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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en förståelse hur förskollärare motiveras till sitt 

arbete. Vilka faktorer ökar respektive minskar motivation på arbetsplatsen, 

samt vilken betydelse har arbetets utformande för motivation och 

arbetstillfredsställelse? Studien utgår ifrån Herzberg (1993) tvåfaktors teori 

kring motivation samt Hackman och Oldmans The Job Characteristics Model 

(Robbins & Judge, 2007) som förklarar att arbetets upplägg kan ses som grund 

för hur motiverad personal är. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats 

utifrån semistrukturerade intervjuer. Sex stycken förskollärare har intervjuats 

kring upplevelsen huruvida arbetstillfredsställelse och motivation infinner sig. 

Resultat visar att som en primär grund till arbetsstillfredsställelse ligger goda 

relationer till arbetskamraterna. Resultat visar även att barnens utveckling 

ligger som en grund gentemot hur intervjupersonerna motiveras i sin yrkesroll. 

Barnens utveckling samt det sociala stödet motiverar intervjupersonerna till 

fortsatt ansträngning och därmed till att stanna kvar på sin arbetsplats. 

Förutom positiva faktorer visar resultat på hämmande faktorer hos motivation. 

Så som för lite tid till planering samt för lite pedagogiska diskussioner. Vidare 

anser intervjupersonerna att för mycket ansvar och höga krav i förhållande till 

de resurser de har att tillhandahålla hämmar. Resultaten har bearbetats utefter 

Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori rörande motivation och 

arbetstillfredsställelse. Arbetets utformande har bearbetats utifrån Hackman 

och Oldmans (Robbins & Judge, 2007) teori. 
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Job satisfaction and motivation of preschool teachers 

-basis for a qualitative work 

 

Sanna Bengtsson and Lina Carlsson 
Halmstad University, School of Social and Health Sciences 

 

Abstract 
The aim of the study is to gain an understanding how preschool teachers 

motivates to their work. What factors increases or reduces the motivation in 

the workplace, and what is the significance of the work design for motivation 

and job satisfaction? The study was based on Herzberg (1993) two factor 

theory on motivation and Hackman and Oldmans The Job Characteristics 

Model (Robbins & Judge, 2007) explaining that the work arrangement can be 

seen as the basis of how motivated the personal is. The study was conducted 

using a qualitative approach based on semi-structured interviews. Six 

preschool teachers were interviewed about the experience whether job 

satisfaction and motivation arises. Results show that as a primary basis for job 

satisfaction is a good relationship with colleagues. Results also show that 

children's development is as a basis for the respondents motivation in their 

professional. The children developing and the social support motivate the 

respondents to continue their effort and also motivates them to remain in the 

workplace. Besides positive factors results show inhibitory factors of 

motivation. Things such as to little time for planning and for educational 

discussions. Furthermore, the interviews think that too much responsibility 

and high demands in relation to the resources they have to provide is also 

something that inhibition their motivation. The results have been processed 

with Herzberg (1993) two factors theory on motivation and job satisfaction. 
The design of work has been compared to Hackman and Oldman (Robbins & 

Judge, 2007) theory. 
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I genomsnitt spenderar en människa omkring åtta timmar av dygnet på sin arbetsplats och 

fortsätter att tänka på sitt arbete även efter att ha slutat för dagen (Kazemi, 2009). Arbetet är 

idag en viktig del i människans liv och interagerar med livet i övrigt då en positiv 

sinnestämning kan finnas kvar i individen länge från det att den lämnat arbetsplatsen och på 

så vis spegla av sig i det privata livet (Kazemi, 2009). Myers och Tietjen (1998) anser att 

känna sig nöjd och tillfreds med sin arbetssituation genererar en rad fördelar. Bland annat 

anses arbetstillfredsställelse öka individers självkänsla och lojalitet gentemot företaget samt 

att kvalitén på det utförda arbetet förbättras (Myers & Tietjen, 1998). Robbins och Judge, 

2007 menar att arbetstillfredsställelse därför är någonting fördelaktigt och positivt hos såväl 

arbetande individer som söker mening och självuppfyllelse som för det aktuella företaget som 

söker hög produktivitet och vinst (Robbins & Judge, 2007). Vad är det då som gör att vissa 

individer upplever hög arbetstillfredsställelse och andra inte? Robbins och Judge, 2007 

beskriver arbetstillfredsställelse som ett resultat utav en rad olika faktorer som tillsammans 

utgör begreppet. Exempelvis är personlighet, interaktion med kollegor, chefstyrning, 

organisationskulturer och arbetsmotivation några av de faktorer som är avgörande för 

huruvida individen upplever sig vara tillfreds med sitt arbete (Robbins & Judge, 2007).  

Arbetstillfredsställelse definieras av Landy och Conte (2007) som en positiv attityd eller ett 

positivt emotionellt tillstånd som uppstår vid en utvärdering av arbetets innebörd. Vidare har 

även individens intressen en avgörande del i huruvida arbetstillfredsställelsen upplevs. 

Det vill säga att om en individ värdesätter hög lön och därefter får en hög lön genererar detta i 

sin tur högre arbetstillfredsställelse. Tvärtom blir det om individen inte har något större 

intresse av lön och ändå får löneförhöjning, det vill säga då genererar inte detta hög upplevd 

arbetstillfredsställelse (Landy & Conte, 2007).  

     I följande uppsats kommer arbetsmotivationsfaktorn att studeras närmare för att se hur 

arbetstillfredsställelsen ser ut i förhållande till individers motivation. Arbetsmotivation är 

kanske en utav de viktigaste delarna för att ha hög arbetstillfredsställelse och förklaras av 

Robbins och Judge (2007) som processen som förklarar hur en individs intensitet, riktning 

och ansträngning ser ut för att uppnå ett mål. Arbetsmotivation kan även ses som ett resultat 

av det samspel som sker mellan en individ och en specifik situation (Robbins & Judge, 2007). 

Björklund (2001) anser att då en individ strävar emot att uppfylla specifika mål på 

arbetsplatsen och därmed hittar en motivation till att uppfylla dessa infinner sig en känsla av 

att ha lyckats, vilket i sin tur ger tillfredsställelse hos individen (Björklund, 2001). 

Dagens förskollärare är idag utsatta för en rad olika krav och tunga bördor. Exempelvis är 

lönen relativt låg, det finns krav från vårdnadshavare, chefer, regeringen. Samtidigt som 

resurserna är få då enorma besparingar görs på förskolor runt om i landet, exempelvis via 

indrag på material, vikarier samt växande barngrupper (Skolverket, 2010). Frågan som 

författarna till den här uppsatsen har ställt sig är vad är det egentligen som driver och 

motiverar förskollärare i sitt arbete? Detta är intressant eftersom att barnen är vår framtid och 

förskollärarna har idag ett enormt ansvar gentemot barnen att tillgodose deras individuella 

behov. Barnen hamnar ofta i fokus men i den här uppsatsen väljs det att belysa 

förskollärarnas tuffa yrkesroll. Landy och Conte (2007) men att det är viktigt att 

tillfredsställelse finns hos yrkesutövarna då den speglar av sig i yrket i övrigt, exempelvis 

genom hög lojalitet, ett positivt synsätt samt ett mer produktivt arbete (Landy & Conte, 

2007). 

     I följande uppsats kommer författarna att presentera en kort bakgrund till förskolläraryrket, 

följt av tidigare forskning och teori. Därefter presenteras syftet med uppsatsen och vilken 

metod som valt att användas, följt av signifikanta resultat som framkommit. Uppsatsen 

avslutas sedan med en diskussion samt med förslag till kommande forskning. 
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Bakgrund 

Larsson (1990) diskuterar kring hur arbetet på förskolan utförs i arbetslag, där det 

pedagogiska ansvarets fördelas jämt. Som grund i sitt utförande av arbetet har arbetslagen 

läroplanen som innehåller gemensamma mål och riktlinjer för alla skolor och förskolor. 

Förutom dessa riktlinjer och att kunna tolka dem på bästa vis bör varje förskollärare ha 

förmågan att se till varje barns behov samt hur de skall bemöta dessa i vardagen (Larsson, 

1990). Skolverket (2010) har i sin läroplan (LPFÖ 98, 2010) utformat en definition av mötet 

mellan förskolläraren och barnet, ”I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter” (LPFÖ 98, 2010, p.3). Läroplanen (LPFÖ 98, 2010) förespråkar såväl en bra 

kontakt med barnen samt en god kontakt med föräldrarna genom kontinuerlig information, 

utvecklingssamtal och bjuda in till ett trivsamt klimat och en utvecklande miljö när 

föräldrarna lämnar av sina barn. Det är inte helt lätt att bemöta alla dessa krav på förmågor, 

att ständigt anpassa sig, utvecklas och ändå kunna engagera sig själv, sina kollegor och 

barnen. Det är många situationer och mycket att hantera som förskollärare. Det är inte bara 

yrkesrollen som är komplex idag utan den organisation som den utövas i är väldigt stor och 

har omfattande ansvarsområden (LPFÖ 98, 2010). Enligt Skolverket (2010) är den komplexa 

och omfattande organisationen som skolan faktiskt är alltid i behov av ett ständigt arbete 

kring riktlinjer samt arbetssätt för att nå ut till alla inblandade aktörer. Både riksdag och 

regering anger mål och riktlinjer för förskolan och skolan genom bland annat skollagen och 

läroplanen. Skolverkets uppgift här är att aktivt se till så att dessa mål kan nås (Skolverket, 

2010) 

 

Begreppsdefinition 

Arbetstillfredsställelse är en subjektiv tolkning därmed finns flertalet definitioner, författarna 

har valt att följa följande definition: 

”A function of the perceived relationship between what one wants from one’s job and what 

one perceives it as offering”(Daulatram, 2003, p.222). 

Arbetstillfredsställelse definieras vidare av Landy och Conte (2007) som en positiv attityd 

eller ett positivt emotionellt tillstånd som uppstår vid en utvärdering av arbetet eller en 

specifik arbetssituation. En positiv attityd formas utifrån det sociala samspel som sker på 

arbetsplatsen samt organisationskulturens inflytande (Landy & Conte, 2007). 

Skalli och Theodossiou (2008) talar om arbetstillfredsställelse utifrån två synsätt, som 

generell och specifik. 

Generell arbetstillfredsställelse innebär att arbetssituationen ses som en helhet. Separata 

faktorer som exempelvis lön, antal arbetstimmar och arbetsuppgifter med mera läggs samman 

till en stor helhet som sedan utvärderas (Skalli & Theodossiou, 2008). 

Specifik arbetstillfredsställelse innebär däremot att separata faktorer utvärderas och ses som 

en enskild faktor som kan generera arbetstillfredsställelse (Skalli & Theodossiou, 2008). 

Motivation definieras av Robbins och Judge (2007) som en interaktion mellan en individ och 

en situation. Motivation är den process som styr en individs intensitet, riktning och 

ansträngning för att uppnå ett mål.  

Intensitet innebär hur hårt en person anstränger sig för att uppnå ett specifikt uppsatt mål. 

Organisationens riktning är därför viktigt så att personen anstränger sig hårt för rätt sak i rätt 

riktning mot målet. Situationen är det som förklarar hur länge en individ lyckas att behålla 

motivationen över tid. Motiverade individer har lättare att fasthålla en ansträngning och 

motiveras en längre tid än de icke motiverade.  

Deci och Gagné (2005) delar in begreppet motivation utifrån två synsätt. Som intern och 

extern.  

Intern motivation definieras av Deci och Gagné (2005) som en inre drivkraft hos individen 

som motiveras av arbetsuppgifterna i sig och blir tillfredställd av själva arbetsutförandet. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.bib.hh.se/science/article/pii/S1053535708000541
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.bib.hh.se/science/article/pii/S1053535708000541
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Extern motivation definieras av Deci och Gagné (2005) som yttre faktorer som har en 

motiverande kraft hos individen. Exempelvis som lön och förmåner. Det vill säga inte själva 

arbetsutförandet i sig. 

Socialt stöd är den sociala interaktionen med kollegor och arbetskamrater. Genom 

upplevelsen av stöd från människorna i vår omgivning kan upplevelsen av ett bättre 

välbefinnande och bättre hälsa öka hos individen, samtidigt som det gör oss mindre sårbara 

inför negativ påverkan i tuffa situationer (Johnsson & Hall, 1988). 

Feedback definieras som riktad och frekvent återkoppling på individens arbetsinsats och 

ansträngning. Leder till individuell bedömning av upplevelsen kring utförandet, såsom vad 

gjordes bra samt mindre bra (Wheelan, 2010). 

 

Teori och tidigare forskning 

Förskollärare som yrkesroll 

Skolans och lärarnas huvuduppgift är och har alltid varit att förmedla kunskaper (Kveli, 

1994). Genom att få förmedla kunskaper och moraliska värderingar skapas en positiv 

upplevelse av yrkesrollen (Kveli, 1994). Marklund (1988) genomförde en studie på lärare 

kring deras synsätt på sin yrkesroll. Resultatet visade att genom att få utvecklas i sin roll 

samtidigt som barnen utvecklas till tänkande och självständiga individer upplevdes en positiv 

syn på sin yrkesroll. Resultatet visade även negativa aspekter av läraryrket, där känslan av att 

inte räcka till var den primära orsaken. Deltagarna i studien ansåg att det var diffusa samt allt 

för många arbetsområden och uppgifter som hämmade den positiva upplevelsen. Hanteringen 

av de negativa aspekterna gjordes via det sociala stödet, som främst enligt studien visade sig 

komma från arbetskollegor (Marklund, 1988). Enligt Larsson (1990) är förskolan en plats för 

det sociala mötet där yrkesrollen som förskollärare skall med sin moral vara en central figur 

för barnens utveckling. Vilket gör att av yrkesrollen krävs många egenskaper så som att vara 

pålitligt, lyhörd och på bästa vis spegla dessa till en trygg förebild. Dessa tankar skapades av 

Larsson (1990) efter en studie av 10 förskollärare, där både intervjuer och observationer kring 

deras arbetssituation gjordes. Intervjupersonerna var mellan 26 och 46 år där samtliga hade 

jobbat inom barnomsorgen mellan 5 till 23 år. Det främsta resultatet pekade på en specifik 

egenskap, nämligen kreativitet. Kreativitet menar Larsson (1990) bör ses som en kunskap, att 

kunna hantera barnen i olika situationer utifrån deras personligheter och behov. Larsson 

(1990) men att arbetssituationen kan ses som ett system där ens kunskap om den planerande 

verksamhet som skolmiljön är samt kunskap om det sociala samspel som sker. Som 

förskollärare arbetar individen i arbetslag där varje lag arbetar med barngrupper, dessa 

grupper är i ett så kallat system, där det handlar om att hela tiden arbeta mot gemensamma 

mål. Genom att uppmärksamma förhållningssätt, förmågor samt strategier för olika typer av 

situationer så kan detta system ständigt underhållas (Larsson, 1990).  

     Larsson (1990) menar på att syftet med studien var att visa hur förskolläraryrket förändras 

i fas med att samhället och våra synsätt förändras. Som förskollärare får dessa ständiga 

förändringar såväl positiva som negativa utfall på personalomsättning, kvalité i rollen samt 

svårigheter att faktiskt förstå vad yrket går ut på. Genom att belysa detta blir det tydligare för 

arbetsgivaren hur viktigt deras del är i vad gäller förskollärarens möjligheter i sin roll. 

Arbetsgivaren skall agera stöttepelare samtidigt skall de engagera och motivera, detta görs på 

bästa vis genom en utvecklande dialog, där det finns plats för diskussioner och hantering 

kring förändringarna och nya yrkeskunskaper (Larsson, 1990).  

 

     Värderingar och moral. En studie utförd utav Johansson, Brownlee, Cobb-Moore, 

Boulton-Lewis, Walker och Ailwood (2011) ges en förståelse kring förskollärarens medvetna 

resonemang kring barnets beteende. Genom att studera hur förskolläraren arbetade med att nå 

ut till barngrupperna med värderingar och ett synsätt som pekar på hur viktigt det är med att 
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ha moral. Studien genomfördes på förskollärare som varit aktiva i sin roll i 5-8år. Målet med 

studien är i linje med Larssons (1990). Johansson et al., (2011) påvisar även här det såkallade 

utfallet hos barnet, vad förskollärarens yrkeskompetens kan bestå utav samt hur den påverkar 

barngruppernas utveckling till att bli moraliska, trygga och kapabla individer. 

 Resultatet visade att deltagarna ansåg det som viktigast att engagera barngrupperna genom 

aktiviteter där genom deltagande se hur värderingar skapas samt hur de kan eftersträvas i 

olika situationer och vid problemlösning (Johansson et al., 2011). 

 

     Meningsfullhet och agerande i yrkesrollen. För att kunna förstå vad och hur 

förskolläraren kan göra i sin yrkesroll måste enligt Larsson (1990) förskolans tankar och 

riktlinjer kring organisationens mål synliggöras. Genom att organisationen på bästa vis styr 

kan det skapas en meningsfullhet hos förskolläraren samtidigt som det skapar möjligheter i 

dens handlande men även visar viss begränsning i vad som faktiskt skall och kan krävas i 

kunskapsläge i denna yrkesroll (Larsson, 1990). För att förstå vilken kunskap yrkesrollen 

kräver måste det finnas en förståelse av vad som faktiskt skall utföras. I andra sammanhang 

hade det talats om en slutprodukt men i skolans värld där arbetet rör människor talas det 

istället om vilket utfall som eftersträvas via yrkesutförandet, hur yrkesrollens kunskap om 

beteende förmedlas och vad det leder till (Larsson, 1990).  

     Vidare menar Larsson (1990) att i sin yrkesroll skall förskolläraren kunna sysselsätta 

barngruppen samtidigt som deras utvecklingsnivå förbättras. Utvecklingen skall belysas 

genom olika aktiviteter och utfallet hos barnet skall leda till att barnet blir en öppen samt 

trygg individ som i samspel med andra kunna visa omdömen och hantera olika typer av 

problemsituationer. För att kunna utföra det som förväntas av yrkesrollen krävs vissa 

förutsättningar. Vilka dessa är styrs delvis av vilken kontext som yrkesutövandet sker i, 

eftersom det krävs olika typer kunskap i olika typer av kontexter. Förväntad kompetens hos 

förskolläraren byggs utifrån skolans kontexter där situationerna uppträder och kunskapen 

utövas (Larsson, 1990). Det är i sin yrkesroll som förskolläraren tar sig an sätt att uppnå det 

önskvärda utfallet, dessa sätt blir olika eftersom individer som har den här yrkesrollen har 

olika personligheter samtidigt som arbetets uppgifter är till viss del diffusa i sin beskrivning. 

Målen är tydliga men hur och på vilket sätt de skall uppnås handlar om att med sina förmågor 

kunna ta sig an en konkret verklighet (Larsson, 1990).  

 

Socialt stöd och feedback 

 I en studie gjorda hos en grupp lärare påvisades att det sociala stödet var en viktig aspekt för 

hur upplevelsen av stressnivån såg ut på arbetsplatsen (Jacobsson, Pousett & Thylefors, 

2001). Framförallt pekades det på den stress där otydliga arbetsuppgifter och diffusa mål var 

orsaken. Arbetar individen mot otydliga mål med hjälp av arbetssätt som gör det svårt att veta 

hur, vad och vem som skall göra ökar en negativ upplevelse av arbetssituationen. Resultat 

visade att genom att tydliggöra ansvarsområden och vilka förväntningar som finns så kan 

stressupplevelsen inom läraryrket idag minska. Studien visade ytterligare sätt att hantera 

stressnivån, såsom det sociala stödet på arbetsplatsen. Det sociala stödet fanns främst hos 

arbetskollegorna (Jacobsson et al., 2001). Även Cohen och Wills (1985) anser att det sociala 

stödet gynnar den positiva upplevelsen av att tillhöra en grupp samt att ens bidrag blir 

betydelsefullt. Det handlar oftast bara om vetskapen om tillhörighet så stödjer det individen. 

Cohen och Wills (1985) delar in det sociala stödet i känslomässigt och instrumentellt stöd. 

Känslomässigt stöd kan handla om att få prata av sig och ventilera sig med sina kollegor. På 

så vis kan bekräftelse uppstå genom lyssnade och feedback på ens prestationer samt på ens 

tillhörighet. Det instrumentella stödet handlar om att tillsammans dela på arbetsbelastningen 

delvis genom att dela på kunskap samt utvecklas (Cohen & Wills, 1985). 
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Generell och specifik arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse var under många år enligt Landy och Conte (2007) ett vitt och brett 

begrepp utan egentlig definition. I slutet på 1960-talet kom med den kognitiva revolutionen 

även nya perspektiv på arbetstillfredsställelse (Landy & Conte, 2007).  

Porter och Lawer (1968, ref. i Landy & Conte, 2007) utformade en teori kring generell 

arbetstillfredsställelse och förklarade det som att arbetstillfredsställelse var det resultat som 

kom att uppstå då en individ gjorde en uträkning kring vad den tyckte att den förtjänade att få 

ut av sitt arbete. Kort därefter kom Locke (1976, ref. i Landy & Conte, 2007) att 

vidareutveckla teorin till en som kom att kallas för Lockes Value Theory. Locke menade på 

att det en individ eller arbetstagare värdesätter högt i arbetet är det som kommer att influera 

och rikta det utförda arbetet. Med andra ord om en arbetstagare anser att semesterdagar har en 

viktig och betydande roll hos individen kommer det faktiska antal semesterdagar att styra 

individens generella arbetstillfredsställelse. Det samma gäller om individen inte har något 

större intresse för en befordran och senare blir erbjuden en annan högre position i företaget så 

leder inte detta till ökad arbetstillfredsställelse då individen inte värderar det som något 

betydande (Locke, 1976, ref i Landy & Conte, 2007).  

     Skalli och Theodossiou (2008) menar att arbetstillfredsställelse kan delas in i två olika 

slag, nämligen generell arbetstillfredsställelse och specifik arbetstillfredsställelse. Med 

generell arbetstillfredsställelse förklaras arbetssituationen som helhet. Separata faktorer som 

exempelvis lön, antal arbetstimmar, arbetsuppgifter etc. läggs samman till en stor helhet som 

sedan utvärderas (Skalli & Theodossiou, 2008). Med specifik arbetstillfredsställelse menas att 

vissa delar ur den generella arbetstillfredsställelsen plockas ut och granskas för att se hur 

individen upplever just den biten ur arbetstillfredsställelsens synvinkel (Skalli & 

Theodossiou, 2008).  

 

Motivation 

 Ordet motivation härstammar från latinets movere och innebär orsaka rörelse, vilket innebär 

hur en individ beter sig och agerar på ett visst sätt (Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler, 

2007). Detta kan ske både medvetet och omedvetet. Motivation förklarar hur individer gör på 

vissa sätt och föredrar att agera emot en del objekt på ett specifikt vis. Olika skäl som får 

individer att agera kan exempelvis vara attityder, impulser, behov och önskningar. Människan 

drivs av såväl faktorer inom individen vilket innefattar den biologiska process som startar 

handlingen genom att generera energi och tankar till yttre faktorer. De yttre faktorerna kan 

exempelvis vara relationer till andra människor, föda, dryck och pengar (Hwang., et al 2007). 

     Att mäta motivation anses enligt Sjöberg och Lind (1994) vara relativt svårt. Validiteten i 

mätinstrumenten tenderar vara generellt låg. Sjöberg och Lind (1994) utformade ett alternativ 

till att mäta just motivation inom arbete i form av hur villig en person är att arbeta. Hur viljan 

ser ut hos individerna menar Sjöberg och Lind (1994) vara avgörande för hur väl motiverade 

individerna är och vara det effektivaste sättet att mäta motivation. Faktorer som förklarar 

arbetsmotivation är bland annat intresse för arbetet, uppfattade risker, tillhörighet till 

organisationen och kreativitet (Sjöberg & Lind, 1994). 

     Deci och Gagné (2005) talar om två sorters motivation, intern och extern och förklarar hur 

individers motivation skiljer sig åt. Deci och Gagné (2005) menar på att individer som drivs 

av intern motivation motiveras utefter deras intresse för själva uppgiften och blir 

tillfredsställda på ett spontant vis genom att genomföra själva arbetsuppgiften. Motiveras en 

individ av extern motivation är det yttre faktorer som ligger till grund för motivationen.  

Exempelvis förmåner och lön kan ligga som grund för den drivkraft en externt motiverad 

individ behöver. Det är alltså inte endast uppgiften eller arbetsutförandet i sig som motiverar 

individen till att vara effektiv (Deci & Gagné, 2005). Vidare beskriver Deci och Gagné (2005 

att arbetsplatser som tillåter stort utrymme för det egna ansvaret och kreativitet har ett större 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.bib.hh.se/science/article/pii/S1053535708000541
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antal individer som drivs av en intern motivation. Den interna motivationen anses som positiv 

för företagen då det i sin tur leder till lojalitet, en positiv attityd till arbetet samt friska 

medarbetare (Deci & Gagné, 2005). Vidare menar Deci och Gagné (2005) att de individer 

som drivs av intern motivation gentemot dem som drivs av extern motivation är generellt mer 

intresserade av sitt arbete och har bättre självförtroende. Robbins och Judge (2007) anser att 

lön ofta är ett återkommande ämne då det talas om arbetstillfredsställelse. Robbins och Judge 

(2007) menar att lönen har högre betydelse för fattiga människor, det vill säga dem som lever 

under fattighetsgränsen då dem anses ha en direkt koppling till lycka i allmänhet. Dock har 

det visat sig att då en individ som tjänar en medellön, vilket i studien var 40 000 dollar/år och 

har kommit upp till en normal levnadsstandard befinner sig på samma nivå inom 

arbetstillfredsställelse som dem som tjänar det dubbla per år, det vill säga 80 000 dollar/år. 

Vidare har studier visat att goda förmåner på en arbetsplats kan ha en motiverande effekt på 

sina anställda (Robbins & Judge, 2007).  

 

Herzbergs tvåfaktorsteori 

Hertzberg, Mausner och Snyderman (1993) med Frederick Herzberg i spetsen kom att 

utveckla en teori med två behovsfaktorer som grund. Herzberg (1993) började studien med att 

intervjua personer utifrån semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, där det primära var 

att undersöka när individers känslor var mer positiva eller negativa än vanligt på 

arbetsplatsen. Syftet med studien var att först undersöka arbetstagares attityder till arbetet 

som grund för Herzbergs (1993) tvåfaktors teori (Myers & Tietjen, 1998). Herzbergs (1993) 

teori var den första teori som var direkt anpassad till arbetslivet. Tidigare motivationsteorier 

hade mer fokus på individer i allmänhet. Herzberg (1993) skapade en teori utifrån behov på 

arbetsplatsen, som i sin tur genererar arbetstillfredsställelse och motivation (Herzberg, 1993). 

Herzberg talade om två stycken huvudområden av behov, vilka i sin tur fylls med faktorer. De 

två kategorierna är så kallade hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Med hygienfaktorer 

menar Herzberg (1993) de faktorer som inte är direkt kopplade till själva arbetsuppgifterna, 

utan till arbetsförhållandet i sig vid utförandet av arbetet, det vill säga de externa faktorer som 

påverkar arbetet. Några av de faktorer som tillhör hygienfaktorer är bland annat förhållanden 

till kollegor, chefledning, lön, status och trygghet. Herzberg (1993) menar på att 

hygienfaktorerna måste uppfyllas för att inte låg arbetstillfredsställelse och missnöje skall 

infinnas hos individen. Dock kan hygienfaktorerna inte vara med och bidra till 

arbetstillfredsställelse i sig, utan håller endast negativa aspekter borta (Bigley, Porter & 

Streers, 1996).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modellen visar ett exempel på hygienfaktorer i Herzbergs tvåfaktors teori. Egen tolkning utifrån 

Robbins och Judge (2007). 
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Med motivationsfaktorer menas de faktorer som orsakar positiva känslor och en positiv 

attityd inom individen och är relaterad till arbetsuppgifterna (Herzberg, 1993). 

Motivationsfaktorerna är den interna motivationen, individens inre drivkraft och genererar bra 

prestationer och hög motivation. 

 Till motivationsfaktorer hör bland annat uppskattning, prestation, variation av 

arbetsuppgifter, ansvar och utvecklingsmöjligheter (Herzberg, 1993). Känner sig individen 

rättvist behandlad och ovanstående faktorer infinner sig upplever individen en känsla av 

motivation och tillfredställelse (Mabon, 1980). Motivationsfaktorer är det som gagnar 

motivationen hos individen (Mabon, 1980).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modellen visar ett exempel på motivatonsfaktorer i Herzbergs tvåfaktors teori. Egen tolkning utifrån 

Robbins och Judge (2007). 
 

Herzbergs tvåfaktors teori kommer att användas som grund för förskollärarnas 

motivationsnivå. Exempelvis genom att förskolelärarna anser sig ha en låg lön vilket är en 

hygienfaktor som inte är uppfylld. Det i sin tur kan hämma den interna motivationen.  

En löneförhöjning skulle dock inte leda till ökad motivation utan skulle därmed endast ta bort 

en källa till missnöje, vilket i sin tur leder till arbetstillfredsställelse (Herzberg, 1993). 

Hygienfaktorerna är därmed inte en källa som kan öka tillfredställelsen på arbetsplatsen utan 

håller endast negativa aspekter av missnöjde borta. Vid en god balans kring hygienfaktorerna 

skapas med motivationsfaktorerna en möjlighet för arbetstillfredsställelse och motivation hos 

individen (Herzberg, 1993).  

 

Utformning av arbetsuppgifter 

Enligt Robbins och Judge (2007) visar studier att det finns ett signifikant samband mellan hur 

arbetet är upplagt och utformat och hur motiverade det anställda är. Richard Hackman och 

Greg Oldman utformade en av de mest kända modellerna för att förklara arbetets design 

utifrån fem dimensioner. Modellen kom att kallas för The Job Characteristics Model eller 

modellen för arbetsdesign på svenska. Att arbeta utifrån de fem dimensionerna menar 

Hackman och Oldman att motivation och arbetstillfredsställelse skapas (Robbins & Judge, 

2007). De fem dimensionerna är:  

 

1. Varierande arbetsuppgifter. Med varierande arbetsuppgifter får arbetstagaren 

möjlighet att använda sig av sina olika färdigheter och förmågor samt utvecklas på 

olika områden.  

2. Att se helheten. Att arbetstagaren får vara med och se hur exempelvis en produkt 

utvecklas från punkt A till punkt B. Att få vara med under hela resans gång från det att 

Motivations 

faktorer 

Uppskattning Utvecklings 

möjligheter 

Ansvar Variation av 

arbetsuppgifter 
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produkten började tillverkas till det att den slutför och därmed få se det färdiga 

resultatet. 

3. Meningsfullhet i arbetsuppgifterna. Det måste vara ett meningsfullt arbete för 

arbetstagarna och även generera stöd åt andra. 

4. Autonomi. Arbetet måste innehålla en viss grad av självständighet och frihet för 

arbetstagarna att själva få strukturera och planera sitt arbete. 

5. Feedback. Med feedback menas att arbetstagaren får information ifrån andra kollegor 

och chefer hur dem upplevt att arbetsutförandet varit. Exempelvis vad som kan 

förbättras till nästkommande uppgift eller vad som gjorde bra.  

 

     Det första tre dimensionerna utgör tillsammans en känsla av meningsfullhet hos individen. 

Uppfylls de tre dimensionerna känner arbetstagaren att arbetet är viktigt, och värt att 

genomföra. Genom ett autonomt arbete upplever individen att den har ett ansvar gentemot 

företaget och en delaktighet i resultatet. En individ upplever motivation när den hör att den 

presterat bra på en uppgift som den själv värdesätter och bryr sig om (Robbins & Judge, 

2007). Ju högre värden en arbetstagare har på de tre första psykologiska dimensionerna, desto 

högre motivation, arbetstillfredsställelse och prestation tenderar dem att ha (Robbins & Judge, 

2007). 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med föreliggande undersökning är att försöka förstå hur förskolelärare i en till synes 

krävande arbetsmiljö motiveras till sitt arbete. Vilka faktorer ökar respektive minskar 

motivation på arbetsplatsen? Förskollärarens arbetsplats är fysiskt krävande på så vis att 

arbetsuppgifter berör människor. Arbetsplatsen är även berörd av psykiska faktorer. Den 

psykiska arbetsmiljön avser enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (1979) främst 

organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen, såsom arbetsorganisation, 

arbetsuppgifternas innehåll och arbetsledning. Andra viktiga faktorer är hur upplevelsen kring 

kontakten mellan arbetskamrater och mellan arbetsgivaren framstår. Här är det kontakten via 

gruppens sociala klimat, atmosfär och de sociala relationerna som speglas (Lennéer-Axelson 

& Thylefors, 1979). Landy och Conte (2007) menar på att arbetstillfredsställelse är en viktig 

aspekt i dagens samhälle på så vis att den är avgörande för huruvida en person trivs med sitt 

arbete och faktiskt stannar kvar i sitt yrke och på sin arbetsplats (Landy & Conte, 2007). 

Barngrupperna på förskolan blir allt större, indragningar med vikarier och material är ett 

resultat av kommunernas stränga sparpaket och kraven utifrån blir allt större. Kvar är 

kollegor, relativt bra arbetstider och barnen som kan ha en bidragande positiv effekt. Vidare 

önskar författarna få en djupare förståelse kring förskollärarnas resonemang kring hur de 

motiveras och vad som får dem att stanna kvar i sitt yrke. Författarna till den här studien 

söker individers subjektiva upplevelse kring motivation och arbetstillfredsställelse. Studien 

grundar sig främst på Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori kring arbetsmotivation och kommer 

att ligga som grund för hur eventuella svar ifrån deltagare analyseras. Det i sin tur anser 

författarna till den här uppsatsen vara mycket intressant att studera i praktiken då störst fokus 

ofta läggs på barnen och inte pedagogerna.  

Frågeställningen som uppsatsen bygger på är således: 

 

 Vilka faktorer anser förskollärare vara avgörande för att motivation och 

arbetstillfredsställelse skall infinna sig? 

 Vilka faktorer anser förskollärarna är dem som påverkar motivationen negativt på 

arbetsplatsen? 

 På vilket sätt spelar arbetets utformande roll för upplevd motivation?  
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Metod 

Vetenskapligt förhållningssätt 

Då en studie görs är det viktigt att veta vilket vetenskapligt förhållningssätt forskarna håller 

sig till. Det brukar talas om två stycken förhållningssätt, positivism och hermeneutik.  

Ett hermenuistiskt förhållningssätt innebär att forskarna försöker förstå helheten och 

individers subjektiva upplevelser och används i samband med kvalitativa studier. Ett 

positivistiskt förhållningssätt används oftast vid kvantitativa studier då positivism söker 

kunskap och mönster som är generaliserbart och som går att mäta.  

Eftersom att den här uppsatsen söker individens subjektiva upplevelser och få en ökad 

förståelse kommer ett hermenuistiskt förhållningssätt föras som diskurs. Vad gäller 

vetenskapligt arbete så pekar Carlsson (1991) på att det finns olika vetenskapliga synsätt att 

tillgå vid val av vägar och sätt att angripa ett ämne. I denna studie används intervjuer som 

metod vilket baseras på hermeneutikens synsätt. Carlsson (1991) beskriver det som 

tolkningslära. Vidare pekar Carlsson (1991) även på att det tvärtemot finns positivism som 

söker efter orsak-verkan-förklaringar. Vad hermeneutiken söker är förståelse på ett djupare 

plan hur varje individ tänker och vilka värderingar den lägger i sitt beteende. Vilket 

vetenskapligt synsätt samt vad studien vill svara på och vad forskaren undersöker avgör 

vilken metod som lämpar sig. 

Med andra ord om ett hermeneutiskt synsätt används så räcker det inte till med endast 

observationer och kartläggningar som vid ett positivistiskt synsätt, utan här söker forskaren 

kvalité i svaren och en djup förståelse vilket bäst uppnås med en kvalitativ metod (Carlsson, 

1991).  

     Då en studie skall genomföras är det avgörande för resultatet vilket typ av undersökning 

som forskarna väljer att tillämpa. Vanligast idag är att välja en kvalitativ eller kvantitativ 

undersökningsmetod. Trost (2010) förespråkar en kvalitativ metod om syftet med 

undersökningen är att försöka förstå individen, att hitta mönster och att se samband.  

En kvalitativ studie används främst när personer vill öka förståelsen för människors sätt att 

resonera eller reagera (Trost, 2010). Är det istället intressant att undersöka hur ofta, hur 

många eller hur vanligt förekommande någonting är så menar Trost (2010) istället att en 

kvantitativ studie är aktuellt. En kvantitativ studie genomförs ofta med hjälp utav enkäter 

eller frågeformulär och är relativt tidsbesparande då forskarna kan samla in många svar ifrån 

många deltagare på kort tid. En kvalitativ studie genomförs oftast med intervjuer och går in 

mer på individens subjektiva upplevelser, dock tar det mer tid både ifrån forskarna, deltagarna 

samt det aktuella företaget (Trost, 2010). Studiens syfte skall alltid vara avgörande för vilken 

undersökningsmetod forskarna väljer.  

     Då syftet i den här studien är att förstå individerna och få en inblick i deras resonemang 

kring sin yrkesroll och hur de motiveras eller icke motiveras till sitt arbete, samt att se till om 

det fanns samband individerna sinsemellan valdes därför en kvalitativ undersökningsmetod. 

På så vis kan forskarna se viktiga detaljer hos deltagarna och få en förståelse kring deras 

motivation och upplevda arbetstillfredsställelse, forskarna är alltså inte intresserade av att se 

till hur många som upplever sig vara motiverade. Studien söker att beskriva subjektiva 

upplevelser kring ett psykologiskt fenomen där syftet är att finna förklaringar snarare än 

mätbara faktorer. Som nämnts tidigare är studien utförd med en kvalitativ metod. Starrin 

(1996) menar att kvalitativ forskning vanligen inte genomförs i linje med den positivistiska 

uppdelningen mellan subjekt och objekt utan här söker forskaren en insyn i vardagslivets 

subjektiva verklighet. Med andra ord vill den kvalitativa metoden försöka visa hur 

verkligenheten upplevs specifikt av dem som lever i just den. Genom denna metod söks 

beskrivningar, tolkningar och en förståelse kring subjektiva upplevelser och reflektioner av 

olika fenomen och dess sociala kontexter (Starrin, 1996). 
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Urval 

Vid urvalet av respondenter valdes sex stycken förskollärare ut på olika förskolor. Detta 

eftersom att det är yrkesrollen i sig som är av intresse inte själva arbetsplatsen. Förskollärarna 

har olika många år i yrket och befann sig i åldrarna 25-45 år. Då det kvinnliga könet 

dominerar på förskolorna i Sverige är det endast kvinnor som deltar i studien. Detta också för 

att det inte fanns någon manlig förskollärare på de aktuella förskolorna som forskarna 

besökte. Intervjupersonerna valdes ut via ett så kallat bekvämlighetsurval. Denna typ av urval 

har sina fördelar på så vis att det sparar tid eftersom intervjupersonerna ofta tipsar om 

varandra då de ofta arbetar inom samma grupp, yrke eller bransch. 

Vidare söktes det till studien en specifik grupp av yrkespersoner därav såg författarna inga 

direkta nackdelar med detta urval. Hade det varit så att författarna känt intervjupersonerna 

hade detta kunnat påverka svaren, men detta skedde inte eftersom intervjuerna delades upp 

(Trost, 2010). 

 

Deltagarna har fått en bokstav tilldelad sig som alias istället för deras riktiga namn. 

Intervjuperson A: Kvinna 45 år. 14 år inom yrket. 

Intervjuperson B: Kvinna 29 år. 6 år inom yrket. 

Intervjuperson C: Kvinna 30 år. 5 år inom yrket. 

Intervjuperson D: Kvinna 25år. 1 år inom yrket. 

Intervjuperson E: Kvinna 26 år. 3 år inom yrket. 

Intervjuperson F: Kvinna 39 år. 17 år inom yrket.  

 

Datainsamlingsmetod och material 

 Då en kvalitativ metod valdes till studien kom så kallade semistrukturerade intervjuer att 

utformas som datainsamlingsmetod. Intervjuerna utgår alla utifrån samma grund och därmed 

standardiserade, det vill säga att intervjuerna är likadant utformade för alla intervjupersoner. 

Dock finns stort utrymme till att utveckla frågorna under intervjuns gång så att dem blir direkt 

anpassade till intervjupersonens svar. Intervjun utgick utifrån öppna frågor vilket innebär att 

intervjupersonen inte endast kan besvara frågan med ett ja eller nej, utan måste utveckla 

svaret mer ingående. Materialet som användes var bandspelare då alla sex intervjuer spelades 

in, för att sedan transkriberas. Enligt Starrin och Renck (1996) har intervjuer använts för att 

samla kunskap och information kring sociala problem. Vidare pekar Starrin och Renck (1996) 

på att genom intervjuer kan det skapas en förståelse kring den subjektiva upplevelsen. Det är 

också via intervjuer känsliga områden kan diskuteras på ett humant sätt snarare än vad det blir 

i standardiserade enkäter (Starrin & Renck, 1996).  

 

Procedur  

Författarna tog kontakt via telefon till de sex förskolelärarna. Då båda forskarna har bekanta 

som arbetar inom yrket ansåg forskarna det som klokt att använda dem personerna. Efter att 

ett samtal med kort information med intervjupersonerna genomförts samt ett godkännande till 

att delta i studien, mailades det även ut ett informationsbrev till deltagarna med ytterligare 

information (bilaga 1). Intervjuerna skedde enskilt med en utav forskarna närvarande. För att 

intervjuerna inte skulle bli influerade av personliga preferenser så anordnades så att forskarna 

fick intervjua den andres bekanta förskolelärare. Intervjuerna skedde i avskilda grupprum på 

intervjupersonernas olika arbetsplatser. Alla intervjuer spelades in och varade mellan 40-60 

minuter. Då alla intervjuer var genomförda genomfördes en transkribering utav materialet. 

 

Analysmetod 

Vad gäller bearbetning och analys av empirin från den kvalitativa metoden kan detta göras 

genom att konkretisera eller kategorisera genom teoretiska ledtrådar. Vad det handlar om är 
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att analysen ställs mot förbestämda teorier eller delas upp i tydliga kategorier. I studien görs 

just detta. Vidare är det möjligt att i en kvalitativ studie koda svaren direkt eller efter själva 

genomförandet. Faktorer som påverkar hur och när analysen genomförs är såväl tidsaspekten 

samt vilken teorietisk bas som är grunden, härifrån väljs vägar för vidare analys. Finns det 

tydliga koder eller kategorier i teorin som används i studien utgår forskaren från dem i sin 

analys av sitt material. Annat sätt är att efter sammanställning koda och kategorisera för att på 

så vis se gemensamma nämnare och mönster som kan komma att öka förståelsen kring ämnet 

som berörts (Starrin, 1996). Denna studie valde att kategorisera efter lämpliga rubriker som 

föll sig naturligt dels efter teoriernas utformning dels utefter empirins utfall och innehåll.  

Därefter genomfördes en induktiv analys utifrån Maykut och Morehouse (2003) modell kring 

kodning av material. Vilket innebär att mönster och samband studeras och analyseras. Detta 

gjordes med hjälp av färgpennor och olika kategoriseringar av materialet. På så vis upptäcktes 

samband och viktiga aspekter som klipptes ut och placerades i olika kategoriseringshögar. 

 

Etiska aspekter  

Enligt Maykut och Morehouse (2003) Finns ett antal aspekter som deltagarna skall få ta del 

av innan intervjun äger rum. Deltagarna skall bli informerade om uppgiften, lämna sitt 

samtycke samt informeras om studiens konfidentialitet. Med andra ord att innehåll inte 

kommer att kunna härledas tillbaka till intervjupersonerna. Deltagarna informeras om sin rätt 

att dra sig ur studien, samt att den skall om den vill ha rätt till att få se det slutgiltiga 

resultatet. Direkt efter det att kontakt tagits med deltagarna skickades även ett 

informationsblad ut till dem via mail. Där tydliggjordes syftet med studien samt hur 

upplägget såg ut. Vidare klargjordes även att det var helt frivilligt att delta i studien, att allt de 

skulle komma att berätta skulle behandlas konfidentiellt samt att individerna hade rätt att dra 

sig ur om dem så önskade. Detta skedde i linje med Maykut och Morehouse (2003) teori.  

 

Resultat 

Socialt stöd ifrån kollegor och ledning anses som primär grund för 

arbetstillfredsställelse 

Samtliga intervjupersoner nämner hur viktigt det är att ha kollegor som bryr sig om en.  

Det sociala stödet ifrån kollegor i jobbiga situationer och perioder är en viktig faktor för att 

trivsel skall infinna sig på arbetsplatsen. Vidare är det viktigt att kollegorna är lyhörda, 

lyssnar och känner empati. Det framkommer att skratt, humor samt öppen kommunikation 

anses som en viktig del för att arbetstrivsel skall infinnas sig. 

 

”Det viktigaste är faktiskt att det är ett gott klimat och det tror jag att man får genom 

att man har roligt tillsammans och att det bli en god stämning. Med kollegor och 

vuxna som faktiskt bryr sig om varandra och frågar hur vi mår. Det handlar nog 

väldigt mycket om empati för mig, att vi pratar och har roligt!”(Intervjuperson A).  

 

Vidare anses chefen ha en viktig roll gentemot sina anställda för att trivsel skall kunna infinna 

sig. 

”Chefen är hos oss på tisdagar och frågar hur vi mår och om det är några problem 

och om vi behöver någonting eller om det är något speciellt vi vill prata om. Och vi 

känner att vi kan ringa henne dygnet runt om det skulle vara något, vilket känns 

jättebra. Det viktig att chefen är engagerad och bryr sig om sin personal.  Och jag 

kan ju ringa mina kollegor dygnet runt också för vi stöttar varandra bra” 

(Intervjuperson D). 
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Ett tydligt ledarskap samt att även chefen ger stöd och uppskattning till sina anställda anses 

vara en viktig del för att trivsel på arbetsplatsen skall finnas. 

 

”På mitt förra jobb hade jag en fantastisk chef som var väldigt lyhörd och 

inlyssnande och det kändes verkligen att han såg när man gjorde saker. Han var 

väldigt mån om oss och sina anställda… Han trodde på en och ville att vi skulle 

lyckas verkligen och tog liksom alltid vårt parti gentemot föräldrar om man säger, vi 

visste att han alltid backade upp oss anställda. Han var en fantastisk chef, då trivdes 

jag absolut, superbra!”(Intervjuperson C). 

 

Andra aspekter som också var återkommande för att arbetstillfredsställelse skulle infinna sig 

var bland annat att få bekräftelse på att arbetstagarna gör ett bra arbete, både från föräldrar 

och ifrån kollegor. 

 

”Dagen efter exempelvis en samling eller om vi arbetat med ett tema och 

föräldrarna berättar att barnet har återberättat allting hemma och vidareutvecklat 

det. Kommer ihåg förresten, en av tjejerna hade suttit hemma framför TV:n och 

ropat ”mamma, mamma, titta, D och jag kan”, då hade hon sett en vulkan på tv, och 

vi hade precis haft temat eld och byggt vulkaner på gården med barnen, så det var 

kul att få höra. Då är man nöjd med, för då har jag nått ut till sina barn och gjort ett 

bra arbete som pedagog!” (Intervjuperson D). 

 

Något annat som anses viktigt är när det finns tid för pedagogiska diskussioner och 

reflektioner, då upplevs arbetet som mer kvalitativt hos förskollärarna. Samt när personerna 

själva känner att dem gör ett bra arbete vilket leder till att barnen lär sig nya saker och får nya 

kunskaper. 

 

”När man ser att barnen utvecklas. Alltså om man börjar någonstans och ser att 

barnet inte var med alls på det här från början och jag tänker hur ska jag gå tillväga 

för att fånga deras intresse så fångar man en, och sedan flera och sedan har man 

med sig hela gruppen och man ser att dem faktiskt lär sig då känner jag att jag gör 

ett bra jobb och känner arbetstillfredsställelse” (Intervjuperson C). 

 

Få resurser samt otydligt ledarskap minskar arbetstillfredsställelsen 

Det finns många faktorer som kan ligga till grund för låg arbetstillfredsställelse. Det som är 

återkommande hos intervjupersonerna är bland annat att höga krav ställs på personalen ifrån 

chefen och vårdnadshavare samtidigt som resurserna till att möta de krav anses som få. 

Exempelvis pengar till diverse material samt indragningar på vikarier vid sjukdom ökar 

pressen på arbetstagarna och arbetsbelastningen kan då bli för tung. 

 

”Att det skall sparas väldigt mycket, med ekonomin att vi inte får ta in vikarier eller 

gå på kurser. Det är som att jobba i motvind ju, det är väldigt frustrerande. Sen får 

vi väldigt mycket på oss i form av krav på att vi skall göra väldigt mycket och sådär. 

Det är ju väldigt stressande och frustrerande och kan väl lätt leda till att man inte 

trivs på sin arbetsplats”(Intervjuperson C). 

 

Viljan till att bedriva en bra verksamhet är stor hos intervjupersonerna dock upplever dem att 

det inte finns tillräckligt med tid för planering, diskussioner och reflektioner för att kvalitén 

skall bli så bra som de önskar. Vidare anses ett otydligt eller bristande ledarskap ligga till 
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grund för låg arbetstillfredsställelse, där chefen inte är tillänglig, ger uppskattning eller med 

raka linjer styr organisationen. 

 

”När chefen inte sätter ned foten. Eller inte finns där överhuvudtaget. Och vid 

mycket sjukdomar bland personal, där det är mycket vikarier hela tiden, då 

försvinner energi och det blir inte roligt för det blir ingen verksamhet. Man är 

bara där för att kämpa, för att barnen ska bli passade, det blir liksom 

barnpassning istället, det blir inte den där verksamheten som man önskar” 

(Intervjuperson D). 

 

Vidare nämns ett bristande samspel kollegor sinsemellan, samt negativa inställningar hos 

kollegor som en bidragande faktor till låg arbetstillfredsställelse. 

 

”När man hamnar i den gamla rutten liksom såhär har vi alltid gjort att man stänger 

in sig på sin avdelning och stannar där, att man inte hjälps åt. Och att det blir 

allmänt skitsnack mellan kollegor” (Intervjuperson E). 

 

Arbetets utformning och design som grund för arbetstillfredsställelse och motivation 

Intervjupersonerna ansåg sig ha ett varierande arbete med ständigt utvecklande barngrupper. 

Att arbeta med barn i sig upplevs som varierande då den ena dagen inte är den andra lik. 

Dagarna utformas därför på olika sätt utifrån pedagogernas planering och aktuella projekt.  

En stor frihet finns i arbetsutförandet då det är på förskollärarnas ansvar att planera och 

strukturera upp verksamheten, samt att barnens individuella och gemensamma mål uppfylls. 

Genom ett delegerat ansvar ifrån chefen ökar arbetstagarnas självständighet och inflytande 

inom verksamheten. Arbetet som förskollärare upplevs av samtliga intervjupersoner som 

meningsfullt. Detta då dem får vara med och forma kommande generation, vilket anses som 

ett otroligt stort ansvar och ett privilegium. Ett öppet klimat och feedback är någonting som 

samtliga intervjupersoner önskar, och vissa anser sig arbeta mer med att försöka bekräfta 

varandra än andra. Hur länge arbetslaget arbetat tillsammans verkar vara en avgörande faktor 

för hur pass mycket feedback de vågar ge varandra. Det sociala samspelet med kollegorna där 

de visar att de bryr sig om varandra finns hos samtliga intervjupersoner. 

 

      Varierande arbetsuppgifter. Samtliga intervjupersoner anser sig ha ett varierande arbete 

på ett eller annat sätt.  

 

”Varje dag är en ny dag med barnen. Det enda som är sig likt tycker jag är att vi att 

vi måste dokumentera och så, och bestämda måltider, det är det enda som är likt. 

Det är bara en själv som kan sätta gränserna” (Intervjuperson D). 

 

Då arbetet infattar barn anses det som varierande i sig, detta då barn är så pass impulsiva och 

oförutsägbara att ha att göra med. Projekt och teman upplever intervjupersonerna som 

varierande. Vidare finns vissa slag av rutin i arbetet, såsom exempelvis vissa tider som måste 

följas, till exempel måltider och vila, det upplevs inte som varierande. 

 

”… Arbetet med barnen, det är ju aldrig sig likt och nästan aldrig som man har tänkt 

sig. Säg till exempel att vi skall gå till skogen och titta på löv, och på väg till skogen 

så hittar dem en groda. Då blir hela utflykten om grodan istället… Man måste liksom 

vara med och följa det som händer för stunden. Det är utifrån barnens perspektiv 

men arbetet kanske inte är så varierande just utifrån arbetsuppgifterna och så. Man 
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får ju ändå någonstans förhålla sig till något arbetssätt men lite rutiner och fasta 

ramar och så för det behöver ju barnen också om man säger”(Intervjuperson C). 

 

     Att se helheten. Inom förskolan får förskollärarna möjlighet till att följa barnen under en 

relativt lång tid. Därmed ser förskollärarna barnens utveckling samt hur det pedagogiska 

arbetet resulterar i nya lärdomar hos både barn och kollegor. Dock kan det vara så att barnen 

går vidare från en småbarnsavdelning som innefattar barn mellan 1-3 år upp till en 

storbarnsavdelning där barn mellan 3-5 år vistas. Dock kvarstår en viss kontakt med barnet i 

form av gemensamma samlingar på hela förskolan eller via samtal på den gemensamma 

gården vilket leder till att förskolläraren fortfarande kan följa barnens utveckling. Vidare styr 

förskollärarna själva större delen av verksamheten och planerar och strukturerar upp arbetets 

utförande. På så vis får dem även på så vis en bra helhetsbild av själva verksamheten.  

 

”Jag tycker jag får se helheten eftersom jag får följa barnets utveckling över en 

längre tid. Det är häftigt när man via till exempel handledningssamtal får nya 

verktyg som det heter, strategier och tillvägagångssätt att arbeta utefter, och faktiskt 

se att barnet når nya nivåer och utvecklas. Att sedan se tillbaka till barnet med hjälp 

av exempelvis den dokumentation vi har kan enorma framsteg ses hos barnet. Då 

känner jag att jag får en helhet av verksamheten i sig skulle man väl kunna säga” 

(Intervjuperson F). 

 

”Ja man får väl se en helhet eftersom vi har regelbundna personalmöten och sådär 

där vi får information om vad som händer. Sedan så är ju vi med och planerar och 

genomför och kan på så vis även se resultatet av vårt jobb liksom.  

Sen också när barnen lär sig nya saker som den inte kunde förra året till exempel då 

får man liksom se hela resan hos barnet” (Intervjuperson B). 

 

     Meningsfullhet i arbetsuppgifterna. Samtliga intervjupersoner upplever sitt arbete som 

meningsfullt. Det ses som meningsfullt att kunna vara med och påverka kommande 

generation i en så pass tidig ålder. 

 

”Det är ändå barnen som skall ta över vårt samhälle sedan så det känns ändå som 

att vi är med och fostrar kommande generation på något sätt så det är meningsfullt. 

Sedan kan det kännas lite frustrerande att man inte får tillräckligt med resurser för 

att bedriva verksamheten… Det borde ses som mer meningsfullt uppifrån också kan 

jag tycka.” (Intervjuperson C).  

 

Intervjupersonerna håller samtliga med om att det är barnen som kommer att ta över vår värld 

en dag därför upplevs arbetet som viktigt och betydelsefullt. 

 

”Vi lägger ju grunden för barnens framtida lärande och visar vad som kan, att de 

får upp ögonen för vad som kan vara intressant, vad dem tycker är roligt, tycker dem 

det är roligt att rita, tycker dem det är roligt att konstruera och bygga? Att man 

skapar dem möjligheterna redan nu när de är så små. Och sen att man, att det 

förhoppningsvis håller i sig sen när de kommer till skolan. Att man börjar även med 

hur bemöter man andra människor, då att man inte beter sig hur som helst” 

(Intervjuperson F). 
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     Självständighet. Samtliga intervjupersoner upplever sig ha ett stort ansvar för själva 

verksamheten där också mycket självständighet krävs i form av planering och dokumentation. 

Dock innefattar inte självständigheten endast en individ utan arbetslaget.  

Det är upp till varje arbetslag och avdelning att se till att planering, dokumentation och 

verksamhet går i linje med den angivna läroplanen. Dock kan beslut kring vissa projekt och 

kulturella arrangemang komma ifrån exempelvis skolverket eller rektorerna.  

 

”Egentligen planerar vi själva verksamheten utifrån läroplanen som är vår bibel 

som lägger krav och riktmärken om man säger. Sen kan det komma direktiv uppifrån 

då som framförallt är olika dagar som skall uppmärksammas, till exempel FN-dagar 

och traditionsdagar som skall planeras in som faktiskt skall göras.” (Intervjuperson 

A). 

 

Ofta arbetas det med projekt som skall genomföras men dessa kan ändå formas utefter 

förskollärarnas egen tolkning. Enligt skollagen är det förskolchefen som bär det yttersta 

ansvaret för att verksamheten bedrivs korrekt. 

 

”Oftast så är de här projekten som vi är med i nu har ju kommit uppifrån… Men 

annars kan vi påverka, i vanliga fall så skulle vi kunna påverka vår verksamhet och 

det kan vi ju, hur vi jobbar med projekten är ju utifrån hur vi känner, vi får ju tolka 

det på vårt vis. Sen kan det ju komma uppifrån andra krav att nu måste ni göra detta 

och göra såhär och vilka mål som finns för hela verksamheten. Men sedan så får vi 

ju självständigt planera på avdelningen hur vi skall lägga upp terminen och vad vi 

skall göra” (Intervjuperson E). 

 

Dock upplever inte de förskollärare som deltagit i den här studien att chefen verkligen följer 

upp och kontrollerar att saker och ting blir gjorda, ansvaret vilar istället på de förskollärare 

som arbetar på den aktuella avdelningen.  

Det är personalens eget ansvar att se till att saker och ting blir gjorda, samt när och hur 

exempelvis planering och så vidare skall genomföras, det vill säga att disponera sin tid ger 

utrymme för självständighet. 

 

”Nej precis chefen följer ju inte direkt upp så utan det är ju väldigt fritt arbete.  

Och där känner ju jag också att en och samma förskola kan se så otroligt olika ut 

beroende på avdelning och att det blir en kanske för fri tolkning för förskollärarna hur 

vissa saker skall genomföras. För mig känns det som att arbetslaget formar 

verksamheten och är avgörande för hur sedan själva barngruppen blir då. 

Personligheterna och egna intressen sätter liksom prägeln på verksamheten 

faktiskt.(Intervjuperson A). 

 

     Feedback. Intervjupersonerna skiljer sig aningen åt då de beskriver sin situation kring hur 

de arbetar med feedback. Ett öppet klimat är det primära som intervjupersonerna anser sig 

faktiskt ha samt då vara viktigt för bland annat trivseln på arbetsplatsen. Att stötta varandra 

och bekräfta varandra i sin yrkesroll är något som är vanligt förekommande.  

 

”Vi har det väldigt öppet, vi pratar med varann när det är något, vi går inte och 

pratar om varandra utan med varandra direkt. Vi stöttar varandra och peppar 

varandra” (Intervjuperson F). 
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Dock visar det sig att de personer som nu arbetar i relativt nya arbetslag med nya kollegor har 

svårt att framföra konstruktiv feedback. Det är svårt att tala om någonting som kan anses som 

negativt för feedbackmottagaren i början av inslussningsfasen i arbetslaget. 

 

”För mig är det viktigt med ett öppet klimat och jag är van att ha det, men när man 

byter arbetsplats då kanske jag ibland kan känna att jag går på på samma sätt som 

innan och kan då känna att men oj då det här gick inte bra. Jag tror att det kan vara 

något som växer fram, men det är lite känsligt så i början… Men vi har nu börjat 

med, Anna Boye är hos oss där vi suttit i ringsamtal där vi pratat om hur vi vill bli 

bemötta av varandra och om vi har en situation som någon upplever att jag gjort 

någonting tokigt, då har vi pratat om hur jag vill att hon skall ta upp det med mig. Vi 

har också där skrivit ett kontrakt också då om hur vi skall förhålla oss till varandra, 

så det är lite sådana förändringar på gång” (Intervjuperson A). 

 

Dock nämner de deltagarna att de i tidigare konstellationer på en annan arbetsplats kunde de 

ofta och mycket diskutera kring olika typer av arbetssätt och vad de ansåg vara viktigt 

gällande bemötande och återkoppling av diverse beteenden. Feedback är ingenting som läggs 

större fokus på inom de förskolor som intervjupersonerna arbetar på och det som diskuteras är 

främst istället hur de på bästa vis skall utveckla sitt bemötande och förståelsen för andra 

kollegor och vårdnadshavare. 

 

”Mina kollegor berömmer mig. Men även chefen mailar ibland och säger att vi gör 

ett bra jobb och kommit med en tårtbit en gång när vi hade varit extra duktiga. Så ja. 

Jag känner mig väldigt bekräftad just nu. Därför att jag jobbar med nya kollegor nu 

också som är snälla mot mig och säger att jag är duktig. Det är svårare att tala om 

eller kritisera en kollega som man kanske upplever har ett lite knasigt arbetssätt. Det 

är liksom ingenting vi direkt säger” (Intervjuperson B). 

 

” … Vi behöver inte sitta och vara överrens hela tiden men att det skall finnas 

utrymme för diskussion och så. Det i sin tur blir ju också som jag sa tidigare att det 

ger ju relationer. Om jag frågar en sak så gör jag ju inte det för att jag inte tycker 

om dig, utan för att jag inte förstår dig, varför blev det som det blev? Sen tror jag att 

det måste vila på en trygghet hos varandra och den infinner sig väl också ju mer 

man lär känna varandra. Därför får man som ny lite tassa på tå” (Intervjuperson A). 

 

Uppskattning, kollegor, utveckling och barns lärande som grund för motivation 

 Motivation anses som en viktig del i intervjupersonernas arbete. Motivation är viktigt då det 

är det som driver personalen mot utveckling och nytänk. Att inte stå kvar på samma ställe år 

ut och år in utan att vilja utvecklas. 

 

”Jag vill lära mig mer, det händer ju väldigt mycket inom förskolan nu. Vi satt här 

idag och diskuterade massa nytt… den nya tekniken och de nya tekniska hjälpmedlen 

för förskolan. Jag blir väldigt nyfiken och kan liksom inte låta bli, det driver mig och 

motiverar mig att jobba vidare.” (Intervjuperson F). 

 

Det finns många faktorer som driver intervjupersonerna till sitt arbete. Främst saker som att 

ha bra kollegor runt om sig som befinner sig på en hög ambitionsnivå och som också känner 

att de vill utvecklas verkar som en motiverande faktor. 
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”Dels drivs jag av kollegor, arbetsklimat, pedagogiska diskussioner, och att vi har 

en levande miljö där vi diskuterar ihop och ser på barns lärande och vi driver på 

varandra och även det som du nämnde där med feedback och öppet klimat och 

sådär. Sen så är det ju också barnen som motiverar mig. Sen så har jag ju egna 

tankar som styr mig och som jag kan bli inspirerad av, som exempelvis litteratur, 

föreläsningar, andra pedagoger som är duktiga på andra förskolor som man blir 

inspirerad av… Både förändringar och förnyningar är motivation för mig. Utifrån 

ny kunskap och nya lärdomar” (Intervjuperson A). 

 

Att ha en chef som ser vilket arbete som individerna genomför samt att få bekräftelse för den 

prestation som läggs ner ifrån chefen i form av positiv feedback eller högre lön verkar även 

ha en motiverande effekt. Hur barnen lär sig och utvecklas samt att förskollärarna kan se sin 

roll i barnens lärande verkar främst vara den primära motivationsfaktorn hos 

intervjupersonerna. 

 

”När jag lärt barnen någonting det är min drivkraft, när dem får sådana där aha 

upplevelser eller om dem fortsätter men någonting hemma som vi har pratat om på 

förskolan, det är motiverande för mig alltså. Så det är väl främst barnen som 

motiverar mig och att man hela tiden arbetar mot en bättre arbetsmiljö för alla 

liksom. Chefen kan motivera mig, lönen och kollegorna. En kollega som är 

motiverande, driven och som vill… En driven person har ofta mycket kunskap eller 

åtminstone idéer som man kan inspireras av. Det är mycket mer givande att arbeta 

med en sådan person.  Men främst är det barnen som motiverar mig”. 

(Intervjuperson C). 

 

Hög arbetsbelastning och få resurser sänker motivationen 

Samtliga intervjupersoner har vid något tillfälle känt sig omotiverade till sitt arbete. Det som 

ansågs ligga till grund för den bristande motivationen var högra krav och en tung 

arbetsbelastning samtidigt som resurserna var få. Ordinarie personal var frånvarande i form 

av sjukdom och mycket vikarier figurerade i verksamheten som saknade den rätta 

kompetensen för att möta arbetet. Detta i sin tur ledde till att den ordinarie personalen fick ta 

ett mycket stort ansvar vilket uppfattades som omotiverade. 

 

”Missnöjd personal smittar liksom av sig så det blir en ond cirkel av negativitet och 

grinighet. Redan då var det ju nerdragningar just det ja. Vår avdelning var liksom 

först ut. Det hämmar liksom min motivation när vi vill driva en verksamhet men det 

finns så lite pengar till att bedriva den. Jag skulle vilja trolla fram lite pengar så vi 

hade kunnat arbeta utifrån bättre förutsättningar” (Intervjuperson B). 

 

Vidare spelade även kollegor en roll för intervjupersonernas motivation. Då kollegor 

uppfattats som negativa, varit frånvarande och därmed inte kunnat ge det sociala stöd som 

intervjupersonerna förväntat sig att få har detta lett till att motivationen kring arbetet sänkts.  

 

”Förra terminen som jag sa tidigare hade vi en tuff barngrupp men utåtagerande 

barn och lite resurser och kompetenser i arbetslaget. Jag kan inte säga att jag heller 

hade tillräckligt med kompetens för speciellt ett barn då. Och då när jag kände 

motgång på motgång när man då också har så stort ansvar då blev det riktigt 

omotiverade för mig.  När man som ensam förskollärare skall driva en hel avdelning 

och samtidigt ta hand om barnen då var jag nära att ge upp kan jag säga” 

(Intervjuperson C). 
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”Ibland när man vet att vi har många barn och kanske är mindre personal, det är 

stressigt, vi har tur om vi får tag i vikarier. Ofta blir det bara barnpassning av det 

hela eftersom de ofta inte har den kompetensen som krävs. Men så går man ändå och 

så försöker man ju göra det bästa av situationen. Jag resonerar som så att man får 

ändå gå och nä vi får försöka lösa det, det får bli som det blir. Man kanske bara inte 

kan ha så höga krav den dagen” (Intervjuperson E). 

 

”Barngruppen var jobbig, det var inga pedagogiska diskussioner utan väldigt 

mycket omhändertagande och barnpassning liksom, mycket rutiner. Det gjorde att 

jag tappade motivationen och jag tyckte att det var tråkigt att gå till jobbet” 

(Intervjuperson A). 

 

Systematiskt motivationsarbete från chefen saknas 

Intervjupersonernas åsikter kring chefens arbete för att öka motivation skiljer sig aningen åt 

då dem arbetar på olika förskolor. 

Chefen har en stödjande roll där bekräftelse och uppskattning ges, dock verkar själva 

motivationsarbetet inte prioriteras hos cheferna. En klapp på axeln eller en stödjande 

kommentar förekommer ofta, dock vid frågan om chefen har en motiverande effekt på sina 

anställda, eller om chefen på ett aktivt sätt arbetar för att höja förskollärarnas motivation blir 

svaret nej. 

 

”Chefen jobbar väl kanske inte medvetet med just motivation och sådär. Visst kan 

man få höra att man är duktig och ställer upp för verksamheten och sådär, men de 

mål som vi har på förskolan räcker liksom inte för att man skall bli riktigt motiverad 

om man säger så liksom. Det är mest organisationsmål och besparingsmål och mål 

för barngrupperna. Mål för oss som arbetslag eller personal är faktiskt ganska 

luddiga och har inte direkt någon motiverande effekt faktiskt. Lönen är ju inte heller 

direkt motiverande eftersom den är ganska låg. Utan det är nog mest kollegorna och 

barnen som jag motiveras av”(Intervjuperson C). 

 

”… Hennes mål var att spara pengar vilket också blev förskolans mål liksom. Det 

har ju ingen direkt motiverande effekt om man säger så” (Intervjuperson A). 

 

Tid och mer utbildning som efterfrågade faktorer för att öka motivationen  

Merparten av intervjudeltagare anser sig vara nöjda med sin arbetssituation. Dock finns där 

ett par faktorer som samtliga intervjupersoner är överrens om som de skulle vilja ha mer utav 

för att eventuellt kunna öka deras arbetstillfredsställelse och motivation gentemot sitt arbete. 

Framförallt diskuterar alla för att de skulle vilja ha mer tid åt planering, pedagogiska 

reflektioner och dokumentation.  

 

”Jag skulle vilja ha mer forum för pedagogiska diskussioner, jag skulle vilja ha mer 

handledning och reflektion. Vi har ju haft handledning för barn i behov av särskilt 

stöd för att förstå dem, men jag tänker också att jag skulle vilja ha handledning för 

att vilka saker skall vi ta tag i och vilka faktorer är viktiga för att vi skall bli ett gott 

arbetslag” (Intervjuperson A). 

 

Genom mer grundläggande planering och dokumentation upplever förskollärarna att ett mer 

kvalitativt arbete skulle kunna genomföras. 
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”Alltså mer tid överhuvudtaget att få vara i barngrupp mer, och också mer tid till 

planering och reflektioner för det räcker liksom inte till kan jag känna. Det är ju så 

mycket annat också med dokumentation som skall dokumenteras på femton olika vis 

och så skall det analyseras och sådär, det tar ju jättemycket tid.” (Intervjuperson C). 

 

”Det är ju tid! Och sen är det ju det här klart, att man vill ju vara med barnen. Det 

är väldigt såhär ja men hon sitter ju bara vid datorn, det får ju inte bli det, alltså 

man vill vara med barnen, dem är viktiga och man ska vara närvarande och så men 

så har vi det så hela tiden att vi har massa saker vi måste dokumentera och hinna 

skriva ned. Så att man kan hinna sätta sig ner och reflektera för jag tror att det blir 

bättre kvalité på vårt arbete då.”(Intervjuperson F). 

 

Förutom tid till dessa faktorer är intervjupersonerna överrens om att de vill tid samt resurser 

till vidareutveckling inom sin yrkesroll. 

 

”Mer utbildningar. Mer fortbildningar i allt möjligt, i det man känner sig svag i, och 

det ska inte kosta någonting. Och det ska inte vara så att man får välja det ena eller 

det andra utan man ska få vara på det man vill. Känner man som nu med 

språkutvecklingen, att jag brinner för det här då skall man få alla resurser för att 

fortsätta med det och kan jag inte datorn, nej då ska jag få den hjälpen utan att det 

ska bli en belastning utanför jobbet” (Intervjuperson D). 

 

Diskussion 

Hygienfaktorer 

De hygienfaktorer som framkom i resultatet av störst vikt var det sociala stödet, chefens roll, 

tid för planering och arbetsbelastning. Enligt Herzberg (1993) måste de yttre faktorerna som 

hygienfaktorerna är vara i en bra balans för att arbetstagaren skall känna sig tillfreds med sitt 

arbete. Samtliga intervjupersoner hade gemensamt att de alla pekade på hur viktigt det är med 

det sociala samspelet med kollegor för att de skall känna trivsel på sin arbetsplats. En god 

stämning och ett öppet klimat med humor, skratt och stöd i olika situationer anses som en 

primär faktor för att intervjupersonerna skall känna trivsel på arbetsplatsen. Vidare anses 

kollegornas roll som en viktig del för att verksamhetens kvalité skall bli så bra som möjligt. 

Detta genom pedagogiska diskussioner och reflektioner kring barnens utvecklande. Att kunna 

samspela och diskutera kring barns lärande upplever intervjupersonerna att nya synsätt skapas 

samt att utbyta kunskaper med varandra ger ett mer kvalitativt arbete. En faktor så som att ha 

roligt tillsammans med sina kollegor och trivas i varandras sällskap säger intervjupersonerna 

är den absolut viktigaste faktorn för att dem skall trivas på arbetet, om de inte trivs med 

personerna de arbetar med så faller hela arbetet menar respondenterna.  Det framkom i 

studien att intervjupersoner vid tillfällen inte trivts tillsammans med sina kollegor på sin 

arbetsplats. De personerna sökte sig i samband med detta till en ny arbetsplats eller hade 

planer på att göra det. Enligt Herzberg (1993) är det sociala stödet och goda relationer till 

kollegor en faktor som håller otillfredsställelsen borta. Även Cohen och Wills (1985) anser att 

det sociala stödet gynnar den positiva upplevelsen av att tillhöra en grupp samt att ens bidrag 

blir betydelsefullt. Enligt Cohen och Wills (1985) handlar det emellanåt bara om vetskapen 

om tillhörighet så stödjer det individen. Även detta kunde ses i resultatet av den här studien. 

Då det sociala stödet är viktigt enligt respondenterna i svårare situationer är det viktigt att 

veta att ens kollegor och chef står bakom en och stöttar individen i fråga. Författarna kunde se 

i resultatet ett tydligt mönster när istället obalans infunnit sig. Obalansen skapade en 

upplevelse av att inte vara tillfreds i yrkesrollen. Författarna menar att resultatet visade på att 

när intervjupersonerna inte var tillfreds syntes detta genom avsaknad av socialt stöd, för tung 
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arbetsbelastning och för lite tid till att planera en bra verksamhet. Detta går i linje med 

Herzbergs (1993) teori.  

     Vidare var de faktorer som anses ligga till grund för låg arbetstillfredsställelse hos 

intervjupersonerna besparingar och minskade resurser. Viljan finns hos arbetstagarna till att 

bedriva ett bra och kvalitativt arbete, dock kan missnöje finnas då de upplever att de inte har 

ordentligt med resurser för att bedriva verksamheten så som de önskar. Vid tillfällen när 

mycket vikarier figurerar som saknar den relevanta kompetensen blir ansvaret större för 

ordinarie förskollärare och arbetet kan då upplevas som en tung börda. Kraven blir med andra 

ord för stora och tillfredställelsen i arbetet blir därmed mycket låg. Även detta är enligt 

Herzberg et al (1993) en hygienfaktor som kan komma att minska arbetstillfredsställelsen då 

arbetsförhållandena måste vara goda för att hålla otillfredsställelsen borta. Författarna 

spekulerar att genom en ökning av förskollärarnas arbetstillfredsställelse och förutsättningar 

för motivation skulle ansvarsfördelningen behöva reduceras och mer tid för planering av en 

kvalitativ verksamhet borde införskaffas. Det genom förslagsvis mindre barngrupper eller 

mer personal. Arbetar inte förskolechefen mer aktivt med att skapa förutsättningar för 

arbetstillfredsställelse som utifrån den här studiens respondenter är en kvalitativ verksamhet 

kommer inte heller motivation att infinna sig.  

     Intervjupersonerna beskriver att chefens roll som ledare är mycket viktig för att 

otillfredsställelsen skall hållas borta. Chefens roll vad gäller styrning, ge feedback samt fria 

händer vad gäller hur och när arbetet genomförs är också en viktig extern faktor. En chef som 

är förstående, lyhörd och stödjande samt med en rak kommunikation styr organisationen 

upplevs som en grund för att trivsel skall infinna sig hos personerna i fråga.  

Detta går även i led med Hertzbergs (1993) teori där chefstyrning och ledarskap är en 

hygienfaktor. Med detta menas att chefen är med och påverkar arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse, och upplever arbetstagarna att chefen har ett bra ledarskap hålls 

otillfredsställelsen borta (Herzberg 1993). Larsson (1990) beskriver chefens roll som en 

stöttande aspekt som hjälper arbetstagarna att se meningsfullhet i sin yrkesroll genom 

feedback och styrning. Rent spekulativt anser författarna att chefens roll är otroligt viktig för 

att rikta och styrka verksamheten mot rätt mål. Dock kan det vara svårt att som förskolechef 

lyckas hantera alla de krav som arbetstagarna har. Deltagarna till denna studie förväntar sig 

ett aktivt ledarskap och en bra verksamhet, samtidigt som de anser att resurserna för 

verksamheten inte räcker till och genererar i missnöje. Dock är förskolechefen inte ytterst 

ansvarig för de riktlinjer som ges, utan de definieras via regeringens arbete, som härmed är 

huvudmän vad gäller fastställande av resursernas omfattning. Detta i sin tur kan i värsta fall 

skapa missnöje hos chefen som eventuellt kan uppleva missnöje och en känsla av att inte 

räcka till. Detta om chefen delar arbetstagarnas åsikter angående mer resurser. Vilket 

genererar ett längre och mer komplicerat led av missnöje än endast inom arbetslaget. Rent 

spekulativt anser författarna att om förskollärarna inte anser sig räcka till och att resurserna 

inte besvarar deras önskemål, borde chefen känna det samma, om inte mer.  

 

Motivationsfaktorer 

Samtliga intervjupersoner upplever att de brinner för sitt arbete och söker ständig utveckling i 

sin yrkesroll. Detta för att kunna förbättra sina kunskaper inom området och på så vis kunna 

bedriva ett bättre jobb. Utvecklingsmöjligheter är även någonting som många 

intervjupersoner skulle vilja ha mer utav. I linje med (Jacobsson et al., 2001) där det sociala 

samspelet skall fungera som en stödjande aspekt ligger även intervjupersonernas upplevelser. 

Intervjupersonerna menar på att genom att ta del av varandras personligheter och synsätt så 

utvecklas individens yrkesroll samtidigt så leder detta till att aktiviteter och lärande mot 

barnen blir bättre och ständigt utvecklande.  



 22 

De interpersonella relationerna är viktiga för såväl minskad stress som en faktor där stöd och 

trygghet skapas. Att ständigt lära sig nya saker i arbetslivet bland annat genom föreläsningar, 

litteratur och kurser men även genom drivna och motiverade kollegor anses som en 

motiverande faktor hos intervjupersonerna. Enligt Herzberg (1993) är utveckling och 

utvecklingsmöjligheter en motivationsfaktor. Herzberg (1993) menar på att om 

hygienfaktorerna är på en acceptabel nivå där missnöjet hålls borta kan motivation komma att 

infinna sig hos individen. I enlighet med detta anser författarna att intervjupersonerna 

upplever sig vara relativt tillfreds med sitt arbete i stort. De upplever att de har en god kontakt 

med sina kollegor och trivs i sina arbetslag. Även chefens ledning är enligt intervjupersonerna 

helt okej. Detta i sin tur skapar förutsättningar för att motivation skall kunna infinnas. Enligt 

Larsson (1990) styrs vissa förutsättningar av den sociala kontexten, härmed skolans 

situationer, såsom hur lärandet kan gå till och hur chefen bemöter arbetslagen. Genom att ha 

en öppen miljö som intervjupersonerna förespråkar så gynnar detta kontexterna och ett 

gemensamt förhållningssätt kan uppnås. Författarna till denna studie ser på detta som att 

enligt intervjupersonerna är de sociala kontexterna i balans och välfungerande på så vis att det 

sociala samspelet gynnar varje individ. Det gynnar till personlig utveckling, till att ta sig an 

sin roll som i sin tur skapar motivation hos förskolläraren och engagemang hos barnen. 

Respondenterna menar på att utan utvecklingsmöjligheter och nytt lärande stannar 

verksamheten kvar i samma gamla spår som de alltid haft. En förskola behöver förnyas och 

utvecklas för att förskollärarna i den här studien skall känna att deras arbete är motiverande. 

En motiverad lärare bedriver ett mer kvalitativt arbete (Herzberg, 1993), och det går i sin tur i 

linje med det som den här studiens respondenter önskar.  

     Intervjupersonerna talar om barnens lärande som motivationsfaktor. Att få se när barnen 

lär sig nya saker och se dem utvecklas verkar vara den primära motivationsfaktorn hos 

intervjupersonerna i den här studien, även detta är i linje med Herzbergs (1993) 

motivationsteori som förklarar att prestation, avancemang och ansvar leder till ökad 

motivation. Vilket i detta fall kan tolkas som förskollärarnas prestation och ansvar gentemot 

att lära ut och utveckla barnen behöver ges utrymme till för att upplevelse av motivation skall 

infinna sig. Detta kan tydligt ses i resultatet då samtliga respondenter önskar mer utbildning 

och att få möjlighet till att utvecklas till en bättre pedagog. Kveli (1994) styrker detta genom 

att påvisa att en positiv upplevelse av yrkesrollen skapas främst genom att få förmedla 

kunskaper till barnen (Kveli, 1994). I den här studien är det barnen som främst motiverar 

förskollärarna till fortsatt arbete. Intervjupersonerna önskar mer tid till reflektion och 

pedagogiska diskussioner eftersom detta ökar kvalitén på det utförda arbetet med barnen 

vilket leder till att förskollärarna upplever sig kunna hantera ansvar samt att prestera bättre. 

     Ett tydligt mönster kan ses i vad som anses bromsa förskollärarnas motivation. Samtliga 

intervjupersoner belyser att det främst handlar om hur kraven ständigt ökar utifrån ledning 

och vårdnadshavare. Vidare påpekas det att tiden inte räcker till. Även om intervjupersonerna 

har fria händer i sin planering är det aspekter som varje dag måste genomföras samt riktlinjer 

som måste styras upp för att hela tiden se till barnets bästa. Hand i hand med detta vill 

intervjupersonerna i sig själva utvecklas för det är då de kan vara där för barnen på alla sätt 

och vis. Trots att vissa dagar är tunga så finns det enligt författarna ett tydligt mönster hos 

intervjupersonerna, deras val av yrkesroll känns rätt och de vill hela tiden hitta sätt att ta sig 

an allt vad förskolläraryrket innefattar. Barngrupperna blir större dock inte finansieringen av 

verksamheten. Tvärtom bedrivs verksamheter idag på en mindre budget med nästan dubbelt 

så stor barngrupp och med samma antal pedagoger som för 15 år sedan (Skolverket, 2011). 

Förskollärarnas ansvar ökar och resurserna till denna ökning verkar inte hänga med i 

utvecklingen. Rent spekulativt anser författarna att detta kan ligga till grund för hämmad 

motivation. Att viljan till att göra ett bra jobb finns men inte resurserna som krävs kan komma 

att väcka en frustration och irritation hos individen. Som tidigare nämnts är ansvar i lagom 
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dos bra för motivationen och arbetstillfredsställelsen, dock är för mycket krav och ansvar en 

negativ bit av yrket och kan i värsta fall leda till att personen i fråga inte orkar mer och söker 

sig till en annan arbetsplats. En för tung arbetsbörda där det är svårt att hinna med allt som 

skall göras är en annan faktor som i studien visat på en hämmande effekt på motivationen hos 

intervjupersoner. Enligt Herzberg (1993) är det svårt för individer att motiveras till sitt arbete 

om för många hygienfaktorer är i obalans och skapar missnöje.  

Är individen missnöjd med hygienfaktorerna blir det därmed svårt för motivationen att träda 

fram (Herzberg, 1993). Marklund (1988) påvisade att negativa aspekter av yrkesrollen visar 

sig genom diffusa samt för många arbetsområden. Studiens intervjupersoner uttrycker dessa 

negativa aspekter främst genom att det emellanåt är för många områden, där författarna tolkar 

det som att en känsla av att inte räcka till finns. Främst är det tiden som inte räcker inte till. 

Det skall läggas stort fokus idag på varje enskilt barn, genom uppmärksamhet och 

dokumentering. Varje barn skall ses, dokumenteras och utvecklas, detta anser förskollärarna i 

den här studien ofta blir negativt drabbat på ett eller annat vis. Särskilt kan detta visa sig när 

arbetslaget inte varit fulländat utan då det var mycket vikarier eller när arbetsområden blir 

lidande för att tiden inte räcker till. Samtliga intervjupersoner nämnde att för mycket ansvar 

och för stora barngrupper i förhållande till kompetent utbildad personal har upplevts som 

omotiverade situationer i arbetet. Detta kan vidare tolkas av författarna att upplevs arbetet 

som mycket stressande och frustrerande samt att arbetsuppgifterna handlar mest om att klara 

dagen, det vill säga att utrymme för pedagogiska diskussioner och reflektioner läggs åt sidan 

hinns helt enkelt inte motivationsfaktorerna med. Såsom att gå på kurser eller ansöka om en 

befordran och så vidare får vänta, fokus läggs istället på här och nu.  

     Deci och Gagné (2005) har kommit fram till att arbetsplatser som tillåter stort utrymme för 

eget ansvar och kreativitet har ett större antal individer som drivs av intern motivation. Den 

interna motivationen anses som positiv för företagen då det i sin tur leder till lojalitet, en 

positiv attityd till arbetet samt friska medarbetare. Enligt Deci och Gagné (2005) är individer 

som drivs av intern motivation gentemot dem som drivs av extern motivation generellt mer 

intresserade av sitt arbete och har bättre självförtroende (Deci & Gagné, 2005). Detta kan ses 

i intervjupersonernas svar. Den interna motivationen i yrket anses i studien vara avgörande 

för huruvida tillfredsställda förskollärarna är samt hur motiverade de känner sig. I linje med 

Larsson (1990) som anser kreativitet vara en kunskap som innefattas av yrkesrollen så anser 

sig intervjupersonerna vilja vara nytänkande och tillsammans i arbetslaget dela på nya 

arbetssätt och nya idéer om hur kunskap och värderingar på bästa och roligaste vis nå ut till 

barnen. Intervjupersonerna förklarar att yrket som förskollärare inte innehåller några höga 

löner eller andra direkta förmåner. Istället styrs yrket utifrån regering och kommuners budget 

där det för tillfället är direkta sparpaket riktade mot verksamheten. Barngrupperna blir allt 

större och därmed även förskollärarnas ansvar. Författarna tolkar det som att upplevelsen av 

motivation och arbetstillfredsställelse hos individerna istället drivs genom arbetsuppgifterna i 

sig. Med andra ord drivs intervjupersonerna utifrån sin personlighet och i sin yrkesroll 

värderar de istället barns utveckling, social interaktion med kollegor och vårdnadshavare och 

arbetsutförandet i sig istället för exempelvis förmåner som tjänstebilar, höga löner och status i 

yrket. 

 

Utformandet av arbetsuppgifter 

Beroende på hur arbetet är utformat kan samband visas gentemot hur det påverkar motivation 

hos anställda (Robbins & Judge, 2007). Författarna till den här uppsatsen ansåg därför det 

som en viktig del att undersöka som komplement till Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori. 

Hackman och Oldmans Job Characteristics Model är utformad utifrån fem dimensioner 

(Robbins & Judge, 2007). Att arbeta utefter dessa menar Hackman och Oldman på att 

arbetstillfredsställelse och motivation kan skapas (Robbins & Judge, 2007).  
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Uppfylls de tre första dimensionerna som är varierande arbete, att se helheten samt att se 

meningsfullhet i arbetsuppgifterna menar Hackman och Oldman att förutsättningar för 

motivation och arbetstillfredsställelse finns (Robbins & Judge, 2007). Samtliga 

intervjupersoner ansåg sig mer eller mindre ha ett varierande arbete. Arbetet kunde variera 

utifrån barnens impulsivitet och nyfikenhet, samt att arbetet med människor inte gör den ena 

dagen en annan lik. Dock var det vissa rutinmässiga arbetsuppgifter som varje dag genomförs 

kontinuerligt som exempelvis måltider, vila och lek. Att arbeta utifrån olika projekt och 

temaveckor framgår hos intervjupersonerna skapa en viss variation i arbetet. Varje dag 

genomförs olika aktiviteter dels med dessa teman och projekt som grund, och beroende på hur 

många barn som är på förskolan den dagen kan arbetsuppgifterna se annorlunda ut. 

Förskollärare besitter enligt Larsson (1990) en kompetens som visas dels genom att kunna 

planera i arbetslag och även kunna arbeta gemensamt med olika arbetsområden. 

Intervjupersonerna menar på att detta sker genom att det skall både dokumenteras och lekas. 

Flera områden som skall samspela för att barnen skall utvecklas, som även ska kunna visas 

för såväl chefen som föräldrarna. Författarna kan se den här nämnda kompetens hos samtliga 

respondenter som säger sig klara av gemensam planering och arbete med olika områden. 

Enligt Larsson (1990) handlar det om att förstå att det krävs gemensamma förhållningssätt, 

strategier och förmågor hos arbetslaget som skapar vägar mot de gemensamma målen. 

Respondenterna bekräftar detta med att förklara hur pass viktigt det är för dem att arbeta i 

arbetslag. Det är i arbetslaget som de tillsammans arbetar och anstränger sig för att bibehålla 

sin kompetens. Författarna ser det som så att intervjupersonernas del av ett arbetslag gynnar 

ansträngningen hos var och en. Om förskolan rent spekulativt jämförs med exempelvis bandet 

på Volvo där arbetet består av att till exempel skruva i en likadan skruv på samma ställe på en 

bilddörr varje dag i samma ställning är förskolan enormt mycket mer varierande. Arbetet är 

inte monotomt på något vis då inomhusaktiviteter varvas med utomhus, olika projekt är i 

fokus samt att barngruppen ständigt utvecklas och förändras.  

     Att få se helheten i arbetet ansåg merparten av intervjupersonerna handla om barnens 

utveckling. Eftersom att barnen ofta stannar ett par år på avdelningen får personalen följa 

barnens utveckling genom åren och kan tydligt se hur den tar sig från punkt A till punkt B.  

Dock kan det vara så att barnen går vidare från en småbarnsavdelning som innefattar barn 

mellan 1-3 år upp till en storbarnsavdelning där barn mellan 3-5 år vistas. Intervjupersonerna 

nämner att vad som är bra är att det hela tiden kvarstår en viss kontakt med barnet i form av 

gemensamma samlingar på hela förskolan eller via samtal på den gemensamma gården vilket 

leder till att förskolläraren fortfarande kan följa barnens utveckling. Vidare har förskollärarna 

stort inflytande gällande att planera och strukturera upp verksamheten vilket ger dem en 

tydlig bild av arbetets struktur och genomförande. Larsson (1990) menar på att detta är en 

yrkesroll som ständigt förändras i takt med samhället, där kvalité och synsätt påverkas såväl 

negativt som positivt och genom en förståelse av detta kan arbetsgivaren engagera och stötta 

förskollärarna i sin roll. Samtidigt är det just detta som intervjupersonerna frågar efter, 

engagemang samt tid nog för dem att kunna åta sig sina arbetsuppgifter efter sina förmågor 

och få en bekräftelse på att vad de gör uppskattas och fungerar. Författarna spekulerar i att 

genom ett samarbete mellan förskolan och grundskolan så kan denna helhetsbild tydligare 

visas. Författarna tolkar det som att intervjupersonernas önskan om att grunda med kunskap 

och moral hos barnen i tidig ålder kan det genom helhetsbilden ges en bekräftelse även när 

barnen går vidare från förskolan.  

     Samtliga intervjupersoner upplever sitt arbete som meningsfullt. Det ses som meningsfullt 

att kunna vara med och påverka kommande generation i en så pass tidig ålder. Då barnen är 

de som kommer att ta över vår värld en dag upplevs arbetet som viktigt och betydelsefullt. 

Johansson et al.,(2011) pekar på hur moral, värderingar och trygghet kan skapas hos barnen 

genom dennes förskollärare, i linje med vad intervjupersonerna säger så uppfylls detta. 
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Intervjupersonerna vill vara med att påverka barnens moral och trygghet såväl som deras 

kunskapsnivå, allt för att de ska bli trygga individer i framtiden.  Då de tre första 

dimensionerna här är uppfyllda hos individen menar författarna i linje med Hackman och 

Oldman (Robbins & Judge, 2007) på att en känsla av meningsfullhet finns hos individen. 

Vidare upplever individen arbetet som viktigt och värt att genomföra när en känsla av att de 

första tre dimensionerna har en bra balans. En individ upplever sig bli motiverad när den får 

höra att den presterat bra på en uppgift som den själv värdesätter och bryr sig om (Robbins & 

Judge, 2007). Det vill säga att ju högre värden en individ har på de tre första dimensionerna, 

varierande arbetsuppgifter, att se helheten samt känna meningsfullhet i arbetsuppgifterna 

desto högre motivation och arbetstillfredsställelse tenderar dem att ha (Robbins & Judge, 

2007).  

     Enligt författarna anses dessa tre dimensioner vara uppfyllda hos intervjupersonerna. 

Samtliga nämner liknande faktorer som vara de avgörande grunderna, så som fritt arbetssätt 

där feedback ges och en trygghet i arbetslaget skapas. Där chefen och organisationen ger 

möjligheter och på så vis ser intervjudeltagarna sig i en helhet. Dock uttrycks även vissa 

negativa delar i form av lite tid och få resurser. Men detta vägs upp hos intervjupersonerna 

genom att barnen bekräftar med att visa sin utveckling. Det är just att få se barnens glädje och 

deras kunskap från dag till dag öka och varieras som motiverar och gör att arbetet blir 

meningsfullt. Eftersom att samtliga intervjupersoner upplever sig ha relativt goda 

förutsättningar inom de tre första dimensionerna anser författarna att det finns motivation och 

arbetstillfredsställelse hos studiens intervjupersoner. Som tidigare nämnts finns viljan och 

ambitionen till att bedriva en bra verksamhet samt viljan att utvecklas och gå framåt i sin 

yrkesroll. Detta anser författarna vara motiverande hos förskollärarna, vilket styrker The Job 

Characteristics Model ytterligare (Robbins & Judge, 2007). 

 

Slutsats 

Det som intervjupersonerna anser som primärt för att de skall känna arbetstillfredsställelse är 

att ha goda sociala relationer till kollegor på arbetsplatsen. Att kunna ha roligt tillsammans, 

stötta varandra och känna att det finns ett socialt stöd är avgörande för hur personerna trivs 

eller inte. Detta styrks även genom att intervjupersoner valt att sluta på sin arbetsplats eller 

åtminstone övervägt att söka sig till en ny arbetsplats då relationer med kollegor inte fungerat. 

Dåliga relationer med kollegor har en icke tillfredsställande effekt på arbetstagarna. Vidare 

anses det som viktigt att känna att arbetstagarna genomför ett bra arbete. Vidare är faktorer 

som chefens ledning, tid för planering och reflektion ytterligare faktorer som kan skapa 

missnöje och hämma arbetstagarnas motivation. Kvalitén på arbetet önskas ständigt vara hög, 

detta genom pedagogiska diskussioner, dokumentation och reflektioner kring verksamheten. 

Genom att genomföra ett bra arbete utifrån ovanstående mening upplever intervjupersonerna 

känna sig tillfreds med sitt arbete. Att få se barnens utveckling blir därmed ett kvitto på att 

förskollärarna genomfört ett bra arbete. Motsatt effekt kan bli då det inte finns tillräckligt med 

tid för just planering av verksamheten och pedagogiska diskussioner. Att vilja genomföra 

mycket och ha höga ambitioner ses som en röd tråd intervjuerna igenom, dock finns där inte 

alltid tid och pengar till att arbetet skall bli så kvalitativt som de själva önskar, vilket kan leda 

till missnöje. Att ständigt lära sig nya saker i arbetslivet bland annat genom föreläsningar, 

litteratur och kurser men även genom drivna och motiverade kollegor anses som en 

motiverande faktor hos intervjupersonerna.  

     Enligt Herzberg et al (1993) är utveckling och utvecklingsmöjligheter en 

motivationsfaktor. Han menar på att om hygienfaktorerna är tillgodosedda kan motivation 

komma att infinna sig hos individen. Vidare främjar barnens utveckling förskollärarnas 

motivation. Förskollärarna upplever att de har en god kontakt med sina kollegor och trivs i 

sina arbetslag. Även chefens ledning är enligt intervjupersonerna helt okej. Detta i sin tur 
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skapar förutsättningar för att motivation skall kunna infinnas. Sammanfattningsvis skulle ett 

bättre och mer kvalitativt arbete vara möjligt om det fanns mer ekonomiska resurser inom 

verksamheten. Med mer pengar hade eventuellt ytterligare en pedagog kunnat anställas. Det i 

sin tur hade kunnat leda till att mer tid åt planering, dokumentation och reflektion hade 

kunnat genomföras. På så vis hade de externa faktorerna varit mer tillfredställda och hållit de 

negativa aspekterna inom hygienfaktorerna borta. Vilket hade kunnat skapa bättre 

förutsättningar för att motivation skulle kunna infinna sig. Även motivationsfaktorer som 

utveckling av förskollärarnas individuella kompetens hade kunnat öka om de ekonomiska 

förutsättningarna vart bättre. Med ett större kapital skulle förutsättningar för 

individutveckling, vidareutbildningar samt inspirationskurser med mera varit möjligt. Det är 

någonting som idag enligt intervjupersonerna drabbas av den hårda budget som finns i 

dagsläget, och kan hämma motivationen hos intervjupersonerna.  

     Intervjupersonerna upplever sig ha ett varierande arbete, att få vara med och se helheten i 

verksamheten samt så upplever de sitt arbete som meningsfullt då de fått privilegiet att vara 

med och fostra vår tids kommande generation. Tillsammans utgör det en känsla av 

meningsfullhet hos individerna, samt att de upplever sitt arbete som viktigt. Hackman och 

Oldman (Robbins & Judge, 2007) menar att motivation infinner sig hos individen då den får 

positiv feedback på en uppgift som den värdesätter och bryr sig om. Med andra ord kan 

intervjupersonernas motivation bero på att de värdesätter och bryr sig om barnen på 

förskolan. Intervjupersonerna nämnde alla att barnen är det som motiverar dem till ett bra 

arbete. Det visar på att i den här rollen är arbetet viktigt på så vis att barnen lär sig nya saker 

utifrån förskollärarens pedagogiska förhållningssätt. Hur väl de lyckas visas sedan hos barnen 

kunskap och utveckling. Det blir en bekräftelse på att dem presterat bra på sin uppgift att lära 

ut vilket de värdesätter och bryr sig om. En annan aspekt kan vara att då en förskollärare får 

höra att den presterat bra på en uppgift som den värdesätter och bryr sig om ifrån exempelvis 

chefen eller kollegor infinner sig motivation.  

 

Metoddiskussion 

Vid val av intervju som metod finns det fördelar och nackdelar vad gäller tillförlitligheten i 

kommande resultat och slutsats. Författarna till studien beaktade dels tillförlitlighet genom att 

spela in varje intervju. Detta gjordes av främst två skäl, intervjupersonerna kunde delas upp 

för tidsbesparing samt för att vid transkribering inte missa något utan ha tillgång till 

intervjuerna om och om igen. Transkribering ökar tillförlitligheten då varje intervju noga 

lyssnas igenom igen samt att varje mening skrivs ned för att vara med i analys.  

Författarna som delade upp intervjuerna fick även möjlighet att noga gå igenom de 

transkriberade intervjuer där denne inte närvarat vid intervjutillfället, därav missades färre 

aspekter. Transkribering i sig är en tidskrävande process som författarna till studien valde att 

ta sig an eftersom intervjuer gynnade syftet. Syftet var inte att generalisera över en stor 

population utan att få en djupare förståelse kring ett visst yrke, inom just den utvalda gruppen 

av förskollärare. En kvalitativ metod passade syftet men kritik inom denna metod kan vara 

just generalisering eller att det har förekommit ett bekvämlighetsurval som gör resultatet 

mindre sanningsenligt. Hur pålitligt resultatet kan komma att bli handlar enligt Stúkat (2007) 

om både styrkor och svagheter i studiens upplägg. Tre faktorer som bör beaktas är studiens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

Reliabilitet  

Handlar om i vilken utsträckning mätinstrumentet kan på ett tillförlitligt vis påvisa att 

resultatet är ett utfall av vad som var syftet. Vid valet av intervju användes en intervjuguide 

som författarna skapat för att spegla de områden som låg i linje med frågeställningen. 
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I studien användes ingen beprövad intervjuguide men väl anpassad till studiens syfte och 

enligt författarna lämplig på så vis att intervjuguiden var semistrukturerad och gav därmed 

utrymme till personliga svar. 

 

Validitet  

I en studie söks hög validitet på så vis att det som önskas studeras faktiskt studeras. Det lades 

stor vikt på den här aspekten i intervjuguiden samt att detta beaktas under intervjuerna för att 

på bästa vis få fram studiens grunder och samtidigt få intervjupersonerna väl införstådda med 

vad som efterfrågades. Validiteten ligger även i intervjupersonernas svar på så vis att hur de 

tror sig förväntas svara samt information kring studien och dess frågor. Författarna hade dels i 

åtanke hur frågorna skulle komma att uppfattats av intervjupersonerna.  

Eftersom det i varje intervju påverkar att deltagarna svarar olika ärligt beroende på typ av 

fråga och hur pass trygg intervjupersonen känner sig i situationen med intervjuaren. I den här 

studien presenterades syfte och etik grundligt, samt så var genomförandet av intervjuerna i en 

trygg miljö. Detta bör ha lett till ärliga svar, även om det bör tas med i åtanke att 

intervjupersonerna är väl insatta i sitt och eventuellt kan ha svarat efter vad de ansåg sig 

borde ha svarat.  

 

Generaliserbarhet  

Trost (2010) menar på att tillförlitlighet och generaliserbarhet inte helt och hållet är aktuellt i 

kvalitativa forskningar då det är personliga och grundliga svar i varje situation som är i fokus. 

Dessa personliga svar behandlar snarare en mindre grupp personer än större generaliseringar 

(Trost, 2010). Vidare menar Stúkat (2007) att det viktiga är att veta vilken urvalsgrupp som 

studien riktar sig till. Studien har valt att fördjupa sig i en liten grupp av förskollärare, därav 

var det inte aktuellt just nu att generalisera utan det kan komma att ligga i framtiden. 

Förhoppningarna om att finna avgörande faktorer kring intervjupersonernas upplevelse om 

sin yrkesroll låg som grund för vidare tankar om eventuell framtida forskning.  

 

Framtida forskning 

Då studien grundades på endast ett fåtal förskollärare vore det intressant att i framtiden 

genomföra en större studie med fler antal deltagare. Det vore då även intressant att eventuellt 

kunna komplettera en kvalitativ undersökning med en kvantitativ för att på så vis kunna få 

fram ett mer generaliserbart resultat. Resultatet visade på en avsaknad av kontinuerligt 

motivationsarbete därav hade det varit intressant att undersöka hur chefer och politiker 

faktiskt arbetar med frågor kring motivation och arbetstillfredsställelse på förskolor. För att se 

om där finns ett systematiskt arbete kring att motivera sina anställda samt höra chefernas 

version kring deras roll som motivationsgivare, och se om det är någonting som de prioriterar 

att arbeta utefter. En annan aspekt som vore intressant att undersöka ytterligare är vikten av 

det sociala stödet från såväl chefer samt från kollegor även hur det påverkas av andra faktorer 

i den psykosociala arbetsmiljön. 
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Intervjuundersökning 
Motivation och arbetstillfredsställelse 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två stycken studenter på Högskolan i Halmstad som nu läser vårt tredje och sista år på 

Psykologiprogrammet med inriktning arbete. Det tredje året innehåller en så kallad C-kurs där 

en uppsats med forskningsmaterial skall genomföras. Vi har i vår studie valt att undersöka hur 

förskolelärare motiveras i sitt arbete samt hur arbetstillfredsställelsen ser ut.  

Arbetstillfredsställelse ökar individers självkänsla, lojalitet gentemot företaget samt att kvalitén 

på det utförda arbetet förbättras. Arbetstillfredsställelse är därför någonting fördelaktigt och 

positivt hos såväl arbetande individer som söker mening och självuppfyllelse som för det 

aktuella företaget som söker hög produktivitet och vinst. 

 

Studien kommer att gå till så att kvalitativa intervjuer genomförs med totalt åtta stycken 

förskolelärare. Varje intervju beräknas ta ca 45-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in 

och allt du säger kommer att vara konfidentiellt. Det vill säga ingen kommer att få veta vem 

som har sagt vad i intervjuerna. Syftet är att försöka se samband och olikheter förskolelärarna 

emellan.  

 

Deltagandet är frivilligt och du får när du vill avbryta ditt deltagande. Uppgifterna kommer att 

behandlas konfidentiellt och det kommer inte att kunna koppla dina ord till dig i uppsatsen.   

 

Vi tackar så hjärtligt för din medverkan i vår uppsats! 

 

 

 

Vänligen 

Lina Carlsson & Sanna Bengtsson 
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Intervjuguide 

 

Öppningsfrågor: 

Ålder 

Kön 

Antal år inom förskolan 

Anledning till yrkesval 

 

Frågor kring arbetstillfredsställelse: 

 Vad anser du vara viktigt för att du skall trivas på arbetet?  

 Finns det någon aspekt som du anser vara extra viktig för att din 

arbetstillfredsställelse? Utveckla. 

 Kan du berätta om någon specifik händelse när du kände att din arbetstillfredsställelse 

var hög? 

 Vilka anser du vara de bidragande faktorerna till låg arbetstillfredsställelse?  

 Kan du berätta om något tillfälle då du känt att du inte upplevt arbetstillfredsställelse? 

Hur kommer det sig? 

 

Frågor kring motivation: 

 

 Hur skulle du förklara begreppet motivation? 

 På vilket sätt anser du att motivation är viktigt? 

 Vad finns det för faktorer i ditt arbete som driver dig? 

 Kan du berätta om en situation då du kände dig riktigt motiverad i ditt arbete? 

 Har du någon gång känt dig motiverad av andra personer? På vilket sätt? 

 Kan du berätta om du någon gång känt dig omotiverad till ditt arbete, vad var det som 

fick dig att känna dig omotiverad? 

 Finns det något i ditt arbete som du känner att du skulle vilja ha mer utav som skulle 

öka din motivation? 

 

Avslutande: 

 Om du sammanfattningsvis fick lyfta fram det som du anser vara det bästa med ditt 

yrke vad skulle det då vara? 

 Om du skulle göra det samma med det som du anser är mest negativt vad skulle då det 

vara? 

 Om du idag fick välja vilket arbete du ville, skulle du då fortfarande vara 

förskolelärare?  

 Finns det någonting annat som du skulle vilja lyfta i intervjun eller något som du 

känner att du vill lägga till? 

 
 


