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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka lärares upplevelse av ledarskap och sociala relationer på 
arbetsplatsen samt lärares upplevda motivation till att göra ett bra arbete. Studien genomfördes 
med kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerade intervjuer, antalet respondenter till 
uppsatsen är sex. Teorierna som har använts i den här uppsatsen är Self determination theory 
(SDT), Effort reward imbalance (ERI) modellen och Krav-kontroll-stöd modellen, denna studie 
har haft speciellt fokus på stödvariabeln. Resultatet visade på att lärarna upplevde gott ledarskap 
och välfungerade relationer på arbetsplatsen samt en hög grad av motivation. Analysen visade att 
den största motivationsfaktorn till att göra ett bra arbete enligt lärarna var de sociala relationerna, 
elevernas resultat och uppskattningen från eleverna. Enligt respondenterna var eleverna och de 
sociala relationerna en större anledning till upplevd motivation än ledarskapet, det kan bero på 
att samtliga respondenter upplevde hög kontroll över arbetet. Studien visade också på en god 
trivsel och bra sammanhållning på arbetsplatsen, detta är enligt resultatet en bidragande faktor 
till den höga motivationen att göra ett bra arbete. 

Nyckelord: Motivation, Sociala relationer, Ledarskap, Belöning och Stöd 
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Motivation to do a good job in the teaching profession  
How leadership and social relations contribute to motivation to do a good job  

Abstract 
The purpose of the study was to investigate teachers experience of leadership and social relations 
at the workplace as well as teachers motivation to perform a good job. The study was conducted 
with qualitative method using semistructured interviews, the total number of respondents to the 
study was six. The theories that have been used are Self determination theory (SDT), Effort 
reward imbalance (ERI) model and Demand-Control-Support model, this study has especially 
focused on the support variable. The result showed that the teachers  exprienceda good 
leadership and well functioning relations at as well as a high level of motivation. The analysis 
showed that the greatest motivation factor for doing good work according to the teachers was the 
social relationships, the students results and the appreciation of the students. According to the 
respondents, the students and the social relationships was the greater reason for experienced 
motivation than leadership, which may be due to the fact that all respondents experienced high 
control over the work. The study also showed good well-being and good cohesion in the 
workplace, which, according to the results, is a contributing factor to the high motivation to do a 
good job. 

Keywords: Motivation, Social Relationships, Leadership, Reward and Support 
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Förord 
Vi vill härmed tacka organisationen och våra respondenter för att de var villiga att ställa upp med 
sina berättelser, och göra den här studien möjlig. Vi vill även uttrycka vår tacksamhet och 
uppskattning för vår handledare Linette Törnqvist, Universitetsadjunkt i psykologi på Högskolan 
i Halmstad. 
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1. Inledning 
De flesta människor förvärvsarbetar från ung ålder fram till pension. Det finns flera olika 
anledningar till att arbeta, en del människor kanske endast arbetar för att förse de fysiologiska 
och praktiska behoven så som mat och hushåll medan andra tycker det är kul att arbeta och drivs 
utav arbetet som sådant. 

Motivation, och motivation till att arbeta kan delas in i två olika delar, inre och yttre motivation. 
Inre motivation är till exempel känslor som upplevd glädje vid ett bra utfört arbete. Den yttre 
motivationen handlar mer om sociala och materiella belöningar så som exempelvis lön och 
berömmelse (Angelöw, 2013, s. 201). 

Enligt Skolverket (2015) är en viktig faktor till framgång hos eleverna i skolan motivationen till 
att lyckas och uppnå bra resultat. Vidare menar Skolverket (2015) att det är lärarna som spelar en 
stor roll i hur väl eleverna lyckas med sina studier. Ett av de stora problemen som lyfts fram är 
att elever inte känner att de har möjlighet att lära sig, eller att de inte kan lära sig. Där av betonar 
Skolverket (2015) hur viktigt det är att stärka elevernas självkänsla och få eleverna ha en mer 
positiv bild av sig själv. Elevernas framgång är en viktig faktor i känslan av att skolan genomför 
ett bra arbete bland personalen. 

Lärare är en viktig del i att eleverna ska vara motiverade till att göra ett bra skolarbete. Detta 
påstående stärks av Josefsson och Lindwall (2010) som menar att motivation har en närmast 
smittande natur. Den här studien vill undersöka vilka faktorer det är som motiverar oss 
människor till att utföra ett bra arbete. 

1.1 Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka lärares upplevelse av ledarskap och sociala relationer på 
arbetsplatsen samt lärares upplevda motivation till att göra ett bra arbete. 

1.2 Frågeställningar: 
Hur upplever individen de sociala relationerna på arbetsplatsen? 
Hur upplever individen ledarskapet på arbetsplatsen? 
Hur upplever lärarna motivationen till arbete? 
Hur bidrar ledarskap och sociala relationer till motivation i arbetet? 
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1.3 Begrepp 

1.3.1 Sociala relationer 
Sociala relationer är ett begrepp som kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Med relevans 
för denna studie avgränsades begreppet till de arbetsrelaterade relationer så som relationer till 
chefer, kollegor och kunder. De arbetsrelaterade relationerna kan delas in i två delar, de 
oundvikliga relationerna som krävs för att individen ska kunna genomföra arbetet, samt 
relationerna med individerna på arbetsplatsen. Sociala relationer är ett begrepp som lätt kan 
tolkas som likvärdigt med social interaktion. Dessa begrepp skiljs åt genom att sociala relationer 
existerar oavsett om människor integrerar med varandra eller inte, medan social interaktion 
uppstår under exempelvis sociala handlingar och därefter försvinner igen (Härenstam, 2013, s.
10). 

De sociala relationerna är en viktig del för att människan ska kunna förstå och hantera sin 
omvärld. De sociala relationerna är en utgångspunkt för att känna mening i arbetet och utveckla 
en identitet. Relationerna ger oss både positiv feedback som vid exempelvis bra utfört arbete 
men även negativ feedback så som vid dåligt utfört arbete. Utöver detta hjälper de sociala 
relationerna oss att skaffa nya erfarenheter som kan resultera i ett nytt jobb i framtiden. De 
sociala relationerna hjälper oss bland annat att klara av stress och har också en positiv påverkan 
på hälsan generellt (Härenstam, 2013, s. 7). 

1.3.2 Ledarskap 
För att kunna definiera begreppet ledarskap behövs det även förståelse för begreppen chef och 
chefskap. Begreppet chef definieras som en formell funktion, det är en yrkesroll där personen i 
frågas arbetsuppgifter kretsar kring att vara en representant för arbetsgivaren och att leda 
personal och eller en verksamhet. Chefen har till sitt förfogande olika former av resurser för att 
driva verksamheten mot ett bestämt mål, exempel på resurser är; medarbetare, pengar och lokaler 
(Angelöw, 2013, s.13). Ledarskap definieras av som olika sätt som en individ i en ledarposition 
eller som har någon form av chefskap väljer att utagera sitt chefskap (Angelöw, 2013, s.13). 

1.3.3 Motivation 
Motivation som begrepp enligt Nationalencyklopedin (2018) är en ”psykologisk term för de 
faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”- 
(Nationalencyklopedin, 2018). Motivation kan därefter delas in i primär och sekundär 
motivation. Den primära motivationen handlar om behov v !  måste uppfylla så som exempelvis 2
hunger (Nationalencyklopedin, 2018) ”Sekundär eller förvärvad motivation antas grunda sig på 
de primära motivationsprocesserna, som modifieras genom socialisationen. Ofta ligger 
tyngdpunkten i teorier för sekundär motivation på målobjekt i omvärlden snarare än på inre 
drivkrafter och behov.” (Nationalencyklopedin, 2018). 

Angelöw (2013) delar in motivation i två delar, inre och yttre motivation. Den inre motivationen 
är exempelvis positiva känslor eller glädje som individen kan känna när hen till exempel har 
gjort ett bra arbete. Yttre motivation handlar mer om sociala och materiella belöningar som till 
exempelvis lön och berömmelse (Angelöw, 2013, s. 201) 
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2. Teori och tidigare forskning 
Följande kapitel kommer att redovisa de teorier som har använts vid studiens genomförande 
samt tidigare forskning kring dessa. I kapitlet kommer det också att redogöras för tidigare 
forskning som är genomförd på ledarskap, sociala relationer och motivation. 

2.1 Teori X och Y 
Teori X och Y är en teori som är utvecklad utav McGregor (2005) och som handlar om en 
ledares sätt att se de anställda och deras syn på arbete. Teori X utgår ifrån tre hypoteser: 

1: Människan är lat och ogillar att arbeta. Människan kommer att undvika arbete om möjligt. 
2: På grund av människans ovilja till att arbeta behöver människor därför bli kontrollerade, 
styrda eller hotade med straff för att utföra arbete. McGregor (2005) hävdar att oviljan till arbete 
är så pass stor att endast belöning räcker inte för att individen ska utföra arbete utan att det krävs 
att individen blir hotad för att organisationens mål skall uppnås. 
3: Människan föredrar att styras, vill undvika ansvar, har låga ambitioner och vill ha säkerhet 
framför allt annat 
(McGregor, 2005, s. 47-48) 

Teori Y är motsatsen till Teori X. Om människan i Teori X ansågs vara lat och ovillig till arbete 
anses människan här vara raka motsatsen. Teori Y utgår från följande sex hypoteser: 

1: Arbete anses vara lika naturligt som lek eller vila. 
2: Människan kommer i de fall hon har möjlighet att söka självkontroll. 
3: Hot och straff är inte de enda sätten att få människan att arbeta. 
4: Människan söker utmaningar och accepterar inte bara ansvar utan efterfrågar det. 
5: Människan har en hög grad av fantasi och kreativitet som kommer hjälpa henne att utföra 
arbetsuppgifterna. 
6: Endast en liten del av människans intellektuella kapacitet används i arbetslivet (McGregor, 
2005, s. 65-66). 

Larsson, Vinberg och Wiklund (2008) har genomfört en studie om ledarskap, kvalitet och hälsa. I 
studien har de använt sig utav McGregors (2005) Teori X och Y. Studien är utförd i norra Sverige 
där fyra privata och fyra offentliga organisationer var utvalda, antalet anställda varierade mellan 
25-150. Studien använder sig utav en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. 
Resultatet av studien visar att ledare som har ett Teori X liknande beteende leder till ett negativt 
resultat angående de anställdas syn på ledarskap, kvalité och delvis sämre hälsoutfall i 
organisationen (Larsson, Vinberg & Wiklund, 2008) 

Eyal och Roth (2010) har genomfört en kvantitativ studie på 122 lärare i Israel där syftet är att 
undersöka förhållandet mellan ledarskap och lärares motivation. Studien utgår främst utifrån tre 
teorier, Self determination theory (SDT), den kompletta modellen för ledarskap och 
grundläggande teorier om ledarskap och motivation. Studien utgår från två hypoteser. 
Transformativt ledarskap skulle förutspå autonom motivation mellan lärare medan transaktionellt 
ledarskap skulle förutsäga den så kallade kontrollerade motivationen. Transaktionellt ledarskap 
kännetecknas av kontrollerade metoder så som övervakning medan det transformativa 
ledarskapet kännetecknas av autonom motivation. 
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Resultatet av studien visar att chefernas olika ledarstilar har en betydande funktion för lärares 
motivation och välbefinnande. Studien visar ett negativt samband mellan transformativt 
ledarskap och utbrändhet medan det finns ett positivt samband mellan transaktionellt ledarskap 
och utbrändhet. Utbrändheten i sig kopplades sedan till lärares motivation. Det transformativa 
ledarskapet kan kopplas som en negativ faktor till lärarnas autonoma motivation. Transaktionellt 
ledarskap i sin tur var positivt och även bitvis kopplad till den kontrollerade motivationen. Detta 
i sin tur bekräftar författarnas hypotes om att olika ledarstilar har olika påverkan på lärarnas 
motivation (Eyal & Roth, 2010). 

Skakon, Nielsin, Borg och Guzman (2010) har genomfört en metastudie om ledares och 
ledarstilarnas påverkan på de anställdas hälsa och stress på arbetet och grundar sig på 30 års 
insamlad empirisk data. Studiens resultat visar bland annat att ledare som ger stöd, ger de 
anställda kontroll över arbetet och tar hänsyn till sina anställda har en positiv påverkan på de 
anställdas hälsa och välbefinnande. Ledare som inte ger stöd, kontroll eller tar hänsyn till sina 
anställda kan i stället ha motsatt effekt, de anställda kan då i stället uppleva negativa resultat 
(Skakon, Nielsin, Borg & Guzman, 2010). Studiens resultat visar också att det finns skillnad på 
de anställdas resultat gällande vilken ledarstil deras ledare har. Transformativt ledarskap visar på 
positiva resultat gällande den anställdes resultat och välbefinnande medan transaktionsledarskap 
och laissez-faire ledarskap är mindre konsekventa angående de anställdas resultat och 
välbefinnande på arbetsplatsen (Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010). 

2.2 Effort reward imbalance (ERI) 
Effort reward imbalance är en modell som är utvecklad av Siegrist (2012) och som mäter 
ansträngning, belöning och obalans i arbetet. Siegrist (2012) menar att om inte individen får 
uppskattning gällande de ansträngningar individen har lagt ner i arbetet samt belöningar som 
individen borde fått under arbetets gång kan framkalla negativa känslor och stress hos individen. 
Skulle individen istället få positiva belöningar och visad uppskattning skulle effekten kunna vara 
positiva känslor och ökat välbefinnande (Siegrist, 2012, s. 2). 

Gällande faktorn ”ansträngning” beskrivs det som en bit av ett socialt kontrakt på arbetsplatsen 
där belöning ges motsvarande ansträngningen som individen utför i arbetet. Faktorn ”belöning” 
kan delas in i tre olika delar: pengar, uppskattning och möjlighet till att göra karriär inklusive 
jobbsäkerheten. Alla dessa delar visar sig vara viktiga för individens hälsa (Siegrist, 2012, s. 2). 
Bosma, Peter, Siegrist & Marmot (1998) har genomfört en studie gällande kärlsjukdomar och 
obalans i arbetet bland Brittiska tjänstemän i åldrarna 35-55 år där 6895 var män och 3413 var 
kvinnor. Resultatet av studien visar att obalansen mellan ansträngningar i arbetet och belöning 
för utfört arbete resulterade i en 2.15 gånger högre risk att drabbas av kärlsjukdomar (Bosma et 
al, 1998, s. 1) 

Obalansen mellan hög ansträngning och låg belöning som ERI – modellen mäter beror enligt 
Siegrist (2012) främst på tre orsaker. Det första är anställningskontraktet och dess utformning, 
anställningskontraktets utformning kan exempelvis bero på en osäker arbetsmarknad, kanske 
accepteras arbetssituationen ändå, då rädslan för att inte ha något arbete alls är större än dåliga 
villkor i arbetskontraktet. Den andra anledningen är att de anställda accepterar obalansen på 
arbetet av taktiska anledningar inför framtiden, kanske finns det förhoppningar om en befordran 
eller rädsla för att bli uppsagd. Den tredje anledningen är erfarenheten av höga ansträngningar 
och låg belöning på arbetet som är vanligt bland människor med ett speciellt kognitivt och 
motiverande tänkande för att klara av extremt stora arbetsåtagande. Dessa människor lider ofta 
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av en missriktad bild av kraven och resurserna jämfört med andra mindre arbetsåtagande 
(Siegrist, 2012, s.2). Vidare menar Siegrist (2012) att just obalansen mellan hög ansträngning 
och låg belöning ökar risken för ohälsa i arbetet. Människor med extremt stort arbetsåtagande är 
en grupp som är extra utsatta för ohälsa i arbetet (Siegrist, 2012, s. 3). 

Bakker, Killmer, Siegrist och Schaufeli (2000) genomförde en studie på 204 sjuksköterskor i 
Tyskland där de undersökte hypotesen om att obalans i arbetet mellan ansträngningar och 
belöningar som Effort reward imbalance modellen mäter är kopplad till utbrändhet. Studiens 
resultat visar att de sjuksköterskor som upplevde en obalans i arbetet mellan ansträngning och 
belöning kände sig mer känslomässigt utmattade och osäkra på sig själva. Resultatet visar 
dessutom att utbrändhet var spridd bland de sjuksköterskor som upplevde obalans mellan 
ansträngningar och belöningar i arbetet (Bakker et al, 2000) 

Vegchel, de Jonge, Bosma och Schaufeli (2005) har genomfört en metastudie där de har gjort en 
granskning utav 45 studier gjorda på ERI-modellen. De granskade studierna är genomförda 
mellan 1986 till 2003. Under granskningen fann Vegchel med kollegor (2005) omfattande 
empiriskt stöd om att höga ansträngningar i kombination med låga belöningar för utfört arbete 
ökar risk för ohälsa på arbetet. 

2.3 Self Determination Theory 
Self determination theory (SDT) är en teori som utgår ifrån att det finns olika former av 
motivationsfaktorer. SDT skiljer mellan två olika former av motivationsfaktorer: Autonomous 
(självstyrande) den självstyrande motivationsfaktorn utgår ifrån individens egen vilja och att 
individen upplever att de själva kan fatta beslut. Ett exempel på självstyrande motivation är 
intinsic (inre) motivation. Inre motivationsfaktor förklaras med att en individ engagerar sig i en 
aktivitet på grund av egen vilja, exempelvis engagerar individen sig för att individen tycker det 
är roligt. Controlled (kontrollerad) kontrollerade motivationsfaktorer innebär att individen 
känner sig pressad och tvingad till att genomföra vissa aktiviteter. Då individen inte själv känner 
sig driven att genomföra aktiviteter används oftast yttre belöningsfaktorer för att ”kontrollera” 
individen till att genomföra aktiviteten trotts oviljan att genomföra den. Både kontrollerad och 
självstyrande motivation har en avsikt och står i kontrast till amotivation vilket både saknar 
avsikt och någon form av motivation (Gagné & Deci, 2005, s. 333-334). SDT kan delas in i olika 
regleringar, dessa i sig ses antingen som yttre eller inre motivationsfaktorer: 

Amotivation 
Innebär att det inte finns någon avsikt med sitt handlade och individen har ingen motivation till 
att genomföra aktiviteten. 

Extern reglering 
Innebär att individer genomför saker och ting för att få belöning eller motsatsen, att undvika att 
bli bestraffad. Extern reglering är det som står närmst kontrollerad motivation (Gagné & Deci, 
2005, s. 336) 

Introjected (Introjicerad) reglering 
Beskrivs som att individen accepterar regleringen helt utan att bearbeta och bryter ner innehållet 
i regleringen. Till skillnad från extern reglering där individen är kontrollerad av ens överordnad 
så styrs individen inom den introjicerade regleringen av sig själv, ”egoistisk-involverad”. Det 
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handlar mer om den egna stoltheten eller att individen inte ska känna skam eller skuld över sitt 
arbete. Det är en form av krav som individen själv upplever (Deci & Ryan, 2000, s. 236) 

Identified (Identifierad) reglering 
Beskrivs som att individen erkänner och accepterar det underliggande värdet av beteendet. 
Individen accepterar och identifierar sig med värdet av beteendet och anammat det som sitt eget. 
Om människor skulle inse och identifierat sig med att det är bra att träna kontinuerligt så skulle 
de genast försöka träna mer frivilligt. Internaliseringen av värderingarna och beteende ska vara 
mer påtagliga än i den förra regleringen, introjicerad reglering. Beteende ”att träna” ska bli mer 
internaliserat med deras egna personliga identitet och mer självstyrande, beteendet skulle 
fortfarande vara externt motiverade för att beteendet skulle vara instrumentalt. Individen tränar 
inte enbart för att hen tycker det är roligt utan det leder till något positivt, i detta fall bättre hälsa 
(Deci & Ryan, 2000, s. 236). 

Integrated (integrerad) reglering 
Beskrivs som när individen inte enbart har internaliserat de som är viktigt för just beteendet utan 
även andra viktiga aspekter av sig själv. När individen har accepterat sin identifiering så blir det 
en del av hens personliga identitet. Där av kommer de externa regleringarna helt transformeras 
till en form av självbestämmande extern motivation (Deci & Ryan, 2000, s. 236). Individen ser 
inte sitt arbete endast som en uppgift och krav, utan något som hen även värdesätter och vill få 
gjort på ett bra sätt. Individen ser arbetsuppgifter eller aktiviteten som ett sätt att upprätthålla sin 
egen identitet och värdegrund, arbetsuppgiften, aktiviteten eller arbetet har blivit en del av 
individens identitet (Gagné & Deci, 2005, s. 335). 

Sandhe och Joshi (2016) genomförde en kvantitativ studie på ett universitet i Vadodara i Indien 
där de undersökte motivationsnivåer hos lärarna på universitet. För att kunna undersöka 
motivationsnivåerna hos lärarna avgränsade de faktorerna de skulle undersöka till; arbete och 
miljö, relation till sin chef, erkännande, utveckling samt löner och förmåner. De anställda fick 
möjlighet att utvärdera dessa faktorer på en femgradig skala där fem var det bästa alternativet 
och ett var det sämsta. Data samlades in från 76 respondenter som visar att det som bidrar mest 
till motivation, eller i detta fall, den låga motivationen var; löner och förmåner samt arbete och 
miljö. Alla faktorer som undersöktes förutom relation till överordnad fick ett medelvärde som 
var under två vilket tydde på att alla faktorer på den lägre sidan av skalan ledde till antingen hög 
eller låg motivationsnivå. Alla faktorer, förutom relation till överordnad, har hög signifikansnivå. 
Där av slutsatsen att de anställdas motivationsnivå var låg på grund av de ovan nämnda 
faktorerna (Sandhe & Joshi, 2016). De två faktorerna som fick högst signifikant värde var; 
erkännande och löner samt förmåner. Detta tyder på att de anställda inte fick tillräcklig 
igenkänningen eller bekräftelse för deras bidrag till verksamheten och att de inte fick nog betalt 
för deras arbete. Utveckling var en faktor som bidrog till låg motivation. Detta tyder på att 
universitet inte förser personalen med tillräckligt med resurser för att förverkliga individuell 
utveckling (Sandhe & Joshi, 2016). 

Pool (1997) genomförde en kvantitativ studie i USA på 125 vuxna respondenter. Syftet med 
studien var att undersöka om arbetsmotivation hade ett positivt samband med 
arbetstillfredsställelsen i arbetet. Resultatet från studien visar att arbetsmotivation har stort 
signifikant samband med arbetstillfredsställelse. Vidare i diskussionen menar Pool (1997) att när 
arbetsmotivationen ökar så ökar även arbetstillfredsställelsen och vice versa. 
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Lam och Gurland (2008) genomförde en kvantitativ studie på 160 deltagare i New England i 
USA. De utformade en hypotes om att autonomi, självbestämmande, i arbetet skulle i sin tur leda 
till ökad självbestämmande arbetsmotivation. Denna hypotes bekräftas genom deras analys av 
resultatet och slutsatsen blev att individer som upplever hög autonomi i sitt arbete kommer ha 
bättre möjligheter för ökad arbetstillfredsställelse. 

Gagné med kollegor (2014) genomförde en kvantitativ studie i olika länder; Canada, Frankrike, 
Belgien, Storbritannien, Norge, Schweiz, Indonesien, Kina och Senegal. Sammanlagt var det 
3435 respondenter som deltog i undersökningen. Studien visar att autonoma arbetsmiljöer är 
positivt relaterade till tillfredsställelsen av psykologiska behov och den självbestämmande 
motivationen. Självbestämmande motivation i sin tur bidrar till positiva faktorer så som; 
livlighet, minskad emotionell utmattning, affektivt engagemang, prestanda på det utförande 
arbetet, initiativ etcetera. Detta i sin tur leder till bättre välbefinnande, engagemang på 
arbetsplatsen och större tillfredsställelse med sitt arbete. 

2.4. Krav-Kontroll-Stöd Modellen 
En av teorierna som används i studien är krav-kontroll-stöd modellen. Den här modellen är en 
vidareutveckling på krav-kontroll modellen som är framtagen av Karasek (1979). Modellen 
utvecklades senare utav Johnson och Hall (1988) till att bli krav-kontroll-stöd modellen. 
Uppmärksamma att huvudmodellen som kommer användas av oss i studien är 
vidareutvecklingen av Johnson och Hall (1988) då vi anser att Karasek (1979) modell inte är 
relevant till vår studie. Det är dock essentiellt att ha en förförståelse för Karasek (1979) för att 
kunna förstå Johnsons & Hall (1988) vidareutveckling.  

2.4.1 Krav-kontroll modellen 
Krav-kontroll modellen är en modell som hjälper till att kartlägga den mentala ansträngningen 
hos individer. Detta baseras på hur individens arbetssituation ser ut, om individen har hög eller 
låg kontroll i sitt arbete och höga eller låga krav i sitt arbete. Beroende på hur individens 
arbetssituation ser ut kategoriseras de in i fyra olika grupper (Karasek, 1979; Karasek & 
Theorell, 1990) 

Passive (passiv): I den passiva kategorin har individen låga krav och låg kontroll över sitt arbete. 
I den här kategorin löper individen risk för att gradvis förlora sin inlärning och sina färdigheter 
(Karasek & Theorell, 1990, s. 37) 

Low-strain (låg ansträngning): Den här kategorin är bestämd utifrån att individen har låga krav 
men hög kontroll över sitt arbete. Den här gruppen av individer har lägre risk att fastna i negativa 
psykologiska ansträngningar då individen själv har möjlighet att anamma uppdrag från 
verksamheten och kan själv välja om dessa uppdrag är optimala eller inte (Karasek & Theorell, 
1990, s. 36) 

Active (aktiv): Individen befinner sig i den här kategorin om personen i fråga har höga krav men 
också hög kontroll över sitt arbete. Den här kategorin anses leda till positiva psykologiska 
resultat, såsom utveckling och lärande som i sin tur leder till hög produktivitet (Karasek & 
Theorell 1990, s. 35). 
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High strain (hög ansträngning): Höga ansträngnings-kategorin anses vara den gruppen 
människor som löper störst risk för att falla i fällan för psykologiska ansträngningar. Gruppen 
definieras av höga krav och låg kontroll över arbetet (Karasek & Theorell 1990, s. 31-32). 

2.4.2 Socialt stöd 
Som tidigare nämnt vidareutvecklades senare Karaseks (1979) modell till att även inkludera 
dimensionen socialt stöd, främst utav Johnson och Hall (1988). Ovan redogörs för 
dimensionerna krav och kontroll i modellen, nedan kommer därför endast dimensionen stöd att 
redogöras. Det kommer också att redogöras för ytterligare en form utav socialt stöd, det 
informativa stödet som House (1981) beskriver. Det informativa stödet ingår varken i Karasek 
och Theorell (1990) eller Johnsson och Hall (1988), men vi anser att det är en form av stöd som 
är relevant för vår studie. 

Stödet ifrån kollegor och från chefer kan enligt Karasek och Theorell (1990) vara den viktigaste 
faktorn till att lindra stress och negativa psykologiska ansträngningar på arbetsplatsen (Karasek 
& Theorell, 1990, s. 135). Det finns två olika typer av stöd enligt Karasek och Theorell (1990). 
Den första kallas för socioemontional support (emotionellt stöd). Den andra formen av stöd är 
instrumental social support (instrumentalt stöd). 

Emotionellt stöd: Emotionellt stöd mäts till vis del genom den sociala och den emotionella 
integrationen och tilliten som sker mellan medarbetare, överordnade och andra människor som 
individen interagerar med inom verksamheten. Det emotionella stödet kan också mätas genom 
sammanhållningen och integrationen som sker i olika former av grupper, så som arbetsgrupper 
(Karasek & Theorell, 1990, s. 70). 

Instrumentellt stöd: Instrumentellt stöd mäts via de extra resurserna som individen får ta del av 
som är försedd av kollegor eller överordnade. Ömsesidigt beroende mellan kollegor och 
överordnad och nödvändig samordning av arbetare som genomför komplexa arbetsuppgifter kan 
leda till stress om individen inte får tillräckligt med instrumentalt stöd (Karasek & Theorell, 
1990, s. 71). 

Informativt stöd: redogörs i AFS 2001:1 av Arbetsmiljöverket (2002) och informativt stöd mäts 
via dialoger som är till för att skingra oklarheter i verksamheten. Det kan bestå av allt ifrån 
information om verksamhet så som möten eller implementeringar av nya system eller 
erfarenhetsutbyten kollegor eller medarbetare emellan. Vidar menar AFS 2001:1 att ett ökat 
lärande förbättrar både individers kompetens men också viljan att söka sig till nya utmaningar. 
Med detta så stärks självkänslan och risken för ohälsa minskar. När individer utsätts för stressade 
situationer leder detta till känsla av oro och ångest vilket leder till att individer hanterar 
information och utmaningar sämre. Stressen blir då ett hinder för nytt lärande. House (1981) 
menar att informativt stöd är den typen av stöd där en individ förser en annan individ med 
information som kan hjälpa personen i fråga att hantera personal och arbetsmiljömässiga 
problem. Till skillnad från instrumentellt stöd, där en annan person hjälper en annan att lösa 
problem, så handlar det informativa stödet om att personen i fråga ska hjälpa sig själv. 
Exempelvis att informera en arbetslös person angående olika jobbmöjligheter istället för att lära 
personen i fråga hur hen får ett jobb. Det först nämnda är informativt stöd och det sistnämnda är 
instrumentellt stöd. 
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Enligt de Jonge och Kompier (1997) kommer en individ som inte får tillräckligt med socialt stöd 
på sin arbetsplats löpa större risk för både mental och fysisk ohälsa. Brist på socialt stöd ökar 
risken för att befinna sig i ett läge av ohälsa trefaldigt. När en person känner sig hemmastadd och 
trivs i sitt nätverk på arbetsplatsen uppstår det en känsla av samhörighet, individen känner sig 
som en del av något större och känner sig behövd i sitt arbete. Denna samhörighet kallas även för 
social integration. Den sociala integrationen ökar i sin tur självkänslan hos individer, det har 
även visat sig att de individer som är socialt integrerade både lever längre, är mindre känsliga för 
infektioner och är överlag mindre deprimerade än de individer som inte är socialt integrerade 
(Nordin, 2013, s, 45). De Jonge och Kompier (1997) menar att om det finns höga psykologiska 
krav, högt beslutsfattande och högt socialt stöd på arbetsplatsen kan detta bidra till ökad 
arbetsmotivation hos den anställde. 

I en kvantitativ studie genomförd av Johnson och Hall (1988) undersöktes relationen mellan den 
psykosociala arbetsmiljön och hjärt-kärl sjukdomar. Studien genomfördes på 13,779 svenska, 
manliga och kvinnliga arbetare. Studien visar att arbetskrav, kontroll över arbetet och 
medarbetares sociala stöd var faktorer som påverkar risken för hjärt-kärl sjukdomar. Studien 
visar att de fall där socialt stöd var lågt ökade risken för hjärt-kärl sjukdomar. Om individen 
istället upplevde högt socialt stöd från sina kollegor så minskade risken för hjärt-kärl sjukdomar 
(Johnson & Hall, 1988, s. 1338-1340). 

Ariani (2017) genomförde en kvantitativ studie i Indonesien med 369 handelshögskolor. I 
studien undersöktes det om de sociala relationerna har en påverkan på motivationen att lära sig. 
Resultatet av studien visar att de sociala relationerna påverkar elevernas motivation att lära sig 
och nå kursmålen. Upplever eleverna stöd från klasskamrater var det troligt att de kände sig 
motiverade att lära sig och nå målen. Studien visar att de elever som inte uppskattar att ha 
stödjande relationer med andra elever ofta har problem med studierna (Ariani 2017) 

I en av studie av Yang, Sliter, Cheung, Sinclair och Mohr (2017) utforskas ”den mörka sidan” av 
hjälpsamt beteende på arbetet. Studien genomfördes på 142 vårdsjuksköterskor där de fick fylla i 
en dagbok veckovis i 12 veckor. Syftet med studien var att undersöka det sociala stödet bland de 
anställda och se om det sociala stödet påverkade medarbetarnas engagemang. Forskarna 
fokuserade på relationen mellan de medarbetare som tog emot det sociala stödet och de 
medarbetare som tillhandahöll det sociala stödet.  Studien fann att vissa arbetsrelaterade faktorer 
så som: stabilt klimat för socialt stöd från medarbetare och överordnad dämpade de 
veckomässiga processer genom vilka sjuksköterskor återbetalar socialt stöd som mottagits från 
medarbetare vilket förutspår deras engagemang inom arbetet. Det visar sig även att stödet som 
togs emot hade större, starkare och hade en mer välgörande effekt när det sociala stöd klimatet 
från kollegor och chefer var lågt (Yang et al, 2017). 

Nordin (2013) redogör för en studie genomförd i Sverige på olika yrkesgrupper, dessa 
yrkesgrupper är till exempel; truckförare, lärare, ekonomer, undersköterskor och 
processoperatörer. Det var 3627 personer som deltog i undersökningen varav 17 % av dessa var 
kvinnor. Resultatet från studien visar att betydelsen för emotionellt stöd på arbetsplatsen är 
väldigt stor. Studien visar sig att män som har lågt emotionellt stöd på arbetsplatsen löper större 
risk att slås ur arbetsmarknaden, det vill säga att de sjukskrivs och förtidspensioneras i högre 
grad än de män som upplever hög grad av emotionellt stöd på arbetsplatsen. Kvinnor som 
upplever lågt emotionellt stöd på arbetsplatsen visar sig dock bli inlåsta i arbetslivet, det vill säga 
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att de byter arbete i lägre grad än de kvinnor som upplever högt emotionellt stöd på 
arbetsplatsen. 

Jungst och Blumberg (2015) genomförde en studie i Nederländerna på 217 studenter där de ville 
undersöka de konflikter som uppstod på arbetsplatsen, exempel på detta kan vara förhållanden 
mellan arbetstagare eller att medarbetarna var oense om en arbetsuppgift, och hur dessa 
konflikter påverkar kvalitén på det utförda arbetet. De undersökte hur arbetsengagemang 
förmedlar denna relation och huruvida ett socialt nätverk med hög kvalité förmildrar förhållandet 
mellan konflikt, arbetsengagemang och prestandan på det utförda arbetet. Resultatet visar att 
arbetsengagemang fungerar som en medlande mekanism mellan konflikter i arbetsuppgifter och 
prestanda på det utförda arbetet. De fann också att den indirekta effekten av arbetsengagemang 
var avgörande beroende på hur kvalitén av de sociala nätverken. När kvalitén på de sociala 
nätverken var högt så hade både arbetsuppgifts-relaterade och förhållande-relaterade konflikter 
ingen negativ influens på sambandet mellan arbetsengagemang och prestanda (Jungst & 
Blumberg, 2015). 

2.5 Sammanfattning tidigare forskning 
Sammanfattningsvis har den tidigare forskning som presenterats ovan ha positiva resultat mellan 
faktorerna ledarskap, sociala relationer och motivation. Det sociala stödet anses vara en viktig 
faktor för motivationen och hälsan vilket styrks av ovan beskrivna artiklar. Tidigare forskning 
som är gjord kring ledarskap och motivation tyder på att det finns ett samband mellan olika 
ledarstilar och motivation. Även om vår studie inte undersöker skillnader mellan ledarskapsstilar 
och motivation anser vi ändå att forskningen är relevant för vår studie. Detta för att det är de 
anställdas upplevelse av ledarskapet och hur det påverkar motivationen i sig som är det viktiga, 
den tidigare forskning vi har valt styrker att det finns skillnad mellan motivation och olika 
ledarskapsstilar. Forskningen om motivation är också relevant för vår studie, detta för att visa att 
det finns olika motivationsfaktorer som till exempelvis det sociala stödet och belöning så som 
visad uppskattning. 

Teorierna som studien utgår ifrån ingår även i den tidigare forskningen som presenterats, vilket 
styrker teoriernas relevans i vår studie då vår studie undersöker liknande område som den 
utvalda tidigare forskningen. Det som skulle kunna dra ner relevansen för en del av den tidigare 
forskningen är att den inte är gjord i Sverige eller närliggande länder. Däremot har den ändå 
liknande syften som vår studie. 
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3. Metod 
I följande kapitel kommer det att redovisas för studiens tillvägagångssätt, metodval, val av 
organisation, urval, respondenter, validitet, reliabilitet, analysmetod, etik och datainsamling 
kommer att redovisas. Detta för att skapa en förförståelse hos läsaren för hur studiens 
grundarbete har utformats. 

3.1 Val av organisation 
Kontakt togs med den verksamhet där en av oss, uppsatsförfattarna, tidigare hade genomfört sina 
verksamhetsförlagda studier. Efter att vi hade förklarat vårt syfte och frågeställningar så bokades 
ett möte med verksamhetens HR-chef där hen informerades om studiens; syfte, metodval och hur 
mycket resurser som behövdes av verksamheten i form av arbetstid. HR – chefen gav oss sedan 
tillåtelse att söka oss vidare till rektorerna i verksamheten för att få tag på respondenter. Därefter 
fick vi mail kontakt med en rektor som vidarebefordrade mailet till arbetslagen på skolan där vi 
nästan direkt fick in de respondenter som söktes. 

3.2 Val av empiri 
Motivation 
Det är många andra forskare likt oss som hade studerat motivation, detta upptäcktes vid sökandet 
efter tidigare forskning. Flera forskare hade använt sig utav av teorin Self determination theory 
(SDT) av Deci & Ryan (2000) och teorin Effort reward imbalance (ERI) av Siegrist (2012). 
Därefter studerades ovan nämnda teorier och det var där intresset för dessa teorier väcktes ännu 
mer, vilket resulterade i att teorierna arbetades in i den här studien samt det skapades en 
förståelse för teorierna. Användbarheten av dessa teorier motiveras av att de var välanvända i 
tidigare forskning kring samma område. 

Ledarskap 
Det finns många olika former av ledarskapsstilar, dock ansågs dessa inte vara relevanta för vår 
studie. Däremot sågs potentialen till att använda oss av en ledarskapsmodell som har varit 
familjär med oss under vår tid på Högskolan i Halmstad, teori X och Y av McGregor (2005). 
Detta då teori X och Y av McGregor (2005) inte endast är en teori om ledarskapsstil utan även 
om de anställdas syn på arbete (McGregor 2005).  Tidigare forskning visar på att teori Y leder till 
positiva hälsoeffekter i verksamheten där den appliceras (Larsson, Vinberg & Wiklund, 2008). 
Dock nämns inte motivation i det här sammanhanget, där av blir det intressant att undersöka om 
teori Y eller teori X leder till motivation hos de anställda.  

3.3 Metodval 
Från början var den här studien tänkt att genomföras med hjälp utav kvantitativ metod. Vår tanke 
presenterades för verksamheten där studien skulle genomföras på. Tyvärr kunde de inte avsätta 
tillräckligt med resurser för att studien skulle ha möjlighet till att genomföras kvantitativt. Där av 
bestämdes att en omformulering av studien var det bästa så att studien kunde genomföras med 
hjälp utav intervjuer. Med hjälp utav intervjuerna kunde vi få fram data i form av; åsikter, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter som sedan kunde studeras djupare i forskningen och 
undersöka bakomliggande faktorer. Genom kvalitativa intervjuer kunde vi ställa mer komplexa 
frågor till respondenterna, för att besvara frågeställningar behövdes det skapas en förståelse för 
hur saker och ting fungerar och se om och eller hur faktorerna är sammankopplade (Denscombe 
2016, s. 265). Vid skapandet av en intervjuguide valdes därför att utforma intervjuguiden som 
semistrukturerad där intervjun utgår ifrån ett färdigställt dokument med ämnena och baserade i 
de valda teorierna.  Intervjuguiden har öppna frågeställningar som ger möjlighet att kunna 
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påverka flödet av intervjun och ordningen på intervjun under intervjuns gång. Det gav 
möjligheten till respondenterna att vara mer öppna och så vidare med sina svar och få en chans 
att utveckla sina svar. Vid användandet av semistrukturerade intervju finns det möjlighet att 
påverka samt ändra intervju-frågorna under tiden intervjun pågår (Denscombe 2016, s. 266). 

3.4 Urval 
Urvalsramen var det som utgjorde själva grunden för hur urvalet skulle göras (Denscombe 2016, 
s. 266). Med anledning av syftet valdes att avgränsa urvalet till läraryrket. Där av söktes en 
verksamhet inom skolväsendet. Läraryrket ansågs vara intressant för studiens syfte och 
frågeställningar då det är ett yrke som bland annat involverar mycket kontakt med olika 
människor. Utöver kontakten med alla människor är det även ett yrke som generellt sett ses som 
lågavlönat. Det här gör det till en intressant yrkesgrupp att undersöka, detta för att se vad som 
motiverar lärarna till att göra ett bra arbete.  Varken ålder, kön eller andra bakgrundsvariabler 
hade relevans för studiens syfte. Där av behövdes det inte heller göra någon form av antingen 
representativt eller explorativt urval (Denscombe, 2016, s. 63). Explorativt används i mindre 
undersökningar och förknippas med kvalitativa data. Explorativt urval används för att undersöka 
relativt outforskade ämnen och för att uppräcka nya teorier och idéer. Detta ger forskaren 
möjlighet att generera insikter och information. Representativt urval brukar associeras med 
kvantitativa undersökningar. Representativt urval utgör ett tvärsnitt av populationen som matchar 
populationen när det gäller sammansättning och beståndsdelar. Detta byggs på urvalsprocedurer 
som inkluderar relevanta faktorer och stämmer överens med proportionerna i hela populationen 
(Denscombe, 2016, s.63-64). 

Skolan vi fick möjlighet att genomföra vår studie på är en F-9 skolan, det vill säga att det elever 
går på skolan från och med förskolan upp till nionde klass. Efter godkännande från skolans 
rektor sköttes kommunikationen direkt med respondenterna, men urvalet skedde spontant och 
frivilligt från respondenternas sida. Detta minskade risken för att urvalet skulle bli påverkat, 
chefen skulle annars kunna välja ut personer som hen tror kommer ge en positiv bild av 
verksamheten (Ahrne & Svensson, 2015, s. 40). I undersökningen användes även ett 
snöbollsurval då efter kontakt med en av respondenterna ställdes frågan om denna person visste 
fler av sina kollegor som var villiga att ställa upp på intervjun (Denscombe, 2016, s. 76). 

3.5 Datainsamling och genomförande 
Studien genomfördes med hjälp utav en deduktiv ansats. Deduktion innebär att studien har utgått 
från valda teorier som hjälper till att analysera empirin (Watt Boolsen, 2007, s. 26). 
Datainsamlingen genomfördes under två separata intervjutillfällen, detta för att intervjua sex 
respondenter varav en respondent inte kunde den föreslagna veckan. Under första 
intervjutillfället intervjuades fem personer för att sedan intervjua den sista personen en vecka 
senare. Samtliga intervjuer har spelats in efter att respondenterna har utryckt sitt samtyckte. 

Första intervjutillfället 
Första intervjutillfället bestämdes efter mail-kontakt med respondenterna. Respondenterna fick 
förslag på fyra dagar för att genomföra intervjuerna där respondenterna själva fick välja dag och 
tid. Fem respondenter valde samma dag vilket resulterade i en halvdag full av intervjuer. Det 
bestämdes tid och träff med alla respondenter och därefter genomfördes intervjuerna i ett avskilt 
rum. Innan intervjuernas början försäkrades det om att respondenterna tagit del utav 
informationsbrevet som mailats ut en vecka tidigare. Med hjälp av informationsbrevet 
försäkrades det om att de etiska forskningsprinciperna följts. Intervjuerna var semistrukturerade 
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vilket gjorde att det var möjligt för oss att under intervjuns gång ställa intressanta följdfrågor 
som dök upp. Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 15 minuter upp till 45 minuter. 
Intervjuerna hjälpte oss att få svar på bland annat hur lärarna upplever de sociala relationerna, 
ledarskapet och motivation till att göra ett bra arbete. 

Andra intervjutillfället 
Då en respondent hade förhinder vid första intervjutillfället fick respondenten bestämma ett nytt 
datum. Även här försäkrades det om att respondenten tagit del av informationsbrevet för att 
försäkra oss om att de forskningsetiska principerna har uppfyllts. Även den här intervjun var 
semistrukturerad och pågick under 21 minuter. 

Transkribering 
Samtliga intervjuer har spelats in och därefter transkriberats. Inspelningarna och 
transkriberingarna kommer att förvaras säkert av oss uppsatsförfattare fram till uppsatsens slut. 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Studien har genomförts med en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ 
metod ger bra resultat när syftet är att få fram bland annat känslor och åsikter och förstå dessa på 
djupet (Denscombe, 2016, s. 265). Validitet syftar till trovärdighet och att visa att data är exakt 
och stämmer. Vid användning av kvalitativa metoder kan det vara svårt att visa trovärdigheten då 
resultatet baseras på subjektiva upplevelser som återges av intervjupersonen (Denscombe 2016, 
s. 410). För att öka trovärdigheten i forskningen kan forskaren försöka verifiera intervjudatan 
genom andra intervjuer samt leta efter återkommande teman i genomförda intervjuer 
(Denscombe, 2016, s. 286-287). 

Med reliabilitet menas att andra forskare ska kunna uppnå samma resultat och komma fram till 
samma slutsatser. För att stärka reliabiliteten är det därför viktigt att metoder, analyser och 
tillvägagångssätt är tydligt förklarade för att andra forskare ska kunna återskapa forskningen. 
Detta kan dock vara svårt i kvalitativa studier, då empirin representeras av ett antal personers 
högst subjektiva berättelser (Denscombe, 2016). 

3.7 Analysmetod 
Vid analys av resultatet användes innehållsanalys som analysmetod. Innehållsanalys kan 
användas på alla texter som exempelvis transkriberats ifrån en ljudfil och hjälper till att 
kvantifiera innehållet i texten. Innehållsanalysen kan även hjälpa till att hitta ”gömda” delar i 
texten och använder sig utav en metod som är tydlig och gör det möjligt för andra forskare att 
upprepa processen (Denscombe, 2016, s. 392-392). 

Materialet delades sedan upp jämt mellan oss uppsatsförfattare och transkriberades på varsitt 
håll. Efter diskussioner och jämförelse med materialet användes meningskategorisering. Därefter 
delades materialet in i kategorier. Kategorierna är följande och baseras på studiens 
frågeställningar: 
¥Hur upplever individen de sociala relationerna på arbetsplatsen? 
¥Hur upplever individen ledarskapet på arbetsplatsen? 
¥Hur upplever lärarna motivationen till arbete? 
¥Hur bidrar ledarskap och sociala relationer till motivation i arbetet? 
Användning av meningskategorisering (Kvale, 1997, s. 178-180) hjälpte oss att få en överblick 
av materialet.  
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3.8 Etik 
För att försäkra oss om att forskningen har skett på ett etiskt sätt användes Vetenskapsrådets 
etiska huvudprinciper (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet uppnås genom att det innan 
intervjun skickades det ut ett informationsbrev. Informationsbrevet innehöll information så som 
studiens syfte, villkor för deltagandet, att studien är helt frivilligt och att deltagaren när som helst 
kan avbryta sitt deltagande i studien utan förklaring. Det fanns också kontaktinfo till båda oss 
uppsatsförfattare om det skulle finnas några eventuella frågor (Vetenskapsrådet, 2002). 
Samtyckeskravet var nästa steg som var viktigt för oss att följa, här inhämtades respondenternas 
samtyckte till att genomföra studien då informationsbrevet var väldigt tydligt med att studien var 
helt frivillig att delta i. Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att i informationsbrevet 
informera deltagarna om att materialet inte kommer vara tillgängligt för någon obehörig och att 
allt material kommer behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet uppnåddes i sin tur då de 
uppgifter som samlades in endast använt till studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationsbrevet och intervjuernas genomförande stöttade att de etiska principerna för 
forskning följdes. Deltagarna har fått chansen att läsa syfte, att det är frivilligt att delta i studien 
och att deltagaren när som helst kan avbryta studien, att svaren kommer vara konfidentiella samt 
vem som kommer ha tillgång till uppgifterna. Det här berättades innan varje intervju började för 
att säkerställa att deltagarna inte missuppfattat vårt brev. Det frågades även om tillåtelse till att 
spela in intervjun. De insamlade och transkriberade materialet förvaras säkert av oss 
uppsatsförfattare tills uppsatsen är färdigställd och kommer därefter att raderas och förstöras. 

3.9 Metoddiskussion 
Studien har genomförts med hjälp utav kvalitativ metod och grundades på sex intervjuer. 
Intervjuer lämpar sig bra om syftet är att förstå någons åsikter, uppfattningar, känslor och 
erfarenheter (Denscombe, 2016, s. 265). Intervjuerna har genomförts på en ostörd plats där 
respondenten och intervjuaren haft en 90 graders vinkel mellan sig. Genom det här minimerades 
eventuella risker som kunde gjort att intervjun hade blivit störd eller respondenten hade känt sig 
obekväm (Denscombe, 2016, s. 276-277) 

Innan varje intervju försäkrades det att respondenten hade tagit del av vårt informationsbrev samt 
bekräftade om det fanns tillåtelse till inspelning av intervjun. Varje intervju inleddes med en lite 
öppnare fråga (se bilaga intervjuguide) innan intervjun gick vidare till huvudämnena. Detta för 
respondenten skulle känna sig bekväm med situationen (Denscombe, 2016, s. 277). Varje 
intervju avslutades med att respondenten fick möjlighet att fritt berätta om hen hade något att 
tillägga eller om intervjuarna hade missat att fråga om något, vilket rekommenderas av 
Denscombe (2016). 

En nackdel med intervjuer kan vara intervjuareffekten. Med intervjuareffekten menas att 
respondenterna endast ger de svar som de tror intervjuaren vill ha. Det kan också bero på rädsla 
eller att de känner sig besvärade av frågorna (Denscombe, 2016, s. 270-271). Det var en person i 
studien som var lite tveksam angående ljudinspelning, detta kan bero på rädsla för vad hen skulle 
säga skulle komma ut till andra personer. 

Respondenterna gav väldigt lika svar gällande våra frågor och det kunde urskiljas teman mellan 
dessa frågor. Genom att flera hittade återkommande teman i intervjuerna resulterade det i större 
tillit i vår forskning (Denscombe, 2016, s. 287). För att vår forskning skulle varit ännu mer 

!  14



Uppsatsförfattare, Markus Meltzer Sebastian Magnusson

tillförlitlig hade en metodkombination kunnat användas. Genom att använda oss utav en 
metodkombination hade det först kunnat skickas ut enkäter som sedan kunnat bekräftas eller 
dementeras genom intervjuerna. Skulle resultaten från enkäterna stämma överens med resultaten 
från intervjuerna hade detta ökat trovärdigheten (Denscombe, 2016, s. 212) Användning av 
kvantitativ metod och enkäter var dock ingenting det fanns möjlighet till då organisationen i 
fråga inte kunde hjälpa oss med detta. Även tiden var en faktor som gjorde det här svårt. 

Vi ville med den här studien skapa en förståelse för individerna och att resultatet ska vara 
överförbart. Med överförbarhet menar Denscombe (2016) att läsaren tar in och använder sig av 
information från en studie och senare med egen förmåga överväger om resultatet kan användas i 
sin egen forskning och jämförbara fall. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning fynden 
skulle kunna överföras till andra fall (Denscombe, 2016). Det gjordes försök i att få tag i fler 
respondenter men tiden löpte ut utan att det var fler respondenter som var villiga att ställa upp. 
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4. Resultat och analys 
Följande kapitel kommer att redovisa valda delar av den insamlade empirin kopplat till 
teorierna som studien utgår ifrån. Våra resonemang kommer bland annat att bekräftas genom 
citat tagna ifrån intervjuerna. Efter avslutade intervjuer har materialet transkriberats och det är 
den här transkriberingen som använts för att kunna redogöra för resultatet. 

4.1 Hur upplever individen ledarskapet på arbetsplatsen? 
Samtliga respondenter upplever att ledarskapet är bra på arbetsplatsen. Flera respondenter 
påpekar dock att rektorn endast varit där under ett år och inte hade hunnit ”sätta sin egen prägel” 
på skolan ännu. Med detta menar respondenterna att det är först nu som rektorn skulle visa vad 
hen går för. 

”Nu har vi ju en rektor som har varit här ett år så vi får se nästa läsår när hen väl har fått göra 
sina avtryck på organisationen. Men den bilden jag har av hen just nu är att hen är väldigt 
effektiv och har inte bara möten för mötets skull så att de verkligen ska leda till något, vilket jag 
uppskattar hen är tydlig vilket är viktigt, det är ju en effektivitet i tydligheten” – Respondent tre. 

En annan syn som delas av samtliga respondenter var att de hade väldigt mycket frihet i sitt 
arbete. De har såklart riktlinjer att utgå ifrån som är framställda av Skolverket och andra centrala 
riktlinjer som är bestämda på kommunal nivå. Men som respondent nummer fyra uttryckte är det 
upp till dem själva att forma lektionerna på det sätt som de anser vara bäst. 

”Men jag har ju stor frihet...jag styr, dels styr jag över hur jag vill tolka läroplanen. Jag jobbar 
ju mot syftet men jag har ju ändå en frihet att lägga upp mina lektioner. Alltså kravet är ju att jag 
ska försöka göra vad läroplanen säger. Men inom den ramen har jag en stor frihet” – 
Respondent fem. 

De anställda upplever att de har hög kontroll över sitt arbete. De får själva styra och planera över 
sitt arbete. Det enda sättet som lärarna upplever att de ”avgränsas” på, är i arbetslagen då de 
ibland hålls tillbaka med att lära ut vissa delar för att det är för tidigt att lära ut till sina elever. 
Det här kan dock inte tolkas som att lärarna blir kontrollerade då det alltid är gemensamma och 
demokratiska beslut som fattas i arbetslagen. Lärarna får fortfarande vara delaktiga i beslutet och 
det är inge som säger åt dem hur de ska genomföra sitt arbete. 

Respondenterna känner sig inte kontrollerade utav rektorn. Rektorn inverkar inte på hur lärarna 
genomför sitt arbete, så länge det blir genomfört och att det genomförs bra så yttrar hen sig inte 
för hur arbetet ska genomföras. Det lyfts även av majoriteten av respondenterna att rektorn inte 
är speciellt närvarande. Det har lyfts som ett exempel att en av respondenterna ser det som ett 
gott tecken att rektorn inte är närvarande, för när rektorn väl dyker upp brukar det vara allvarliga 
saker. Rektorn har dock börjat vara mer närvarande och ibland dyka upp i klasserna och bara se 
hur det står till med eleverna och med lärarna. Det här anses av lärarna inte vara ett sätt för 
rektorn att kontrollera deras arbete. Respondenterna ser det som ett sätt för rektorn att visa att 
hen bryr sig om sina anställda och sina elever 

En faktor för att vara en teori Y människa enligt McGregor (2005) är att arbetet ska vara lika 
naturligt som lek och vila, arbetet anses vara en del av individens personlighet. Många av 
respondenterna lyfter just fram det karaktärsdraget. En av respondenterna menar på att hen aldrig 
är ”borta” från skolan, hen vill inte sjukskriva sig och gör det endast när det är absolut 
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nödvändigt. En annan respondent hänvisar just till lönen och menar att människor blir och förblir 
lärare just för att de älskar att lära ut. Om individen skulle arbetat som lärare för andra faktorer 
som lön och arbetsförmåner skulle personen i fråga inte arbetat som lärare. 

”Ansvaret sätter jag rätt så högt. Även om man bara har elever en kortare period ska man ta 
ansvar för det och inte gå någon genväg där och då får man ha kontroll på det och vad dem gör. 
Det tror jag inte att någon släpper på det ansvaret, sen tycker jag om att ha detta ansvar. Om 
man säger att “nu är det du som har koll på det” för att man har det. Jag skulle inte vilja bli 
tillsagd, att jag ska göra det och det och så har man inte kontroll på det man ska göra, det är 
mer positivt om man har en uppgift där “nu ska dem kunna detta och detta” och sen är det jag 
som har ansvar att nå dit och sen får de kolla det.” – Respondent två. 

McGregor (2005) menar även att en teori Y människa i de fall hen åtar sig, inte bara accepterar 
ansvar utan även efterfrågar ansvar vilket kan ses stämma in på vad Respondent två beskriver. 

När respondenterna ombads att berätta om sin upplevelse av kontroll och ledarskap på arbetet så 
var det flertalet av respondenter som berättade om hur rekryteringen går till på skolan. De 
anställda har en stor roll i vilka som rekryteras, dock är det alltid medvetna om att rektorn har det 
slutgiltiga beslutsfattandet i rekryteringen. När det ska tillsättas en ny tjänst på skolan så 
kontaktar rektorn de som påverkas av rekryteringen, det vill säga de som kommer bli den 
nyanställdas kollegor och ber dem vara med på ett möte med nyanställda. Senare får 
medarbetarna diskutera med varandra och lyfta sina åsikter och tankar kring den sökande. 
Rektorn menar att det är väldigt viktigt att alla fungerar och kan samarbeta i arbetslaget. Detta 
förhållningssätt stämmer återigen in på McGregor (2005) beskrivning av teori Y. Detta för att, 
utifrån lärarnas beskrivning, verkar det som att rektorn ser att de anställda har potential och 
väljer att utnyttja den här potentialen istället för att anse de anställdas kunskap som otillräcklig. 
McGregor (2005) menar att ledare som har ett teori Y tänk om sina anställda uppmärksammar att 
sina anställda sitter på mycket kunskap och att ledaren ska utnyttja den kunskapen hos sina 
anställda och inte bara ta den för givet. 

Teori X blir inte påtagligt på samma sätt som teori Y blir (McGregor, 2005). De anställda 
upplever inte att rektorn agerar utifrån ett teori X synsätt. De känner sig inte kontrollerade eller 
styrda, de har ingen form av morot eller piska som är påtaglig, respondenterna trivs med att 
planera och genomföra arbetet frivilligt samt söker ansvar i deras roller som lärare. Dessa ovan 
nämnda karaktärsdragen är mer påtagliga hos teori Y människor och inte hos teori X människor 
som anses vara lata och ha en ovilja till arbete (McGregor, 2005, s. 47-48). 

I likhet med vår studie har Larsson, Vinberg och Wiklunds (2008) undersökt vilken av teori X 
eller Y som gav verksamheten bäst resultat, så som kvalité på det utförda arbetet och de 
anställdas välbefinnande. Deras studie visar på att det finns negativa samband mellan teori X och 
det arbete som individen utför, exempelvis kvalitén på det utförda arbetet. Vårt resultat tyder på 
att de anställda upplever ett teori Y ledarskap och är teori Y människor. Teori Y människor kan 
enligt Larsson, Vinberg och Wiklund (2008) leda till bättre kvalité och mindre hälsoutfall. 

I likhet med vår studie har tidigare studier som har undersökt ledare och olika ledarskapsstilars 
påverkan på de anställdas hälsa visat att olika ledarstilar har påverkan på de anställdas hälsa och 
välbefinnande. Det transformativa ledarskapet gav bättre påverkan gällande den anställdes 
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resultat och välbefinnande på arbetsplatsen medan transaktionsledarskapet har sämre påverkan 
på de anställdas resultat och välbefinnande (Eyal & Roth, 2010; Skakon et al, 2010) Det 
transformativa ledarskapet kan liknas med teori Y, då teori Y hävdar att de anställda är 
självstyrande och tar eget ansvar likt det transformativa ledarskapet, medan det transaktionella 
ledarskapet kan liknas med teori X, där det ses som ett ledarskap som kännetecknas utav 
kontrollerade metoder som också liknar det transaktionella ledarskapet. I vår studie har det visat 
sig att de anställda upplever att deras ledare har ett teori Y förhållningssätt, till verksamheten och 
sina anställda. Detta i sin tur leder till positiva hälsoeffekter för de anställda inom verksamheten 
där vi har genomfört vår studie (Eyal & Roth, 2010; Skakon et al, 2010). I resultatet, och tidigare 
forskning, kan vi se positiva kopplingar mellan teori Y och motivation då teori Y utgår bland 
annat ifrån självbestämmande. Lam och Gurlands (2008) studie visar att självbestämmande 
arbetsplatser leder i sin tur till ökad motivation och arbetstillfredsställelse hos de anställda. Detta 
i sin tur skulle styrka att respondenterna i vår studie skulle uppleva en högre grad av 
arbetstillfredsställelse och motivation när de befinner sig i en verksamhet som har ett teori Y 
förhållningssätt, vilket respondenterna upplever att de gör. 

4.2 Hur upplever individen de sociala relationerna på arbetsplatsen? 
Samtliga respondenter upplever att de sociala relationerna mellan kollegorna är bra på 
arbetsplatsen. Samtliga upplever att de får stöd och hjälp av sina kollegor när de behöver, samt 
att de ställer upp för varandra vid behov. Flertalet respondenter upplever även att en del kollegor 
själva erbjuder sig att hjälpa till om dem ser att någon har det jobbigt medan en respondent 
upplever att de är lite sämre på just det området, alla upplever dock att de får stöd och hjälp om 
de ber om det. Majoriteten av respondenterna lyfter även att de värnar om varandra, både privat 
och arbetsmässigt. Det vill säga att de är öppna mot varandra och frågar om något är på tok. Om 
något är på tok samarbetar de och ställer upp på att ta varandras arbetsuppgifter, hålla i någon 
lektion eller någon annan planerad aktivitet. 

I en studie av Jungst och Blumberg (2015) undersöktes 217 nyexaminerade studenter på deras 
nya arbetsplats för att se om hur konflikter på påverkade kvalitén på det utförda arbetet. 
Samtidigt ville de se hur konflikter påverkade de anställdas arbetsengagemang. Resultatet från 
studien visar att arbetsengagemang fungerar som en medlande mekanism mellan konflikter och 
prestandan på det utförda arbetet (Jungst & Blumberg, 2015). De fann också att kvalitén på det 
sociala nätverket har en förmildrande effekt av konflikterna på arbetsplatsen. Det vill säga att när 
det sociala nätverket var bra så har inte konflikterna någon påverkan på arbetsengagemang och 
prestanda på det utförda arbetet. Respondenterna i vår studie upplever god samhörighet med 
varandra och har ett starkt förtroende sinsemellan, vilket kan liknas med ett starkt socialt 
nätverk. Ett starkt och välfungerande socialt nätverk leder mer sällan till konflikter som har 
effekt på det utförda arbetet eller engagemanget på arbetsplatsen (Jungst & Blumberg, 2015). 
Respondenternas starka sociala nätverk skulle med stöd i tidigare forskning kunna innebära att 
konflikter som uppstår på arbetsplatsen inte får lika stor effekt på arbetsengagemang och 
motivationen hos de anställda. 

Flertalet respondenter känner att de får stöd och hjälp av chefen om de skulle be om det. Många 
uppger dock att de sociala relationerna med chefen inte är lika bra som relationerna med kollegor 
vilket främst beror på att de inte ser chefen så ofta. Flertalet respondenter upplever att de har 
förtroende för utfört arbete, både från kollegor och för chefen. Som det nämns ovan så upplever 
lärarna frihet i sitt arbete och har möjlighet att utforma arbetet själva. Flertalet respondenter ser 
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det som en bekräftelse på förtroende i arbetet. När frågan om hur viktigt förtroende i arbetet var 
för respondenterna blev ett av svaret det här: 

”Oerhört mycket, om det inte finns förtroende så behöver jag inte vara där oavsett om det är 
från rektorn eller föräldrarna eller från kollegor.” – Respondent tre. 

Emotionellt stöd tolkas av Karasek och Theorell (1990) som tilliten som människan har till de 
personer som personen i fråga interagerar med, i lärarnas fall är detta; eleverna, kollegor och 
rektorn. Som tidigare nämnt i vår studie så är förtroendet mellan kollegorna väldigt starkt. En av 
respondenterna lyfter dock att det ibland kan ske en form av ”krock” mellan hen själv och några 
av sina kollegor. I detta fall rörde det sig om att de hade olika sätt att lära ut på, respondenten 
hade en syn medan kollegan hade en annan. Detta hindrar dock inte respondenten till att 
genomföra sitt arbete och hänvisar just till den ömsesidiga respekten som lärarna har för 
varandra. Oavsett om de har olika syn på lärande så respekterar de varandra och låter var och en 
lära ut på det sättet hen förespråkar. Samtliga respondenter upplever trots detta ett bra 
emotionellt stöd och god trivsel på arbetsplatsen. Skulle det emotionella stödet och trivseln i 
stället var lågt på arbetsplatsen skulle det kunna leda till ohälsa och försämrat välbefinnande 
(Nordin, 2013). 

Samtliga respondenter i vår studie anger att de känner starkt socialt stöd från sina kollegor och 
att kollegorna har stark sammanhållning. Detta förklarar respondenterna, leder till bättre trivsel 
på deras arbetsplats. Tidigare forskning och teorier visar att lågt socialt stöd på arbetsplatsen 
leder till mer sjukskrivningar hos de anställda och kan leda till förmildrande effekt av ett pressat 
arbete med låg kontroll och höga krav (Karasek & Theorell, 1990; Nordin, 2013). Karasek och 
Theorell (1990) och Nordin (2013) belyser hur viktigt det sociala stödet är i arbetslivet för de 
anställda. De positiva med att våra respondenter inte upplever lågt socialt stöd på arbetsplatsen är 
att det likt tidigare forskning förhoppningsvis leder till bättre trivsel på arbetsplatsen, mindre 
sjukskrivningar och att personalen känner sig mindre pressade i turbulenta perioder på 
arbetsplatsen. 

Det instrumentella stödet menar Karasek och Theorell (1990) är de extra resurserna eller 
assistansen i arbetsuppgifter som chefer eller kollegor tillhandahåller eller erbjuder till personen i 
fråga. En av respondenterna lyfter ett system de nyligen har infört. De införde systemet för att 
lärarna på skolan hade väldigt korta raster och de hade då inte möjlighet att hinna få ut alla 
elever på rast, packa ihop sitt material, gå till lärarrummet och pausa vilket detta system skulle 
hjälpa dem med. Systemet gick ut på att så kallade ”matvakter” som tar emot eleverna när en 
annan lärare ska på rast. Detta gjorde det möjlig för lärarna att ta sig till lärarrummet och pausa. 
Tid för paus, och tid överlag, är något som lärarna uppskattar väldigt mycket. Införandet av 
matvakter kan både ses som en form av att kollegorna assisterar varandra och att detta då leder 
till att varje lärare får resurser i form av tid. Både tiden och själva assistansen i sig menar 
Karasek och Theorell (1990) kategoriseras som instrumentellt stöd. Ett starkt socialt stöd, oavsett 
om det är emotionellt, instrumentellt eller informativt, på arbetsplatsen leder till mindre 
sjukskrivningar, bättre trivsel och minskar risken för att befinna sig i ett läge av ohälsa (de Jonge 
& Kompier, 1997, Johnson & Hall, 1988; Karasek & Theorell, 1990; Nordin, 2013).  

”Något annat som skulle uppskattas är ju tid, att man får mer tid” – Respondent tre. 
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Tid är ett exempel på instrumentellt stöd och en resurs som verkligen uppskattas från lärarnas 
sida. Oavsett om det är för att ta en paus, för planeringens skull eller om det är samtal med 
kollegor. Stöd, vare sig det är emotionellt eller instrumentellt, från kollegor och från överordnad 
menar Karasek och Theorell (1990) kan minska risken för att känna sig stressad i arbetet. 
Karasek och Theorell (1990) utvecklade senare denna modell till att även innehålla variabeln 
stöd. Stödet fungerar som en form av ”stötdämpare” som lindra effekterna av att befinna sig i ett 
väldigt hög ansträngande arbetet. 

I en studie genomförd av Johnson och Hall (1988) undersöktes vilken påverkan stöd hade på 
krav och kontroll i arbetet. Studien visade att de medarbetare som hade lågt stöd löpte större risk 
att bli drabbad av hjärt-kärl sjukdomar. Detta stödjer påståendet att god socialt stöd på 
arbetsplatsen, oavsett om det är emotionellt eller instrumentalt, påverkar hälsan positivt. I 
förhållande till vår studie så tyder det på att medarbetarna inte befinner sig i någon risksituation 
kopplat till socialt stöd, då det upplevs som högt av majoriteten av respondenterna. Det som 
organisationen vi har genomfört vår studie på, hade kunnat göra bättre är att ge respondenterna 
mer tid till planering, både med varandra och självständigt. Det hade lämnat mer utrymme både 
till planering av lektioner och kritiskt tänkande kring planeringen av lektionerna. Då blir 
sannolikheten större att lektionerna blir genomförda på ett bra sätt och blir mer uppskattade av 
eleverna. Vår studie visar att när eleverna uppskattar lärarens arbete så blir lärarna mer 
motiverade till sitt arbete.  

Lärarna samarbetar även och ger varandra resurser genom att de alltid försöker att ha med en 
resurslärare under lektionerna, så att resursläraren kan stötta upp ”huvudläraren”. Då halveras 
antalet elever som lärarna behöver hålla koll på. Dessutom kan de stötta varandra i pressade 
situationer. 

”Att man känner att man har stöd, men sen hur mycket man involverar varandra är en annan 
sak man känner ändå att det finns något litet intresse och att man känner då att vi kan fråga 
varandra “du ser lite trött ut, är allting lugnt? Har du mycket att rätta? Behöver du mer hjälp? 
Ska jag komma in och ta någon lektion för dig? Ska jag stötta dig?” Vi finns där för varandra 
och de relationerna är öppna och sen tvärtom att “jag behöver hjälp med detta” det är inte det 
lättaste att be om hjälp.” – Respondent tre. 

Flertalet respondenter upplever god samhörighet med kollegor. En respondent berättar om att 
personalen ibland brukar ses på fritiden på exempelvis afterwork eller fester. En annan 
respondent berättar om att hen alltid har upplevt stor samhörighet på arbetsplatsen trots allt 
personal har bytts ut under åren. När det gäller samhörighet med rektorn uppger en respondent 
att det är bra men att det är lite svårt att svara på då rektorn endast har varit på skolan i ett år. 
Samhörighet är ett sätt att mäta det emotionella stödet på en arbetsplats. Emotionellt stöd är all 
interaktion som sker mellan personen i fråga och andra personer i verksamheten (Karasek & 
Theorell, 1990, s, 70). Majoriteten av respondenterna upplever god samhörighet med sina 
kollegor vilket tyder på välfungerande emotionellt stöd på arbetsplatsen. I en studie genomförd 
av Yang med kollegor (2017) undersöktes ”den mörka sidan av att tillhandahålla stöd till 
kollegor”. Studien fokuserar på att undersöka sambandet mellan den personen som tog emot 
stödet och den som tillhandahöll stödet och se om mottagaren av stödet ”återbetalade” stödet och 
om denna interaktion nådde ett bra eller dåligt resultat. Studien visar att tillhandahålla och att ta 
emot socialt stöd var positivt och att kollegorna blev mer mottagliga till att ”återbetala” det 
sociala stödet om de blivit erbjudna det från början. Om verksamheten har ett bra socialt klimat 
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ökar också möjligheten till att ökad socialt stöd inom arbetsplatsen. I likhet med Yang och 
kollegors (2017) studie går det att urskilja återkommande mönster i vår studie, främst med 
tendensen att tillhandahålla och återbetala socialt stöd och att detta i sig skulle leda till ett 
positivt socialt klimat. Emotionellt stöd leder till positiva effekter det kan användas som ett sätt 
att dämpa de negativa effekter som följs av låg kontroll och höga krav i arbetet. Om det finns 
högt socialt stöd på arbetsplatsen kan detta bidra till ökad arbetsmotivation hos den anställde (de 
Jonge & Kompier, 1997; Karasek & Theorell, 1990). 

En respondent beskriver upplevt stöd från kollegor och chefer som: 

”Ja det får man ju, på vilket sätt? Genom samtal och sånt då jag har inget exempel så men om 
det händer något dramatiskt eller så går utanför ramarna som är utanför det vanliga arbetet så 
brukar man ju följa upp det med antingen chefen eller kollegorna, vi har ju alltid gemensamma 
möten och där lyfts ju vissa händelser, om det har varit vissa elevhändelser så då pratar man 
igenom det i arbetslaget. Då får man ju form av debriefing ” - Respondent sex. 

Utav citat ovan att döma så har respondenterna och deras kollegor tillgång till informativt stöd. 
Med det informativa stödet menas att kollegor och medarbetare emellan kan utbyta information 
med varandra för att stötta varandra i deras arbete (House, 1981). Informativt stöd kan ibland 
missuppfattas som instrumentellt stöd, det instrumentella stödet utgår ifrån att individen får stöd 
i sina arbetsuppgifter, exempel på detta kan vara tid eller andra former av resurser som ges av en 
individ till den andra (Karasek & Theorell, 1990). Medan det informativa stödet handlar mer om 
dialoger och kommunikation där en individ stöttar den andra och genom denna dialog hjälper 
individen att hjälpa sig själv (House, 1981). Respondenterna berättar om möten som de har 
tillsammans med sina kollegor varje vecka. Genom dessa möten får de möjligheter till stötting i 
sitt arbete, vare sig det gäller en konflikt med en elev eller planering inför nästkommande vecka. 
Denna form av stöttning som sker på mötena kan både tolkas som emotionellt, instrumentellt och 
informativt stöd. Det sker dels en form av interaktion mellan kollegorna, vilket skulle tyda på 
emotionellt stöd, på samma sätt som det sker en form av stöttning i form av instrumentellt stöd, 
då flertalet respondenter berättar att de får tillgång till resurser om det efterfrågas av kollegorna. 
Men det kan som sagt tolkas som informativt stöd också då det på dessa möten kan ske någon 
form av rådgivning istället för en konkret handling av tillhandahållande av resurser. Det är 
individens förhållningssätt som är avgörande för vilken typ av stöd som det bör tolkas som. Om 
personen i fråga efterfrågar instrumentellt stöd så tillhandahåller kollegorna det instrumentella 
stödet. På samma sätt som om individen skulle efterfråga informativt stöd så tillhandahåller 
kollegorna med denna form av stöd. I likhet med tidigare forskning visar vår studie att 
betydelsen av gott socialt stöd på arbetsplatsen är viktigt. Gott socialt stöd på arbetsplatsen bidrar 
till positiva hälsoeffekter för individen (de Jonge & Kompier, 1997; Johnson & Hall, 1988; 
Karasek & Theorell, 1990; Nordin, 2013). 

!  21



Uppsatsförfattare, Markus Meltzer Sebastian Magnusson

4.3 Hur upplever lärarna motivation kopplat till ledarskap och sociala 
relationer? 
Samtliga respondenter menar att den största motivationsfaktorn i arbetet är eleverna. Elevernas 
resultat, elevernas engagemang och elevernas utveckling. Andra faktorer så som lön, 
arbetsförmåner och uppskattning från chefer och kollegor är befintliga men inte lika stort som 
elevernas uppskattning, engagemang och framgång i skolarbetet. 

”Sen när man ser polletten trilla ner hos eleverna, att de förstår det man har lärt ut, det kan man 
leva på en hel månad, det är drivkraften, det är motivation A och O, det är eleverna.” – 
Respondent tre. 

”Ja, när eleven utvecklas och man tänker att detta är bra, det motiverar mig.” - Respondent ett. 

4.3.1 Elever 
När respondenterna ombads att beskriva en bra arbetsdag så refererade samtliga respondenter till 
eleverna. En av respondenterna berättade om när hen hade planerat en aktivitet för eleverna, ett 
nytt och roligt sätt att lära ut på, om eleverna senare uppskattade detta nya lärosätt och 
respondenten såg att eleverna tyckte det var roligt så upplevde de en känsla av glädje och 
motivation. Samma respondent menar också att det var en drivkraft om något gick fel med 
planeringen. Då menar hen att det var intressant att gå tillbaka i planeringen och undersöka vad 
som gick fel, samtidigt som det var mödosamt när det gick fel. En annan av respondenterna 
menar återigen att det var själva utmaningen att använda nya metoder för att lära ut och att det 
ledde till motivation. Samtliga respondenter angav sin egen version på samma historia men 
grundtanken är densamma, elevernas engagemang och intresse för vad lärarna lär ut och hur de 
lär ut är den största motivationsfaktorn. Elevernas intresse blir en form av belöning för lärarna. 
Samtliga respondenter upplever att de har kontroll över sitt arbete och de får forma och lägga 
upp arbetet precis som de vill, så länge det de lär ut stämmer överens med skolverkets riktlinjer 
och verksamhetens centrala innehåll. Som nämnt ovan så engagerar sig lärarna i sitt arbete 
genom att hitta på nya sätt att lära ut på och hitta andra aktiviteter istället för att ständigt sitta och 
läsa i en bok. De drivs av tanken att hitta nya sätt att lära ut på. Detta stämmer överens med 
Gagné och Deci (2005) beskrivning av självstyrande motivationsfaktorer, där individen 
motiveras av att, exempelvis, arbetet är roligt och att individen agerar utifrån hens egen vilja. 
Inte för att de känner sig tvingade att genomföra arbetet. Det blir en form av inre 
motivationsfaktor, att en individ är driven av inre och självstyrande motivationsfaktorer menar 
Gagné och Deci (2005) leder till; psykologiskt välmående, tillit och engagemang till 
organisationen, arbetstillfredsställelse och ökad arbetsförmåga. Detta beteende eller 
förhållningssätt stämmer även in på McGregors (2005) teori Y som menar att människor har en 
hög grad av fantasi och kreativitet som kommer att hjälpa den här personen att genomföra 
arbetsuppgifterna. Respondenterna i den här studien utnyttjar och använder sig utav sin 
kreativitet för att hitta nya sätt att lära ut på och drivs av tanken att genomföra dessa nytänkande 
aktiviteter på ett bra sätt och att det mottags av eleverna på ett bra sätt. Detta i sin tur leder till en 
bättre arbetsmiljö som Larsson, Vinberg och Wiklund (2008) fick fram i sin studie, att en 
verksamhet som består främst av teori Y människor och där ledaren över verksamheten har ett 
teori Y tänk leder till bättre kvalité och mindre hälsoutfall på arbetsplatsen. 

Flertalet av respondenterna berättar att en dålig arbetsdag var när saker inte gick som planerat. 
De blev nedstämda när deras planer för nya lärosätt inte ledde till ett bra resultat. När individen 
anstränger sig så förväntas också en motsvarande belöning för ansträngningen. Här kan Siegrist 
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(2012) ERI modell tillämpas. Modellen mäter ansträngning och belöning som till exempel 
uppskattning och visar på obalans i arbetet. I det här fallet, kan ett exempel vara som 
respondenten berättar ovan om i ovanstående stycke, när hen anstränger sig och planerar något 
som hen tror kommer leda till något bra, som senare visar sig att ingen av eleverna uppskattar 
ansträngningen hen har gjort. Den här reaktionen kan skapa en obalans mellan faktorerna 
ansträngning-belöning vilket kan leda till negativa känslor och stress hos individen (Bakker et al, 
2000; Siegrist, 2012) 

”Den egna tillfredsställelsen kommer nog av att det är kul med ungarna. För hade inte det varit 
kul, då spelar det ingen roll om jag får 2000 eller 3000 mer i månaden. Då går man inte hit.” – 
Respondent 4. 

Respondenterna hänvisar ständigt till att eleverna är anledningen till att de går till arbetet, oavsett 
om det är uppskattning från elevernas sida eller deras engagemang. Samtliga respondenter tycker 
om att arbeta med ungdomar och det är anledningen varför de känner sig motiverade att 
genomföra arbetet. Respondenternas förhållningssätt stämmer väl överens med integrerade 
reglering i SDT (Deci & Ryan, 2000). Med den integrerade regleringen menas med att arbetet 
har blivit en del av individens personliga identitet. Individen ser inte längre arbetet som en 
uppgift eller ett krav utan något som individen värdesätter och vill genomföra på ett bra sätt. 
Arbetet blir ett sätt att upprätthålla sin egen identitet och värdegrund. När en individ är driven av 
inre och självstyrande motivationsfaktorer leder detta till; psykologiskt välmående, tillit och 
engagemang till organisationen, arbetstillfredsställelse och ökad arbetsförmåga enligt Gagné och 
Deci (2005). Pool (1997) kom fram till att arbetsmotivation har ett positivt samband med 
arbetstillfredsställelse. Lam och Gurland (2008) kom i sin studie fram till att självbestämmande 
arbetsplatser, eller en verksamhet med ett självbestämmande klimat där individer får arbeta 
självständigt, vilket våra respondenter upplever att de har, detta också i sin tur till ökad 
självbestämmande motivation vilket i sin tur till ökad arbetstillfredsställelse, detta bekräftas både 
av (Lam & Gurland, 2008; Pool, 1997). Gagné med kollegor (2014) bekräftar återigen 
påståendet om att självstyrande arbetsmiljöer leder till självbestämmande motivation vilket i sin 
tur leder till välbefinnande, engagemang på arbetsplatsen och större tillfredsställelse med sitt 
arbete. Det blir en form av kretslopp mellan arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. När en 
individ upplever tillfredsställelse i sitt arbete känner sig individen mer engagerade och motiverad 
till att genomföra ett bra arbete, på samma sätt som när en individ är motiverad till att genomföra 
ett bra arbete så leder detta i sin tur att individen upplever arbetstillfredsställelse (Pool, 1997). 
Respondenternas självstyrande autonoma arbetsmiljö bidrar till detta kretslopp. Det är viktigt att 
ha i åtanke i relation till kontroll. Respondenterna må ha en självbestämmande arbetsmiljö, vilket 
kan liknas med variabeln kontroll i Karasek och Theorells (1990) modell, men att individen har 
hög kontroll över sitt arbete betyder inte nödvändigtvis att individen känner sig tillfredsställd 
eller motiverade i sitt arbete. Det är en kombination av kraven i arbetet, kontrollen över arbetet 
och stödet på arbetsplatsen. Det är viktigt att ha hög kontroll, rimlig arbetsbelastning och tillgång 
till stöd i arbetet för att uppnå tillfredsställelse och motivation i arbetet (Karasek & Theorell, 
1990). Slutsatsen om att självbestämmande arbetsmiljö leder till ökad motivation och 
arbetstillfredsställelse är tunt. Faktorer så som stöd är en viktig variabel för att kartlägga en 
individs motivation och arbetstillfredsställelse i arbetet. Självbestämmande arbetsmiljöer är 
absolut en faktor som spelar en stor roll i individens motivation och arbetstillfredsställelse men 
det är inte nog för att kunna dra slutsatser. Vårt empiriska material visar på att respondenterna 
upplever både hög kontroll, självbestämmande och socialt stöd i arbetet vilket skulle förmildra 
effekten av att inte känna sig motiverad eller tillfredsställd i sitt arbete. 
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4.3.2 Lön 
De konkreta belöningarna, så som lön och arbetsförmåner diskuterades under intervjuerna. 
Samtliga respondenter menade på att lön absolut var en motivationsfaktor till arbete, men att det 
inte var den största motivationsfaktorn. 

”Nej, då hade jag inte varit lärare, det är ingen raketkarriär om man går på lönen, det är ju en 
faktor, du måste ju ha mat på bordet så det är ju klart en bidragande faktor till att man gör något 
men är det drivkraften till varför man gör det, om jag hade haft tiotusen mer i lön så är det inte 
säkert att jag hade gjort ett bättre arbete, sen såklart hade det kanske varit roligare men jag 
hade inte nödvändigtvis gjort ett bättre arbete. Men det är ju såklart en bidragande faktor.” – 
Respondent sex. 

Samtliga respondenter angav sin egen version av liknande upplevelse. En annan respondent 
angav att hen inte är lärare för summan som levererades i lönekuvert, respondenterna är lärare 
för att de tycker om sina elever och gillar att lära ut. En annan respondent angav att hen kände en 
del som utbildat sig till lärare och senare fått en anställning inom skolväsendet, men att en del av 
dessa senare hade sagt upp sig och börjat arbeta med något annat som var lättare att hantera och 
där personen i fråga fick högre lön. Samtliga respondenter angav att alla hade uppskattat en 
högre lön, men att det inte var avgörande för just om individen skulle fortsätta att arbeta som 
lärare eller inte. Lärarna värdesätter inte de konkreta belöningar lika högt som de värdesätter 
elevernas framgång i skolarbetet. Kopplat till ERI (Siegrist, 2012) kan ERI modellen användas 
för att mäta balansen mellan ansträngningar och belöningar i arbetet, belöningarna kan bland 
annat vara lön och uppskattning. I det här fallet är belöningen lön inte lika aktuell då den stora 
drivkraften och belöningen är uppskattningen från eleverna. Belöningarna har enligt Siegrist 
(2012) visat sig vara viktiga för individers hälsa. 

En studie gjord utav Bosma med kollegor (1998) visar att obalans mellan ansträngningar och 
belöningar i arbetet ökar risken för att drabbas utav hjärt och kärlsjukdomar. Det respondenterna 
berättar i denna studie tyder på en god balans i arbetet mellan ansträngningar och belöningar. 
Siegrist (2012) menar att när individen får positiva belöningar och visad uppskattning skulle 
effekten kunna vara positiva känslor och ökat välbefinnande (Siegrist, 2012, s. 2). 

Samtliga respondenter menar att lönen i läraryrket är låg men att de ändå är motiverade att 
genomföra ett bra arbete, då de får belöning främst i form av uppskattning som enligt Siegrist 
(2012) ger en positiv effekt för individens hälsa. Som tidigare nämnt är lön absolut en 
motivationsfaktor men det är inget avgörande för respondenternas roll som lärare, speciellt inte 
när den faktorn prioriteras lägre av respondenterna 

”Ja lön är ju jätte trevligt men nu lever vi i skolans värld där man inte får speciellt hög lön så 
det är ju trevligt om den blir lite högre. Men jag tror inte att det är det som motiverar mig för då 
hade jag inte varit lärare om jag hade gått på pengarna.” - Respondent ett. 

Lön, enligt SDT ses som en kontrollerade motivationsfaktorer SDT (Gagne & Deci, 2005). 
Individen kommer enbart genomföra arbetet och personen i fråga får ta del av en extern 
belöning. I detta fall är det inte påtagligt då lönen inte ses som en piska för att genomföra arbetet. 
Respondenterna känner inte sig tvingade eller kontrollerade för att genomföra arbetet. Lönen är 
inte avgörande men det är en drivkraft och det är respondenternas levebröd. Gagne och Deci 
(2005) berättar om ”total-job-satisfaction” vilket menas med att när en individ drivs av 
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självstyrande och inre motivationsfaktorer samt att individen får yttre belöningar så upplever 
individen en känsla av total arbetstillfredsställelse. Där av kan det vara positivt att individer får 
ta del av yttre belöningar som en tillsats för att uppnå total arbetstillfredsställelse. 

Sandhe och Joshi (2016) genomförde en studie bland lärare i Indien. Studien var kvantitativ och 
de undersökte motivationsfaktorer. De visade sig att den högsta korrelationen med motivation 
var lön och arbetsförmåner, denna korrelation var positiv. Detta är intressant då det helt ställer 
sig emot vad vår studie visar, nämligen att lön och arbetsförmåner är mindre viktiga för 
motivationsnivån hos lärare. I Sandhe och Joshis (2016) kvantitativa studie visar det sig att den 
största bidragande faktorn till den låga motivationsnivån var lön och arbetsförmåner. De 
kulturella skillnaderna mellan Indien och Sverige blir relevant att ha i åtanke där man försöker 
förklarar skillnaderna mellan resultaten. I det här fallet ser vi att lön var det viktigaste för lärarna 
i Indien medan lärarna i Sverige, baserat på vad våra respondenter berättade, hade eleverna som 
den största bidragande faktorn till motivation i arbetet. Det här skulle kunna bero på de olika 
kulturerna i länderna eller skillnaderna mellan de ekonomiska tillstånden i länderna. 

Bakker med kollegor (2000) menar att om individer har obalans i arbetslivet, vare sig det är lön, 
uppskattning eller socialt stöd så leder detta till negativa konsekvenser så som känslomässig 
utmattning. Då lärarnas löner är låga, borde det skapa en form av obalans i respondenternas 
arbete, men så uttrycker inte någon av respondenterna att lön är viktigt för deras arbete, utan att 
de skulle genomfört arbetet oavsett om de fick löneökning eller inte. Detta tyder på att 
respondenterna värdesätter en annan typ av belöning i sitt arbete som väger upp för den låga 
lönen. Exempelvis skulle det kunna vara själva yrket och vad yrket innebär i sig. Trivseln, 
kollegorna, kontrollen över arbetet och arbetsuppgifterna kan vara det som väger upp den låga 
lönen. Förr i tiden kanske lön var det viktigaste då det kanske var svårare att försörja sig på till 
exempel en lärarlön. Men nu är det möjligt att lönen inte är lika viktigt då de flesta kan försörja 
sig på lärarlönen och kanske i stället prioriterar andra faktorer så som trivsel och välmående på 
arbetsplatsen framför lön. Av resultatet att döma så är det elevernas uppskattning och de sociala 
nätverken på skolan som värdesätts högre än den låga lönen. Det viktiga att ta med sig från 
Bakker med kollegor (2000) och Siegrist (2012) är att variablerna som undersöks är ansträngning 
och belöning inte ansträngning mot lön eller ansträngning mot uppskattning. Variabeln belöning 
kan ta väldigt olika former inte bara lön och uppskattning (Siegrist, 2012, s, 2). Så länge 
individen upplever att de har balans mellan ansträngningen och belöningen så är inte summan i 
lönekuvertet lika viktig. 

4.3.3 Uppskattning 
Under intervjun diskuterades även vad uppskattning i arbetet betyder för våra respondenter. 
Återigen var svaren snarlika varandra. En av respondenterna menar på att hen inte alls ville ha 
någon form av ”direkt uppskattning” med detta menar respondenten att hen inte vill höra ”du har 
gjort ett bra jobb” eller att hen får en ”klapp på axeln”. Respondenten värderade hellre att hens 
kollegor och chef lyssnade på hen och gav hen ansvarsområden. Respondentens vilja till 
ansvarsområden kan kopplas samman med beskrivning av kontroll (Karasek & Theorell, 1990). 
När individen upplever hög kontroll i arbetet och högt stöd i arbetet klarar individen högre 
arbetsbelastning. Hög kontroll placerar individen antingen i rutan aktiv eller låg ansträngning 
som Karasek och Theorell (1990) menar att aktiv är den bästa kategorin att tillhöra. Krav 
variabeln har såklart också betydelse för att man ska känna sig aktiv i sitt arbete, men att ha hög 
kontroll över sitt arbete är redan en bra förutsättning för att kunna känna sig aktiv och 
tillfredsställd i arbetet. Den aktiva jobb-rutan kan leda till ökat lärande och utveckling hos 
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individen medan den passiva rutan kan leda till risk för att förlora sin inlärning och färdigheter 
(Karasek & Theorell, 1990). Respondenterna upplever att de har hög kontroll över sitt arbete i 
kombination med krav från Skolverket och rektorn. Det här placerar dem i den aktiva rutan. I det 
här fallet blir de tilldelade ansvarsområden och ökad kontroll en form av bekräftelse och 
uppskattning för respondenterna, en bekräftelse på att de genomför ett bra arbete och att chefen 
har förtroende för sina anställda. 

Respondenten menar att vem som helst kan säga att hen har genomfört ett bra jobb, men de som 
verkligen bryr sig lyssnar på dig. En annan respondent angav att det också spelade roll vem 
uppskattningen kom ifrån. Då intervjuerna genomfördes på en offentlig verksamhet existerar det 
en tydlig hierarki i verksamheten. Respondenten i detta fall menar på att om förvaltningschefen 
skulle uttrycka sig om hur lärarna i den offentliga verksamheten arbetade skulle detta uppfattas 
som en form av innehållslös uppskattning då förvaltningschefen inte vet hur de verkligen arbetar. 
Då var det mer värdefullt med uppskattning från elever, kollegor och närmsta chef som verkligen 
vet hur personen i fråga arbetar. 

”Man får uppskattning och bekräftelse genom att man blir hörd och att man blir sedd och att de 
vill att man ska stanna där länge.” – Respondent tre. 

Flertalet respondenter såg även fortbildning som en motivationsfaktor och en form av 
uppskattning eller bekräftelse på sitt arbete. Respondenterna ansåg att om de fick en form av 
fortbildning i arbetet och ett visst ansvarsområde var det en form av bekräftelse att de hade 
genomfört ett bra arbete och att arbetet uppskattades. 

Uppskattning är en av de belöningar som Siegrist (2012) hänvisar till. Oavsett om det är 
uppskattning från elevernas sida, kollegornas sida eller om uppskattning kommer från närmsta 
chefen så värderas uppskattning högt utifrån samtliga respondenters synvinkel. Respondenterna 
har olika förhållningssätt i hur de vill att uppskattningen ska framföras, men det betyder inte att 
uppskattning värderas lägre. Resultatet från vår studie visar på att respondenterna upplever god 
balans mellan ansträngning och belöning. I likhet med studien genomförd av Vegchel med 
kollegor (2005) löper respondenterna från vår studie mindre risk för att drabbas av ohälsa i 
arbetet kopplat till obalans.  

SDT teorin av Gagné & Deci (2005) är delvis påtaglig vid diskussion angående uppskattning 
från elevernas sida, samma princip när det kommer till lön. Elevernas uppskattning ses som en 
form av belöning i arbetet. Dock är inte denna belöning essentiell för att de ska genomföra 
arbetet. Elevernas intresse och engagemang bidrar och motiverar respondenterna men det är 
ingen essentiell del för att genomföra arbete. Där av kan elevernas engagemang och uppskattning 
ses som en form av extern belöning och en drivkraft till att genomföra ett bra arbete (Gagne & 
Deci, 2005). På samma sätt som att lön blir en form av extern belöning som inte påverkar 
utförandet av arbetet blir även uppskattning från elever av liknande karaktär, dock kan det 
argumenteras från två olika perspektiv. Det skulle kunna anses att respondenterna, är fullständigt 
drivna av externa belöningar och inte alls är drivna av autonoma motivationsfaktorer i sitt arbete. 
Det andra sättet att se det på är att lärarna är helt självstyrande och enbart drivs av inre 
motivationsfaktorer och att de yttre belöningarna så som lön, elevers engagemang och 
uppskattning endast ses som ett stöd till glädjen att genomföra arbetet, inte anledningen till 
varför arbetet genomförs. 
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Om respondenterna drivs enbart av självstyrande autonoma motivationsfaktorer så leder detta 
enligt tidigare forskning till; psykologisk välmående, tillit och engagemang till organisationen, 
arbetstillfredsställelse, ökad arbetsförmåga, livlighet, minskad emotionell utmattning, och ökat 
initiativ i arbetet (Gagné & Deci, 2005; Gagné et al, 2014). Detta skulle kunna tyda på att om 
individen är driven av inre motivationsfaktorer så som exempelvis arbetsglädje och viljan till att 
genomföra ett självmant arbete så leder detta överlag till positiva mentala effekter medan extern 
motivation som exempelvis lön eller att individen känner sig tvingad och pressad till att arbeta 
oftast är associerat med negativ mentala effekter och har liten effekt på välmående hos individen 
(Deci & Ryan, 2000). 

4.4 Slutsatser 
Studien visar på att det, likt tidigare och snarlika genomförda studier finns kopplingar mellan 
ledarskap, sociala relationer och motivationen till att göra ett bra arbete (Ariani, 2017; de Jonge 
& Kompier, 1997; Eyal & Roth, 2010; Johnson & Hall, 1988; Larsson et al, 2008; Nordin, 2013; 
Skakon et al, 2010; Yang et al, 2017). 
Resultatet visar främst på att det är uppskattningen från eleverna, sociala relationerna på 
arbetsplatsen och ett förtroendeingivande ledarskap som driver respondenterna till att göra ett bra 
arbete. 

Hur upplever individen de sociala relationerna på arbetsplatsen? 
* Samtliga respondenter upplever goda sociala relationer på arbetsplatsen.Samtliga 

respondenter anser att de sociala relationerna med eleverna och kollegorna är viktigast, de 
sociala relationerna med chefen är inte lika viktiga för välbefinnandet och trivseln på 
arbetsplatsen. 

* Samtliga respondenter anser att de får stöd både emotionellt eller/och instrumentellt, i sitt 
arbete både från kollegor och chefer. 

* Respondenterna är väldigt drivna till att erbjuda hjälp till sina kollegor. 
* Kollegorna har god sammanhållning med varandra vilket bidrar till att de stöttar varandra 

både privat och arbetsmässigt. 
* Kollegorna har förtroende för varandra vilket detta bidrar till en mer positiv stämning i 

arbetet samt till en ökad motivation. 

Hur upplever individen ledarskapet på arbetsplatsen? 
* Majoriteten upplever rektorn som en bra ledare som har förståelse för sina anställda och 

deras arbetsuppgifter. 
* De upplever förtroende från rektorn gällande utförande av arbetsuppgifter. 
* De upplever hög kontroll över arbetet och har fria händer när det kommer till utformningen av 

arbetet. 
* Sammanhållningen mellan rektor och lärare är betydligt svagare än sammanhållningen mellan 

kollegorna, men detta är inget som respondenterna menar påverkar då de upplever att de 
fortfarande har förtroende från rektorn när det kommer till genomförande av deras 
arbetsuppgifter samt upplever respondenterna att rektorn skulle bidra med stöd om lärarna 
bad om hjälp 
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Hur upplever lärarna motivationen till arbete och hur är det kopplat till ledarskap och sociala 
relationer? 
* Samtliga respondenter anser att den största motivationsfaktorn till att göra ett bra arbete 

antingen är elevernas; intresse, engagemang och deras resultat, beroende på vilken respondent 
som tillfrågas. 

* Det är främst uppskattningen från eleverna som gör respondenterna motiverade. 
* Uppskattning från chefer och kollegor är också en drivkraft men långt ifrån så viktig som 

uppskattningen från elevernas sida. 
* Ledaren på arbetsplatsen är en viktig del till hur motiverad individen är till att göra ett bra 

arbete. 
* Majoriteten uppger att lön har en viss påverkan men att det i slutändan är trivseln som är 

viktigare. Respondenterna sätter sociala relationer på arbetsplatsen framför lön. 
* Sociala relationer på arbetsplatsen är en bidragande faktor till motivationen att göra ett bra 

arbete. 
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5. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras bland annat studiens resultat, metodval, studiens trovärdighet och 
vårt bidrag till arbetsvetenskapen. 

5.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar på att den största motivationsfaktorn för lärarna på den undersökta skolan 
var de sociala relationerna och uppskattningen från eleverna. Drivkraften till att göra ett bra jobb 
var uppskattning så som engagemang från eleverna och när lärarna kunde se att eleverna förstod. 
Lönen var inte lika viktig. Därefter visar resultatet att de sociala relationerna med kollegorna 
också var en viktig faktor till arbetsmotivation och trivsel. Majoriteten av respondenterna 
berättade om att några tusen kronor mer i månaden i lön inte hade spelat någon roll om trivseln 
på arbetsplatsen är dålig. 

Studien visar att lärarna känner ett bra socialt stöd, har bra kontroll över sitt arbete och upplever 
ett bra ledarskap. Tidigare forskning inom det här området tyder på att beroende vilken ledarstil 
en ledare har är av betydelse för de anställdas motivation (Larsson, Vinberg & Wiklund, 2008) 
Syftet med vår studie var inte att forska kring hur de olika ledarskapsstilarna påverkar 
motivationen utan endast hur upplevelsen av ledarskapet är samt om ledarskapet har en viktig 
roll för motivationen till att göra ett bra arbete. Samtliga respondenter upplever dock flera 
punkter som exempelvis att de ansåg att arbeta var naturligt, de sökte ansvar, har hög kontroll 
och har en hög grad av fantasi som enligt McGregor (2005) tyder på att de är teori Y människor 
och inte teori X människor, rektorn verkar också se lärarna som teori Y människor utifrån deras 
berättelse om hur de upplever ledarskap. Det som går att utläsa här är att ledarskapet och 
ledarens sätt att se de anställda, i det här fallet som teori Y människor har en positiv inverkan på 
de anställdas motivation. Det hade därmed behövts fler respondenter eller en större studie för att 
kunna visa skillnad på att olika ledarskapsstilar har påverkan på motivationen, fast detta är inget 
som var aktuellt för oss. Därmed kan det inte sägas att olika ledarskapsstilar har olika påverkan 
på motivation utan endast bekräfta tidigare forskning som visar att teori Y är positiv för de 
anställdas hälsa (Larsson, Vinberg & Wiklund, 2008). 

Den tidigare forskningen vi har valt ut till att analysera vårt resultat visar samma återkommande 
mönster som resultatet i vår studie och har i många fall använts för att bekräfta vårt resultat 
(Ariani, 2017; Bakker et al, 2000; Bosma et al, 1998; de Jonge & Kompier, 1997; Eyal & Roth, 
2010; Johnson & Hall, 1998, Jungst & Blumberg, 2015; Larsson et al, 2008; Nordin, 2013; 
Skakon et al, 2010; Vegchel et al, 2005). Studierna visar att det de sociala relationerna och 
uppskattning för utfört arbete har en stor inverkan på motivationen till att göra ett bra arbete. 
Däremot var det främst uppskattningen från eleverna och trivseln på arbetsplatsen som var 
drivkraften till att göra ett bra arbete och inte lön, majoriteten av respondenterna nämnde att lön 
självklart var en viktig faktor men inte det viktigaste.  Hade studien i stället genomförts i en 
annan organisation än en skola med årskurs F-9 elever eller ett annat land hade resultatet kunnat 
bli annorlunda. Då hade exempelvis lönen kunnat vara en större bidragande faktor än i den här 
studien som den visade sig vara i studien som Sandhe och Joshi (2017) genomförde i Indien. Där 
var lönen den största motivationsfaktorn och inte elevernas uppskattning eller engagemang. 
Ytterligare en anledning skulle kunna vara anledningen till att bli lärare, det är möjligt att 
människorna i Sverige har en anledning att bli lärare medan människorna i Indien har en annan, 
det skulle även kunna bero på förutsättningar i arbetslivet och kulturen. Resultatet hade även 
kunnat se annorlunda ut beroende på vilken personlighetstyp som respondenterna har. 
Majoriteten av respondenterna har uttryckt att de känner sig väldigt hemmastadda i sin lärarroll 
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och identifierar sig med läraryrket. ”Jag jobbar som lärare om jag är en lärare” så att säga. Om 
någon av respondenterna inte hade känt sig hemmastadd i sin roll, då är sannolikheten mindre att 
individen skulle uppskattat sitt arbete lika mycket som våra respondenter gör. Samtliga 
respondenter som intervjuades har arbetat på skolan under en lång tid vilket skulle kunna vara en 
bidragande faktor till att just trivseln är det viktiga och inte lönen. Det är möjligt att individerna 
verkar fokusera på andra viktiga aspekter så som trivsel och hälsa och inte lönen. Resultatet hade 
eventuellt kunnat bli annorlunda om respondenterna hade varit yngre samt arbetat en kortare tid i 
verksamheten. Detta då respondenterna kanske inte hunnit bli hemmastadda i sin roll som en 
respondent ovan beskriver, att vara hemmastadd i sin roll gör så att respondenten uppskattar sitt 
arbete mer. Utav hur Sveriges nuvarande ekonomiska tillstånd ser ut kan det också vara det 
motsatta. De flesta i Sverige lever inte i fattigdom utan snarare lever medelklassliv eller över 
medelklass, vi har välfärdssystem som skyddar oss från att hamna i fattigdom, antingen hos våra 
föräldrar eller staten. Nu för tiden väljer individen den utbildning som personen i fråga vill 
arbeta med i framtiden, de söker inte jobb enbart för att de vill ha pengar utan för att de ska 
känna sig tillfredsställda och nöjda i sitt arbete. Förr i tiden var det annorlunda då utbildning och 
liknande inte var lika aktuellt utan då var huvudmålet att tjäna pengar. 

En konflikt som framkom under bearbetningen av resultatet var om respondenterna drevs av 
antingen inre eller yttre motivationsfaktorer i arbetet. För att undersöka det här hade det behövts 
en mer djupgående undersökning inom området, det vill säga att en undersökning som baseras 
och utgår från att undersöka om lärarna drivs av externa eller interna motivationsfaktorer istället 
för att enbart identifiera motivationsfaktorerna, vilket vår studie har fokuserat på. Konflikten 
uppstod då det kan argumenteras från båda håll grundat på den empirin som vi har fått fram 
under studien. Det kan både argumenteras för att respondenterna drivs av externa belöningar, 
beroende på hur forskaren väljer att tolka uppskattning och engagemang från elever om det 
tolkas som en extern motivationsfaktor eller ses mer som ett komplement till inre 
motivationsfaktorer (Gagné & Deci, 2005). Inre motivationsfaktorer leder till positiva mentala 
effekter medan externa motivationsfaktorer är associerade med negativa mentala effekter (Gagné 
et al, 2014). 

En annan anledning till varför denna konflikt uppstod skulle kunna vara att SDT kanske inte 
lämpar sig för att analysera arbetsrelaterade frågor, då det i grunden är en teori med psykologiska 
rötter som dock använts mycket i arbetslivsforskning, men ibland kan ju en teori ”sakna” vissa 
aspekter. Teorin var möjligtvis mer påtaglig förr än vad den är idag. SDT hade möjligen kunnat 
kompletteras med en annan teori som undersöker personlighetstyper och behov. Vissa individer 
har det bättre ställt än andra, både psykologiskt och ekonomiskt. Där av kan det vara intressant 
att undersöka en individs behov i samband med motivation. En individ som har det bra ställt, 
både ekonomiskt och psykologiskt, tenderar kanske att söka sig till arbetsplats där man är driven 
av inre motivation för att uppnå en form av självförverkligande och att må bättre på sin 
arbetsplats. Medan en individ som har det sämre ställt, ekonomiskt och psykologiskt, är låst i sitt 
arbete och inte har möjlighet att ta sig ur sitt arbete. De upplever en känsla av tvång och kontroll 
att stanna kvar i sitt arbete och därmed inte motiverade till att genomföra ett bra arbete. 

Studiens resultat visar på en god trivsel, goda sociala relationer och ett bra ledarskap på 
arbetsplatsen, samtliga respondenter trivs och tycker om sitt arbete. En av modellerna som 
studien grundar sig på är ERI modellen utav Siegrist (2012). ERI modellen syftar till att mäta 
balansen mellan ansträngningar och belöningar i arbetet. Finns det en balans mellan ansträngning 
och belöning kan det leda till ökat välbefinnande medan en obalans mellan ansträngningar och 
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belöningar kan leda till stress (Siegrist, 2012). Samtliga respondenter berättar om att de känner 
att de får belöning för ansträngningar de lägger ner i arbetet. Det finns dock ett fåtal tillfällen 
som respondenterna berättar om där belöningen, i det här fallet är uppskattning inte går hand i 
hand med ansträngningen hen har gjort. Ett exempel är när en respondent berättar om när hen 
hade lagt ner tid och energi på att hitta ett nytt lärosätt som inte alls blev uppskattat av eleverna. 
Då upplevde hen en negativ känsla. Det här gör dock ingen större skillnad då det endast var en 
gång och de övriga belöningar hen fått väger upp ansträngningarna hen har gjort. Skulle det här 
exemplet upprepa sig flera gånger skulle det dock kunna leda till obalans i arbetet enligt Siegrist 
(2012) 

ERI modellen blev relevant i vår studie då modellen hjälpte oss att sätta ansträngningar och 
belöningar mot varandra och dessutom hjälpte den oss att finna mönster mellan dessa faktorer. Vi 
kunde se ett tydligt mönster på positiva känslor och välbefinnande vid de tillfällen 
respondenterna berättade om ansträngningar de lagt ner i arbetet och belöningen de fått för det 
medan det också gick att urskilja ett negativt samband vid de tillfällen de hade lagt ner tid och 
ansträngt sig och inte fått någonting för det likt tidigare genomförda studier (Bakker et al, 2000; 
Siegrist, 2012; Vegchel et al, 2005). 

Karasek och Theorells (1990) modell om krav-kontroll-stöd användes för att bekräfta vår studie. 
Grundtanken i modellen är att göra en kartläggning av individens risk för att bli utsatt för stress i 
arbetet genom att undersöka variablerna krav-kontroll, vilket i sin tur kan leda till, exempelvis 
utbrändhet eller psykisk ohälsa. Komplementet av stöd i modellen undersöks i vilken mån 
individen har möjlighet till sociala relationer på arbetsplatsen och att dessa sociala relationer 
underlättar pressen och effekterna som uppstår om individen exempelvis upplever höga krav och 
låg kontroll i sitt arbete. Modellen har använts för att bekräfta vår studie på så vis att majoriteten 
av respondenterna upplever deras jobb som aktivt, det vill säga att de upplever hög kontroll och 
höga krav på sitt arbete, den aktiva gruppen i modellen anses av Karasek och Theorell (1990) 
vara en av de bästa grupperna att befinna sig i då individen överlag har större tendenser till 
utveckling och lärande i sitt arbete. Men en undersökning av det sociala stödet är nödvändigt för 
att kartlägga individens risk för att hamna i psykisk ohälsa. Individens personlighetstyp och 
individens tidigare erfarenheter med pressade arbeten är också avgörande för om individen löper 
större risk för att utsättas för psykisk ohälsa. Hypotetiskt kan det finnas individer som, 
exempelvis, trivs i väldigt pressade arbeten där de har låg kontroll och höga krav, också kallad 
hög ansträngnings grupp, vilket anses av Karasek och Theorell (1990) vara den gruppen med 
störst risk att hamna i psykisk ohälsa, och känner sig inte alls pressade eller stressade. Samma 
princip kan appliceras på den aktiva gruppen, det finns individer som inte hanterar att ständigt 
vara aktiva och ha hög kontroll över sitt arbete. Stödet, personlighetstyp och erfarenhet är viktiga 
faktorer att undersöka för att verkligen kartlägga individens tendens till att hamna i psykisk 
ohälsa. Med tanke på att samtliga respondenter upplever att goda sociala relationer på 
arbetsplatsen kan slutsatsen dras att anledningen till varför respondenterna inte känner sig 
pressade är på grund av de goda sociala relationerna på deras arbetsplats, de trivs med att ha hög 
kontroll i sitt arbete och att vara aktiva samt att de har under sina år som lärare skaffat sig 
erfarenhet utav att arbeta i ett aktivt yrke. 

5.2 Metodval 
En av nackdelarna med att genomföra kvalitativa intervjuer är bland annat att det är 
tidskrävande, både för forskarna och för de som blir intervjuade (Denscombe, 2016, s. 289). 
Intervjuerna har genomförts på respondenternas raster eller när de har en paus från deras arbete. 
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Detta kan medföra att intervjun blir förhastad, att respondenten vill bli färdig så fort som möjlig. 
En direkt påföljd av detta är att vi riskerar att inte hinna med att gå in på ett djupare resonemang. 
En annan aspekt som är värd att nämna är risken för att respondenterna inte angav 
sanningsenliga svar. Vi diskuterade trots allt relationerna som respondenten upplevde hade med 
sina kollegor och chefer. Det kan vara känsliga ämnen och det kan leda till att respondenten för 
att försöka rädda sig själv påverkar resultatet i rädsla för att informationen ska läcka ut. 

Då en av uppsatsförfattarna är tidigare elev på skolan där studien har genomförts avstod hen de 
intervjuer med de lärare hen har haft en relation med. Detta för att öka trovärdigheten och 
minska risken för att datainsamlingen påverkas av författarnas förförståelse. Det blir en form av 
intervju-effekt, med intervju effekten menas med att svaret blir komprimerat på grund av 
forskaren identitet (Denscombe, 2016, s. 289) 

Kvalitativa studier brukar inte kunna uppnå generaliserbarhet då antalet respondenter är för litet 
för att kunna anta att resultatet skulle se likadant ut på andra människor (Denscombe, 2016, s. 
412). Istället diskuteras så kallad överförbarhet. Med överförbarhet menar Denscombe (2016) att 
läsaren tar in informationen från en studie och senare, med sin egen förmåga, övervägs om 
resultatet kan användas i sin egen forskning och andra jämförbara fall. I vilken utsträckning 
skulle fynden kunna överföras till andra fall. Istället för, i vilken utsträckning är det sannolikt att 
fynden återfinns i andra fall. Det finns svårigheter att säga att resultatet av vår studie är 
generaliserbart, som nämnt ovan. Men potentialen finns att istället använda studiens resultat som 
överförbart. Studien har inte tillräckligt med respondenter för att kunna generalisera över en 
större befolkning. Flertalet respondenterna lyfte även under intervjuns gång att deras svar just 
rörde sig för skolan där de befann sig just nu. För att resultatet skulle kunna bli generaliserbart 
hade en kvantitativ studie passat bättre. Detta var dock ingenting som var möjligt att genomföra. 

Etik 
Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) samtliga principer om hur forskningen ska 
ske. Vidare information hur återfinns i metodkapitlet. Studien utgår från könsneutralitet då vi 
anser att kön inte bidrar till att besvara studiens syfte. Däremot blev det dock hälften män och 
hälften kvinnor som respondenter utav en slump. 

5.3 Reflektioner 
Studien bestod utav sex kvalitativa intervjuer. Från början var vårt mål att få ihop minst åtta 
respondenter till studien, tyvärr blev det inte så. Vi är dock väldigt nöjda med studiens resultat 
oavsett antal intervjuer då vi anser att det inte hade haft någon påverkan på studiens resultat om 
vi genomfört sex eller åtta intervjuer. Detta då samtliga respondenter lyfte de sociala 
relationerna, elevernas engagemang och elevernas uppskattning till den bidragande faktorn till 
motivation att göra ett bra arbete. 

En av de tidigare studier som stack ut från vår studie var Sandhe och Joshi (2017). I deras 
kvantitativa undersökning kom de fram till att det var lön och arbetsförmåner som ledde till låg 
motivation i arbetslivet. Det som är värt att nämna är att denna undersökning genomfördes i 
Vadodara, Indien, med tanke på de socioekonomiska och kulturella skillnaderna mellan Sverige 
och Indien kan det vara en förklaring till varför våra studier fick olika resultat. Det kan bero på 
hur låga lönerna är i Indien jämfört med hur deras levnadsstandard och medellön ser ut. Det kan 
inte förklaras utifrån att summan är låg utan summan av lönen måste jämföras med respektive 
lands medellön och levnadsstandard för att kunna avgöra på vilken sida av spektrumet de står, 
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har lärare i Indien låg lön eller har de hög lön, samma sak gäller såklart för Sverige. Fast att 
lärare i Sverige är generellt sätt lågavlönade så bidrog det inte till minskad motivation hos våra 
respondenter vilket kan förklaras genom att i Sverige kan de som arbetar som lärare försörja sig 
på en lärarlön medan det i Indien kanske inte ser likadant ut. Vi valde att ha med Sande och Joshi 
(2017) studie då vi ansåg att den bidrog till en intressant kulturell diskussion. Utan den kulturella 
diskussionen hade det kunnat argumenteras för att den inte var relevant för vår studie. 

5.4 Uppsatsens bidrag till arbetsvetenskapen 
Vi har i den här studien undersökt hur upplevt ledarskap och sociala relationer kan ha en 
påverkan på den anställdes motivation till att utföra ett bra arbete. Studiens resultat visar hur stor 
betydelse de upplevda sociala relationerna, stödet och ledarskapet har för den anställdes 
motivation att utföra ett bra arbete. I den här studien har mjuka värden undersökts och vår 
förhoppning är att denna studie kan användas till att belysa vikten av dessa mjuka värdena och 
hur essentiellt det är för att komplettera välfungerande organisationer. Vår studie är riktad mot 
lärare, en grupp som vi upplever är relevant för just denna studie med tanke på att deras 
arbetssituation är väldigt pressad, med låga löner, svårighet med att tillsätta tjänster och en 
allmän låg uppskattning från samhället. Slutligen vill vi lyfta betydelsen av att en god syn på sina 
anställda bidrar till motivation i arbetet hos de anställda. 

5.5 Framtida forskning 
Då vår studie endast är gjord på de anställda hade det i framtiden varit intressant att även 
intervjua ledare, detta för att addera en extra dimension till resultatet. Genom detta hade 
resultatet antingen kunnat bekräftas eller dementerats. Det hade även varit intressant att använda 
sig utav en metodkombination och ett större urval. Både gällande antal respondenter men även 
fler liknande verksamheter, i det här fallet F-9 skolor. Utöver fler respondenter och verksamheter 
hade det också varit intressant att jämföra resultatet med olika länder och resultatet på likvärdiga 
studier där. Detta för att skapa en större förståelse för kulturella skillnader både på lärare, 
ledarskaps och  organisationsnivå. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej!  
Vi heter Markus och Sebastian och läser nu vår sista termin på programmet Organisering och 
ledning av arbete och välfärd, med inriktning arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad. 
Vi håller just nu på med vårt examensarbete som handlar om upplevd motivation, sociala 
relationer och ledarskap på arbetsplatsen där vi skall genomföra en undersökning på XX skola i 
XX kommun.  

Syftet med studien är att undersöka lärarnas upplevelse av ledarskapet och de sociala relationerna 
på arbetsplatsen samt hur detta kan höra samman med motivation till att göra ett bra arbete. 

Dina åsikter om motivation till att göra ett bra arbete är viktigt och vi skulle uppskatta om du vill 
vara med i vår undersökning. För att få fram så bra och tydliga svar som möjligt kommer vi att 
genomföra sex stycken enskilda intervjuer som beräknas ta xx min. 

Undersökningen kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet och ingen obehörig 
kommer att få ta del av materialet. Materialet kommer endast att användas till den här studien. 
Den här studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering. 
Vi vill dock påpeka att dina svar är betydelsefulla för undersökningens genomförande 

Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna på mail. 

Markus Meltzer markus.meltzer@hh.student.se 
Sebastian Magnusson sebastian.magnusson@hh.student.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Inledande frågor: 
Hur mår du idag? 
Berätta om en typisk arbetsdag för dig. 

Ledarskap 
Hur upplever du ledarskapet på din arbetsplats? 

-Bra/dåligt? Varför? 
På vilket sätt upplever du att din chef ger dig kontroll över ditt arbete? 
Hur skulle du beskriva vad kontroll och ansvar betyder för dig 

-Efterfrågar du kontroll och ansvar eller föredrar du att få tydliga direktiv? 
Hur känner du att du har kontroll över ditt arbete? Känner du att du får bestämma mycket själv? – 
Hur? Exempel? 

Sociala relationer 
Kan du beskriva de sociala relationerna du har med dina kollegor och din chef? 

-Hur får du stöd och hjälp med arbetsuppgifter om du behöver av kollegor och chefer? 
-Hur hjälper du kollegor och chefer vid behov? 

Vad innebär förtroende på arbetet för dig? 
-Från kollegor? 
-Från chefer 

Hur upplever du samhörighet? 
-Med kollegor? 
-Med chefer? 

Motivation 
Hur ser en bra arbetsdag ut för dig? 
Hur ser en dålig arbetsdag ut för dig? 
Kan du beskriva vad som motiverar dig till att göra ett bra jobb? 

-Uppskattning? Belöning?  
-I så fall vilken uppskattning? Från kollegor eller chefer? 
-Vilken belöning? Feedback? Lön? 

Är det något vi har missat som du vill tillägga/berätta? 
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