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Sammanfattning 
I övergripande kollektivavtal på svensk arbetsmarknad framgår en strävan efter ett positivt 

samband mellan lön, motivation och resultat som en följd av individuell lönesättning. Denna 

studie undersöker individuell lönesättnings eventuella påverkan på arbetsmotivation hos 

lärare, kort efter att en statligt finansierad lönesatsning hade höjt lönerna för många av dessa. 

Studien har i huvudsak kvalitativ ansats och har genomförts med hjälp av ett teoretiskt 

ramverk bestående av self determination theory, teorier om avund och rättviseteori.  

  

För att undersöka om individuell lönesättning påverkar grundskollärares arbetsmotivation 

genomfördes intervjuer med 8 respondenter på två skolor i en svensk kommun, som även fick 

besvara en enkät om arbetsmotivation. Studiens resultat tyder på att individuell lönesättning 

förvisso kan föranleda positiva arbetsmotivationseffekter hos personer som premieras med 

högre lön, men att de som missgynnas i den individuella lönesättningen riskerar att få mindre 

självdeterminerad arbetsmotivation och/eller minska sin arbetsinsats för att utjämna upplevd 

orättvisa. Utöver detta riskerar individuell lönesättning att försämra relationer mellan 

kollegor, vilket kan innebära att arbetsmotivation blir mindre självdeterminerad, både hos den 

som främjas av individuell lönesättning och den som missgynnas. 
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1 INLEDNING 

1.1 Lönesättning och avtalskonstruktion på svensk arbetsmarknad 

Svensk arbetsmarknad har under 1900-talet till stor del präglats av omfattande kollektiva 

förhandlingar mellan arbetsgivarparten och fackförbunden vad gäller lön och andra 

arbetsvillkor (Frege & Kelly, 2013; Neu & Eriksson, 2013). I slutet av 1900-talet kom 

individuell lönesättning med lönesättande samtal mellan chef och medarbetare att bli ett 

alternativ till de kollektiva lönesättningarna (Neu & Eriksson, 2013). Tanken med individuell 

lönesättning är att förhandlingarna istället sker på individnivå och att den enskilda 

medarbetaren själv för sin talan gentemot sin chef. Denna form av lönesättning var något som 

Svenska Kommunförbundet (2000) (dagens motsvarighet till Sveriges Kommuner och 

Landsting) redan år 2000 talade varmt om. Intentionen var att arbetaren själv skulle få 

möjlighet att påverka sin lön. Vad som tidigare många gånger var en förhandling om en 

löneökning som applicerades på en hel yrkesgrupp om tusentals personer, blev nu något som 

låg i den enskilda medarbetarens händer (Neu & Eriksson, 2013). Det skedde ett tydligt 

perspektivskifte på arbetsmarknaden, från kollektivnivå till individnivå (Neu & Eriksson, 

2013). Angående en medveten strävan mot avreglering av central styrning i lönebildning 

framhöll Svenska kommunförbundet (2000) att: 

 

”Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så 

att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås.” (Svenska 

Kommunförbundet, 2000, s. 1). 

 

Än idag är just ovan citerade ord uttryckta i flertalet huvudöverenskommelser (HÖK) som 

träffas mellan SKL och fackliga organisationer (HÖK, 2012; HÖK, 2017; HÖK, 2016). I 

samma huvudöverenskommelser är det individuell lönesättning som enligt överenskommelsen 

är normen för lönesättning. Ambitionen är att det ska finnas ett positivt samband mellan lön, 

motivation och resultat som en följd av individuell lönesättning.  I huvudöverenskommelserna 

har avtalats att översyn av löner ska ske årligen, vilket innebär att lönesättande chefer varje år 

avgör hur mycket de anställdas löner ska höjas på individnivå. Perspektivskiftet från kollektiv 

till individ vad gäller lönesättning möttes inte odelat positivt. Lärarkåren mötte till stor del 

perspektivskiftet med skepsis, då de befarade att lönesättningen skulle ske utifrån den relation 

rektorn hade till lärarna och inte prestation (Neu & Eriksson, 2013). Begreppet ”fjäsklön” 

myntades, som syftade på att inställsamhet för rektorn var det som skulle ge större summa i 

lönekuvertet. 

1.1.1 Lönesättning av lärare i kommuner 

Majoriteten av Sveriges kommunala huvudmän tillämpar individuell lönesättning, med 

huvudöverenskommelserna som grund. Detta innebär att de avsikter, bestämmelser och 

andemeningar som finns i de centrala avtalen ska införlivas och konkretiseras på kommunal 

nivå, vilket sker genom förhandlingar och överläggningar på kommunal nivå. Därefter ska 

avtalen konkretiseras, följas och tillämpas ända ner till enskilda anställda. 

Huvudöverenskommelserna konkretiseras alltså i flera nivåer och dess intentioner vad gäller 

löneutveckling ska nå fram hela vägen till medarbetaren vars lön förhandlas individuellt. I 

denna studie läggs fokus på kommunalt anställda lärare och HÖK (2012) som gäller just 

dessa.  
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1.2 Lärarlönelyftet och förstelärare 

Lärarlönelyftet är en lönesatsning som syftar till att få skolhuvudmän (exempelvis 

Kommuner) att ge särskilt kvalificerade lärare, som identifieras med fastställda kriterier, en 

högre lön, för att höja läraryrkets attraktionskraft och därmed förbättra resultaten i skolan 

(Skolverket, 2017). Satsningen omfattar tre miljarder kronor årligen i form av statliga bidrag 

som utgår till Kommuner förutsatt att vissa kriterier uppfylls och berör ungefär 60 000 lärare i 

landet. Hos arbetsgivaren där lärarna i denna studie var verksamma var ungefär en tredjedel 

av den behöriga lärarkåren aktuell för satsningen. 

 

Den genomsnittliga löneökningen per huvudman måste uppgå till minst 2 500 kr och som 

mest 3 500 kr. Detta innebär att varje huvudman kan välja att ge mindre till många eller mer 

till färre, men får inte fördela pengarna på ett för stort antal lärare eftersom snittet då 

överstigit 3 500 kr. Lärarlönelyftet får inte ges till lärare i samband med nyanställning och 

höjningen följer inte med läraren vid byte av arbetsgivare. 

 

I denna studie betraktas lärarlönelyftet vara en typ av individuell lönesättning då lönesättande 

chef vid lärarlönelyftet har i uppdrag att individuellt lönesätta sina anställda enligt 

prestationsbaserade kriterier. Dessutom innebär lärarlönelyftet en relativt markant höjning av 

lön, jämfört med de årliga löneöversynerna, och kan därmed påstås ha större genomslagskraft 

för ämnet individuell lönesättning än de nämnda löneöversynerna. Eftersom lärarlönelyftet 

genomfördes första gången hösten 2016 är det en form av individuell lönesättning som många 

lärare minns. 

 

Begreppet förstelärare kommer från ett statsbidrag som skolhuvudmän sedan 2013 har 

möjlighet att söka, som syftar till att täcka lönekostnader för karriärtjänsterna förstelärare och 

lektorer (Skolverket, 2013). Det innebär att lärare utifrån vissa kriterier kan anställas som 

förstelärare eller lektor och därmed få en månadslönehöjning på 5 000 kr respektive 10 000 

kr, vars ökade lönekostnad täcks av statsbidrag. Till dessa karriärtjänster hör att utveckla 

undervisning och för att bli aktuell ska läraren bland annat visat på särskild god förmåga att 

förbättra elevernas studieresultat. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få förståelse för åtta grundskollärares arbetsmotivation med 

särskilt fokus på betydelsen av individuell lönesättning. 

 

För att besvara syftet utgår studien från följande frågeställningar 

1. Vad motiverar lärarna i sitt arbete? 

2. Vilken betydelse har lön arbetsmotivationen? 

3. Vilken betydelse har individuell lönesättning för arbetsmotivationen? 

 

2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Self determination theory 

Ryan och Decis (2000) självdetermineringsteori (Self determination theory, SDT) är en 

omfattande motivationsteori som är den primära teoretiska utgångspunkten i denna studie. 

Motivation kan förklaras som den kraft som aktiverar och ger avsikt till beteenden (Ryan & 

Deci, 2000). Den definition av motivation i en arbetsplatskontext, arbetsmotivation, som 

tillämpas i denna studie är Pinders (1998) som lyder: ”Work motivation is a set of energetic 
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forces that originates both within as well as beyond an individual’s being, to initiate work-

related behaviour, and to determine its form, direction, intensity and duration” (Pinder, 1998, 

s. 11). 

 

Definitionen ovan kan ungefärligt översättas till att arbetsmotivation är de krafter, som härrör 

både inifrån och utanför individen, som initierar arbetsrelaterat beteende och som avgör 

beteendets form, riktning, intensitet och varaktighet. SDT utgår från antagandet att människor 

till sin natur är nyfikna, intresserade, aktiva och självmotiverade. Inneboende i människan 

finns alltså enligt teorin en strävan att utvecklas och nå framgång, och detta i sig är givande 

och tillfredsställande. När denna strävan uteblir kan det vara på grund av otillfredsställda 

basbehov (Deci & Ryan, 2008).  

 

Centralt i teorin är tre psykologiska basbehov hos människor, och främjandet av basbehoven 

är väsentliga för att främja social utveckling, välmående och personlig mognad. Enligt Ryan 

och Deci (2000) har människor ett basbehov av autonomi, som också kan förklaras som ett 

behov av möjlighet till självstyre och upplevelse att själv bestämma över sitt liv. Genom att ge 

människor valmöjligheter och möjlighet att påverka kan deras basbehov av autonomi främjas, 

medan hot och press kan hämma känslan av autonomi.  Vidare har människor ett behov av att 

känna sig kompetenta och kapabla, vilket kan tillfredsställas av att deras prestationer och 

kompetens uppmärksammas. Detta kan exempelvis ske genom positiv återkoppling på 

arbetsprestationer. Det tredje psykologiska basbehovet är social tillhörighet, som är kopplat 

till människans vilja att interagera med andra. Behovet av social tillhörighet kan främjas 

genom solida förhållanden med, samt förståelse och acceptans från, andra medmänniskor 

(Ryan & Deci, 2000). Basbehoven är enligt Ryan och Deci applicerbara på alla kulturer och är 

således universella. En studie som talar för denna reliabilitet är Jang, Reeve, Ryan och Kims 

(2009). Genom fyra studier på sydkoreanska studenter jämfördes grupper som fick ett av 

basbehoven tillfredsställda med andra grupper som inte fick något av basbehoven 

tillfredsställda. De kom fram till att behoven inte bara var väsentliga i den individualistiska 

västländska kulturen, utan även i den sydkoreanska som är en kollektivistisk kultur (Jang 

m.fl., 2009). 

 

SDT inriktar sig på den grad till vilken motivation är självdeterminerad, vilket betyder den 

grad som motivation kommer från människors egna intressen och värderingar. 

Självdeterminering är en egenskap hos motivation och kan förklaras som den grad till vilken 

motivation är autonom. SDT lägger sin tonvikt vid typen av motivation i kontrast till mängden 

motivation (Deci & Ryan, 2002). Självdeterminerat, eller autonomt, motiverat beteende 

kännetecknas av valmöjlighet och egen vilja, i motsats till kontrollerat motiverat beteende 

som styrs av press och tvång.  I SDT kategoriseras motivation i sex olika typer av motivation: 

Amotivation, fyra typer av yttre motivation samt inre motivation (Deci & Ryan, 2008; Gagné 

& Deci, 2005). Dessa kan placeras på ett kontinuum av självdeterminering och skiljer sig 

alltså från varandra i sin grad av självdeterminering. 

 

Figur 1 visar amotivation längst till vänster, som avser en total avsaknad av motivation. Följer 

i inbördes ordning gör de fyra yttre motivationstyperna som är mer självdeterminerade ju 

längre höger ut på skalan de befinner sig. Längst till höger finns inre motivation som är den 

mest självdeterminerade typen av motivation. 
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Figur 1. Egen tolkning och översättning av Deci och Ryans (2008) modell. Typer av motivation placerade på ett 

kontinuum av självdeterminering/autonomi. Längst till vänster finns amotivation, en total avsaknad av 

motivation. 

 

Amotivation avser en total avsaknad av motivation och avsikt till beteendet i fråga. 

Amotivation kan uppstå genom att personen känner sig inkompetent inför att utföra ett 

beteende, att den inte värderar beteendet och/eller resultatet av det, samt att personen inte tror 

att beteendet kommer leda till väntat resultat (Deci & Ryan, 2008). Ett exempel på 

amotivation är en total oförståelse och ovilja hos en arbetstagare inför att utföra en 

arbetsuppgift då den upplever att det ändå inte finns de förutsättningar som den behöver för 

att utföra uppgiften. I andra änden av självdetermineringsspektrat finns inre motivation, som 

kännetecknas av en känsla av frivillighet, genuint intresse och tillfredsställelse i själva 

utförandet. Inre motivation skiljer sig alltså från yttre motivation i sin grad av autonomi, 

vilket innebär att den i större utsträckning kommer från människors egna intressen och 

värderingar. 

 

Enligt SDT finns även fyra typer av yttre motivation, som skiljer sig från varandra av den 

grad till vilken de är självdeterminerade och autonomt motiverade (Ryan & Deci, 2000). Den 

yttre motivationstypen som är minst självdeterminerad kallas yttre reglering, som innebär att 

beteenden görs enbart för att uppnå eller undvika en yttre konsekvens. Den yttre motivation 

som följer på självdetermineringskontinuumet är introjicerad reglering, som innebär att viss 

internalisering av värderingar och regler sker men att de aldrig blir helt accepterade som ens 

egna. Beteenden motiverade enligt introjicerad reglering utförs för att undvika sociala 

sanktioner såsom skuld, eller för att individen ifråga vill uppleva sig vara uppskattad eller 

stolt. Identifierad reglering, som är en relativt självdeterminerad form av yttre motivation 

innefattar en identifiering av värderingar och mål med ett beteende. I och med identifieringen 

av värderingarna och mål med ett beteende så blir det i viss mån internt viktigt hos personen 

(Ryan & Deci, 2000). Den mest självdeterminerade typen av yttre motivation kallas 

integrerad reglering och kännetecknas av att värderingar och mål bakom beteenden delas till 

fullo av individen. Integrerad reglering har många likheter med inre motivation, men det finns 

en väsentlig skillnad: inre motiverade beteenden utförs på grund av att personen finner nöje i 

att göra det, medan yttre motiverade beteenden (såsom integrerad reglering) utförs för att 

åstadkomma något externt (Ryan & Deci, 2000). 

 

Teorin organismic integration innefattas i SDTs teoretiska ramverk, och avser skänka ljus till 

hur och varför beteenden som är kontrollerat motiverade kan komma att övergå till att bli mer 

autonomt och självdeterminerat motiverade (Ryan & Deci, 2000). Denna förändring av 

motivation till att bli mer självdeterminerad kallas internalisering; värderingar och betydelse 

som innan låg utanför individen blir internaliserade och därmed viktigt internt i människan. 

Internalisering är alltså en viktig faktor i att omvandla beteenden till mer självdeterminerade 

former av motivation. Internaliseringseffekten är avhängig den grad i vilken de tre 
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psykologiska basbehoven tillfredsställs (autonomi, kompetens och social tillhörighet). Detta 

innebär att en omgivning som främjar de tre basbehoven hos exempelvis arbetstagare gör att 

beteenden tenderar att internaliseras i högre grad och således bli internt viktiga för 

arbetstagarna i fråga. Standage, Dude och Ntoumanis (2005) utförde en studie där de fann att 

studenter som upplevde sin omgivning som stödjande av basbehoven upplevde sina 

psykologiska basbehov tillfredsställda i större utsträckning. Fortsättningsvis drog 

studieledarna slutsatsen att inre motivation då ökade och amotivation minskade.  

2.1.1 Yttre faktorers påverkan på och följder av inre motivation 

En annan teori som innefattas i SDTs teoretiska ramverk är cognitive evaluation theory (CET) 

som ämnar förklara yttre faktorers påverkan på inre motivation (Ryan & Deci, 2000). Denna 

påverkan förstås främst genom de tre basbehoven. Exempelvis orsakar inskränkande av 

handlingsutrymme en minskning av känsla av autonomi och därmed minskning av inre 

motivation. Extern kontroll hämmar motivationens grad av autonomi och därmed 

självdeterminering. Belöningar för beteenden kan uppfattas kontrollerande och således 

hämma självdeterminering av motivation (Ryan & Deci, 2000), medan uppmuntran och 

positiv återkoppling kan tillfredsställa en persons behov av kompetens och därmed främja 

intern motivation.  

 

Självdeterminerade former av motivation är oftast att föredra, Gagné och Deci (2005) 

konstaterade att självdeterminerad motivation är överlägsen yttre motivation både vad gäller 

utförandet av komplexa och simpla uppgifter. Legault och Inzlicht (2013) fann i sin studie att 

självdeterminerat motiverade personer i större utsträckning ägnade sig åt självrättande 

beteende än personer med mindre självdeterminering i sin motivation. Detta innebar att när fel 

begicks tenderade självdeterminerat motiverade personer att rätta de fel som de begick mer än 

kontrollgruppen som hade en mer kontrollerad form av motivation. Vidare hävdade Legault 

och Inzlicht att inre motivation föranleder bättre arbetsresultat och större engagemang.  

 

Fernet, Guay och Senecal (2004) genomförde en studie med 398 universitetsprofessorer och 

fann ett positivt samband mellan självdeterminerad motivation och arbetsprestation samt att 

självdeterminerad motivation korrelerade med en lägre nivå av akuta stressymptom. Att 

autonom motivation korrelerar med prestation fann även Patall, Cooper och Robinsson (2008) 

i sin metaanalys av 41 studier, som dessutom fann att valfrihet och autonomi tenderade att 

höja uthållighet. Baard, Deci och Ryan (2004) utförde en studie på bankanställda och fann att 

när omgivningen stöttade de anställdas behov av autonomi ledde det till bättre 

arbetsprestation. 

2.2 Avund 

Avund är ett ord som är relativt vanligt i vardagsspråket, samtidigt som teorier om avund är 

ett psykologiskt forskningsområde. Den vida användningen av begreppet har medfört att det 

definieras lite olika beroende på användningsområde och kontext (Smith & Kim, 2007). 

Avund är en oftast negativ känsla som uppstår när vi på ett ofördelaktigt sätt jämför oss med 

andra personer. Känslan avund har haft en primär roll i många dramatiska historier såsom i 

film, teater och även i bibeln. Det är en känsla som alla ibland upplever och därmed kan 

relatera till. Avund kan medföra stora konsekvenser för samhälle och individ eftersom den 

kan utmynna i aggressiva beteenden och till och med våldsgärningar såsom mord och 

misshandel (Smith & Kim, 2007). Det är också en känsla som är förknippad med flera 

negativa fenomen och tendenser, såsom viljan att hindra framgång för en avundad person 

även om det innebär en minskad framgång för den som känner avund (Smith & Kim, 2007). 
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Anledningen till att vi känner avund när någon har ett upplevt övertag över oss är primärt för 

att dennes övertag kan få konsekvenser för oss (Smith & Kim, 2007). När det avgörs vilka 

individer som får värdefulla ting är det nämligen ofta beroende på relativa förhållanden 

mellan individer. En del av avund är alltså en reaktion på en potentiell negativ konsekvens för 

personen som känner avund. Jämförelser med andra, som är grunden för avund, påverkar även 

människors syn på sin egen förmåga eftersom den ställs i relation till en annans förmåga. En 

annan viktig grogrund för avund är att området i vilket individer jämför sig inom är personligt 

viktigt och relevant för den som känner avund. Detta är anknutet till en känsla av självvärde. 

Ytterligare en faktor som avgör om avund uppstår eller inte, är upplevd känsla av att kunna 

uppnå det som objektet för avund har.  

 

Det är ovan beskrivet vad avund är och varför avund uppstår, men en viktig fråga återstår: vad 

avgör vilka personer vi avundas? Avund tenderar att riktas mot de som är lika oss själva, 

såsom sociala jämförelser överlag tenderar att fungera (Smith & Kim, 2007). Det kan röra sig 

om likheter i olika attribut såsom kön, ålder och social klass. Avund riktas alltså sällan mot 

någon som är för olik oss själva. Detta visades bland annat i Shaubroecks och Lams (2004) 

studie som först lät anställda uppskatta sin likhet med sina kollegor, varpå en kollega fick 

befordran. Kollegor som uppfattade att de liknade den befordrade kände mer avund än de som 

inte skattade sig lika med denne. Det är möjligt att den negativa känslan avund dels beror på 

en upplevelse av möjlighet, men samtidigt omöjlighet, vilken uppstår när vi ser en person som 

är lik oss med något vi värderar men som vi inte kan uppnå (Smith & Kim, 2007). En sorts 

känsla av ”vad som kunde ha varit”, eller att vi blir bestulna på något som kunde ha varit vårt. 

 

Enligt Smith och Kim (2007) definieras ibland en godartad typ av avund, som skiljer sig från 

vanlig avund på det sätt att känslan inte har någon illvilja i sig. Det vill säga, det finns 

avsaknad av fientlighet. Godartad avund är en känsla närbesläktad med beundran. Det finns 

forskare som anser att avund inte alls kan vara godartad, utan att en stor del av känslan då 

avfärdas och därmed dess essens (Smith & Kim, 2007).  I denna studie tillämpas inte 

begreppet godartad avund, då det inte anses vara aktuellt i en löneskillnadskontext. Det antas 

att om en kollega har högre lön än en annan, så kommer eventuell avund gentemot den högre 

avlönade inte vara godartad. 

 

Definitionen av avund såsom begreppet tillämpas i denna studie, i syfte att bättre förstå hur 

lönespridning påverkar arbetsmotivation, är som följer (Smith & Kim, 2007). Avund är en 

ofta obehaglig känsla som uppstår hos en individ då den jämför sig med en annan och 

upplever denna jämförelse ofördelaktig för en själv. Det kan exempelvis handla om en 

egenskap som en person har, dvs. den avundade, som genererar avund hos en person som 

eftersträvar egenskapen men inte har den. Känslan avund karaktäriseras av upplevelse av 

underlägsenhet, fientlighet och avsky. Avund förväxlas inte med avundsjuka som i denna 

studies mening innebär ett interpersonellt fenomen som involverar minst tre individer (Smith 

& Kim, 2007). 

 

Avund är en känsla som bland annat förknippas med en upplevelse av underlägsenhet. Det 

förefaller därför rimligt att anta att den som känner avund gentemot en person, som följd av 

en ofördelaktig jämförelse med denne, upplever sitt behov av kompetens mindre tillfredsställt.  

Detta samtidigt som även basbehovet av social tillhörighet antas tillfredsställas mindre vid 

upplevelse av avund, en känsla som förknippas med fientlighet och destruktivt beteende. 

Avund kan därför vara en användbar teori i syftet att förklara hur och varför individuell 

lönesättning påverkar arbetsmotivation. 
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2.3 Rättviseteori 

Människors upplevelser av vad som är rättvist och orättvist är något som har stor betydelse 

inte minst inom arbetslivet (Adams, 1963). Den del av teorierna kring rättvisa som behandlas 

i denna studie avser rättvisa i en arbetsplatskontext där en viktig komponent är lön, men när 

det kommer till upplevelse av huruvida något är rättvist eller orättvist på arbetsplatsen är det 

inte uteslutande ekonomiska faktorer som är avgörande.  

 

Rättvisa är beroende av transaktioner, eller utbyten, mellan två eller flera parter (Adams, 

1963). Transaktionerna kännetecknas av en handling där parterna byter resurser med 

varandra. Utbytenas parter utgörs i detta sammanhang främst av chefer och arbetstagare. En 

förutsättning för att en känsla av rättvisa eller orättvisa ska uppstå är alltså en eller flera 

transaktioner mellan två eller flera parter. Ett utbyte i vilket den ena parten upplever sig få 

mer eller mindre i utbyte än vad den bör, kommer att uppfattas som orättvis av denne. 

 

Det som arbetstagare erbjuder i en transaktion med sin arbetsgivare på sin arbetsplats är i viss 

mån ”sig själv” och kan inkludera egenskaper såsom intelligens, utbildning, erfarenhet, 

skicklighet, ålder, hälsa och social status (Adams, 1963). Men i detta sammanhang är det i 

hög grad arbetsansträngning som arbetstagaren erbjuder i transaktionen. Det som en part tar 

med sig till transaktionen kallas fortsättningsvis för input, och det är viktigt att betona att 

värdet på input bestäms av den som tillför samt mottar det. En arbetsansträngning som input 

kan alltså värderas olika högt av de olika parterna (Adams, 1963). Det kan även vara så att 

någon av parterna inte erkänner en input som relevant, vilket kan bli en grogrund för känsla 

av orättvisa (Adams, 1963). I en transaktion som arbetstagaren genomför med sin arbetsgivare 

förväntar sig alltså arbetstagaren ett utbyte som den själv uppfattar som rättvist (Adams, 

1963). Det går också se denna typ av utbyte som en investering av arbetstagaren. 

 

På andra sidan transaktionen finns belöningar som utges i utbyte för input (Adams, 1963). 

Belöningar är det som parterna eftertraktar och kan till exempel utgöras av lön, status, 

förmåner, statussymboler och uppmuntran. Även vad gäller belöningar är det viktigt att 

betona att parterna själva värderar belöningar, och kan göra detta olika (Adams, 1963). 

Skillnad i värderandet av belöningar, parterna emellan, kan i sig skapa en upplevelse av 

orättvisa. 

 

Avgörande för att en känsla av orättvisa eller rättvisa ska uppstå är de förväntningar som 

parterna har på transaktionen, vilka kan benämnas som normer; ett rättesnöre för vad som är 

rättvist. När en individ avgör vad som är rättvist eller inte, så jämför den skillnaden mellan sin 

input och sina belöningar med andra relevanta individers- eller gruppers skillnad mellan input 

och belöningar. När och varför känsla av orättvisa uppstår är alltså beroende av en persons 

upplevda skillnad mellan input och belöningar, i relation till den skillnad input och 

belöningar som andra personer upplevs ha. I linje med Adams (1963) rättviseteori används i 

denna studie två begrepp, person och annan (other). Person är en individ för vilken rättvisa 

eller orättvisa upplevs, medan annan är en eller flera personer som används av person som 

referenspunkt när person gör jämförelserna nämnda ovan.  
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Figur 2. Egen tolkning och översättning av Adams (1963) modell. Korstabell som illustrerar när känsla av 

orättvisa uppstår beroende på input och belöningar av personen själv, men även beroende av andra 

personer/personers input och belöningar. 

 

Figuren ovan illustrerar under vilka förhållanden orättvisa uppstår och i vilken grad. Till 

vänster visas persons input och belöningar. Över modellen visas input och belöningar för 

annan. Graderingarna orättvisa och stor orättvisa är relativa och förenklade i tydliggörande 

syfte. I verkligheten befinner sig ofta orättvisa på ett kontinuum, snarare än på exakta 

graderingar. För att exemplifiera modellens innebörd: En person som uppfattar sin input som 

låg (till exempel ansträngning i arbetet) och belöningar som små (exempelvis lön), samt sina 

kollegors input som lågt men belöningar som stora, kommer att uppleva orättvisa.  

 

Det är svårt att säga exakt vad som är relevanta jämförelser för en individ, men i regel krävs 

en viss likhet mellan individen och den grupp den jämför sig med (Adams, 1963). En individ 

kan också jämföra skillnad mellan input och belöningar med sig själv i en annan position eller 

tid, såsom ett annat jobb eller skede i livet, och därmed uppleva känsla av orättvisa (Adams, 

1963). 

 

Orättvisa definieras enligt Adams (1963) som följande: Orättvisa existerar för en person när 

dennes upplevda arbetsinput och/eller belöningar är i psykologiskt motsatsförhållande till vad 

den uppfattar vara input och/eller belöningar från motparten eller motparterna (Adams, 1963). 

Av definitionen framgår att orättvisa inte endast uppstår när en person upplever sig 

underbetald i förhållande till arbetsprestation, utan även när denne upplever sig överbetald 

(Adams, 1963). Det finns vissa belägg för att det dock är mer sannolikt att känna sig 

underbetald än överbetald, även om skillnaden mellan input och belöningar är densamma i 

båda situationerna (Adams, 1963).  En känsla av att få för mycket lön för mödan i relation till 

sina kollegor är alltså något som kan uppfattas obehagligt, obekvämt och är inte sällan 

förknippat med skam (Adams, 1963). 

 

Vad som upplevs som orättvisa är beroende av kontext, såsom kultur (Adams, 1963). Detta 

beror delvis på att input och belöningar värderas på ett subjektivt sätt och således kan de 

värderas olika beroende på kulturellt bundna preferenser och åsikter. Det går att anta att det 

finns kulturella skillnader som påverkar hur input och belöningar värderas och 

sammankopplas. I USA fanns enligt Adams (1963) (obs. det tidiga årtalet) en uppfattning om 
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att hårt arbete (input) skulle generera lön (belöningar). Om så inte blev fallet, uppstod det 

sannolikt orättvisa. I Japan däremot, menade Adams (1963) att sambandet mellan hårt arbete 

och lön inte var särskilt starkt; arbetare förväntade sig inte att hårt arbete skulle generera mer 

lön och således var en upplevelse av orättvisa i detta fall mindre sannolikt vid en japansk 

fabrik än vid en amerikansk sådan. 

 

Teori om rättvisa antas delvis kunna förklara individuell lönesättnings påverkan på 

arbetsmotivation. Detta då rättvisa är ett fenomen som uppfattas ha nära anknytning till 

individuell lönesättning (Neu & Eriksson, 2013). Exempel på fenomen inom rättviseteori som 

har anknytning till arbetsmotivation är hur individer kan anstränga sig mer eller mindre i sina 

jobb i syfte att utjämna upplevd orättvisa. Detta talar alltså för en beröringspunkt med 

motivation som förenklat uttryckt är de krafter som initierar arbetsrelaterat beteende. 

2.3.1 Konsekvenser av orättvisa 

Upplevd orättvisa resulterar i en anspänning eller obalans hos den som upplever det (person), 

en anspänning som står i proportion till den upplevda orättvisan; ju större orättvisa desto 

större anspänning. Personen kommer därefter eftersträva att reducera anspänningen eller 

jämna ut obalansen, och kan göra så på åtta olika vis (Adams, 1963).   

 

1. Ett sätt för person att minska anspänningen är att öka sin input om denna är låg i relation 

till belöningar. Om person till exempel anstränger sig mindre än annan skulle person kunna 

öka sin input i syfte att minska orättvisa. Att öka input kan ske på andra vis än ökad 

ansträngning och skulle exempelvis kunna handla om att vidareutbilda sig (Adams, 1963). 

 

2. Om persons input är hög i relation till belöningar kan det innebära att vederbörande sänker 

sin input för att minska orättvisa, i de flesta fallen ansträngning, då övriga input såsom 

utbildning är svåra till omöjliga att minska (Adams, 1963). Konkret innebär det att en person 

kan anstränga sig mindre i jobbet om den upplever att den inte får belöningar i proportion till 

sin ansträngning (Adams, 1963).  

 

3. Ett tredje sätt för person att minska anspänningen som följd av orättvisa är att höja 

belöningarna som ges i utbyte för dennes input. Detta kan ske genom att se till att få höjd lön 

eller ges andra värderade förmåner (Adams, 1963). 

 

4. En person som upplever belöningar som stora i förhållande till sin input kan komma att 

minska sina belöningar för att utjämna orättvisa. Det kan exempelvis handla om att försöka 

sänka sin lön, vilket är osannolikt men teoretiskt möjligt enligt Adams (1963).  

 

5. Ett femte sätt att minska den anspänning som uppstår i samband med upplevd orättvisa är 

att lämna det område orättvisan upplevs, till exempel genom att säga upp sig från sitt arbete. 

 

6. Personer som upplever orättvisa kan psykologiskt förvränga omständigheter såsom input, 

belöningar och värderingar för att jämna ut orättvisan. Ett exempel är om en lågavlönad 

person intalar sig själv att lön inte är så viktigt, fastän hen egentligen tycker det (Adams, 

1963).  

 

7. I syfte att utjämna upplevd orättvisa kan person öka, minska eller förvränga input och 

belöningar hos annan, eller få annan att lämna området där orättvisan upplevs.  

 



 

10 

 

8. Ett åttonde alternativ för att minska den anspänning som uppstår på grund av orättvisa är att 

personen som känner orättvisa byter referenspunkt. I praktiken kan det innebära att en 

medarbetare (person) som i jämförelse med en kollega upplever orättvisa byter kollega att 

jämför sig med, vilket fungerar så länge medarbetaren åtminstone har vissa likheter med 

kollegan hen jämför sig med. 

 

3 Metod 
I denna studie har en i huvudsak kvalitativ ansats tillämpats för att kunna beskriva fenomen i 

en kontext, för att sedermera göra en tolkning i syfte att få ökad förståelse för fenomenen 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det som studien ämnar undersöka, individuell lönesättnings 

eventuella påverkan på arbetsmotivation, är något som delvis kan förklaras av individers 

subjektiva upplevelser, varför kvalitativ ansats lämpar sig väl. Med hjälp av metoden belyses 

respondenternas subjektiva upplevelser av bland annat lön, individuell lönesättning och 

arbetsmotivation. Genom tolkning av dessa upplevelser erhålls större förståelse för 

fenomenen. I syfte att undersöka lärarnas arbetsmotivation, d.v.s. varför de gör sitt arbete 

lämpar sig dock även en kvantitativ ansats, i form av en enkät, utöver den kvalitativa 

intervjumallen. Detta för att på ett strukturerat sätt hantera och jämföra data mellan frågor, 

respondenter men även mellan metoderna. I studien har alltså triangulering använts för att på 

ett uttömmande vis kunna besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte. 

Triangulering betyder att mer än en metod eller datakälla har använts för att undersöka ett 

fenomen (Bryman, 2011).  

 

Då respondenternas subjektiva upplevelser är centrala för att besvara studiens 

frågeställningar, väljs vidare ett fenomenologiskt perspektiv som framhåller just individers 

egna perspektiv och upplevelser om världen som väsentliga (Mik-Meyer, 2011). Med det 

fenomenologiska perspektivet förväntas respondenternas syn på verkligheten kunna beskrivas 

samt individuell lönesättnings eventuella påverkan på arbetsmotivation förstås. 

 

Studien kan anses ha en både deduktiv och induktiv karaktär. Deduktiv på så sätt att den utgår 

från teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som låtit forma studiens empiri (Aspers, 

2007). Utifrån teori skapades alltså bland annat en intervjumall som genom olika teman 

utforskade respondenternas upplevelser av lön exempelvis. Det finns en risk att en enbart 

deduktiv ansats gör att data som är viktig för förståelsen av ett fenomen bortses från, därför att 

data inte passar in i teoriers förutsättningar och ramar. Därför finns det förtjänster med att låta 

empiri påverka studiens riktning (Aspers, 2007). Vid ett intervjutillfälle framgick exempelvis 

att en respondent hade en tidigare upplevelse av en lönesatsning som uppfattats rättvis och 

förutsägbar. Eftersom upplevelsen bedömdes vara relevant för studiens syfte och 

frågeställningar ställdes följdfrågor kring upplevelsen av lönesatsningen. I och med att empiri 

tillåts påverka studiens riktning har studien även induktiva inslag. Därmed påstås studien ha 

en abduktiv ansats där teori och empiri växelverkar i syfte att anskaffa så mycket förståelse 

som möjligt om undersökt ämne. 

3.1 Urval 

För att komma i kontakt med respondenterna söktes inledningsvis kommunens 

personalavdelning och informantintervju med tjänsteman på avdelningen hölls i syfte att få 

uppgifter om kommunens lönepolitik. Fortsättningsvis togs kontakt med kommunens 

grundskolledning och sedermera blev grundskolerektorer i kommunen tillfrågade att låta sina 

respektive skolor ingå i studien. Två rektorer visade intresse vars skolor de ansvarade för kom 

att ingå i studien.  
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I syfte att göra ett urval begärdes listor ut med uppgifter, som var allmänna handlingar, om 

skolornas lärare. En rektor fick av studieledaren förslag på åtta respondenter grundat i 

fördelning av lön, ålder och kön, från vilka rektorn fick välja fyra, utifrån av verksamheternas 

och individernas förutsättningar. Den andra rektorn tillfrågade själv lärare om de ville delta i 

studien, utan några anvisningar om vilket urval som skulle göras. Samtliga respondenter fick 

sedan e-post som de besvarade med önskemål om tid och plats för intervju. I e-posten till 

respondenterna framhölls bl.a. att deltagande var frivilligt och anonymt. När respondenterna 

blev tillfrågade kontrollerades att urvalet var förhållandevis representativt för populationen 

gällande kriterierna kön, lön och ålder. Slumpmässigt urval var inte en aktuell metod i denna 

studie då risken att urvalet inte skulle bli representativt vad gäller ovan nämnda kriterier var 

för stor. 

 

För att behålla respondenternas anonymitet redovisas inte de bakgrundsfaktorer som kan 

användas för att identifiera enskilda respondenter. Alla tillfrågade respondenter var 

legitimerade lärare och spridning eftersträvades vad gäller respondenternas lön, kön, ålder och 

arbetsplatser. Således gjordes ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Respondenterna hade 

varierande utbildningsbakgrund och var verksamma i samma mellanstora svenska kommun. 

Lärarna var anställda inom olika nivåer av skolväsendet såsom förskola och särskola och hade 

således varierande arbetsuppgifter, majoriteten var anställda och verksamma i grundskolans 

tidigare årskurser. Lärarna hade 10 timmar förtroendearbetstid i veckan som är en tid då lärare 

bland annat ska förbereda lektioner (Bilaga M till AB, 2012), som inte får schemaläggas av 

arbetsgivaren. Två av åtta respondenter var män och genomsnittsåldern var 44 år. 

Genomsnittsmånadslönen var 33 150 kr. Respondenten med lägst månadslön hade 29 120 kr 

och den med högst 44 347 kr. Hälften av respondenterna hade mottagit lärarlönelyftet och en 

respondent var förstelärare. Uppgifter om respondenternas löner insamlades genom begäran 

om allmän handling som skickades till personalavdelningen. 

 

Då lön var en viktig faktor i studien var respondenternas egna lönenivåer av intresse. Det 

antogs att olika lönenivåer kan inge olika perspektiv på lön, och därmed togs respondenternas 

lön i hänseende när urval gjordes och en viss spridning vad gäller lön eftersträvades. Detta är 

relevant också från utgångspunkten att det kan finnas skillnad i respondenternas 

arbetsmotivation beroende på lönenivå, vilket då förhoppningsvis kan urskiljas i deras svar. 

Lön är till mycket stor del en arbetsgivarfråga och arbetsgivare arbetar med lön på olika sätt. 

Därför var samtliga respondenter verksamma i samma kommun och omfattades därmed av 

samma lönepolitiska beslut och förhållningssätt. På så sätt minimerades risken för att 

eventuella skillnader i uppfattning av lön till exempel var ett resultat av annan lönepolitik. 

Respondenterna var dock verksamma på olika enheter med olika lönesättande chefer, för att 

garantera respondenternas anonymitet, och därmed finns en risk att skillnad i upplevelse 

mellan två respondenter till viss del kan bero på en att deras chefer arbetat med lön på olika 

vis. 

3.2 Datainsamling 

En del av studiens datainsamling skedde genom intervjuer som genomfördes på 

semistrukturerat vis, där intervjuerna hade en tydlig uppbyggnad med frågor och teman, för 

att kunna besvara studiens frågeställningar. Enligt det sätt som semistrukturerade intervjuer 

utformas på är det tillåtet med avvikelser från mallen samt följdfrågor för att i största möjliga 

mån fånga upp information relevant för studien. I studien användes följdfrågor när exempelvis 

respondenten själv lyfte aspekter som bedömdes intressanta att följa upp. En strukturerad 

intervju valdes bort som metod i denna studie då den till sin natur ska följas till fullo utan 
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oplanerade följdfrågor (Justesen & Mik-Meyer, 2010), vilket hade riskerat att viktig 

information gick förlorad. Ostrukturerad intervju som metod valdes också bort på grund av de 

teoretiska ramarna denna studie hade att förhålla sig till, för att kunna besvara 

frågeställningarna var vissa teman och frågor tvungna att utforskas.  

 

I intervjuerna ställdes introduktionsfrågor som angick respondentens bakgrund i allmänhet 

och som lärare i synnerhet. Därpå ställdes frågor kring läraryrke som till en början hölls 

öppna och introducerande för att försöka ge intervjun en trygg och förtroendeingivande 

atmosfär. Intervjuguiden (Bil. 2) som användes i studien innehöll 19 frågor och var 

konstruerade efter 4 teman: Bakgrund, läraryrket, lön och individuell lönesättning samt self- 

determination theory. I intervjuerna undveks ledande frågor, som istället hölls så öppna som 

möjligt. I och med frågornas öppenhet minskade risken för att respondentens resonemang 

styrdes av frågorna (Bryman, 2011) och dessutom lämnades stort utrymme för egna 

reflektioner hos respondenten. Därmed kunde intressanta resonemang utrönas ur 

diskussionerna och tankegångarna.  

 

Inför intervjuerna fick respondenterna dessutom fylla i ett arbetsmotivationsinstrument (Bil. 

1) som ämnar undersöka arbetsmotivation.  Syftet med att respondenterna fyllde i 

instrumentet var att undersöka på vilka motivationsgrunder lärarna utförde sitt arbete, för att 

sedan dra slutsatser i analysarbetet. Denna uppbyggnad var gemensam för samtliga 

respondenter. Instrumentet är en egenöversättning av Tremblay m.fl.s (2009) 

arbetsmotivationsinstrument. Att fylla i instrumentet tog ungefär fem minuter för 

respondenterna. Instrumentet mäter de sex typerna av motivation: amotivation, yttre reglering, 

introjicerad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och inre motivation på en 

sjugradig skala från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Cronbachs alfa för 

amotivation var .42, yttre reglering .78, introjicerad reglering .73, identifierad reglering .66, 

integrerad reglering .83, och för inre motivation .29. Förutom de sex motivationstyperna 

användes också variabeln ”självdetermineringsindex” på arbetet, som mäter grad av 

självdeterminering i arbetsmotivation (Tremblay m.fl., 2009).  

 

Det har eftersträvats hög reliabilitet i studien, bland annat genom att formulera tydliga 

frågeställningar, inta ett vetenskapligt förhållningssätt och kombinera forskningsmetoder. 

Kvalitativa studiers resultat kan dock vara svårare att replikera än kvantitativa studiers, då det 

inte är möjligt att frysa en social miljö i vilken den kvalitativa studiens resultat genererats 

(Bryman, 2011). Detta talar emot studiens reliabilitet i och med svårigheten att replikera 

resultaten i en annan studie som befinner sig i en annan social miljö. Studiens resultat kan 

däremot agera som vägvisning för framtida studier, även om det inte kan generaliseras till en 

större population (Justesen & Mik-meyer, 2010). Eftersom syftet med studien har varit att få 

förståelse för åtta grundskollärares arbetsmotivation och studien inte har gjort anspråk på att 

generalisera resultaten till en större population, så är inte reliabiliteten det viktigaste kriteriet i 

bedömningen av studiens kvalitet. Viktigare kvalitetskriterium kan anses vara jämförbarhet 

genom vilket bland annat skapats förutsättningar för genom en tydlig redovisning av studiens 

kontext och tillvägagångssätt Det kvantitativa elementet i studien med ett 

arbetsmotivationsinstrument som insamlingsmetod gör möjligtvis studien något mer 

replikerbar. Att urvalet var litet och målinriktat i den kvantitativa delen av studien påverkar 

dock replikerbarheten negativt.  

 

Arbetsmotivationsinstrumentets validitet var bristfällig enligt cronbach alfa vad gäller minst 

en av motivationstyperna, vilket kan anses vara problematiskt. Instrumentet var dock en egen 

översättning av ett beprövat instrument som har uppvisat hög validitet tidigare (Tremblay 
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m.fl., 2009). Det är möjligt att den egna översättningen påverkade validiteten negativt. Att 

notera är dock att urvalet var mycket litet och måttet cronbach alfas relevans i studien kan 

därför ifrågasättas. 

3.3 Analysmetod 

I syfte att analysera det empiriska materialet från intervjuerna genomfördes transkribering på 

detaljerad nivå. Därpå studerades de transkriberade intervjuerna genom studiens teoretiska 

ramverk för att hitta data, samband, mönster och avvikelser som var relevanta för syftet och 

frågeställningarna. För att underlätta detta arbete användes kodning (Aspers, 2007) i form av 

färgsättning av den transkriberade texten, där en färg representerade ett tema, teoretiskt 

begrepp eller annan intressant aspekt. Ett sådant teoretiskt begrepp var basbehovet av 

kompetens. Utifrån kodningen av det empiriska intervjumaterialet granskades det sedan 

särskilt ur ett antal teman. Studiens intervjumall kretsade kring tre teman och inför analysen 

delades ett tema, som berörde både lönens betydelse och lärarlönelyftet, i två separata teman. 

Detta eftersom respondenterna i stor utsträckning talade om lärarlönelyftet och inte alltid i 

samband med lönens betydelse. Intervjumallens tredje tema innehöll frågor kring de tre 

psykologiska basbehoven enligt SDT (Ryan & Deci, 2000). Svaren på dessa frågor 

analyserades under temat ”läraryrket och vad som motiverar lärare”. De teman som låg till 

grund för analysen var således: Läraryrket och vad som motiverar lärare, lönens betydelse, 

och lärarlönelyftet.  

 

Materialet från de besvarade arbetsmotivationsenkäterna hanterades i kalkylprogrammet 

Microsoft Excel. De arton frågorna i enkäten mätte de sex motivationstyperna genom tre 

frågor vardera. Medelvärden för varje respondents svar i respektive fråga och motivationstyp 

sammanställdes, varpå medelvärden och standardavvikelser beräknades. Sedan framställdes 

variabeln för grad av självdeterminering i arbetsmotivation, självdetermineringsindex, genom 

Tremblay m.fl.s (2009) formel: självdetermineringsindex = (+3 × Inre motivation) + (+2 × 

Integrerad reglering) + (+1 × Identifierad reglering) + (-1 × Introjicerad reglering) + (-2 × 

Yttre reglering) + (-3 × Amotivation). Formeln utgår från en viktning av varje motivationstyp, 

beroende på hur självdeterminerad den anses vara. Exempelvis är inre motivation den 

motivationstypen med högst grad självdeterminering och viktas därmed med 3. Beslutet att 

framställa ett index på variabler som delvis uppvisat låg validitet togs eftersom indexet 

förmodades trots detta kunna ha en kompletterande funktion i analysarbetet. 

3.4 Etikdiskussion 

I studien har konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

informationskravet, som är fyra forskningsetiska aspekter (Vetenskapsrådet, u.å.), beaktats 

och följts. Att studien varit frivillig att delta i framhölls både till rektorerna, som i viss 

utsträckning fått tillfråga lärare om deltagande, och till alla respondenter vid 

intervjutillfällena. De uppgifter respondenterna lämnat hanterades konfidentiellt och 

bevarades på så sätt att inga obehöriga kunnat komma åt dem. Då lön och lönesättning kan 

vara känsliga ämnen för respondenterna lades stor vikt vid respondenternas anonymitet. 

Respondenterna hade av anonymitetsskäl möjlighet att själva välja plats och tid för intervju, 

och stor vikt har lagts vid att intervjusvar inte ska kunna härledas till enskilda respondenter. 

Respondenterna hade möjlighet att under intervjuns gång avbryta eller avstå från att besvara 

frågor. Något som kan ha påverkat de forskningsetiska aspekterna negativt var att vissa 

respondenter tillfrågades av sin chef avseende deltagande i studien, vilket kan ha medfört att 

somliga respondenter känt sig tvungna att delta. 
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4 Resultat 
Nedan redogörs studiens resultat baserat på de åtta legitimerade lärare som ingick i studien, 

varav två män och sex kvinnor. Lärarnas arbetsuppgifter varierade sinsemellan eftersom de 

var verksamma i olika nivåer av skolväsendet, men de flesta var verksamma i skolans tidigare 

årskurser. Hälften av respondenterna hade mottagit lärarlönelyftet och en var förstelärare. 

4.1 Läraryrket och vad som motiverar lärare 

Det som fick de åtta respondenterna att bli lärare varierade. Vissa respondenter visste från 

väldigt ung ålder att de ville bli lärare, medan andra mer osökt kom att utbilda sig till lärare. 

Två av respondenterna bestämde sig för att bli lärare när de som del av sin skolgång 

praktiserade på skolor. 

 

”Jag bestämde mig väldigt tidigt att jag ville bli idrottslärare, det målet hade jag ju när jag 

själv gick i skolan.” 

– Respondent 7 

 

Två av respondenterna var missnöjda med sin egen skolgång, varav den ena kände att 

undervisningen som respondenten fick som barn var onödigt tråkig och monoton. Det 

uppfattades av respondenten att undervisning borde gå att utföra på ett bättre sätt. En 

respondent ville egentligen ha ett annat yrke, men blev hindrad av fysiska förutsättningar och 

sökte sedan till lärarutbildningen. En respondent sökte sig till läraryrket från chefstjänst i 

privat sektor bland annat för att få en mer flexibel arbetssituation som underlättade 

familjelivet 

 

”Det var under perioden då mina barn var små, och så hade jag en man som var ute och reste 

mycket. Och så hade jag chefsansvar själv. Så det blev ohållbart. Om man var på jobbet hade 

man dåligt samvete för att man inte var hemma och var man hemma hade man dåligt samvete 

för att man inte var på jobbet. Sedan hade jag en liten dröm att läsa vidare […] till vad var 

aldrig något jag tänkte på, utan det var det här [lärare]”. 

– Respondent 5 

 

Något som var genomgående i respondenternas anledningar till att bli lärare var viljan att 

arbeta med människor, varav ett flertal specifikt hade en önskan att arbeta med barn. Två 

respondenter menade att det förr var vanligare än idag, att de som blev lärare gjorde det på 

grund av ett kall, vilket tolkas som en stark vilja att bli lärare. Flera respondenter uppgav 

ledarskap som del i yrket som en anledning till att arbeta som lärare. Alla respondenter var i 

retrospektion nöjda med sina val att bli lärare.  

 

Lärarna uppgav överlag att de var tillfreds med sina arbetsuppgifter, som varierade något 

mellan respondenterna. Samtliga respondenter var positiva inför arbetsuppgifter som 

involverade att utveckla och undervisa elever. Dessa arbetsuppgifter inkluderade 

klassrumsundervisning, stöttande av enskilda elever och att möta eleverna. 

 

”Jag tycker det är fantastiskt kul att undervisa. Jag skulle önska att man bara fick undervisa.” 

– Respondent 7 

 

Det arbetsinnehåll som uppfattades negativt var huvudsakligen av administrativ art och var 

något som av flera respondenter uppfattades som betungande.  Dessa uppgifter innefattade 

bland annat dokumentation beträffande elevers svårigheter samt rättning av elevernas prov. 
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De administrativa arbetsuppgifterna uppgavs som ofta strikt reglerade. Dokumentationen 

upplevdes av en respondent som att bevisa sin oskuld som lärare, d.v.s. att genom 

dokumentation intyga att vederbörande som lärare inte gjort något fel. Tre respondenter 

upplevde att den administrativa bördan hade ökat under tiden de varit verksamma som lärare. 

En respondent uttryckte angående administration att ”rättning är döden”. Två respondenter 

upplevde att föräldrakontakt ibland är negativ, exempelvis när lärarna blir ifrågasatta av 

föräldrarna. 

 

Sammanfattningsvis varierade respondenternas väg till läraryrket. Medan vissa bestämde sig 

från tidig ålder att bli lärare, var det ett yrke som för andra blev intressant först efter att ha 

arbetat i annat yrke en tid. Att arbeta med människor och barn, utveckla undervisning samt 

flexibla arbetstider var sådant som lockade respondenterna till att söka sig till läraryrket. Flera 

respondenter upplevde att betungande administration hade ökat, som överlag uppfattades som 

en mindre intressant arbetsuppgift som dessutom ibland upplevdes som kontrollerande. De 

flesta respondenterna var dock i stort nöjda med sitt arbetsinnehåll och då främst när det kom 

till att undervisa- och utveckla elever.  

 

Samtliga respondenter upplevde eleverna, och att arbeta med dem, som något som motiverade 

dem i sina arbeten. En lärare beskrev hur det är motiverande att vid lektionstillfällen bli 

utmanad med frågor som ställs av eleverna. Flera lärare förklarade att elevers framgång och 

att se när de lär sig nya saker är motiverande. De flesta respondenterna uppgav det som 

synnerligen motiverande att överkomma utmaningar relaterade till elever, såsom att öka 

förståelse hos elever eller att vända en negativ utveckling för dem. 

 

”[Jag motiveras i mitt jobb av] att jag själv utvecklas och ser framstegen hos eleverna. När jag 

ser att de lyckas och mår bättre, klarar saker de inte klarat av. Ser att de lär sig saker hela 

tiden.” 

– Respondent 6 

4.2 Lönens betydelse 

Majoriteten av respondenterna uppgav att lön är av betydelse för dem, till olika grad. Flera av 

respondenterna förklarade att betydelsen delvis berodde på att den reflekterade deras 

arbetsprestation, då lön enligt individuell lönesättning ska spegla uppnådda arbetsresultat.  

Lönen sågs av majoriteten av respondenterna som en form av uppskattning och ett kvitto på 

utfört arbete.  

 

”Det har den väl [lönen, betydelse]. Det är tillfredsställelsen i att veta att ens chef tycker man 

gör någonting bra, det tror jag är viktigt för mig.” 

– Respondent 2 

 

Majoriteten av respondenterna framhöll vikten av att deras lön stod i proportion till andra 

jämförbara yrken, vad gäller exempelvis utbildningskrav. En respondent sade att lön är en 

rättvisefråga och menade att två lärare som gör samma jobb bör ha samma lön, förutsatt att 

dessa lärare anstränger sig lika mycket i arbetet. Respondenten ändrade sig sedan och menade 

på att samma arbetsansträngning kan ge olika resultat beroende på effektivitet och förklarade 

istället att två lärare med samma kvalitet på undervisningen bör ha samma lön. 

 

Majoriteten av respondenterna menade att lön har betydelse för att uppnå en önskad levnads-

standard och flera uttryckte att lönen ska räcka så ”att man klarar sig”. En respondent 

förklarade att lönen ska betala för ”boende, mat, barnens fritidsaktiviteter och sedan lite till.” 
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Flera respondenter bidrog med utsagor om lärare som lämnat sitt yrke på grund av lön. En 

respondent uttryckte sig angående lönens betydelse att ”många hoppar av på grund av dålig 

lön och mycket att göra, fel saker att göra. Många försvann väl nu på grund av lärarlönelyftet, 

bytte kommuner och sådär.” Trots vikten av en rättvis lön så var det ingen av respondenterna 

som uppgav lön som avgörande i deras val att vara lärare, något som nedanstående citat talar 

för. 

 

”Jag känner inte att jag måste tjäna multum, det vet man när man går in i ett yrke […] jag 

eftersträvar inte att kunna köpa en Porsche.” 

– Respondent 8 

 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de inte jämför sin lön med sina kollegors. De flesta 

förklarade dock att de trots detta hade en uppfattning om vad vissa kollegor hade i lön. De 

flesta förklarade att lön är ett känsligt samtalsämne, men något som ibland går att prata med 

kollegor om i vida drag men inte i exakta siffror. En lärare uttryckte: ”Det är känsligt, just för 

att det är skevt [lönefördelningen]”. Några respondenter förklarade att den individuella 

lönesättningen hade gjort relationer mellan kollegor ansträngda och att lärare ibland kunde 

uttrycka sitt missnöje mot kollegor med högre lön. En respondent berättade om hur följande 

hade uttryckts lärare emellan, vilket kan påstås bekräfta lönefrågan som känslig att diskutera 

samtidigt som det visar på att lönemässiga jämförelser sker: 

 

”Det kan väl du göra, du har ju 5000 kr mer än alla andra […] det kan väl ni göra som har mer 

i lön än oss. För ni är ju fan så mycket duktigare.” 

– Respondent 1 

 

En referenspunkt för lön som samtliga respondenter nämnde var ingångslönen för lärare, som 

uppgavs vara den lägsta lönenivån som nyanställda lärare erhåller. Nästan alla respondenter 

såg ingångslönen för nyanställda lärare som problematiskt hög i relation till redan anställda 

lärare och menade att dagens fördelning mellan nyanställda och anställda lärare sedan tidigare 

är orättvis. En anledning till denna upplevelse var att många nyanställda lärare hade relativt 

lite erfarenhet av läraryrket, och erfarenhet var en faktor som alla respondenter framhöll som 

lönegrundande.  

 

”Tittar man idag så finns dem som arbetat i 15 år och bara har 3000 kr mer [i lön] än ingång 

[ingångslön]. Är helt sjukt. Så får det inte vara ” 

– Respondent 2 

 

De flesta lärarna uttryckte visst missnöje över sin egen lön eller löneutveckling, dock i 

varierande grad. Den vanligaste synpunkten var att lönen var acceptabel men att den borde 

vara högre av olika anledningar, och då särskilt i relation till lärarkollegor. De som inte fått 

del av lärarlönelyftet var missnöjda med det, och de flesta som fått del av lärarlönelyftet ansåg 

satsningen vara positiv men att den inte var tillräcklig. En respondent upplevde att denne inte 

fått tillräcklig hög lönehöjning i relation till hur länge respondenten hade arbetat.  

  

”Jag fick ta del av lärarlönelyftet nu i höstas vilket gjorde att jag kände ”wow vilken 

löneökning”, tills jag insåg att jag var bara snäppet över nyexaminerade i alla fall, trots att jag 

arbetat i åtta år.” 

– Respondent 6 
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Majoriteten av respondenterna ansåg sig ha haft en god löneutveckling de senaste åren, men 

att de trots detta hade en för låg lön. En respondent stack ut som särskilt nöjd med sin lön och 

denne var högst avlönad av respondenterna. 

 

I intervjuerna ställdes frågor till respondenterna som är baserade på de tre psykologiska 

basbehoven (autonomi, kompetens och social tillhörighet) enligt självdetermineringsteorin. 

De flesta respondenterna verkade uppleva sina arbeten som självständiga då de hade påverkan 

på sina arbetstider och arbetsuppgifter. Ramar fanns förvisso att förhålla sig till i form av 

exempelvis läroplaner. Majoriteten av lärarna verkade uppleva att de behärskade sitt yrke som 

lärare på adekvat sätt. Flera respondenter uppgav att de ibland ställs inför situationer de i 

stunden upplever sig inte klara av, men att de överkommer dessa situationer. Dessa svåra 

situationer handlade främst om komplexa situationer kopplade till elever och/eller föräldrar 

till elever. En respondent uttryckte att ”fel gör man hela tiden, men man lär sig från dem.”  

 

Respondenterna upplevde sig ha överlag goda relationer till elever, chefer och kollegor med 

undantag för en respondent som inte ville kommentera relationen till sin chef. En lärare hade 

upplevt en svårighet att komma in i gemenskapen när denne tillträdde sin tjänst. En annan 

lärare uppfattade en framtoning hos vissa kollegor som obekväm, och att de vissa gånger var 

onödigt aggressiva i yrkesmässiga diskussioner. Majoriteten av respondenterna upplevde dock 

relationerna till sina kollegor som goda och välfungerande. 

4.3 Lärarlönelyftet 

Av de 8 respondenterna hade häften varit aktuella för- och fått lärarlönelyftet hösten 2016. Av 

de som inte fick del av lärarlönelyftet varierade respondenternas egna upplevelser av 

anledningen till att de inte fick det. Två uppgav att det berodde på att de skulle byta skola i 

samband med lärarlönelyftet, en lärare förklarade att det berodde på att denne var nyanställd 

från privat sektor och den fjärde menade på att lönesättande chef hade begått ett misstag. 

 

Flera respondenter upplevde att lärarlönelyftet diskuterats kollegor emellan efter att det getts 

besked om vilka lärare som skulle få ta del av lyftet och dessa respondenter arbetade på 

samma skola. De övriga respondenterna hade upplevt ingen eller begränsad diskussion 

kollegor emellan om lärarlönelyftet. En av respondenterna beskrev klimatet mellan kollegor 

som kvavt de första veckorna efter besked om lärarlönelyftet. Ytterligare en respondent 

beskrev ett sämre socialt klimat efter lärarlönelyftet: 

 

”Förut var det alltid folk i fikarummen. Men sedan när lärarlyftet kom, så gick alla till sin 

egen kammare.” 

– Respondent 1 

 

Respondenten menade vidare att det försämrade sociala klimatet gällde lärarlönelyftet, men 

inte förstelärarreformen som implementerades ett antal år tidigare.  

 

”Där [vid förstelärarreformen] hade man chansen att påverka, kunna påverka. Det var ens eget 

val. Här [vid lärarlönelyftet] hade du inget val. Man kunde lika gärna stoppat alla namn i en 

tombola. Det hade varit mer rättvist. Men där [vid förstelärarreformen] hade du eget val. 

– Respondent 1 

 

Vid förstelärarreformen ansåg respondenten att mer ansträngning, i form av ytterligare arbets-

uppgifter, och uppoffring, genom att riskera behöva byta arbetsplats, krävdes för att få 

lönehöjning. Känslor som uppstod efter lärarlönelyftet handlade enligt respondenterna om 
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upplevd orättvisa, ilska och besvikelse, och för de som fick satsningen dåligt samvete, men 

även positiva känslor av bekräftelse och glädje. Utöver dessa känslor uppgav respondenter att 

andra lärare upplevt ledsamhet, frustration och nedstämdhet. En respondent hänvisade till en 

annan skola i kommunen där det uppstått ”kalabalik”. 

 

”Jag kände efteråt att jag hade dåligt samvete gentemot mina kollegor. […] jag har stått vid 

kopiatorn där folk gråtit och då kan man inte säga ”jag fick det”, för de kan ju inte glädjas för 

mig. […] det var en annan som berättade att han inte kände lust att arbeta över huvud taget, 

han bara gick dit, försökte göra det nödvändigaste, hade ingen energi. Han hade skällt ut sin 

chef men det hjälpte inte det heller. Det var nog frustration, besvikelse 

– Respondent 2 

 

Det respondenterna sade visar på att lärarlönelyftet föranledde flera negativa reaktioner och 

upplevelser, främst hos de lärare som inte fick del av satsningen. Det går också att tolkas som 

att lärare kände försvagad vilja att anstränga sig i jobbet. Lärarlönelyftet gav också enligt 

respondenterna upphov till känsla av uppskattning och glädje. En av respondenterna framhöll 

angående lärarlönelyftet att undervisning är något som många lärare utformar och genomför 

tillsammans, inte några enskilda särskilt skickliga lärare, med hänvisning till att vissa få lärare 

får höga lönehöjningar. 

 

En respondent hade vid tiden för lärarlönelyftet en anställning på en annan skola som 

fördelade satsningen på annorlunda sätt än de kommunala skolor som resterande respondenter 

var anställda vid. Alla lärare som vid skolan hade en roll som ämnesansvarig fick utan 

undantag lärarlönelyftet. Ämnesansvarig var en tjänst där bland annat utveckling av 

undervisning ingick, vilken lärare kunde söka till och var således en typ av karriärväg för 

dem. Respondenten upplevde att det fanns en tydlig gränsdragning mellan de som fick och 

inte fick, dessutom kunde alla lärare söka till en tjänst som ämnesansvarig och därmed var 

lärarlönelyftet något lärarna kunde uppnå med större förutsägbarhet. 

4.4 Arbetsmotivationsenkät 

Samma respondenter som blev intervjuade blev vid intervjutillfället inledningsvis ombedda 

att fylla i en enkät som ämnade undersöka lärarnas arbetsmotivation. 
  

Tabell 1. Tabell som redogör för medelvärden (M) av de 6 motivationstyperna (skala 1 till 7), värdet 

för självdetermineringsindex (Tremblay m.fl., 2009) (skala -36 till 36) samt standardavvikelser (s). 

 

 
 

I tabell 1 går att utläsa respondenternas medelvärden (skala 1-7) och standardavvikelse i 

respektive motivationstyp. Av motivationstyperna hade respondenterna högst medelvärde i 

typen inre motivation (M=6.25, s=.52). Medelvärdena i inre motivation kan tolkas som att 

respondenterna i hög utsträckning gör sina jobb av anledningar som kommer från 

respondenternas egna värderingar och intressen. Avseende motivationstypen integrerad 

Motivationstyp Resp.1 Resp. 2 Resp.3 Resp.4 Resp.5 Resp.6 Resp.7 Resp.8 M s

Inre motivation 6,33 6,00 6,33 5,67 5,33 6,67 6,67 7,00 6,25 0,52

Integrerad reglering 5,67 6,00 3,67 3,33 4,00 3,67 6,00 5,00 4,67 1,05

Identifierad reglering 3,00 5,33 5,67 2,00 3,67 3,00 4,00 4,67 3,92 1,18

Introjicerad reglering 2,00 5,67 6,00 2,00 4,00 3,67 5,00 5,00 4,17 1,44

Yttre reglering 4,67 3,33 1,67 2,67 2,67 2,67 4,33 4,00 3,25 0,95

Amotivation 1,67 1,67 1,33 1,00 1,67 3,00 2,00 1,67 1,75 0,55

Självdeterminering* 17,00 18,00 18,67 15,33 13,33 12,33 16,33 17,67 16,08 2,12

*Självdetermineringsindex på skala -36 (Lägst självdeterminering) till 36 (Högst självdeterminering)



 

19 

 

reglering var medelvärdet för respondenterna 4.67 (s=1.05). Motsvarande medelvärde var 

3.92 (s=1.18) för identifierad reglering, 4.17 (s=1.44) för introjicerad reglering och 3.25 (.95) 

för yttre reglering. Medelvärdet i yttre reglering talar för att respondenterna i viss mån utför 

sina arbeten för att undvika eller uppnå externa konsekvenser. Lägst medelvärde fanns i 

motivationstypen amotivation (M=1.75, s=.55). 

 

Högst spridning kring medelvärdet fanns i introjicerad reglering (s=1.44) och lägst i inre 

motivation (s=.52). I raden längst ner går att utläsa självdetermineringsindex som är ett värde 

för grad av självdeterminering i motivation på skalan -36 till 36 baserat på värdena för de sex 

motivationstyperna. Indexet visar att respondenterna totalt har ett genomsnittligt 

självdetermineringsindex på 16.08 med minsta värde 12.33 och högsta värde 18. 

 

5 Resultatanalys och diskussion 

5.1 Läraryrket och vad som motiverar lärare 

Att flera respondenter till stor del blev lärare genom en personlig övertygelse eller ett kall, 

kan betyda att deras motivation inför att bli och vara lärare från början till stor del var 

självdeterminerad. Ingen respondent uppgav lön som en anledning till att de blev lärare, en 

respondent valde dock att bli lärare till viss del för att underlätta sin familjesituation, vilket 

kan tolkas som en yttre motivator. 

 

Huvuddelen av respondenterna fann arbetsuppgifter relaterade till elever, barn och under-

visning positiva, samtidigt som de skäl många av respondenterna uppgav till att bli lärare var 

att förbättra undervisning, arbeta med människor och att leda. Det går att urskilja ett mönster, 

att de skäl lärarna hade till att bli lärare påminner om de arbetsuppgifter som idag uppfattas 

positivt. Bland de arbetsuppgifter som uppfattades negativt hade de gemensamt att de var 

administrativa, frånkopplade elevkontakt eller monotona. Två respondenter uppgav att 

föräldrakontakt ibland kunde vara en negativ arbetsuppgift och då främst när de upplevde sig 

ifrågasatta av föräldrarna. 

 

Sett ur självdetermineringsteori tillfredsställer de arbetsuppgifter som lärarna uppfattade som 

positiva de tre psykologiska basbehoven av autonomi, social tillhörighet och kompetens 

(Ryan & Deci, 2000). Detta eftersom de positiva arbetsuppgifterna förmodligen präglas av 

autonomi bl.a. i utformning av undervisning, en social tillhörighet till eleverna och en känsla 

av att lärarna gör det som de har kompetens för. Gällande basbehoven gäller det omvända för 

de arbetsuppgifter som uppfattades negativt, då arbetsuppgifterna saknade elevkontakt, var 

reglerade av rigida ramar samt att föräldrars ifrågasättande ibland fick lärarna att känna sig 

mindre kompetenta. Det förefaller som rimligt att anta att de administrativa arbetsuppgifterna 

riskerar att underminera lärarna, och därmed deras upplevelse av kompetens. Ett exempel på 

detta var när en lärare upplevde sig bedyra sin oskuld när denne dokumenterade. Flera 

respondenter upplevde att den administrativa bördan ökat, vilket i så fall kan ses som en 

negativ utveckling sett ur självdetermineringsteorin förutsatt att självdeterminerad motivation 

eftersträvas. 

5.2 Lönens betydelse 

De flesta respondenter uppgav att lön har betydelse för dem, vilket även 

arbetsmotivationsenkäten pekade på (Figur 3). Vissa respondenter tonade ner lönens 

betydelse. Enligt rättviseteorin kan en person som upplever orättvisa mer eller mindre 

medvetet förvränga eller modifiera sin verklighet för att dölja orättvisan (Adams, 1963). Om 
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detta stämmer skulle en lärare exempelvis kunna intala sig själv att lönen har mindre 

betydelse än vad personen faktiskt tycker. I så fall kan lön ha än större betydelse än 

respondenterna uppgett i intervjuerna, vilket kanske delvis förklarar att respondenterna hade 

relativt höga värden på yttre- och introjicerad reglering som är typer av yttre motivation. 

 

Flertalet respondenter såg lön som ett kvitto på arbetet de utfört, alltså en sorts uppskattning. 

Därav är det rimligt att anta att en högre lön motsvarar en upplevelse av mer uppskattning för 

utfört jobb. Uppskattning och positiv feedback är direkt relaterat till tillfredsställelse av 

behovet av kompetens (Ryan och deci, 2000), varför lön som upplevs som en uppskattning av 

utfört arbete kan främja självdeterminering i motivation. Om en lärare upplever sig få för lite 

lön för sitt utförda arbete riskerar det att minska självdeterminering i motivation eftersom den 

känner sig mindre uppskattad och därmed mindre kompetent. 

 

Nästan ingen respondent uppgav att de jämförde sin lön med kollegors, men många av dem 

uppgav att de trots detta hade en uppfattning om sina kollegors löner. En respondent 

förklarade att samtalsämnet lön på många sätt omger läraryrket och att det därför är svårt att 

inte bilda sig en uppfattning. Om lön är ett ämne som florerar i respondenternas omgivning är 

det möjligt att de mer eller mindre medvetet gör jämförelser mellan sin egen lön och 

kollegors, vilket möjliggör för eventuell känsla av orättvisa (Adams, 1963) samt avund (Smith 

& Kim, 2007). Verksamheten som respondenterna var verksamma i är dessutom till sin natur 

tillåtande vad gäller jämförelser eftersom den är en offentlig verksamhet. Löner i offentliga 

verksamheter betraktas i regel som allmänna handlingar, vilket innebär att vem som helst kan 

begära att ta del av dem genom en anonym e-post exempelvis. 

 

Respondenterna uttalade sig flera gånger om sina kollegors arbetsansträngningar, erfarenhet 

och lön i förhållande till sina egna motsvarigheter. Detta kan tolkas som att flera respondenter 

gör jämförelser av skillnaden mellan sin input och sina belöningar med andra lärares skillnad 

mellan input och belöningar (Adams, 1963). Det går emellertid att ifrågasätta lärarnas 

möjlighet till objektiv bedömning vad gäller sina kollegors arbetsansträngning och erfarenhet, 

då de med stor sannolikhet inte har hela bilden. Således kanske känsla av orättvisa som 

uppstår ibland är på felaktiga grunder.  

 

Det kunde urskiljas vissa samband mellan självdeterminering och nöjdhet med egen lön. Den 

respondent som upplevde sig få för lite lönehöjning i relation till ansträngning i arbetet hade 

värdet 13,33 i självdetermineringsindex som är 2,75 procentenheter lägre än snittet för 

studiens respondenter. En annan respondent som uttryckte missnöje över sin lön hade lägst 

värde på självdetermineringsindex av respondenterna, 12,33. Det kunde också anas ett 

mönster, med vissa undantag, i att respondenter med förhållandevis låg lön hade relativt lågt 

värde på självdetermineringsindex.  De två respondenter som tjänade minst hade lägst värden 

av respondenterna i självdetermineringsindex, 13,33 och 12,33. Respondenten med tredje 

lägst lön hade dock högst värde i självdeterminering av alla respondenter. Det fanns även ett 

visst mönster mellan lön och nöjdhet med egen lönenivå, vilket innebar att ju högre lön 

respondenten hade desto nöjdare tenderade denne att vara med sin egen lön.  

5.2.1 Lön i proportion och relation 

Trots att ordet rättvisa inte förekom i intervjumallen så kom respondenterna själva in på 

ämnet rättvisa som något relevant för lön. En respondent förklarade till exempel vikten av att 

lärarnas lön står i proportion till andra jämförbara yrken, och att löneskillnader får uppstå 

mellan lärare om deras kvalitet på undervisning skiljer sig åt, men inte enbart om den ena 

läraren anstränger sig mer än den andra. Detta resonemang är intressant ur ett 
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rättviseteoretiskt perspektiv då läraren i sina resonemang värderade vilken input som ska 

generera vilka belöningar. Det räckte enligt lärarens resonemang inte att en lärare ansträngde 

sig mer än en annan för att få högre lön, utan kvalitet på undervisning var också av vikt. Detta 

är exempel på input (Adams, 1963) som inte endast utgörs av ansträngning utan kan 

exempelvis bestå av kvalifikationer, erfarenheter, skicklighet och utbildning. 

 

En referenspunkt som nästan alla respondenter verkade använda för lön var ”ingångslön” som 

är den nivå nyanställda lärare lönesätts utifrån. Därpå många respondenter verkade dra 

slutsatsen att erfarna lärare ska ha en lön motsvarande en bestämd nivå över ”ingångslön”. 

Detta kan förklaras genom rättviseteori (Adams, 1963) då en lärare med erfarenhet kan 

uppfattas ha större input än en lärare utan erfarenhet, vilket då enligt respondenterna ska 

generera större belöningar för den erfarne läraren. Personalenheten i den förvaltning som 

lärarna var verksamma i uppgav att de inte hade en strikt ingångslön utan snarare riktmärken, 

och att individuell lönesättning tillämpades. I intervjuerna framgick att respondenterna 

verkade uppfatta ingångslön som en fast lägstanivå för nyanställda lärare, och då i synnerhet 

oerfarna lärare.  

5.3 Lärarlönelyftet  

Hälften av respondenterna mottog lärarlönelyftet hösten 2016. De som inte fick del av 

lärarlönelyftet uppgav att det antingen berodde på att de bytt arbetsplats eller att deras chef 

begått ett misstag i samband med satsningen. Det är rimligt att anta att byte av arbetsplats, i 

samband med att den lönesättande chefen ska avgöra vilka som ska ta del av satsningen, kan 

påverka den flyttande lärarens chanser att få del av lärarlönelyftet negativt. Detta framgår bl. 

a. av Skolverkets (2017) information om lärarlönelyftet som säger att lönesatsningen inte får 

gå till nyrekryteringar. Det är också troligt att en rektor som ska avgöra vilka lärare som ska 

få lärarlönelyftet är mindre angelägen att premiera lärare som planerar att sluta på skolan, utan 

istället ger en lönehöjning till en person som har för avsikt att stanna kvar i organisationen. 

Samtliga respondenters svar pekade på att lärarlönelyftet föranlett känslor av positiv och 

negativ karaktär. De positiva var upplevda av de lärare som fått lyftet och handlade om glädje 

och bekräftelse. De negativa var i första hand upplevda av de som inte fick del av 

lärarlönelyftet och inkluderade ledsamhet, frustration och nedstämdhet. En respondent som 

fått satsningen uppgav att denne kände dåligt samvete gentemot sina kollegor som inte fick 

det. Detta är något som stämmer överens med rättviseteori som menar att upplevd orättvisa 

även kan uppstå för de som har fördel av orättvisan, med bland annat känsla av skam som 

följd.  

 

Det är rimligt att anta att de lärare som fick del av satsningen kände sig uppskattade, fick sitt 

basbehov av kompetens uppfyllt och således genom internalisering fick mer 

självdeterminerad motivation (Ryan & Deci, 2000). Självdeterminering är en egenskap hos 

motivation som förknippas med högre arbetsprestation, mer uthållighet samt mindre 

stressymptom (Fernet m.fl., 2004; Patall m.fl., 2008; Baard m.fl., 2004). De som inte fick 

satsningen riskerar ha känt sig undervärderade och således mindre kompetenta. Utöver detta 

riskerar vissa kollegiala relationer ha skadats för samtliga lärare på grund av särskiljandet av 

lärare som fått satsning och de som inte fått satsning. En av respondenterna uppgav till 

exempel klimatet mellan kollegor som kvavt efter att resultatet av lärarlönelyftet delgivits. En 

annan vittnade om tomma fikarum efter satsningen, som kan tolkas som tecken på sämre 

sammanhållning. 

 

Behovet att känna sig kompetent i sitt arbete samt behovet av social tillhörighet som till stor 

del består av interpersonella relationer har troligtvis påverkats av ovanstående anledningar. 
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Som följd av detta har självdeterminering i motivation höjts respektive sänkts hos lärarna i 

studien. Det förefaller rimligt att anta att motivationen hos dem som fått satsningen blivit mer 

självdeterminerad och motivationen hos dem som inte fått satsningen blivit mindre 

självdeterminerad. Om de lärare som fick satsningen inte förstår varför de fått det, eller anser 

det orättvist i förhållande till sina kollegor, så riskerar samvetskval och känsla av orättvisa 

uppstå. Om relationerna till kollegor skadats mer än vad satsningen fått lärarna att känna sig 

kompetenta så har självdeterminering i arbetsmotivation troligtvis totalt sett i kommunens 

lärarkår minskat som följd av lärarlönelyftet, vilket illustreras i figur 4. 

 

 
 
Figur 4. Illustration som visar väntad tillfredsställelse av lärarlönelyftet, sett ur ett 

självdetermineringsperspektiv. 

 

Av vikt att poängtera är att de som fått satsningen hos den arbetsgivare där respondenterna är 

verksamma motsvarar ungefär en tredjedel av lärarkåren, vilket innebär att fler riskerar känna 

sig undervärderade än uppskattade. 

5.3.1 Lärarlönelyftet och rättvisa 

En av respondenterna uppgav att en kollega börjat anstränga sig mindre efter att kollegan inte 

fått lärarlönelyftet, vilket är ett exempel på minskning av input för att utjämna orättvisa 

(Adams, 1963). Det kan även tolkas som att kollegan försökt förändra chefens beslut att inte 

ge vederbörande lärarlönelyftet genom att skälla på sin chef, ett exempel på försök att få 

större belöningar för att det ska stå i proportion till en upplevt hög input.  

 

En respondent jämförde hur lärarlönelyftet och förstelärarreformen hade implementerats och 

ansåg att förstelärarreformen varit mer rättvis. Anledningen till detta ska ha varit att 

förstelärarreformens lönehöjning krävde en viss ansträngning, i form av utveckling av 

undervisning, och en potentiell uppoffring, genom att riskera behöva byta arbetsplats. 

Förklarat ur ett rättviseteoretiskt perspektiv (Adams, 1963) så uppfattade respondenten att en 

förstelärartjänst innebar hög input och att det föranledde stora belöningar, vilket uppfattades 

mer rättvist än lärarlönelyftet. Detta för att lärarlönelyftet enligt respondenten inte hade krävt 

någon ytterligare input (låg), men genererade stora belöningar. Slutsatsen att dra från detta är 

att det är fördelaktigt ur rättviseperspektiv om lönehöjande insatser innehåller en proportionell 

fördelning mellan input i form av vad som krävs av den enskilde, och belöningar i form av 

summa pengar eller annan förmån. Detta då orättvisa bland annat kan få följden att lärare som 

upplever orättvisa säger upp sig eller presterar mindre i sitt jobb. Viktigt att betona är dock att 

lärarlönelyftet enligt skolverkets information ska ha tilldelats efter bestämda kriterier och, om 

använt rätt, ska på ett tydligt sett givit anledning till en rättvis och tydlig fördelning av 

satsningens lönehöjningar. 

 

Lärare som fått 

lärarlönelyftet

Lärare som inte fått 

lärarlönelyftet

Chans till ökad 

tillfredsställelse
Basbehov av kompetens

Risk för minskad 

tillfredsställelse

Risk för minskad 

tillfredsställelse
Basbehov av samhörighet

Risk för minskad 
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Majoriteten av respondenterna verkade vara av åsikten att lönesättning ska vara rättvis och i 

hög grad baserad på mängd erfarenhet. Detta kan vara en problematisk inställning då de 

centrala löneavtalen som reglerar lönesättning inte en enda gång nämner rättvisa som något 

eftersträvansvärt eller något att beakta i lönesättning (HÖK 2012). I avtalet framgår 

intentionen vara att i viss mån premiera erfarenhet men främst resultat, vilket var något som 

sällan kom upp som relevant för lön i studiens intervjuer med lärare. Dessutom har 

marknadskrafter i form av bland annat tillgång på arbetskraft betydelse för vilken lön som 

erbjuds. Konkret kan det innebära att en lärare anställs på en relativt hög ingångslön på grund 

av personalbrist, men att de lärare som redan är anställda uppfattar lönesättningen orättvis. 

Strävan efter rättvisa är dock enligt Adams (1963) en naturlig och en för människor 

ofrånkomlig ambition. 

5.4 Arbetsmotivationsenkät 

De medelvärden gällande självdetermineringsindex som redovisades i figur 3 visar att 

respondenterna hade en hög grad av självdeterminering i sin arbetsmotivation. Medelvärdet 

gällande självdeterminering för samtliga respondenter var 16,08 på en skala -36 till 36. 

Särskilt värdet för inre motivation var högt (M=6,25). Detta värde talar för att respondenterna 

till stor del är lärare på grund av inre motiverade skäl. Även om värdena överlag talar för hög 

självdeterminering så var respondenterna till viss del motiverade av externa anledningar, 

vilket medelvärdena för yttre reglering (M=3,25) och introjicerad reglering (M=4,17) pekade 

på. Detta innebär att även om respondenterna till stor del är självdeterminerade i sin 

motivation och således inre motiverade, så utför de ändå sina jobb till viss del för att uppnå 

externa ting såsom lön. Det bör därför inte underskattas vilken betydelse lön och andra 

externa faktorer har för lärarna i sina jobb.  

 

I denna studie framkom att högre lön ofta sågs som en uppskattning för utfört jobb, vilket 

resulterar i tillfredsställelse av behovet av kompetens och sedermera mer självdeterminering i 

motivation. Utifrån detta resonemang kan det diskuteras huruvida strävan efter högre lön 

enbart ska ses som strävan efter en extern faktor eller inte. Att eftersöka högre lön är förvisso 

att eftersöka något externt, men det kanske också involverar ett sökande efter uppskattning för 

utfört arbete. 

5.5 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts kan studiens resultat vara svårt att replikera eller generalisera till en 

större population, vilket heller inte har varit studiens syfte. Studien har fokuserat på 

förståelsen för åtta grundskollärares arbetsmotivation, vilket förhoppningsvis kan fungera som 

vägvisning för framtida studier. På en av skolorna som studiens intervjuer ägde rum på hade 

rektorn visst inflytande över vilka lärare som intervjuades. Detta kan anses vara 

problematiskt, dels då urvalet riskerar ha skett på andra grunder än planerat i studien och dels 

för att lärare kan ha känt sig pressade att delta. De forskningsetiska principerna framhölls 

dock studien igenom, där ibland principen om frivillighet, vilket bör ha gjort det tydligt för 

respondenterna att deltagande i studien var frivilligt. 

 

Intresset för att delta i studien uppfattades som överlag svagt, vilket eventuellt kan bero på en 

”enkättrötthet” på grund av andra undersökningar som lärarna hade genomgått. Detta kan ha 

resulterat i att de lärare som valde att delta var särskilt intresserade av att uttrycka sina tankar 

kring studiens ämne. Det genomfördes ingen pilotstudie, vilket troligen kunde ha förbättrat 

datainsamlingsinstrumenten genom att eventuella brister kunde ha upptäckts innan 

respondenterna intervjuades. 
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Studiens respondenter var verksamma i olika delar av skolväsendet och hade därför 

varierande arbetsuppgifter. Även om detta kan ha gett mer nyanserade resultat så finns en risk 

att de skillnader som fanns i bl.a. motivation dels beror på faktorer som är knutna till 

arbetsuppgifter eller specifika kategorier av lärare. För att undvika detta kunde studien 

baserats på ett urval där alla respondenter hade samma typ av befattning och arbetsuppgifter, å 

andra sidan hade ett sådant urval riskerat att göra resultatet mindre nyanserat. 

 

När självdetermineringsindex framställdes enligt Tremblay m.fl.s (2009) formel fästes vikter 

vid motivationstyperna beroende på deras grad av självdeterminering. Detta kan vara 

teoretiskt problematiskt då det förutsätter att exempelvis skillnaden i självdeterminering 

mellan inre motivation och integrerad reglering är lika stor som den mellan identifierad 

reglering och integrerad reglering, vilket teoretiskt sett inte behöver vara fallet. Trots i vissa 

avseenden låg validitet i arbetsmotivationsenkäten beslutades att skapa ett 

självdetermineringsindex utifrån motivationstyperna. Det går dock med hänsyn till den låga 

validiteten att ifrågasätta indexets tillförlitlighet. 

5.6 Slutligen 

I HÖK (2012) framgår en strävan efter ett positivt samband mellan lön, motivation och 

resultat som en följd av individuell lönesättning. Denna studie har funnit att förhållandena 

mellan dessa variabler inte är helt oproblematiska sett ur ett teoretiskt ramverk av SDT (Ryan 

& Deci, 2000), avund (Smith & Kim, 2007) och rättvisa (Adams, 1963). Visserligen kan 

individuell lönesättning föranleda positiva arbetsmotivationseffekter hos de personer som 

premieras med högre lön, men de som missgynnas i den individuella lönesättningen riskerar 

att få mindre självdeterminerad arbetsmotivation och/eller minska sin arbetsinsats för att 

utjämna upplevd orättvisa. Det finns också risk att lärare som upplever orättvisa avslutar sin 

anställning i syfte att utjämna orättvisan. Dessutom finns risker för att relationer kollegor 

emellan försämras, dels på grund av avund som är en destruktiv känsla som bland annat kan 

innebära att den som känner avund försöker minska framgång hos en avundad person. 

Försämrade relationer, både hos den som främjas av individuell lönesättning och den som 

missgynnas, kan dessutom göra att arbetsmotivation blir mindre självdeterminerad till följd av 

minskad tillfredsställelse av basbehovet av social tillhörighet enligt SDT. 

 

Det kan utifrån studiens resultat rimligen antas att det inte endast föreligger ett positivt 

förhållande mellan lönehöjande insatser och självdeterminering i arbetsmotivation hos den 

som mottar lönehöjningen. Sett ur studiens teoretiska ram finns även risk för negativ påverkan 

gällande arbetsmotivation hos den som inte får lönehöjningen. Detta innebär att en 

löneförhöjning förvisso har en chans att höja självdeterminering i arbetsmotivation hos den 

som mottar den, men riskerar att göra arbetsmotivation mindre självdeterminerad för den som 

inte får den. Riktade satsningar som omfattar få men särskilt skickliga lärare kan vara 

användbara om målet är att höja självdeterminering i motivation hos dessa, men risken är att 

självdeterminering i arbetsmotivation hos lärarkåren totalt sett minskar. Tydlighet kan 

emellertid stävja den negativa arbetsmotivationseffekten hos de som inte får lönehöjningen 

och därmed lärarkåren överlag, eftersom tydlighet kan få satsningen att upplevas mer rättvis. 

Lönesatsningar kan fördelaktigt vara väl motiverade och grundade i logiska resonemang och 

bedömningar. Detta kan förmodligen uppnås genom att lönehöjningar fördelas enligt tydliga 

och välkända kriterier och att detta tillvägagångssätt kommuniceras på ett distinkt sätt. 

Intrycket i studien var att respondenterna kunnat ha färre negativa associationer med 

lärarlönelyftet om de haft mer av den information som lönesättande rektor troligtvis hade. 

Exempelvis verkade en respondent tro att rektorn hade haft alternativet att fördela satsningen 
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på alla anställda, medan direktiven från skolverket inte tillät denna typ av fördelning då den 

genomsnittliga löneökningen var tvungen att minst motsvara 2 500 kr.  

 

En av respondenterna hade vid tidpunkten för lärarlönelyftet arbetat på en privat skola, med 

annat tillvägagångssätt än vid de kommunala skolor där respondenterna var verksamma, där 

lärare med tjänsten ”ämnesansvarig” utan undantag fick lärarlönelyftet. Detta hade enligt 

respondenten upplevts rättvist och tydligt, även om vissa var missnöjda med att ha missat 

satsningen. Detta kanske kan ses som ett gott exempel där lärarlönelyftet fördelades på ett sätt 

som uppfattades rättvist och tydligt. 

 

Huruvida premiering av få kontra fler lärare är rätt eller fel ur arbetsmotivationssynpunkt 

beror på hur och var arbetsmotivation ämnas höjas. Om undervisning är något som med fördel 

utformas av många lärare tillsammans, som en respondent ansåg, så bör det övervägas 

satsningar som är riktade till större grupper lärare i syfte att göra så många lärares 

arbetsmotivation så självdeterminerade som möjligt. Arbetsgivaren där studiens respondenter 

var verksamma valde att året efter lärarlönelyftet genomföra en egen lönesatsning som 

riktades mot de som inte fick lärarlönelyftet föregående år, vilket kan ses som ett exempel på 

satsning som riktas mot större grupper lärare. 

 

Om lärare känner autonomi och social tillhörighet i sina arbeten resulterar det sannolikt i mer 

självdeterminerade former av motivation. Detta skulle kunna uppnås genom att lärare får 

utrymme att själva bestämma hur och när de utför sina arbetsuppgifter, samt genom att de har 

sunda relationer till övriga personer på arbetsplatsen, främst kollegor. Det kan i 

självdetermineringshänseende även vara viktigt att de inte undermineras yrkesmässigt av 

föräldrar till elever, administrativa rutiner eller annat. Särskilt minskning av administrativ 

belastning anses kunna ha positiva effekter för lärarnas arbetsmotivation. Det kan utöver detta 

vara fördelaktigt i arbetsmotivationshänseende att låta lärare arbeta med det de känner är 

intressant och utvecklande, för respondenterna i denna studie var det huvudsakligen arbete 

med barn, elever och undervisning. 

5.7 Vidare forskning 

Att belysa lönens och individuell lönesättnings påverkan på arbetsmotivation sett ur ett 

teoretiskt ramverk av SDT, avund och rättvisa har förhoppningsvis bidragit till förståelsen av 

bland annat lärarlönelyftets konsekvenser och genomslagskraft. Lön är ett kraftfullt strategiskt 

verktyg använt av både enskilda arbetsgivare och av större samhällsaktörer. I syfte att med 

större pricksäkerhet använda lön som strategiskt styrmedel på svensk arbetsmarknad vore det 

användbart med mer empiri från området sett utifrån fler teoretiska perspektiv. Detta är något 

som idag uppfattas som bristfälligt, även om viss forskning på området finns. Särskilt 

belysning av lönebildnings konsekvenser sett ur psykologiska teorier kan anses vara 

intressant, då lön verkar vara starkt sammankopplat med psykologiska faktorer såsom 

egenvärde. Ett förslag på undersökningsområde skulle kunna vara att undersöka hur personers 

uppfattning av sin egen prestation förhåller sig till den resultatbaserade bedömningen som 

dennes chef har gjort.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

 

 

Varför gör du ditt jobb? 
 

Instämmer 
inte alls 

   

Instämmer 
helt 

 

         1 
Det är den här typen av jobb jag 
valt för att uppnå en viss livsstil.  

1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 2 
För inkomsten jobbet ger mig. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 3 Jag undrar själv varför jag gör 
detta jobb när jag inte verkar 
vara kapabel att klara av vissa 
arbetsuppgifter. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 4 
För att jag finner stort nöje i att 
lära mig nya saker.  

1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 5 
För att det har blivit en 
fundamental del av den jag är.  

1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 6 För att jag vill lyckas med det 
här jobbet, om jag inte gjorde 
det skulle jag skämmas över mig 
själv. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 7 
För att uppnå mina karriärmål. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 8 För tillfredsställelsen jag 
upplever när jag tar mig an 
intressanta utmaningar. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 9 För att det låter mig tjäna 
pengar.  

1 2 3 4 5 6 7 
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10 För det är en del av sättet jag 
valt att leva mitt liv.  

1 2 3 4 5 6 7 

 
        

  

Varför gör du ditt jobb? 
 

Instämmer 
inte alls 

   

Instämmer 
helt 

 

         11 För att jag vill vara väldigt bra på 
det här jobbet, annars skulle jag 
bli väldigt besviken. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 12 Jag vet inte varför, vi är 
försedda med orealistiska 
arbetsvillkor. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 13 För jag vill vara en ”vinnare” i 
livet.  

1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 14 För att det är den typ av jobb 
jag valt för att uppnå vissa 
viktiga mål. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 15 För tillfredsställelsen jag 
upplever när jag lyckas utföra 
svåra uppgifter. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 16 För den här typen av jobb ger 
mig trygghet.  

1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 17 Jag vet inte varför jag gör 
jobbet, det förväntas för mycket 
av oss. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
        

 18 För att jobbet är en del av mitt 
liv.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Notering: 

Inre motivation:  4, 8, 15 

Integrerad reglering:  5, 10, 18 

Identifierad reglering: 1, 7, 14 

Introjicerad reglering: 6, 11, 13 

Yttre reglering: 2, 9, 16 

Amotivation:  3, 12, 17 
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