arbetet känns ensamt och det går tydligt att urskilja en 

avsaknad av relationer och samhörighet vilket hämmar deras motivation. Problemet är hur 

vikarieförmedlingen ska arbeta för att integrera vikarier i den dagliga verksamheten och det blir 
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praktiskt svårt att genomföra vid kortare uppdrag. Både lärare och vikarier har även noterat att 

personer som vikarierat under en längre tid uppvisar lägre motivation. Även om det inte går att 

generalisera så tror vi att en avsaknad av fasta relationer med elever, kollegor och föräldrar kan 

vara en förklaring. Lärarna pratar varmt om kollegorna och värdesätter dem högt vilket gör att vi 

uppfattar det som en viktig faktor för deras motivation men att det samtidigt får en negativ effekt 

hos vikarierna som saknar denna samhörighet.  

 

Arbetsledning och Policy - Den här faktorn behandlar bland annat hur lärare och vikarier 

upplever Uppsala kommun som arbetsgivare där båda grupperna vill se ett tydligare samarbete 

med beslutsfattare och en mer närvarande arbetsgivare. Det är givetvis komplicerat att styra 

skolor i en kommun och få dessa att prestera och fungera efter olika förutsättningar. Några lärare 

nämner att skolan fungerar annorlunda idag när kommunen står för driften och att det har blivit 

mindre jämlikt som följd. Det tycker vi är intressant och leder oss vidare till frågan om att alla 

inte har samma förutsättningar idag. Skolan är i hög grad beroende av stadiga elevströmmar, en 

attraktiv stad som folk vill bosätta sig i och det kan bli problematiskt om det ska påverka kvalitén 

på skolan. Något annat som diskuteras är kommunikationen mellan skola och ledning som inte 

fungerar optimalt då beslutsfattarna uppfattas som avskurna från den verklighet lärare och 

vikarier arbetar i. De använder sig av otymplig statistik som underlag för att utvärdera 

verksamheten som ofta leder till för enkla slutsatser enligt lärarna, som istället vill att 

verksamheten ska bedömas utifrån elevernas olika förutsättningar. Genom att öka 

kommunikationen och implementera enkla metoder för att förmedla konstruktiv kritik går det att 

påverka effekterna av denna faktor. Frågan är i vilken utsträckning det går att involvera lärare 

och vikarier i alla beslutsprocesser då skolan har en hierarkisk utformad organisation.  

 

Lön - Det här är ett element som ständigt diskuteras och debatteras när det kommer till skolan. 

Vår undersökning har visat att det inte har en betydande inverkan på motivation hos våra 

respondenter. Det genomgående svaret har mer fokuserat på att bli skäligt kompenserad för det 

arbete som utförs och det är exakt vad lön handlar om enligt Two-factor theory. Samtliga är 

missnöjda över den status läraryrket har idag och mycket av det hör ihop med den genomsnittligt 

låga lön som råder om vi sätter det i relation till kostnaden för utbildningen. Den extra 

kompensation som en förstelärare kan generera främjar inte motivation då tjänsten är otydlig, 
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dåligt definierad och exkluderar stora delar av yrkesgruppen. Vi ser tydligt att lärare och vikarier 

är trötta på det fokustapp som drabbat skolan där det ständigt saknas resurser och där få personer 

verkligen visar sin uppskattning för de prestationer som utförs dagligen. Lönen framstår som 

viktig men vi får intrycket att ingen vill säga rakt ut att de skulle känna sig mer motiverade av en 

bättre lön. Det kan ha med intervjuareffekten att göra, att respondenterna inte är bekväma att 

prata om sin finansiella situation med oss och att det vanligtvis inte är något man pratar öppet om 

vilket gör att svaren angående lön kanske inte är så subjektiva.  

  

Prestation och erkännande - Lärare och vikarier ser med stolthet på sina uppgifter där de 

lägger ner mycket tid på att få nöjda elever men även föräldrarnas uppskattning. Som framgått är 

lärare väldigt kritiska till sin egen insats och vill ständigt utvecklas vilket har visat sig vara svårt. 

Rektor och ledning har problem med att utnyttja den samlade kompetens som finns bland lärare 

och vikarier och i många fall saknas uppskattning för det de gör. Samtidigt tycker vi att det är 

problematiskt att en person ska ansvara för alla lärares individuella utveckling då rektorn 

beslutar om ekonomisk kompensation för extern kompetensutveckling. Det måste skapas bättre 

förutsättningar för lärare och vikarier att utveckla och underhålla sin kompetens för att de ska 

känna sig motiverade och tillfredsställda på arbetsplatsen då båda grupperna visar missnöje över 

rådande situation.  

  

Själva arbetet - Den här kategorin innehåller flest positiva svar, speciellt från lärarna som visar 

hög arbetstillfredsställelse och motivation. Arbetet är självständigt där både lärare och vikarier 

kan använda sin kreativitet för att lösa problem och anpassa uppgifter efter elevernas behov. 

Läraryrket har lyckats samla individer som visar målmedvetenhet och som vet hur de ska arbeta 

för att uppfylla sig själva. För lärarna är det ett yrke där de kan vara med och påverka men även 

vikarierna känner att de bidrar till något betydelsefullt. Våra respondenter ser det som en 

bidragande faktor till ökad motivation och arbetstillfredsställelse. En övergripande intressant 

observation är hur lärare och vikarier upplevs som tillfredsställda i den bemärkelse som rör 

själva arbetet och undervisningen i klassrummet. Oavsett motgångar uppvisar de god motivation 

och arbetstillfredsställelse och vi tror det har att göra med att de utför något de brinner för av ett 

genuint egenintresse för lärandet och medmänniskan.  
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Personlig utveckling och avancemang - Det finns förutsättningar för personlig utveckling men 

vägen dit ser annorlunda ut för lärare och vikarier. Skolan försöker underhålla kompetensen 

genom att lärarna utbildar varandra vilket inte ses som tillräckligt då det behövs externa 

influenser för att tillföra ny kunskap. Vi instämmer i deras kritik och tycker att syftet med 

kollegialt lärande framstår som en nödlösning för att kommunen saknar resurser för den 

individuella kompetensutvecklingen, men att någon form av personlig utveckling måste erbjudas.  

Vikarierna kan genom sitt arbetssätt tillgodoräkna sig mycket kunskap på jobbet när de 

undervisar i flera olika ämnen och på så vis utbildas de på arbetsplatsen. Motivationen påverkas i 

sin helhet negativt för båda grupperna då de får svårt att individuellt utveckla sig i den takt de 

önskar.  
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6. Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om den individuella motivationen mellan 

lärare och vikarier skiljer sig åt och vad som motiverar dem samt vilka faktorer som leder till 

arbetstillfredsställelse. Genom att tillämpa Two-factor theory och Self-determination theory har 

vi studerat och analyserat lärare och vikariers åsikter rörande sin motivation och 

arbetstillfredsställelse.  
 

Den generella motivationen är hög hos både lärare och vikarier som trivs med själva arbetet och 

undervisningen. Motivation främjas av interaktionen med eleverna och dynamiken som uppstår i 

klassrummet. Flera positiva faktorer som främjar motivation är när lärare och vikarier får 

möjlighet att styra det dagliga arbetet och använda sin kreativitet för att finna pedagogiska 

lösningar där alla elever kan delta. Lärare och vikarier känner starkast motivation genom de inre 

drivkrafterna där undervisningen leder till självuppfyllelse. Sinande resurser är ofta en 

bidragande faktor till att motivationen hämmas då det bland annat hindrar extern 

kompetensutveckling. Att det saknas resurser i skolan är ett återgående tema som gör lärare och 

vikarier frustrerade och mindre motiverade.  
 

Vi har identifierat tre stora skillnader mellan lärare och vikarier som leder till lägre motivation 

för vikarierna. Den främsta skillnaden handlar om vikariernas avsaknad av samhörighet som gör 

att långsiktiga relationer med kollegor såväl som elever blir svåra att skapa och upprätthålla. Den 

andra observerbara skillnaden är att den personliga utvärderingen och uppföljningen uteblir för 

vikarierna. Vår tredje observation visar att lön inte är en avgörande faktor för motivationen men 

att det finns en skillnad i lönesättningen mellan lärare och vikarier. Vikarier kan snabbt nå det 

utsatta lönetaket, vilket gör att löneutvecklingen stannar upp och påverkar motivationen negativt.  
 

Faktorer som påverkar lärare och vikariers arbetstillfredsställelse handlar om nöjda elever men 

även ögonblicket då det blir tydligt att rätt kunskap når fram. Stödet från kollegorna bidrar till 

arbetstillfredsställelse för lärarna men hämmar den de gånger gemenskap saknas hos vikarierna. 

Vår undersökning har även identifierat olika faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen 

negativt och det är främst den administrativa bördan, avsaknaden av tydliga mål och direktiv 

samt bristfällig kommunikation från kommun och ledning. 
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Vikarier uppfyller färre av de krav som teorierna presenterar gällande motivation och 

arbetstillfredsställelse då vikarierna är missnöjda med fler aspekter av sitt arbete. 

Sammanfattningsvis når lärare och vikarier få av alla de faktorer som teorierna presenterar men 

då lärarna uppfyller fler element inom teorierna framstår de som mer motiverade och 

tillfredsställda med arbetet i jämförelse med vikarierna. Den motvind som arbetets titel och 

inledande kapitel spekulerar om ser ut att passera de flesta lärare och vikarier. Utvärderar vi 

lärare och vikarier ordagrant efter teorierna ska de varken vara särskilt motiverade eller känna 

någon större arbetstillfredsställelse men som vår undersökning har visat stämmer det inte i vårt 

urval. 

6.1 Avslutande diskussion  

Ett problem som vi har diskuterat under arbetes gång är att teorierna utvecklades för 40-60 år 

sedan då arbetsmarknaden fungerade annorlunda. Idag när vi rör oss i en riktning mot osäkrare 

anställningsformer där projekt- och bemanningsanställningar hör till det normala behöver vi 

ompröva dessa teorier. Ingen av våra teorier reflekterar över den inverkan en osäker 

anställningsform kan få på motivation och arbetstillfredsställelse. Teorierna missar även att 

särskilja individer och deras olika beteende, vi anser att de presenterar en generaliserad bild som 

inte stämmer med verklighetens alla olika individer. Det tydliggörs genom vårt arbete och 

slutsats som visar att lärare och vikarier i stor utsträckning är motiverade och visar god 

arbetstillfredsställelse trots de negativa indikationerna från tolkningen av teorin.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vi hoppas att undersökningen kan bidra och influera övriga att fortsätta undersöka lärarnas 

perspektiv som ofta blir åsidosatt i de större debatterna. Denna studie har utförts med en 

kvalitativ ansats för att kartlägga en subjektiv utsaga hos en liten grupp lärare och vikarier. Det 

vore intressant att komplettera undersökningen med en kvantitativ studie där lärare och vikarier 

får utvärdera faktorer som påverkar motivation och arbetstillfredsställelse. En sådan 

undersökning skulle vara enklare att utföra på ett större urval och kompletteras med intervjuer 

inom olika skoldistrikt för att få en rikstäckande bild. Den teoretiska referensramen bör samtidigt 

utvidgas med ett ökat urval för att kunna göra generaliseringar, då kan framtida undersökningar 

användas som verktyg för förbättringsarbete inom skolväsendet. 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Hur länge har du varit anställd? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken är din befattning? 

 

Frågor rörande yttre motivation 

 

Arbetsförhållande 

Vad skulle göra Uppsala kommun mer attraktiv som arbetsplats? 

Hur upplever du dina arbetsuppgifter? (direktiv/byråkrati/styrda) 

Vilka faktorer bidrar enligt dig till arbetstillfredsställelse? 

 

Arbetsrelationer 

Hur viktigt är det med goda relationer till dina kollegor? 

Om du jämför vikarier/fastanställda, märker du någon skillnad i deras motivation och 

arbetstillfredsställelse? 

 

Arbetsledning och Policy 

Får du någon uppföljning eller utvärdering på ditt utförda arbete? 

Tycker du att det går att göra mer för att motivera och engagera personalen? 

Hur upplever du Uppsala kommun som arbetsgivare? 

Finns det någon policyplan rörande motivation? 

 

Lön 

Påverkar lönesättningen din motivation och prestation? 

Vad tycker du om den nya lönesättningen gällande förste lärare, lektor osv.?  
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Frågor rörande inre motivation 

 

Prestation och Erkännande 

Vad vill du ha ut av ditt arbete? 

Tycker du att din kompetens tas till vara på rätt sätt? 

Känner du dig tillgodoräknad inom organisationen? 

 

Själva arbetet 

Varför har du valt att arbeta som lärare? 

Vilka är dina konkreta drivkrafter? 

Hur tillfredsställd är du med dina arbetsuppgifter? (för styrda/byråkrati/direktiv) 

Har du möjlighet att styra och påverka ditt dagliga arbete? 

 

Avancemang och personlig utveckling 

Upplever du att det finns utvecklingsmöjligheter? (andra tjänster) 

Får du möjlighet att utvecklas i din roll som lärare? (kompetensutveckling) 


