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Sammanfattning

Syftet med denna undersökning är att få ökad kunskap om vilka faktorer som gör att en lärare trivs
på sin arbetsplats. Frågeställningarna som studien besvarar är följande: ”Vad är det som gör att
lärarna trivs/inte trivs på sin arbetsplats?”,”Vem ställer kraven på arbetsplatsen, känner lärarna
att de kan hantera dessa krav?”,”Finns det tillräckligt med stöd och resurser för att hantera
kraven?” samt ”Kan lärarna visa känslor i arbetet eller måste de hålla tillbaka dem?”.  

Lärare är en intressant yrkesgrupp att undersöka. Yrkesgruppen utsätts för en rad olika
förväntningar från till exempel chefer, kollegor, föräldrar och elever. Utifrån skolverkets rapport
(Hur skolpolitiken påverkar lärares hälsa, 2016) så är lärares arbete i ständig förändring och nya
faktorer påverkar ständigt en lärares vardag. Det verkar ändå som att många lärare trivas med sitt
arbete. Vi vill därför undersöka vad som påverkar lärares trivsel på arbetsplatsen. 

Undersökningen har gjorts genom sex stycken intervjuer med lärare i en medelstor kommun i
Sverige. Analysen av intervjuerna har gjorts genom tre teman: ”Trivsel”, ”Krav, kontroll och stöd”
samt ”Emotionellt arbete”. Resultatet visar att frihet och självständighet är viktiga delar för att de
ska trivas på arbetsplatsen. Krav kan komma från olika håll men de går oftast att hantera genom
stöd från ledning och kollegor. Det verkar också som att de flesta anser att de skulle behöva mer
resurser, speciellt för att på bästa sätt kunna hjälpa de elever som behöver extra stöd. De flesta
lärarna vi intervjuat håller också med om att deras känslor påverkar arbetet på ett eller annat sätt. 

Nyckelord: Trivsel, krav, kontroll, stöd, emotionellt arbete, lärare, kvalitativ studie   
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1. Inledning

Arbetsplatsen skolan 

Enligt statistik från lärarförbundets rapport, Hur skolpolitiken påverkar lärares hälsa (2016) så är
lärare en yrkesgrupp som är överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar med någon form av
psykisk diagnos. Rapporten visar också att sjukskrivningarna har ökat de senaste åren. I rapporten
nämns några olika orsaker till det, främst ökat administrativt arbete för yrkesgruppen. I rapporten
förtydligas att området är komplext men att politiska reformer på skolområdet har medfört ökad
osäkerhet och att lärarna får sitta mycket med dokumentation då de istället skulle vilja göra andra
saker. I samband med genomförande av olika reformer så har sjukskrivningstalen ökat. Det finns
också återkommande upplevelser av att negativa bilder om skolans resultat bidrar till stress i
arbetet.

Som en annan möjlig orsak till sjukskrivningarna nämns också att många lärare upplever sig vara
upptagna med saker som kommer utanför det som sker i klassrummet. Att det finns dålig balans
mellan de krav som ställs i deras yrkesutövning och de resurser som finns att tillgå. I lärarrollen har
det tillkommit nya arbetsuppgifter som i vissa fall gör det svårt att hinna med eleverna. Många
lärare upplever enligt lärarförbundets rapport att de inte hinner ta stöd av kollegor för att lösa
vardagens problem i undervisningen. Trots det ökande sjukskrivningstalet inom gruppen och den
negativa bilden som ibland målas upp så tycker merparten av lärarna att deras arbete är meningsfullt
och de känner motivation i sitt arbete (Lärarförbundet, 2016). 

Vidare anser vi att lärare en viktig yrkesgrupp att undersöka ur aspekten att yrkesgruppen utsätts för
olika förväntningar och krav från en rad aktörer såsom chefer, kollegor, föräldrar och elever.
Utifrån skolverkets rapport så är lärares arbete i ständig förändring. Nya faktorer påverkar ständigt
en lärares vardag och är en yrkesgrupp med många olika förväntningar ändå verkar många lärare
trivas med sitt yrke.  

Trivsel på arbetsplatsen 

Trivsel kan beskrivas på olika sätt för olika människor. Det kan till exempel bero på vad man själv
värdesätter. Exempel på saker som kan påverka trivseln är, själva arbetet, arbetsuppgifterna,
kollegorna, chefen, lönen med mera. 

Trivsel är ett ganska brett begrepp, det finns inte en klar definition. Vi tänkte ta upp vilka faktorer vi
lägger i begreppet trivsel och vad det kan betyda för lärare i arbetet. Vad vi tycker att trivsel på
arbetsplatsen betyder och vilka delar vi tycker är viktiga för att man ska kunna trivas på
arbetsplatsen. Vi har valt våra teorier utifrån viktiga påpekanden i skolverkets rapport och vad som
kan anses att trivsel på arbetsplatsen innefattar.

1



Emotioner i arbete

En faktor som vi vill undersöka speciellt i samband med trivsel är förekomsten av olika emotioner i
arbetslivet. Enligt Wettergren (2013, s. 18) så bör man för att förstå människors handlingar inte bara
förstå hur människor tänker utan också hur de känner. Emotioner är både en orsak till
sociala handlingar och ett föremål för sociala handlingar där emotioner utgör drivmedlet. Mer
specifikt vad som avses med begreppet emotion redogör vi för i den teoretiska referensramen för
denna uppsats, men kortfattat innebär en emotion uppkomsten av ett känslomässigt tillstånd i
interaktion med omgivningen. Alla människor kan känna olika emotioner men vad vi lägger i
begreppen kan variera mellan olika samhällen och kulturer. Emotioner och handlingar
sammankopplas i vårt vardagliga liv utan att vi tänker på det (Wettergren, 2013, s. 19).

Att undersöka emotioner hos lärarna i vår undersökning är betydande för att vi vill gå in
djupare på vad som gör att respondenterna trivs eller inte trivs. För att möjligen finna ut vilka
emotioner som är vanligast förekommande i kulturen på deras arbetsplats i skolan och hur de
påverkar deras vardag. Emotionellt lönearbete innebär att arbetet ställer krav på önskat uppvisande
av känslor mot och i interaktion med kunden. Det handlar om ett beordrat förhållningssätt till
emotioner och känslor för en individ i sitt arbete. Sättet en organisation styr önskade emotioner
benämner Wettergren (2013, s. 60) emotionsregim. Emotionsregim är ett sätt att organisera moral
genom uttalade och outtalade känslor och uttrycks i regler som styr människornas agerande i en
organisation. En anställd kan hantera krav på önskat uppvisande av känslor genom ytligt och djupt
agerande (Wettergren, 2013, s. 61). Yrket lärare kan betecknas som ett emotionellt lönearbete då det
finns normer och arbetsbeskrivningar som föreskriver önskat uppvisande av emotioner i arbetet.
Dessa krav kan komma från olika aktörer så som staten, kollegor, elever och föräldrar.
Emotionsregimer och de olika aktörerna som till synes har olika emotionella krav på läraren gör
yrkesgruppen intressant ur ett emotionsperspektiv. Vidare skriver Dahlström och Starrin (2004, s.
166) att stress ofta är förmedlare av olika emotioner. Just upplevelsen av stress i sitt arbete är ofta
förekommande i lärarförbundets rapport (2016). Vi upplever att undersöka lärares emotioner och
emotionella arbete också är intressant med bland annat bakgrund av upplevelser av stress och ökat
antal sjukskrivingar hos yrkesgruppen.

Dessa delar kommer också vara det vi lägger vårt fokus på under intervjuerna och när vi sedan
skriver uppsatsen. Intervjuguiden är utformad utifrån de teoretiska utgångspunkter som vi valt
utifrån lärarförbundets rapport. Vi har valt att dela in arbetet i tre olika teman som kommer synas
genom hela uppsatsen: 

• Trivsel

• Krav, kontroll och stöd 

• Emotionellt arbete 
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Syfte och frågeställningar

1.1 Syfte

Uppsatsen handlar om trivsel. Vi vill därför ta reda på vilka faktorer som är viktiga för att man ska
trivas och även ta reda på hur de olika krav som ställs på en lärare hanteras. Vi vill vidare undersöka
olika hjälp- och stödfunktioner som kan underlätta arbetet. Avslutningsvis vill vi undersöka hur
känslor påverkar lärarnas arbete. Det leder oss in på vårt syfte. 

Syftet med denna uppsats är att få ökad kunskap om vilka faktorer som gör att en lärare trivs eller
inte trivs på sitt jobb. 

1.2 Frågeställningar

• Vad är det som gör att lärarna trivs/inte trivs på sin arbetsplats?

• Vem ställer kraven på arbetsplatsen, känner lärarna att de kan hantera dessa krav?

• Finns det tillräckligt med stöd och resurser för att hantera kraven?

• Kan lärarna visa känslor i arbetet eller måste de hålla tillbaka dem? 
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1.3 Disposition

Vi kommer först att presentera ett teoriavsnitt som är indelat i tre olika teman gällande trivsel på
arbetsplatsen. Dessa teman har vi valt att kalla trivsel, krav, kontroll och stöd samt emotionellt
arbete. Inom dessa olika teman finns ett antal teorier som valts ut i syfte att undersöka trivsel på
arbetsplatsen för lärare. Efter teoriavsnittet följer metodavsnittet, där visar vi hur arbetet med
uppsatsen har genomförts. Sedan kommer analys- och resultatavsnittet, där presenterar vi resultatet
av studien och kopplar det till den teoretiska referensram som använts. Avslutningsvis presenterar
vi slutsatser samt en avslutande diskussion.   
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2. Teoretisk referensram

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier vi har valt att använda oss av i vår uppsats. Vi har
valt att dela in dessa teorier i de tre olika teman.  Dessa teman är: 

• Trivsel

• Krav, kontroll och stöd 

• Emotionellt arbete 

2.1 Trivsel

Den första delen av teoriavsnittet har vi valt att kalla trivsel. Här tar vi upp en teori om frihet och
självständighet, Herzbergs tvåfaktorteori samt studien ”Relation between job satisfaction and job
performance in healthcare services”. Den här delen handlar om allmän trivsel på arbetsplatsen. I
dessa teorier och artiklar tas det bland annat upp olika tankar om trivsel på arbetsplatsen. Det kan
vara till exempel frihet i arbetet, självständighet och olika faktorer som gör att man trivs eller inte
trivs. 

En sak som vi vill ta upp som vi tror kan påverka trivseln på arbetsplatsen är frihet och
självständighet. Jan Ch Karlsson (2008, s. 9) skriver: ”Människor behöver värdighet och autonomi i
arbetet. Om det förvägras dem finns det en stark tendens till att de gör motstånd mot sina
arbetsvillkor”. Vi delar den synen på arbete och vad man som arbetare möjligen strävar efter på sin
arbetsplats. 

Trivsel och uppskattning är något vi tror att man delvis får från sina arbetskollegor, medan frihet
och självständighet anser vi framförallt kommer från ledningen och chefer i en organisation. Det är
ledningen som bestämmer hur man ska utföra arbetet och hur mycket eget ansvar varje arbetstagare
själv får. Det är möjligt att det finns fasta bestämmelser om hur arbetet på en arbetsplats ska utföras.
Det kan finnas många olika bestämmelser och regler. Om dessa regler finns på en arbetsplats får
man rätta sig efter dem. Som med det mesta så finns det både fördelar och nackdelar med mycket
frihet. Hur mycket frihet och självständighet de anställda kan få beror såklart på vilken arbetsplats
de arbetar på. På vissa ställen måste det det finnas strikta regler medan man på andra ställen kan ha
mindre regler och bestämmelser.

Det finns olika sätt att uppnå mål. Alla har förmodligen inte samma tankar om vilket sätt som är
bäst och mest effektivt för att uppnå dessa mål. Det finns två olika vägar ledningen kan välja när
man ska leda en arbetsprocess (Hyman, 1987; Noon & Blyton, 2002; Storey, 1985, refererad i Jan
Ch Karlsson, 2008, s. 12). Karlsson (2008, s. 12) tar upp dessa två olika vägar ledningen på ett
företag kan välja när det kommer till hur man kan leda en arbetsprocess:
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Å ena sidan finns ett behov att kontrollera de anställda så att man kan se till att
produktionsmålen uppnås; men å andra sidan finns ett behov av att få de anställda att
engagera sig i arbetet, så att ledningen får nytta av deras kunnande och samarbete. Det
handlar alltså om kontroll i motsättning till samtycke.

Ledningen kan välja att gå kontrollens väg och ge order om hur de vill att arbetet ska utföras. De
kan till exempel övervaka att alla gör precis som de blir tillsagda. De kan kontrollera att de anställda
följer alla regler till hundra procent. Väljer man att jobba på det sättet kan det leda till att de
anställda förlorar en stor del av sin värdighet och frihet. Det andra sättet man kan jobba på är att gå
samtyckets väg. Då försöker man istället göra så att de anställda får ett engagemang och intresse för
arbetet. De får använda egna initiativ och komma med egna tankar och idéer. Detta sätt att jobba ger
de anställda mer självständighet och frihet (Jan Ch Karlsson, 2008, s. 12).

Vi har valt att ta med dessa tankar om frihet och självständighet som Jan Ch Karlsson (2008) tar
upp för att vi tycker att frihet och självständighet är två viktiga delar för att man som anställd ska
må bra och även trivas på sin arbetsplats. Vi har därför undersökt om detta är viktiga delar även för
våra intervjupersoner. Det kan finnas många olika anledningar till varför man som anställd trivs
eller inte trivs på sin arbetsplats och det finns olika saker som är viktiga för olika personer. 

Herzbergs tvåfaktorteori passar också in bra på det vi vill undersöka. Vi har valt att undersöka
lärares trivsel på arbetsplatsen och vill bland annat titta på olika faktorer som kan göra att lärarna
trivs eller inte trivs på sin arbetsplats. Med det sagt anser vi att Herzbergs teori passar väldigt bra
för oss att använda då den handlar om faktorer som kan göra att man antingen trivs eller inte trivs
på sin arbetsplats.

Herzbergs tvåfaktorteori handlar om olika faktorer som kan göra att man trivs eller inte trivs på sin
arbetsplats. Kaufman & Kaufman (2010, s. 151) tar upp Herzbergs teori. Herzberg gjorde
hundratals intervjuer med olika arbetare. Han bad dem under intervjuerna att bland annat beskriva
en situation som hade lett till vantrivsel för dem i arbetet och även en situation som istället hade lett
till trivsel i arbetet. Han analyserade svaren han fick från intervjuerna och såg att det fanns olika
anledningar till varför människor trivdes eller vantrivdes på sin arbetsplats. Trivsel och vantrivsel
ses ofta som motsatser till varandra. Enligt vad Herzberg fick fram från sina intervjuer visar det att
begreppen hänvisar till två oberoende dimensioner, de är inte varandras motsats (Kaufman &
Kaufman, 2010, s. 151).

Herzberg har delat in faktorerna i två olika kategorier. Han kallar dessa kategorier för
motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Han menar att motivationsfaktorer skapar trivsel när de
finns men de skapar inte vantrivsel när de inte finns. Hygienfaktorerna kan däremot skapa
vantrivsel om de inte finns men de skapar inte trivsel om de finns. Motivationsfaktorer kan vara till
exempel: prestationer, uppskattning, involvering, ansvar, befordran och utveckling. Hygienfaktorer
kan vara till exempel: politik och administration, ledarskap, fysiska arbetsförhållanden,
mellanmänskliga förhållanden, löneförhållanden, status, trygghet i arbetet och till sist även
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privatlivet (Kaufman & Kaufman, 2010, s. 287).

Figur 1: Herzbergs tvåfaktorteori
Källa: Kaufman & Kaufman, 2010, s. 287  

För att det ska vara lättare att förstå hur denna teori fungerar kommer vi nu ge ett exempel på hur
man kan tänka. Som vi tidigare tog upp skapar motivationsfaktorer trivsel när de finns men de
skapar inte vantrivsel när de inte finns. Hygienfaktorerna kan däremot skapa vantrivsel om de inte
finns men de skapar inte trivsel om de finns. Utifrån detta kan man till exempel tänka sig att man
kan må bra på arbetsplatsen utan att man får något direkt ansvar (motivationsfaktor) från sin chef,
trivseln sänks inte om man inte får något ansvar på arbetsplatsen. Om chefen däremot ger arbetarna
mer eget ansvar höjs trivseln på arbetsplatsen för de anställda. Hygienfaktorerna kan som vi tidigare
tagit upp endast minska vantrivseln på arbetsplatsen. Enbart hygienfaktorer kan därför inte leda till
hög arbetstillfredsställelse. För att få en hög arbetstillfredsställelse behöver det finnas
motivationsfaktorer, till exempel att man känner uppskattning från chefen, blir befordrad eller
liknande.

Grundprincipen i Herzbergs tvåfaktorteori är att en arbetare som trivs bra på sin arbetsplats också
kommer att vara en produktiv arbetare (Kaufman & Kaufman, 2010, s. 287 f). Vi håller med
Herzberg till viss del att arbetstillfredsställelse och arbetsproduktivitet hänger ihop. Vi tror att det är
viktigt att man trivs på sin arbetsplats för att man ska kunna prestera bra. Det vi är lite skeptiska till
i Herzbergs modell är uppdelningen mellan motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Vi håller inte
riktigt med om att motivationsfaktorer skapar trivsel när de finns men ej vantrivsel när de inte finns,
eller att hygienfaktorer skapar vantrivsel om de inte finns men skapar inte trivsel när de finns. Vi
tror inte att man kan dela upp faktorerna i endast dessa två grupper. Vi tycker dock att grundtanken
i Herzbergs teori är bra därför har vi valt att använda oss av den. 

Platis, Reklitis, och Zimeras (2015) har genomfört en studie i Grekland om vad som påverkar
sjuksköterskors nöjdhet på arbetsplatsen. Där tar man bland annat upp sambandet mellan nöjdhet,
som vi anser att man även kan kalla trivsel, och arbetsprestation. De tar upp i artikeln att det finns
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ett nära samband mellan nöjdhet på arbetsplatsen och arbetsprestation för sjuksköterskor och andra
yrkeskategorier. Studien görs genom enkäter som delas ut till 246 olika sjuksköterskor. Frågorna i
enkäten handlade bland annat om relationen till chefer, arbetsmiljön, arbetstider, uppskattning och
belastning. Några av de sakerna som ansågs viktiga för nöjdhet på arbetsplatsen var: relationen till
ledningen, uppskattning och arbetstider. Som en faktor för att man ska trivas på arbetsplatsen tar de
i artikeln bland annat upp ledningen. Enligt Herzberg är ledarskap på arbetsplatsen en hygienfaktor
som inte kan skapa trivsel om den finns (Kaufman & Kaufman, 2010, s. 152). Som vi tidigare tog
upp håller vi inte riktigt med Herzberg gällande indelningen i motivationsfaktorer och
hygienfaktorer. Denna artikeln kan styrka våra tankar om att det kan vara svårt att dela in trivsel och
vantrivsel i endast två kategorier. Artikeln handlar om nöjdhet, eller trivsel, och att det är viktigt för
att man ska kunna prestera bra på arbetet. Det finns olika saker som är viktiga för olika personer för
att man ska trivas på arbetsplatsen. Vi håller med om att trivsel på arbetsplatsen och arbetsprestation
hänger ihop oavsett vilken arbetsplats man jobbar på. 

Vi vill i vår uppsats bland annat ta reda på vad som gör att de lärare vi har intervjuat trivs eller inte
trivs på sin arbetsplats och undersöka vad som är viktigt för just dem. Vi vill se om de här
motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna som Herzberg har utvecklat stämmer överens med hur
lärarna vi har intervjuat ser på trivsel på arbetsplatsen. Är dessa faktorer som Herzberg (Kaufman &
Kaufman, 2010, s. 287) tar upp något som är viktigt för dem för att de ska trivas eller inte trivas på
sin arbetsplats, eller finns det helt andra faktorer som har betydelse för deras trivsel och otrivsel på
arbetsplatsen. 

2.2 Krav, kontroll och stöd

Nästa del har vi valt att kalla krav, kontroll och stöd. Här tar vi upp teorier från Antonovsky och
Karasek samt tre olika studier; ”Determinants of Secondary School Teachers’ Job Satisfaction in
Tanzania”, ”What Motivates Us for Work? Intricate Web of Factors beyond Money and Prestige”
och ”Impact of Working Enviroment on Job Satisfaction”. Denna del handlar om krav som ställs på
anställda, vilken kontroll de har över sin egen arbetssituation och vilket stöd de kan få från andra
personer i omgivningen.

Vi har bland annat valt att använda oss av en teori som förkortat kallas för KASAM, känsla av
sammanhang. Antonovsky har studerat orsaker till hälsa och vad som gör att människor är och
förblir friska. Han studerar hälsa ur ett salutogent perspektiv istället för ur ett patogent perspektiv. I
ett salutogenskt perspektiv ligger fokus på hälsa och vad som gör att människor är och förblir friska.
I ett patogent perspektiv lägger man istället fokus på ohälsa och varför den uppkommer.
Antonovsky menar att en persons hälsa hänger samman med dennes känsla av sammanhang
(Antonovsky, 2005, s. 31 f). 

KASAM är uppbyggt av tre olika delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi kommer
här ganska kort sammanfatta det grundläggande i dessa tre begrepp från Aaron Antonovsky:
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• Begriplighet: Att man har en känsla av att det som händer i världen, både inre och yttre
faktorer, är begripliga, strukturerade och förutsägbara (Antonovsky, 2005, s. 44). 

• Hanterbarhet: Att man har tillgång till resurser som motsvarar de krav som ställs på en, till
exempel i arbetet (Antonovsky, 2005, s. 45). 

• Meningsfullhet: Att man anser att de utmaningar och krav som man ställs inför är värda ens
engagemang och känslomässiga investering. Meningsfullheten är KASAM:s
motivationskomponent (Antonovsky, 2005, s. 45 f). 

Vi har valt att inkludera dessa tre faktorer som Antonovsky har utvecklat i vår uppsats. Vi anser att
dessa faktorer kan ha betydelse för trivsel på arbetsplatsen. Därför vill vi undersöka om våra
intervjupersoner tänker på ett liknande sätt.

Vi vill först börja med att konkretisera hur vi tolkar dessa begrepp som vi vill använda, för att göra
det lättare att förstå hur vi har tänkt. Hanterbarhet betyder som vi tog upp tidigare att man har
tillgång till resurser som motsvarar de krav som ställs på en (Antonovsky, 2005, s. 45). Vi tänker
oss att det till exempel kan betyda att man har tillgång och möjlighet till olika utbildningar med
mera för att kunna utveckla sin kunskap och på så sätt möta de krav som ställs på en i arbetet. Det
kan också betyda att man har tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga
sätt. Meningsfullhet definierar Antonovsky (2005, s. 45 f) som att man anser att de utmaningar och
krav man ställs inför är värda ens engagemang och känslomässiga investering. Här har vi försökt ta
reda på hur engagerade de anställda är i sitt arbete helt enkelt. Tycker de att det är värt att lägga ner
sin tid på arbetet eller ser de det endast som ett måste för att kunna tjäna pengar och betala
räkningar. Det tredje begreppet är begriplighet som Antonovsky (2005, s. 44) definierar som att
man har en känsla av att det som händer i världen, både inre och yttre faktorer, är begripliga,
strukturerade och förutsägbara. Vi tänker att det kan vara viktigt att man förstår varför något är som
det är för att man lättare ska kunna acceptera det. Om man inte förstår varför något händer är det
svårare att acceptera det.

Vi vill veta om de anställda som vi har intervjuat känner att deras arbete betyder något för dem eller
inte. Vi tror att man kommer göra ett bättre jobb om man känner att ens arbete betyder något för en
och om man är känslomässigt engagerad. Bryr man sig inte om sitt arbete överhuvudtaget så finns
det nog en stor risk att man bara gör minsta möjliga, man kommer inte lägga ner någon större energi
på att göra ett bra jobb om man inte bryr sig.  

Dessa tankar kan bland annat stödjas genom en studie som handlar om nöjdhet eller
arbetstillfredsställelse och vilka faktorer som krävs för att uppnå det för lärare i Tanzania
(Nyamubi, G. J, 2017). Man har använt sig av fokusgrupper för att genomföra denna studie.
Resultaten visar att lärarnas nöjdhet och engagemang påverkades av både monetära och icke-
monetära belöningar såsom till exempel samhällets stöd. Andra viktiga saker var till exempel om de
fick rättvis ersättning för det jobb de lade ner, bra karriärmöjligheter och arbetsförhållanden, med
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mera. Studien visade också att relationerna till kollegor och studenter var viktiga för att
arbetstillfredsställelsen skulle öka. Lärare är viktiga för samhället och utvecklingen. Det är de som
ska lära ut saker till eleverna. Lärarnas effektivitet i yrket beror på olika saker, till exempel
kompetens (både akademisk och pedagogisk), arbetsbörda, uppmuntran, med mera. I artikeln
refererar Nyamubi (2017) till Narimawati (2007) som menar att arbetare är intresserade av arbeten
där det är möjligt att uppfylla sina behov. Om man inte kan uppfylla dessa behov på sitt arbete
kommer man bli mindre engagerad att lära ut. Om pressen att prestera är väldigt stor samtidigt som
man saknar stöd skulle det kunna vara en faktor till varför vissa inte trivs med sitt jobb. Har man
bara ett visst jobb för att man måste jobba så är man förmodligen inte speciellt engagerad. 

Det finns en annan undersökning som tar upp liknande faktorer gjord av Damij, Levnajić, Rejec
Skrt och Suklan (2015). Denna studie har gjorts genom enkäter. Effektivitet på arbetet eller andra
ställen har ett starkt samband med hur motiverad individen är för att utföra uppgiften, alltså hur
meningsfullt arbetet är för individen. Företag försöker ofta hitta nya sätt att motivera de anställda på
ett företag. Sådant som ofta används som motivation är lön och erkännande från chefer och
kollegor, med mera. Det finns många olika tankar om vad som skapar motivation och vad som
hindrar motivation för individer (Damij, Levnajić, Rejec Skrt, Suklan, 2015 ). Det finns en rad olika
saker som motiverar människor. Saker som många verkar tycka är viktiga är bland annat: relationer
till chefer och kollegor, och att man har ett intressant arbete. I artikeln tar man också upp att ju mer
något motiverar oss desto mer kommer vi sakna det när det inte finns längre (Damij, Levnajić,
Rejec Skrt, Suklan, 2015). Detta tror vi stämmer väldigt bra. Om till exempel ett intressant arbete är
meningsfullt och motiverande för en person så kommer man tappa en hel del av den motivationen
och engagemanget om man tvingas byta till ett mindre intressant arbete.

Vi kommer inte att mäta KASAM på det sätt som Antonovsky gör då vi anser att det blir alldeles
för omfattande med tanke på den tid vi har på oss. Han har skapat ett formulär där man kan mäta
KASAM. Det kommer vi inte att använda då vi även vill undersöka andra faktorer som inte har
någon koppling till Antonovsky. Men vi har valt att ta med hans idéer och begrepp för att vi tycker
att begreppen han tagit fram är intressanta för vårt syfte med uppsatsen. Begreppen kommer också
hjälpa oss att besvara våra olika forskningsfrågor. Vi har även valt att ta upp en rad andra teorier
som vi tycker är intressanta i vår uppsats. Med tanke på det så blir det för mycket att gå in på djupet
i just KASAM, även om det säkerligen skulle vara intressant att undersöka.

Karasek har utvecklat en modell som kallas för krav-kontroll- och stödmodellen. Modellen
beskriver olika delar som kan påverka en människas känsla av stress. Den beskriver de yttre krav
som kan finnas i förhållande till den kontroll man upplever över en situation och vilket stöd man
kan få. Från början hette modellen krav- och kontrollmodellen men har sedan utvecklats till att även
innefatta socialt stöd. Jeff Johnson var den som först lade till socialt stöd till modellen. Detta
tillägget har även Karasek med i sin modell (Eriksson & Larsson, 2009, s. 143 ff). Modellen är
uppdelad i tre olika delar: krav, kontroll och stöd, eller socialt stöd. Vi kommer nu beskriva de olika
delarna lite kort. Vi börjar med att förklara vad som kan menas med begreppet krav, sedan kontroll
och till sist kommer vi att förklara stöd.
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Krav

Krav kan vara både psykologiska och fysiska krav i arbetet. Psykologiska krav kan handla om till
exempel hur mycket man som arbetare förväntas producera per timme/vecka eller snäva deadlines
som ska hållas. Höga krav på de anställda kan vara både positivt och negativt. Det kan bland annat
resultera i en bra och effektiv produktion men det kan också påverka människors hälsa (Karasek &
Theorell, 1990, s. 63 f). Fysiska krav kan handla om att man arbetar på nya sätt, genom till exempel
tungt kroppsarbete (Karasek & Theorell, 1990, s. 65 f). 

Kontroll

Kontroll betyder bland annat att man själv har möjlighet att kunna ta beslut i sitt arbete som gör att
stressen minskar samtidigt som lärandet och kunskapen runt arbetet ökar (Karasek & Theorell,
1990, s. 61 f).

Stöd

Stöd, eller socialt stöd som det också kallas, handlar bland annat om arbetstagarens relation till
kollegor och chefer. Det handlar om stöd och hjälp som social interaktion kan ge på arbetsplatsen
(Karasek & Theorell, 1990, s. 69).

I orginalmodellen fanns endast krav och kontroll med. Utgångspunkten i den modellen är att 
arbetsvillkoren påverkas av arbetets krav och vilka möjligheter arbetaren har att kontrollera sitt 
arbete. Man kan ha höga eller låga krav på sig i arbetet och man kan ha hög eller låg kontroll. 
Utifrån detta skapar Karasek en modell som består av fyra olika typer av arbeten: aktiva arbeten, 
passiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten. I modellen finns också en stressdiagonal och
en aktivitetsdiagonal. Karasek menar att ju längre ut på aktivitetsdiagonalen ett arbete finns desto 
bättre är det för arbetaren. Det är ofta de aktiva arbetena som är mest intressanta och utvecklande. 
Ju längre ut på stressdiagonalen ett arbete finns desto sämre är det. Det ökar bland annat risken för 
ohälsa. Skillnaden mellan de bästa och sämsta arbetena är hur mycket kontroll man har (Eriksson &
Larsson, 2009, s. 143 f). Det är ungefär så här vi har tänkt gällande kontroll och krav. Arbetet blir 
bättre om man har mer egenkontroll över det. Det är lättare att trivas när man känner att man kan 
komma med egna förslag och idéer.
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Figur 2: Karaseks krav- och kontrollmodell
Källa: Karasek, 1983, s. 240 (Refererad i Eriksson & Larsson, 2009, s. 144)

Så här ser modellen ut när man även inkluderar faktorn socialt stöd. Den blir lite mer komplex i och
med tillägget.

Figur 3: Karaseks krav-kontroll- och stödmodell
Källa: Johnson, 1991, s. 37; Aronsson, 1987, s. 29 (Refererad i Eriksson & Larsson, 2009, s. 145)

När socialt stöd finns är arbetet kollektivt och när socialt stöd saknas eller finns i låg grad är arbetet
isolerat. När socialt stöd läggs till i modellen finns istället åtta olika kategorier av arbeten:
kollektiva högstress-, passiva, aktiva och lågstressarbeten samt isolerade högstress- passiva, aktiva
och lågstressarbeten (Eriksson & Larsson, 2009, s. 144).
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Krav-kontroll- och stödmodellen visar vikten av att individen har möjlighet att påverka sitt eget
arbete. Att man inte alltid är tvingad att göra saker på ett speciellt sätt och att man själv har
möjlighet att bestämma hur ens arbetsdag ska se ut, i viss grad, kan vara en viktig del gällande
trivseln på arbetsplatsen. Detta tycker vi är viktigt för att man ska kunna trivas på sitt arbete och vi
har även ställt frågor om det i intervjuerna. Om man har frihet och inte alltid blir tillsagd vad och
hur man ska göra något så tror vi att man mår och presterar bättre. Vi tror helt enkelt att man trivs
bättre på sin arbetsplats då. Avsaknad av krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen är förmodligen
väldigt negativt för alla inblandade. Om man saknar en eller flera av dessa faktorer tror vi att
trivseln minskar. Dessa faktorer finns såklart mer eller mindre på olika arbetsplatser, och det är
förståeligt. På vissa arbetsplatser behövs striktare regler och saker måste göras på ett visst sätt och
på en viss tid. Lärare borde inte behöva sakna någon av faktorerna krav, kontroll och stöd på sin
arbetsplats. Det kan vara ett ganska fritt jobb med mycket frihet att själv bestämma utformning på
till exempel lektioner och undervisning. Det skiljer sig såklart mellan olika arbetsplatser och olika
årskurser men i det stora hela anser vi att dessa faktorer kan och bör finnas för alla som arbetar
inom yrket.  

Raziq och Maulabakhsh (2015) har gjort en studie i Pakistan som handlar om relationen mellan
arbetsmiljö och nöjdhet (trivsel: egen tolkning) på arbetsplatsen. De har gjort en kvantitativ studie
där de har använt sig av enkäter. I dagens samhällen finns det många olika utmaningar för företag
på grund av den dynamiska karaktären av arbetsmiljön. En av många utmaningar som finns för
företag är att tillfredsställa de anställda, genom att bland annat kunna hantera förändringar i
arbetsmiljön, för att kunna vara framgångsrika och konkurrenskraftiga. För att effektivitet,
produktivitet och arbetsengagemang ska öka bland de anställda måste företaget bland annat kunna
erbjuda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. I artikeln (2015) refererar Raziq och
Maulabakhsh till Spector (1997). Han menar att företag som ignorerar arbetsmiljön skapar en
ogynnsam arbetsplats för de anställdas prestationer. Han menar också att arbetsmiljö består av
säkerhet för de anställda, anställningstrygghet, goda relationer med andra medarbetare, erkännande
för bra prestationer, motivation för goda prestationer och att man får delta i beslutsfattandet på
företaget. Han tar också upp att när de anställda märker att ett företag tycker att de är viktiga så
kommer deras engagemang öka. Andra saker som ingår i arbetsmiljö och kan påverka nöjdheten
kan vara löner, arbetstid, kommunikation mellan anställda och ledning (Lane, Esser, Holte & Anne,
2010, refererad i Raziq och Maulabakhsh, 2015). Man kan till exempel säga att prestationer, vara
med och fatta beslut och kommunikation mellan anställda och ledning handlar om krav, kontroll
och stöd. Det är enligt denna studie (Raziq & Maulabakhsh, 2015) viktigt för att de anställdas
engagemang och prestation ska öka.      

Detta passar bra ihop med de andra teorierna vi har valt att använda oss av i denna del av uppsatsen.
Vi har ställt en del frågor till våra intervjupersoner om krav, kontroll och stöd och undersökt om de
anser att just dessa faktorer är viktiga för att de ska trivas på sin arbetsplats.  
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2.3 Emotionellt arbete 

Den sista delen i teoriavsnittet har vi valt att kalla emotionellt arbete. Här tar vi upp begreppet
emotionellt lönearbete som introducerades av Hochschild. Det handlar om hur man beter sig på
arbetet och hur man hanterar känslor som uppkommer där. Vad som förväntas av de anställda på
arbetsplatsen. 

Emotionellt lönearbete

För att utveckla vår undersökning om vad som gör att lärarna trivs på sitt arbete, vill vi vidare
också ta upp begreppen emotioner och emotionellt lönearbete. Emotioner anses vara grunden
för mänskliga interaktioner.

Definitionen av vad som avses med en vad en emotion är skiftande inom vetenskapen. Ofta
används begreppen emotion och känsla som synonyma (Wettergren, 2013, s. 17). Wettergren
(2013, s. 17) menar på att en emotion är en komplex känsla, vilket menas att alla emotioner är
känslor men att inte alla känslor är emotioner. Till exempel är känslan av fysisk smärta när en
person slår sig en känsla, men behöver inte alltid vara en emotion. En emotion består enligt
Wettergren (2013, s. 19) av följande fyra olika komponenter. Först en situationsbedömning, följt av
en förändring i sinnesförnimmelse, vidare handling och slutligen en kulturell beteckning av den
kombination som blir av dessa tre komponenterna. Det viktiga är att de olika komponenterna hänger
ihop och att emotioner alltid är socialt och kulturellt formade (Wettergren, 2013, s. 19).
Wettergren (2013, s. 19) betonar att varje definition av en emotion är kulturellt skiftande.
Det människor känner och agerar i en situation är en fråga för faktiska förhållanden i just den givna
situationen. Det är vidare svårt att på förhand bedöma vilka emotioner som spelar störst roll för ett
sammanhang och är beroende av olika avsikter hos de inblandande och olika tolkningsramar.
Alla människor kan känna olika emotioner men vad vi lägger i begreppen kan variera mellan
olika samhällen och kulturer (Wettergren, 2013, s. 28). I denna uppsats avser vi att beröra de
emotioner som uppkommer i samband med arbetet i skolan och i samspel med den kulturella
interaktion som sker i den miljön. 

Olika emotioner som uppkommer i en organisation kan vara av olika slag, som människor namnger
till exempel ilska, skam, glädje eller stolthet (Olsson 2008, s. 28). För att förstå sambandet mellan
emotioner och lärarnas trivsel på sitt arbete vill vi vidare ta upp begreppet emotionellt lönearbete.
Emotionellt lönearbete är ett begrepp som introducerades av Hochschild (Hochschild, refererad i
Olsson, 2008, s. 30). Definitionen av begreppet emotionellt lönearbete är vanligen ett arbete där
arbetsgivaren sätter upp regler och normer om hur känslor bör hanteras och/eller uttryckas på
arbetet. Det emotionella lönearbetet ställer krav på uppvisande av vissa känslor mot kunden. För att
det ska ske ett emotionellt lönearbete bör det vara en direkt interaktion med kunden eller i detta fall
eleven. Där den emotionella lönearbetande inte har hela kontrollen över hur det emotionella
tillståndet ska uttryckas, på arbetsplatsen är det arbetsgivaren som utövar kontrollen genom att
skapa reglerna för hur den anställde ska uttrycka sina känslor gentemot kunden (Olsson 2008, s.
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33). Hur känner människor då igen dessa regler. Enligt Hochschild (2012, s. 3) finns det olika sätt
att se det. Genom sättet hur människor blir bemötta och på det sättet människor reagerar utifrån det
sättet vi tror människor kommer att agera på. Enligt denna teori bör yrkesgruppen lärare ha olika
informella regler och normer som kan avses styrande för hur det kommer till utryck i deras arbete. 

Hochschilds begrepp emotionellt lönearbete har vidareutvecklats med hjälp av ett nytt begrepp,
“arbetskänslor”. Med det menas att det i interaktionen mellan kollegor och arbetsgrupper kan
förhandlas fram riktlinjer som bör gälla på arbetsplatsen (Mumby et al refererad i Olsson 2008, s.
33). Denna vidareutveckling som inkluderar arbetsgruppen är intressant i undersökningen om lärare
då de kan har fler parter än arbetsgivare som sätter upp regler för hur de bör uttrycka sina emotioner
och hur de bör vara. För lärare kan det till exempel vara elever, kollegor eller arbetsgivaren. 

Hur en anställd i olika sammanhang hanterar sina emotioner kan ta sig olika utryck. Emotionerna en
individ själv känner kan enligt Hochschild (2008, refererad i Olsson 2008, s. 36) ta två uttryck eller
tekniker. En individ kan ha ett så kallat surface acting då man ger sken av att känna de emotionerna
som förväntas på arbetsplatsen. Eller så kan en individs emotioner vara på en personlig/äkta nivå
där individen känner de emotioner som ska ageras, så kallad deep acting. I det fall en individ gör ett
så kallat surface acting så kan det uppstå en emotionell dissonans. Emotionell dissonans innebär
skillnaden mellan de känslor som en individ visar upp och individens riktiga känslor (Hochschild
refererad i Olsson 2008, s. 36). Då man endast ger sken av att känna de rätta känslorna för kunden
eller eleven blir det surface acting med emotionell dissonans. Vid deep acting blir det däremot ingen
emotionell dissonans då man utrycker och upplever äkta känslor i sitt arbete (Hochschild refererad i
Olsson 2008, s. 36). När en människa går in i Surface acting ses det som skådespel inför en publik
(Hochschild (2012, s. 3). Dessa olika tekniker, surface acting och deep acting eller ytligt och djupt
agerande som Wettergren (2013, s. 59)  benämner det, är produkter av ett känsloarbete som varje
individ gör både medvetet och omedvetet.

Wettergren (2013, s. 59) menar på att ytligt agerande kan vara en överlevnadsstrategi men kan vara
skadligt på lång sikt, leda till avtrubbning av känslor. Ett av de fenomen som berörs i lärarförbundet
rapport är ökade antal sjukskrivningar och osäkerhet i arbetet. Stress kopplat till krav och kontroll
har tidigare berörts i denna uppsats. Men begreppet stress förmedlas också av olika emotioner. Om
man undertrycker sina känslor systematiskt kan det få långt gående konsekvenser. I detta
sammanhang är känslan skam central och hur mycket en individ kan visa upp det känslomässiga
uttrycket, på vilket sätt det visas utåt och hur mycket man skäms för det. Med begreppet skam
menas att det är en sinnesrörelse som uppstår i olika situationer av rädsla och maktlöshet. Rädslan
grundar sig i risken för att gå miste om kärlek och aktning som uppstår inom individens egna sinne. 

Tompkins (1979, refererad i Dahlström & Starrin 2004, s. 166) tänker sig att stress är som
backupkänslor eller ersättningskänslor som uppstår när medförda känslor trycks undan. Ofta är
förändringar som har att göra med stress orsakade av olika ersättningskänslor. Stress är följaktligen
förmedlat av olika backupkänslor, såsom oro och ilska (Dahlström & Starrin 2004, s.166). 
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Med bakgrund av emotioner kopplat till stress kommer vår undersökning förutom olika emotioner
och emotionell dissonans också att beröra om olika förväntade emotioner stressar respondenten eller
inte. Yrket lärare kan betecknas som ett emotionellt lönearbete. Ett arbete som kräver och
förutsätter hantering av olika emotioner. I detta kapitel har redogjorts för begreppet emotioner,
emotionellt lönearbete, hur miljön och kulturen påverkar individens emotioner i arbete och slutligen
emotionella utryck i form av stress med backupkänslor. Hur eller om dessa teorier påverkar lärarnas
trivsel är intressant för att möjligt få en djupare insikt om vad som påverkar en lärares trivsel. Detta
i synnerhet med bakgrund av de ökade sjukskrivningstalen och den negativa bilden som ibland 
målas upp av yrket (Lärarförbundet 2016) 

Innehållet i den teoretiska referensramen har valts för att undersöka lärares trivsel på arbetsplatsen
och vad som kan påverka den. Delarna i detta avsnitt har också valts ut för att kunna uppnå syftet
med uppsatsen och svara på frågeställningarna. I analys- och resultatavsnittet kommer innehållet i
den teoretiska referensramen kopplas till intervjusvar.    
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3. Metod

I metodavsnittet kommer vi att gå igenom hur vi har arbetat med vår uppsats och saker som varit
viktiga för oss i genomförandet av arbetet. Metodavsnittet har delats in i sju olika avsnitt för att göra
det mer tydligt och lättläst. Delar som kommer tas upp är: val av metod, urval, utformande och
genomförande av intervju, analysmetod, reliabilitet och validitet, forskningsetik och till sist
källkritik.        

3.1 Val av metod 

Vi har utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår
uppsats. Den kvalitativa metod vi bestämde oss för att använda var intervjuer, då vi ansåg att det
skulle ge oss bra förutsättningar att få ut det material som behövdes för att skriva vår uppsats. Enligt
Trost (2005, s. 7) kännetecknas kvalitativa intervjuer bland annat av att ställa okomplicerade och
tydliga frågor som man får komplexa svar på. Trost (2005, s. 7) menar också att man på så sätt ofta
får ut mycket material som kan vara intressant. Materialet kan till exempel bestå av åsikter och man
kan hitta olika mönster (Trost, 2005, s. 7). Om man vill få en förståelse kring någonting, till
exempel hur människor tänker eller handlar ska man använda sig av en kvalitativ metod (Trost
2005, s. 14). Vi var i vår studie intresserade av att nå en förståelse kring våra intervjupersoners
upplevelser och även deras känslor. Då var det enligt oss lämpligast att använda oss av en kvalitativ
metod och göra intervjuer. Intervjuer var den kvalitativa metod vi ansåg skulle ge oss mest
information från lärarna vi valt att undersöka. Hade vi till exempel valt att göra observationer
istället så hade vi förmodligen inte fått det materialet som behövdes. Det hade varit svårt att
undersöka det vi ville undersöka genom endast observation. Det var viktigt för oss att kunna ställa
frågor och få utförliga svar från lärarna som intervjuades.  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod då den förstnämnda
passade bättre för att vi skulle kunna uppnå vårt syfte med denna studie. Eftersom vi valde att
undersöka vad som gör att anställda trivs eller inte trivs på sin arbetsplats så ansåg vi att den
kvalitativa metoden, genom intervjuer, passade bäst för oss att använda för att få fram ett bra
resultat. Det är lättare att få ut känslor och tankar från människor när man gör intervjuer än om man
till exempel skulle ha lämnat ut enkäter. Man kan även ställa följdfrågor om man känner att det
behövs och på så sätt få ut extra material som inte är möjligt om man inte har personlig kontakt med
personerna man undersöker. Enligt Trost (2005, s. 14) så handlar till exempel kvantitativa studier
om att ta reda på hur ofta någonting händer, hur vanligt någonting är eller hur många det finns av
någonting. Det passade inte in på det vi ville undersöka och därför ansåg vi att en kvalitativ metod
passade bättre för oss att använda, då syftet med undersökningen var att få en djupare förståelse om
lärares trivsel på arbetsplatsen.          
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3.2 Urval

Vi har valt att intervjua sex stycken lärare. När vi valde intervjupersoner ville vi gärna att de skulle
ha befunnit sig i arbetslivet under en relativt lång tid. En annan tanke med det var att man kanske
kunde få en bild över hur deras trivsel har förändrats över tid om de arbetat en längre tid inom yrket.
Någon som inte befunnit sig i arbetslivet så länge kanske inte har hunnit få någon direkt klar
uppfattning om hur bra de trivs eller inte trivs på sitt arbete. Vi ville också gärna ha lärare som
arbetar med något av de teoretiska ämnena. Vi tänkte att det skulle vara lättast och mest intressant
att undersöka deras trivsel på arbetsplatsen. En tanke med det var att de kanske jobbar på ett annat
sätt än till exempel idrottslärare och slöjdlärare. Det upplevdes mest relevant att alla lärare vi
intervjuade jobbade med något av de teoretiska ämnena för att frågorna i intervjuguiden skulle
passa alla. Det fanns en risk att man annars skulle behöva anpassa intervjuguiden om man till
exempel skulle intervjua en idrottslärare. Då ansåg vi att det kändes bättre att alla lärare som valdes
ut till intervju istället jobbade med ett teoretiskt ämnesområde. Det var lite svårare att få tag i
intervjupersoner än vi hade räknat med och därför valde vi i slutändan att förbise dessa två idéer om
anställningstid och lärarnas undervisningsämne. Det visade sig att man kunde svara på våra frågor
oavsett om man var ny eller erfaren och oavsett om man undervisade i teoretiska eller praktiska
ämnen. Vi kom också fram till att vi inte behövde ha olika frågor i intervjuguiden beroende på
vilket ämne lärarna undervisade i. Frågorna anpassades istället i intervjuguiden så att de skulle
passa oavsett ämne.  

En annan sak vi tänkte på vid urvalet var att välja lärare som undervisar olika åldrar då det hade
kunnat vara intressant. En tanke var att det skulle finnas olika krav på lärarna beroende på vilka
åldrar de undervisade och därmed också olika saker som påverkade deras trivsel på arbetet. Det
kändes väldigt intressant att se om det var olika saker som var viktiga beroende på vilken årskurs
man undervisade. Därför valdes två förskollärare, två mellanstadielärare och två högstadielärare ut
till intervjuerna. Efter intervjuerna var gjorda tyckte vi inte att just detta gav något speciellt
intressant resultat och kommer därför inte att gå in närmare på det i analysen. 

Vi har använt oss av både bekvämlighetsurval och strategiskt urval. Bekvämlighetsurval betyder
helt enkelt att man tar de personerna man hittar (Trost, 2005, s. 120). Strategiskt urval betyder att
man väljer ut ett antal variabler som man tycker är intressanta och placerar personerna i olika
kategorier utifrån variablerna (Trost, 2005, s. 117 ff). När intervjupersonerna valdes hade vi en lista
med ett antal olika lärare. Listan hade vi fått från en person på Lärarförbundet. Lärarna delades
sedan in i olika kategorier utifrån vilken årskurs de undervisade i. Sedan skickade vi mail till alla på
listan och valde de första lärarna i varje årskurs som svarade ja. Tillsist fanns sex olika lärare från
ett antal olika årskurser kvar och de intervjuades.                        

3.3 Utformande och genomförande av intervju

Vi diskuterade länge fram och tillbaka hur vi skulle genomföra intervjuerna, bland annat vilken
form av intervju som skulle användas för att få ut det material vi ville ha och behövde. Vi valde

18



tillslut att använda oss av en halvstrukturerad intervjuform för att den skulle passa bra att använda i
vår undersökning. En halvstrukturerad intervju betyder att man har olika frågeområden som ligger i
en bestämd följd. Inom dessa olika frågeområden finns sedan följdfrågor som ställs till
intervjupersonen (Lantz, 2013, s. 47). Vi hade en ganska klar bild av vad vi ville få ut från
intervjuerna och då var det en fördel att ha färdigformulerade frågeområden och frågor. Vi ville inte
att intervjupersonerna skulle få en öppen fråga och börja prata om saker som inte var relevanta för
vår undersökning. Denna intervjuform kunde ge oss det material som behövdes för att kunna
uppfylla vårt syfte och därmed skriva vår uppsats. Det kändes som att det skulle bli för svårt att
välja till exempel en öppen intervjuform. Det kändes bra att ha frågeområden att kunna stödja sig
mot om man skulle tappat bort sig.               

Vi utgick från ett antal olika frågeområden när vi skapade vår intervjuguide. För att intervjun inte
skulle stanna upp någon gång bestämde vi oss för att vi ville ha ett antal olika frågor att utgå från,
där det även fanns möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. Det upplägget kunde ge oss mycket
information i intervjusituationerna. Samtidigt ville vi inte prata för mycket, utan låta
intervjupersonernas svar på våra frågor utgöra huvuddelen. Därför var vi noga med att se till att
intervjun inte blev ett samtal mellan oss och intervjupersonen. Lantz (2013, s. 21) tar upp hur en
intervjusituation skiljer sig från ett vanligt samtal. Hon menar att intervjun är en dialog mellan
människor men den skiljer sig från ett vanligt samtal eftersom att den är till för att samla
information om någon eller något. En annan sak hon också tar upp är att intervjuaren har en avsikt
eller ett syfte med sina frågor i en intervjusituation. Det är inte säkert att den aspekten finns i ett helt
vanligt samtal mellan människor (Lantz, 2013, s. 21). Fokus låg hela tiden på frågorna i
intervjuguiden för oss, det var viktigt att inte bli för privata även om det är svårt att undvika helt.
Det var viktigt för oss att få ut så mycket information som möjligt från intervjuerna för att sedan ha
tillräckligt med material till analysen.  

De ämnesområden som vi valde för vår intervjuguide (se bilaga 1) är också delvis utformade från de
olika problemområden som lärarförbundet tar upp i sin rapport ”Hur skolpolitiken påverkar lärares
hälsa” (2016). I rapporten redogörs att många lärare upplever dålig balans mellan de krav som ställs
i deras yrkesutövning och de resurser som finns att tillgå. Många lärare upplever också enligt
lärarförbundets rapport att de inte hinner ta stöd av kollegor för att lösa vardagens problem i
undervisningen (Lärarförbundet 2016). Våra frågor i intervjuguiden har i syfte att bland annat få en
djupare förståelse till de fakta som visas i Lärarförbundets rapport (2016). Vi valde även att ta med
frågor som handlade om andra aspekter av trivsel på arbetsplatsen eftersom att det var det som var
syftet med undersökningen.  
 
Innan intervjuerna gjordes bestämde vi oss för att genomföra en provintervju. Vi valde att göra en
provintervju för att försäkra oss om att våra frågor var bra och användbara. Personen som valdes ut
till provintervjun var känd av en av oss sedan tidigare. Enligt Lantz (2013, s. 78) är det en fördel om
intervjupersonen i provintervjun tillhör samma kategori som de andra som ska intervjuas. Det fanns
i åtanke när vi valde person till provintervjun och valde därför att göra den med en lärare. Efter
provintervjun var avklarad frågade vi personen om det fanns något att tänka på eller om det fanns
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några frågor som var oklara. Intervjupersonen hade inga synpunkter. Vi som skrev uppsatsens
lyssnade också igenom intervjun i efterhand och diskuterade tillsammans om det fanns saker vi
kunde förändra för att de andra intervjuerna skulle bli så bra som möjligt och tydliga för
respondenterna.    

Vi valde att göra sex stycken intervjuer med olika lärare. Det kändes som att vi fick ut det
materialet vi behövde i dessa intervjuer därför ansåg vi att det var tillräckligt många. Intervjuerna
tog ungefär 30- 45 minuter att genomföra. Vissa hade lite mer att säga och vissa lite mindre. Det var
ungefär som förväntat. Det är svårt att veta hur en person som man aldrig träffat tidigare beter sig
under en intervjusituation därför var det svårt att veta exakt hur lång tid det skulle ta. Intervjuerna
genomfördes på lämpliga platser där det var tyst och lugnt för att resultatet skulle bli så bra som
möjligt. Det fanns inte någon möjlighet att genomföra alla intervjuer på exakt samma plats men de
genomfördes antingen på ett kontor eller ett grupprum på en skola. 

Båda två medverkade vid alla intervjutillfällen. Det finns både för- och nackdelar med att vara två
personer som intervjuar. Nackdelar med att vara flera intervjuare kan till exempel vara att
intervjupersonen känner sig extra nervös, det kan bli en känsla av att man är ”två mot en”. Trost
(2010, s. 67) menar att det kan kännas som att man hamnar i ett slags underläge mot intervjuarna
om de är flera stycken. Om man är alltför nervös när man blir intervjuad kan det kanske vara svårt
att få fram det man vill få fram i ett svar. Det finns också ett antal fördelar. Det fungerade bra att en
av oss var den som huvudsakligen ställde frågorna och drev intervjun framåt medan den andra
antecknade och kunde ställa följdfrågor om man kom på någonting under intervjuns gång. Enligt
Trost (2010, s. 67) kan det vara ett bra stöd att vara två intervjuare, speciellt om de är samspelta. Vi
tycker att vi hittade en väldigt bra balans som fungerade för både oss och intervjupersonerna. Det
kändes som att intervjuerna blev bra genomförda och att vi fick ut det vi ville från dem. En annan
sak vi tänkte på var att det blev mindre nervöst för oss som intervjuare att vara två hela tiden. Det
kan vara lätt att missa eller glömma saker om man är ensam och om man blir väldigt nervös. Man
hade alltid den andra personen som ett stöd om man kände att man behövde det.       

För att inte missa någonting under intervjuerna spelades de in. Trost (2010, s. 74 f) menar att det
finns både fördelar och nackdelar med att spela in intervjuerna. Föredelar kan bland annat vara att
man kan lyssna på och skriva ut intervjuerna i efterhand, det går att lyssna på till exempel tonfall i
olika svar. Nackdelar kan bland annat vara att det är väldigt tidskrävande att lyssna igenom
intervjuerna i efterhand, det kan vara svårt att hitta specifika detaljer man letar efter i långa
inspelningar. Trost (2010, s. 75) tar också upp att alla kanske inte vill bli inspelade och att man då
måste respektera det, ett nej från intervjupersonen ska inte ifrågasättas. Alla intervjupersoner fick
frågan om det var okej att spela in dem innan intervjuerna startade. Vi meddelade bland annat att
det bara var vi som skulle ha tillgång till det inspelade materialet och att vi kommer radera det när
arbetet är slutfört. Det var ingen som hade några problem med att bli inspelad efter att de fått
information om hur det skulle gå till. Det underlättade definitivt vårt arbete. Om man tvingas
anteckna allt som man anser vara viktigt under intervjuns gång kan det vara lätt att man missar
något. Nu kunde vi mer fokusera på att anteckna vissa delar, det underlättade verkligen att vara två
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personer som intervjuade. Intervjun får ett bättre flyt om man inte måste stanna upp hela tiden för
att göra anteckningar. Det var också bra att ha inspelningarna för att kunna gå igenom och analysera
materialet i efterhand. Man fick en bra helhetsbild av intervjupersonerna eftersom man kunde lyssna
igenom alla intervjuer igen i lugn och ro.   

3.4 Analysmetod 

I studien har en tematisk analys använts för att analysera vårt insamlade datamaterial. Den valda
analysmetoden var bra och gav oss intressant information. Tematisk analys är vanlig att använda sig
av när man har gjort en kvalitativ undersökning (Bryman, 2011, s. 528). Tematiskt analys går ut på
att man skapar olika teman och subteman av det insamlade datamaterialet som sedan kan användas
i analysen (Bryman, 2011, s. 528). Vi valde att skapa tre olika teman som vi ansåg var centrala efter
att ha gått igenom intervjuerna. Dessa teman är: 

• Trivsel 

• Krav, kontroll och stöd

• Emotionellt arbete 

Enligt Ryan och Bernard (2003, refererad i Bryman, 2011, s. 529) finns det ett antal olika saker man
kan tänka på när man letar efter teman. De nämner bland annat repetitioner som handlar om att man
helt enkelt letar efter saker som ofta återkommer. Sedan nämner de även likheter och skillnader. Det
handlar om att intervjupersonerna kan se saker på olika sätt. Man kan då se om och hur de skiljer
sig från varandra. Detta är två saker som vi var uppmärksamma på när vi skapade dessa teman.
Intervjufrågorna och intervjusvaren placerades sedan i dessa tre teman och analyserades. Under
temat trivsel har vi till exempel en fråga om vad som är viktigt för att de anställda ska trivas på sin
arbetsplats.        

Vi har transkriberat alla intervjuer. Att transkribera intervjuer betyder att man skriver ut vad som
sägs i intervjun (Lantz, 2013, s. 144). Det tar väldigt lång tid att transkribera intervjuer, speciellt när
de är långa och det är mycket som sägs. Vi gjorde sex stycken intervjuer som har transkriberats. Vi
ville skriva ut alla intervjuer för att underlätta analysarbetet. Det kändes bra att kunna läsa igenom
intervjuerna och inte bara lyssna på dem.    

3.5 Reliabilitet och validitet

Vi kommer börja med att förklara reliabilitet och validitet lite kort för att sedan gå in på hur vi har
tänkt angående detta i vår uppsats. Reliabilitet eller tillförlitlighet som det också kan kallas betyder
bland annat att en mätning vid en viss tidpunkt ska kunna ge samma resultat om man gör en ny
mätning vid en annan tidpunkt. Det kan innebära till exempel att mätningen inte ska vara utsatt för
slumpmässiga fel, att intervjuaren ska ställa frågorna på samma sätt till alla intervjuade och att
situationen ska vara likadan för de som blir intervjuade (Trost, 2010, s. 131). Validitet eller giltighet
betyder att man undersöker det man har tänkt att undersöka (Trost, 2010, s. 133). Om man vill veta
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något om en intervjupersons familj är det viktigt att man ställer frågor om det och inte lägger fokus
på sådant som inte är viktigt för undersökningen.

Reliabilitet och validitet kommer från början från kvantitativa metoder. I kvalitativa metoder
används därför begreppen lite annorlunda än i kvantitativ metod. Även om begreppen inte används
helt och hållet på samma sätt i kvalitativa och kvantitativa studier så är det ändå viktigt att till
exempel intervjuer och annan datainsamling som sker görs så att det blir trovärdigt och relevant
(Trost, 2010, s. 133).   

Vi tycker att vår uppsats har både hög reliabilitet och validitet. Hög reliabilitet finns genom att vi
till exempel försökte ställa frågorna på samma sätt till de personer som intervjuades och att vi
utgick från intervjuguiden vid alla intervjuer. Alla intervjupersoner blev även intervjuade i liknande
miljö. Alla intervjuer skedde i någon form av grupprum eller klassrum. Det var tyst och lugnt och
inga andra än intervjuare och intervjuperson var närvarande vid intervjuerna. Validiteten i
undersökningen är också hög eftersom intervjugudien som fanns följdes noga. På så sätt har vi
undersökt det vi tänkt att undersöka. Vi fokuserade på det som var viktigt för undersökningen och
gick inte in på andra saker som ej var relevanta.  

Vi vill även påpeka att detta är en undersökning som gjorts genom sex stycken intervjuer med olika
lärare. Det går därför inte att dra några slutsatser om att detta skulle stämma för alla som arbetar
som lärare.          

3.6 Forskningsetik 

Vi tog också de forskningsetiska frågorna i beaktning när vi skrev denna uppsats. Forskningsetik
handlar om att människors integritet är viktigare att tänka på än samhällets och vetenskapens behov.
Dessa krav är sammanfattade i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav informerade vi
intervjupersonerna om när första kontakt togs genom att bifoga ett missivbrev (se bilaga 2) och
även innan varje påbörjad intervju för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. 

Informationskravet innebär att man informerar personerna som intervjuas om syftet med studien,
vad som förväntas av dem och även att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst
kan avböja att svara på en fråga under intervjun eller att avbryta hela intervjun (Vetenskapsrådet,
2002). 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna ger oss sitt samtycke till att bli intervjuade och även
inspelade under intervjuns gång (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet betyder att de uppgifter som man får från dessa personer kommer att/har
behandlats helt konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). Allt material vi fick från intervjupersonerna
har förvarats på ett sådant sätt så att ingen obehörig fått tillgång till materialet. Vi har även sett till
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att eventuella uppgifter som skulle kunna identifiera en specifik person har förvarats så att ingen
annan än vi som utfört intervjuerna har haft tillgång till materialet. Detta krav har vi tillämpat i vår
studie genom att till exempel aldrig uppge namn på någon vi har intervjuat eller annan information
som kan avslöja någons identitet. 

Nyttjandekravet innebär att intervjupersonerna informerades att vi endast kommer att använda det
insamlade datamaterialet från intervjuerna i denna studie och ingen annanstans (Vetenskapsrådet,
2002). Vi meddelade också att allt insamlat datamaterial, till exempel de inspelade intervjuerna
kommer att raderas efter uppsatsen är slutförd.  

3.7 Källkritik

Vi anser att våra källor har god kvalitet. Litteratur och artiklar har granskats vetenskapligt. De
källor som använts är relevanta för vårt valda ämnesområde. Vi har också försökt hitta och läsa
olika källor för att kunna bekräfta sanningsgraden i den källa som sedan tillslut använts i uppsatsen.
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4. Analys och resultat

Vi har intervjuat sex stycken lärare som jobbar i olika årskurser inom en medelstor kommun i
Sverige, för att ta reda på deras tankar om trivsel på arbetsplatsen och vad trivsel betyder för just
dem. Respondenternas svar kommer här att analyseras och även kopplas till den teoretiska
referensram som är grunden till denna uppsats. Vi kommer också att besvara våra forskningsfrågor
som är följande:  

• Vad är det som gör att lärarna trivs/inte trivs på sin arbetsplats?

• Vem ställer kraven på arbetsplatsen, känner lärarna att de kan hantera dessa krav?

• Finns det tillräckligt med stöd och resurser för att hantera kraven?

• Kan lärarna visa känslor i arbetet eller måste de hålla tillbaka dem?

Varje fråga hör till ett område (tema). Detta är samma områden som vi har använt i både
intervjuguiden och den teoretiska referensramen. Även analys- och resultatavsnittet kommer att
vara upplagt på samma sätt, med samma områden. Dessa områden har vi valt att kalla: 

• Trivsel 

• Krav, kontroll och stöd 

• Emotionellt arbete   

Under varje rubrik kommer vi ta upp relevanta svar från intervjuerna och koppla dessa svar till de
teorier vi har använt oss av i teoriavsnittet. Vi kommer självklart inte att avslöja identiteten på våra
intervjupersoner och har därför valt att helt enkelt ge varje person en bokstav istället för namn (A-F,
då vi genomfört sex intervjuer). Bokstäverna har ingen betydelse och är utdelade till
intervjupersonerna helt slumpvis.   

4.1 Trivsel

Som vi tidigare nämnt kan trivsel betyda olika saker för olika personer. Det vi kommer fokusera på
här är till exempel frihet i arbetet, självständighet och olika faktorer som gör att man trivs eller inte
trivs på sin arbetsplats.

En intressant sak vi kunde se när vi i efterhand gick igenom intervjusvaren var att många av
respondenterna tog upp att frihet och självständighet var viktigt för att de skulle trivas på sin
arbetsplats. Det var något som många nämnde som en positiv del i sitt arbete som lärare. Några svar
vi fick var till exempel dessa:
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”Det är ett fritt yrke. Jag måste ju självklart följa läroplanen och andra skrivelser som finns men jag
är ändå fri att utforma min undervisning som jag själv vill”. (Intervjuperson C) 

”Jag är väldigt fri att lägga upp min undervisning som jag vill. Och det är väldigt roligt”.
(Intervjuperson C)
 
”Vi har väldigt mycket frihet under ansvar”. (Intervjuperson D) 

Svar på frågan vad anser du är det mest positiva med att arbeta som lärare:”Att jag själv får
bestämma så mycket över hur min dag ser ut”. (Intervjuperson B)

Här tycker vi att ett citat från Jan Ch Karlssons bok (2008, s. 12), om olika sätt ledningen kan välja
när det handlar om att leda en arbetsprocess passar bra att ta upp. Citatet lyder:  

Å ena sidan finns ett behov att kontrollera de anställda så att man kan se till att
produktionsmålen uppnås; men å andra sidan finns ett behov av att få de anställda att
engagera sig i arbetet, så att ledningen får nytta av deras kunnande och samarbete. Det
handlar alltså om kontroll i motsättning till samtycke.

Karlsson (2008, s. 12) menar då att ledningen antingen kan kontrollera de anställda och ge order om
hur de ska utföra arbetet eller att man försöker göra så att de anställda får ett intresse och
engagemang för sitt arbete. Om man kontrollerar de anställda för mycket så leder det till att man
förlorar endel av sin frihet och självständighet. 

Detta verkar stämma bra överens med hur många av våra intervjupersoner ser på sina arbeten och
hur de vill att arbetet ska vara upplagt. På svaren vi har fått kan man se att frihet och självständighet
är viktiga delar för att dessa lärare ska trivas på arbetsplatsen. De vill inte känna sig kontrollerade
utan vill ha friheten att själva lägga upp sitt arbete. Utifrån intervjusvaren verkar det som att de allra
flesta har ganska stor frihet i sitt arbete. De får exempelvis lägga upp undervisningen och
lektionerna på sitt sätt. På dessa lärares arbetsplatser har man således ofta valt att gå ”samtyckets
väg”, och försökt få lärarna att vara engagerade i arbetet för att på så sätt även få ett bra samarbete
på arbetsplatsen (Karlsson, 2008, s. 12).  

Herzbergs tvåfaktorteori kan också användas här. Den handlar om faktorer som gör att man trivs
eller inte trivs på sin arbetsplats. Enligt Herzberg skapar motivationsfaktorer trivsel när de finns
men inte vantrivsel när de inte finns. Hygienfaktorer skapar istället vantrivsel om de inte finns men
de skapar inte trivsel om de finns (Kaufman & Kaufman, 2010, s. 287). Som vi tidigare tagit upp
tycker vi att grundprincipen i Herzbergs teori är bra. Det vi inte riktigt håller med om är att han
endast delat upp faktorerna i två olika grupper och sedan antar att detta gäller för alla. Vi tror att
även hygienfaktorerna kan skapa trivsel när de finns och att motivationsfaktorerna kan skapa
vantrivsel när de inte finns. Detta återkommer vi till senare och kommer även visa exempel på i
analysen. Även om vi inte är helt eniga med Herzbergs teori tycker vi att den är användbar för att
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uppnå vårt syfte. Även i denna teori kan man se att involvering, att man får vara med och påverka
arbetet och ansvar är viktiga faktorer för att man ska trivas på sin arbetsplats. Denna teori kommer
dock främst att användas för att visa vad som kan skapa vantrivsel, då vi tycker att vi har tagit upp
det viktigaste för att skapa trivsel på arbetsplatsen genom teorin från Jan Ch Karlssons bok (2008). 

Enligt Herzberg är hygienfaktorerna det som skapar vantrivsel när de inte finns. Men de skapar inte
trivsel när de finns. De delar vi har valt att fokusera på när det gäller detta område, efter att ha gått
igenom intervjusvaren, är: ledarskap, mellanmänskliga förhållanden och till sist också
löneförhållanden.       

De flesta lärare vi har intervjuat har sagt att de trivs väldigt bra på sina arbetsplatser, därför har det
varit svårt att säga vad som gör att de inte trivs. Men om man utgår från Herzbergs teori så menar
han att avsaknad av bland annat ledarskap, mellanmänskliga förhållanden och löneförhållanden är
sådant som kan skapa vantrivsel när de inte finns. Detta är sådant som många har nämnt i
intervjuerna att det är viktigt för dem. Därför tänker vi att om dessa saker saknades kanske de inte
skulle säga att de trivs lika bra som de nu verkar göra. 

Ett svar som stöder det här skulle kunna vara svaret vi fick från en intervjuperson på frågan: Trivs
du på din arbetsplats? Intervjupersonen svarar då: 

”Ja det gör jag. Men inte lika mycket nu som jag gjorde förr. Jag vill gärna söka mig till en ny
arbetsplats”. (Intervjuperson A)

Då frågade vi varför läraren kände så och fick svaret: 

”Min bästa jobbkompis slutade och det gjorde att jag trivdes sämre. Jag tycker att stämningen på
arbetet förändrades efter att han slutade. Det har blivit mycket tråkigare att gå till jobbet när han är
borta”. (Intervjuperson A)

Den här läraren trivs mycket sämre på sin arbetsplats nu när personens bästa jobbkompis har slutat.
Läraren trivs så mycket sämre nu än förr att denne väljer att söka sig till en annan arbetsplats. Enligt
Herzberg (Kaufman & Kaufman, 2010, s. 287) är mellanmänskliga förhållanden väldigt viktiga på
arbetsplatsen och avsaknad av dessa kan skapa vantrivsel när de här relationerna inte finns eller
försvinner. Efter att ha analyserat intervjupersonens svar är det tydligt att förlusten av relationen till
arbetskamraten har lett till vantrivsel på arbetsplatsen.  

En annan sak som verkar vara viktig är ledarskapet på arbetsplatsen. Det verkar viktigt att man har
en chef som är bra. Vi ställde en fråga som lyder: Vad är det viktigaste för att du ska trivas på din
arbetsplats? Där fick vi endel svar som hade med ledningen och chefer/rektorer att göra. Bland
annat dessa citat som är plockade från två av intervjuerna: 

”Jag tycker ju att arbetsledningen är otroligt viktig. Vilka förutsättningar man får från sin chef för
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att lyckas med sitt uppdrag. Så arbetsledningen är ju väldigt, väldigt viktig för att det ska funka bra
på en arbetsplats”. (Intervjuperson C)

Rektorn har mycket idéer och är väldigt peppande, jättebra chef. Och det tycker jag
nästan är a och o. När man har jobbat genom åren har man haft många olika chefer och ja
en tydlig chef är viktigt. Tydlighet är jätteviktigt, att man vet vad som gäller men ändå en
person som verkligen lyssnar och är prestigelös och faktiskt kan ändra sig också.
(Intervjuperson C)

”Att jag har frihet och stöd, från kollegor och skolledningen”. (Intervjuperson D)

Dessa personer anser att rektorn har en väldigt viktig roll på arbetsplatsen. Intervjusvaren visar att
lärarna inte skulle trivas lika bra på sin arbetsplats om arbetsledningen inte fungerade på ett bra sätt.
Om denna faktor, ledarskap, saknades skulle den säkert kunna skapa vantrivsel. Just dessa två lärare
har sagt att ledningen är viktig för att man ska trivas på sin arbetsplats. Det är i sådana situationer vi
inte riktigt håller med Herzberg. Herzberg (Kaufman & Kaufman, 2010, s. 287) menar ju att
ledarskap som är en hygienfaktor inte kan skapa trivsel när de finns. Men uppenbarligen är till
exempel ledarskap en viktig del för många för att de ska trivas på sin arbetsplats.   

Ytterligare en av frågorna vi ställde under intervjuerna var om lärarna hade några speciella
förmåner i sitt yrke. De flesta svarade bara att de inte hade några förmåner. Men vi fick ett svar där
intervjupersonen utvecklade sina tankar lite mer som vi tycker kan vara användbart här. 

Förmåner finns det definitivt inte. Nej det kan jag inte säga. Jag har haft bra
löneutveckling, det kan jag säga så att det är väl en förmån kanske. Nej men det handlar ju
om att trivas. Att trivas och vara glad på sitt arbete. Det tycker jag är enormt viktigt, det är
en så stor del av mitt liv. Trivseln är enormt viktig. (Intervjuperson B)

Löneutvecklingen kan ses som en typ av förmån men det är inte därför denna lärare trivs och det är
inte därför personen stannar på sitt jobb. Det är möjligt att personen hade vantrivts om denna
löneutveckling inte hade funnits men det är inte på grund av den som trivsel finns. I det här fallet
stämmer Herzbergs teori ganska bra. 

Platis, Reklitis, och Zimeras (2015) har genomfört en studie som handlar om vad som påverkar
sjuksköterskors nöjdhet på arbetsplatsen. Där tar man bland annat upp sambandet mellan nöjdhet,
som vi anser att man även kan kalla trivsel, och arbetsprestation. De tar bland annat upp i artikeln
att det finns ett nära samband mellan nöjdhet på arbetsplatsen och arbetsprestation för
sjuksköterskor och även andra yrkeskategorier. Enligt denna studie (Platis, Reklitis & Zimeras,
2015) finns det ett samband mellan trivseln på arbetsplatsen och arbetsprestation. Just därför anser
vi att trivsel på arbetsplatsen är något som är viktigt att undersöka och sträva efter. Det gynnar alla
inblandade om de anställda trivs på sitt arbete. 

Av intervjuerna framkommer att det finns många olika faktorer som kan påverka lärarnas trivsel på
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arbetsplatsen. Något som intervjupersonerna till stor del anser vara viktigt för trivseln på
arbetsplatsen är dock frihet, självständighet och ledarskap. 

4.2 Krav, kontroll och stöd 

Detta område handlar om olika krav som ställs på de anställda, vilken kontroll de har över sin egen
arbetssituation och vilket stöd de känner att de kan få från andra personer i omgivningen, till
exempel kollegor och chefer. 

Vi börjar med Antonovskys tre olika begrepp från KASAM: hanterbarhet, meningsfullhet och
begriplighet. Hanterbarhet handlar bland annat om att man har tillgång till resurser. Meningsfullhet
definieras som att man anser att utmaningar och krav som man ställs inför är värda engagemang och
en känslomässig investering. Det tredje begreppet, begriplighet, handlar om att man förstår varför
saker och ting är som de är (Antonovsky, 2005, s. 44 ff). 

Det första begreppet, hanterbarhet, handlar om resurser. Dessa resurser kan vara både att man har
tillgång till olika utbildningar och att man har tillgång till tillräckliga resurser för att man ska kunna
utföra sitt arbete på ett bra sätt (Antonovsky, 2005, s. 45). Under intervjuerna ställde vi frågan:
Känner du att du har tillgång till de resurser du behöver för att kunna göra ett bra jobb? Vi frågade
även om lärarna kände att de saknade något i resursväg. Denna frågan utvecklade vi för att passa till
just begreppet hanterbarhet. Vi fick ganska varierande svar från olika lärare vilket var intressant.
Vissa ansåg att de hade tillräckligt med resurser i vissa avseenden medan andra inte hade det
överhuvudtaget.  

En lärare svarade så här: 

”Ibland har man de resurser som krävs och ibland inte. Det beror mycket på ämne. Vi saknar ibland
saker som behövs för utbildningen. Jag har bland annat köpt saker till barnen med egna pengar vid
ett tillfälle”. (Intervjuperson A)

En annan svarade så här: 

”Nej, vi har inte tillräckligt med resurser. Jag jobbar på en socialt utsatt skola, den skolan har många
elever som har en social utsatthet. Så vi är mycket resurser, vi är fler vuxna per elev än man är på
andra skolor. Men ändå känner jag att det inte riktigt räcker till”. (Intervjuperson B)

En tredje lärare hade detta svar: 

”Ja, i stort sett tycker jag det. Men såklart det här med barn som behöver mer, där kunde man ju
önska mer. Sedan har vi faktiskt ganska mycket fortbildning på den här skolan. Det här läsåret har
jag alltså gått tre kurser samtidigt”. (Intervjuperson C)
Som man ser på dessa svar finns det ganska stora skillnader mellan olika skolor inom kommunen.
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En lärare hade till exempel fått köpa material till barnen med egna pengar medan en annan hade gått
tre kurser under ett läsår. Det som verkar vara en gemensam faktor är dock att alla tillfrågade lärare
nämner att de vill ha mer resurser för att hjälpa barnen på bästa sätt. Det känns bra att de ser till
barnens bästa och att det är det första de tänker på när de får den frågan. Det märks verkligen att de
vill stötta alla barn så gott det går och att de vill barnens bästa. Antonovsky (2005, s. 45) definierar
hanterbarhet som att man har tillgång till resurser så att man kan motsvara kraven som ställs. I
intervjuerna framkommer att lärarna vill ha de resurser som behövs för att de ska kunna leva upp till
de krav som ställs.    

Vi går nu över till begreppet meningsfullhet, som handlar om att man tycker att kraven och
utmaningarna i ens yrke är värda engagemang och en känslomässig investering (Antonovsky, 2005,
s. 45 f). Vi ville bland annat se om lärarna tycker att det är värt att lägga ner tid på arbetet eller om
de endast ser det som ett måste. De lärare vi har intervjuat verkar vara väldigt eniga i sina svar. Det
verkar som att de känner ett stort engagemang för sina arbeten och att de verkligen trivs på sina
arbetsplatser. Några av de personer vi har intervjuat har också arbetat som lärare i många år och
känner fortfarande ett väldigt stort engagemang. Vi har plockat ut några citat vi tycker är bra från ett
antal olika intervjuer för att visa detta: 

”Jag känner ett stort engagemang för mitt arbete. Jag lägger gärna ner tid på det. Jag tycker att det
är väldigt roligt att arbeta med barn. Det är kul att se deras utveckling och när de lär sig nya saker”.
(Intervjuperson A)  

”Det är väl ett samhällsansvar man känner. Jag vill gärna hjälpa de här eleverna som har det tuffast
och har mest... eller har fått en tuffare start. Så det engagerar mig, att kunna göra skillnad”.
(Intervjuperson B)

Det är nog Sveriges viktigaste arbete det här med att jobba med barn. För det är ju
de som ska forma Sverige, om ett antal år när de är vuxna så det kan inte finnas
något viktigare. Jag tycker att skolan är liksom viktig för samhället, oavsett om
man har barn eller inte. Det är viktigt för att människor att ha en skola som
fungerar. Som ger dugliga medborgare. (Intervjuperson C)

Utifrån svaren vi fått under intervjuerna tolkar vi det som att lärarna verkligen tar sina jobb på
allvar och känner att de har chans att göra stor skillnad för barnen och även för samhället. För dessa
lärare är det inte bara ett jobb, de bryr sig verkligen om barnen. De ser det inte som ett måste, utan
det är något som är viktigt för dem och något som de brinner för.    

Det tredje begreppet från Antonovsky är begriplighet. Det handlar bland annat om att man förstår
varför saker händer och att man då lättare ska kunna acceptera det (Antonovsky, 2005, s. 44). Alla
lärare vi har intervjuat har sagt att de har stor frihet i sitt jobb, de kan utforma stor del av sina dagar
som de själva vill. Det finns dock vissa saker som måste följas och göras. Till exempel har lärarna
nämnt att de måste följa läroplanen, skriva utvärderingar och gå på möten, med mera. Det är sådant
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som man inte kan komma undan. Dock verkar alla förstå varför det är viktigt att göra dessa saker
och kan därför också acceptera att det måste göras. Det var inte någon som hade några större
invändningar på dessa arbetsuppgifter, förutom att det kunde bli stressigt ibland. Men man förstår
att det är viktigt att göra och då accepterar man det också. Här är några citat från olika intervjuer
som belyser just detta, att man måste följa vissa regler och det accepterar man för att man vet varför
det är så och varför det är viktigt.         

”Det är ett fritt yrke. Jag kan... eller jag måste ju självklart följa läroplanen och andra skrivelser som
finns men jag är ändå fri att utforma min undervisning som jag själv vill”. (Intervjuperson C) 

Det är jag som planerar dem (lektionerna). Det är mycket jag inte kan styra över. Till
exempel hur många elever jag ska ha eller när jag ska möta dem och så där. Det är många
sådana saker som jag inte rår på men samtidigt är det ju jag som ändå utifrån läroplanen
då bestämmer hur jag ska presentera innehållet. (Intervjuperson B) 

Vissa krav kan man förhandla eller diskutera och får stöd och stöttning. Och vissa krav är
det inte så mycket att göra åt. Det bara är så. Man har ju krav på att vi ska skriva
omdömen och ja då får vi göra det, det kan man inte komma undan. Det är så det är.
Däremot kan jag ju säga att nu får jag inte ihop detta kan jag få en dag till det här till
exempel, och sätta mig ner och göra det här. Saker kanske har hänt och jag har inte hunnit
skriva det här. Då kan jag ju få hjälp med det. Men kravet att dom ska ha omdömen det
kommer jag ju inte undan. (Intervjuperson B)

Vi tycker att detta tydligt visar att man förstår och accepterar att det är så här det ser ut. Vissa saker
måste göras och då är det bara att acceptera det. Precis som Antonovsky (2005, s. 44) nämner är det
lättare att acceptera något om man förstår varför det är som det är. Vissa intervjupersoner har nämnt
att det kan bli stressigt när det är mycket möten eller utvecklingssamtal, men samtidigt förstår de
varför det är viktigt att det blir gjort också. De flesta vi har intervjuat har också påpekat att man kan
fråga om hjälp, från rektor eller kollegor, om man behöver det.   

Vi har också valt att använda oss av Karaseks krav- kontroll och stödmodell här. Den handlar om
olika saker som kan påverka en människas känsla av stress. I modellen beskrivs yttre krav som kan
finnas i förhållande till den kontroll man själv upplever i en situation och även vilket stöd man då
kan få. Modellens tre delar består av komponenterna krav, kontroll och stöd (Eriksson & Larsson,
2009, s. 143). 

De krav som avses här kan vara både psykologiska och fysiska (Karasek & Theorell, 1990, s. 63 ff).
De lärare vi har intervjuat har inte speciellt höga krav rent fysiskt, därför har vi valt att fokusera på
de psykologiska kraven. Karasek & Theorell (1990, s. 63) beskriver psykologiska krav som till
exempel hur mycket man klarar av att göra under en viss tid och deadlines som man måste hålla.
Som vi ser det så har lärare mycket psykologiska krav som ställs på dem. Kraven kan också komma
från olika håll, till exempel chefer, kollegor, föräldrar och elever. Även lärarna ställer höga krav på
sig själva. Många av de lärare vi har intervjuat nämner också att det finns en hel del outtalade krav
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från olika håll, framförallt från barnen som kanske har svårare att framföra sina tankar men även
från andra individer. Kraven verkar vara olika och komma från olika håll beroende på skola och i
vilken årskurs man jobbar. De flesta verkar ändå vara överens om att kraven som ställs på dem går
att uppnå, vissa gånger är det dock svårare än andra. Ibland har man väldigt mycket att göra och då
är det såklart svårare. För att visa att kraven som ställs kommer från olika ställen har vi valt ut ett
antal olika citat från några av intervjuerna som belyser just detta.  

En lärare tycker till exempel att kraven från föräldrarna är väldigt höga, ibland alldeles för höga till
och med. Läraren menar att kraven från föräldrarna är mycket högre än kraven från ledningen.
Läraren säger så här:   

Kraven är olika. Jag tycker att föräldrarna ställer väldigt höga krav. De ifrågasätter
väldigt ofta saker. Det känns ibland som att de ser lärarna som barnpassare. Det har hänt
att en förälder kommit till skolan och frågat sitt barn om hon/han vill stanna kvar lite
längre så att föräldern kan göra andra saker, ärenden till exempel. (Intervjuperson A)

Det kan vara psykologiskt jobbigt att hela tiden behöva argumentera och diskutera saker med
föräldrar, speciellt om man redan har mycket att göra. Det finns till exempel deadlines gällande
utvärderingar och utvecklingssamtal som man måste hålla och att då samtidigt vara tvungen att
hålla på med massa andra stressmoment kan vara psykiskt jobbigt och krävande. Som vi skrev anser
vissa av lärarna att kraven är outtalade men att de ändå finns där, vilket man kan se här: 

De (kraven) är nog inte egentligen så specifika eller vad man ska säga. Det är inte så här
tydligt att nu ska alla i den här gruppen klara kunskapskraven i matte. Det är inte så som
kraven uttrycks. Det är mer outtalade krav på ett vis. Att du ska fixa det här. Detta är din
grupp och du ska fixa det här och det här. Ber jag om hjälp så får jag ju hjälp. Men det
finns på något sätt outtalade krav. Du är mentor och nu ska du fixa detta, du ska göra allt
som behövs runtomkring. (Intervjuperson B)  

En annan lärare nämner krav från eleverna som också är outtalade. Ett krav som ingen elev
egentligen har sagt rakt ut men som läraren antar att det finns där och skulle vara önskvärt bland
eleverna. Det handlar om att eleverna till exempel skulle önska att lärarna hade mer tid med varje
elev.     

”Ja, det är klart, nu har ju inte sex- och sjuåringar krav. Men det är klart att jag skulle önska, eller
att jag tror att de vill att vi skulle ha mer tid. Vi har 28 elever och vi är två och då hinner man inte
med. Det är ju ett krav jag säger att de har nu då för de skulle ju inte själva uttrycka det så.”
(Intervjuperson C) 

När man lyssnar på lärarnas svar känns det som att de ständigt är utsatta för olika psykologiska
krav. På det sättet känns det som ett ganska krävande yrke som tar mycket energi och som kräver att
man är engagerad och motiverad att göra jobbet. I artikeln ”What Motivates Us for Work? Intricate
Web of Factors beyond Money and Prestige” (2015), tar man bland annat upp att effektivitet på
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arbetsplatsen hänger ihop med hur motiverad individen är att utföra uppgiften. Motivation kan vara
olika saker för olika människor. Det kan till exempel vara relationer till sina chefer och kollegor
eller att man har ett intressant arbete. Att man har ett intressant arbete som man trivs med verkar
vara en viktig faktor för de lärare vi har intervjuat. Det kan vara en faktor till varför de känner ett
stort engagemang på arbetet. Resultat från en studie (Nyamubi, G. J, 2017) visar att lärarnas nöjdhet
och engagemang påverkas av både monetära och icke-monetära belöningar såsom till exempel
samhällets stöd, om de fick rättvis ersättning för det jobb de lade ner, bra karriärmöjligheter och
arbetsförhållanden. Studien visade också att relationerna till kollegor och studenter var viktiga för
att arbetstillfredsställelsen skulle öka. Detta verkar stämma överens med hur de lärare vi har
intervjuat ser på saken.  

Nästa begrepp vi tar upp är kontroll. Kontroll handlar bland annat om att kunna fatta egna beslut i
arbetet (Karasek & Theorell, 1990, s. 61 f). Om man utgår från intervjuerna vi har gjort kan man
tydligt se att lärarna har stor frihet att fatta egna beslut. De lägger upp sina dagar och sin
undervisning som de själva vill. Det finns ingen som övervakar hur dagarna ser ut och är upplagda.
De har ofta möjlighet att fatta egna beslut i det dagliga arbetet. Såklart finns det vissa saker som till
exempel rektorn måste bestämma och de måste också följa läroplanen. Men i stort sett har de lärare
vi intervjuat stor grad av kontroll i sina arbeten, på ett eller annat sätt. Det är något alla vi har
intervjuat har poängterat och också verkat uppskatta. För att visa att det finns en stor grad av
kontroll för dessa lärare väljer vi att ta upp ett antal citat:          

”Man har ganska fria tyglar att lägga upp arbete och lektioner som man vill. Det enda man
egentligen behöver tänka på är att följa läroplanen så att eleverna lär sig det det ska lära sig. Sedan 
är det ganska fritt hur man vill lägga upp arbetet”. (Intervjuperson A)

”Ja innehållet i mina lektioner kan jag påverka, inte arbetet i stort så mycket. Men jag kan
egentligen göra vad jag vill med mina timmar så länge jag följer läroplanen. Planering
sköter jag själv. Jag är fri att kunna testa nya saker”. (Intervjuperson D)

”Jag styr ju mina dagar, det är ju ingen som kontrollerar hur jag genomför mina lektioner, eller talar
om för mig hur jag ska genomföra dem rättare sagt. Sedan har jag ju ett resultat som jag ska prestera
eller presentera. Men det är ändå jag som agerar och lägger upp mina dagar”.   (Intervjuperson B)

Säg att vi har ett mål att vi ska jobba med matematik på något sätt eller oavsett vilket
ämne det är så kan jag faktiskt lägga upp det precis som jag vill bara jag når dit. Man kan
ju lära ut saker på olika sätt och det är jag helt fri att göra. Bara jag jobbar med det jag
ska. Och det är ju väldigt, väldigt härligt tycker jag. Jag tycker jag har en väldig frihet.
(Intervjuperson C)

Det märks att lärarna uppskattar att de har mycket egen kontroll i sina arbeten när de pratar om det i
intervjuerna. Det ger en frihet som verkar vara uppskattad. Just friheten att kunna utforma sina
dagar själv verkar vara en viktig del för många och även en anledning till att de trivs såpass bra med
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sina arbeten som de gör. De har som Karasek och Theorell (1990, s. 61 f) tar upp kontroll att kunna
fatta egna beslut i sitt arbete.  

Det sista begreppet från denna modell är stöd. Stöd kan handla om relationer som man har till
kollegor och chefer på sin arbetsplats (Karasek & Theorell, 1990, s. 69). Stöd är också något vi har
märkt är viktigt för de personer vi har intervjuat. Det är många som har nämnt att de känner ett bra
stöd från antingen chefer eller kollegor eller båda och att det är viktigt för dem för att de ska kunna
göra ett bra jobb. De vill känna att de har stöd från andra människor i sin omgivning när de behöver
det. 

Vi ställde bland annat frågor under intervjuerna om lärarna anser att de får stöd när de behöver det
och av vem/vilka i så fall. I de svaren märkte man hur viktigt det faktiskt var för dem att få stöd och
hjälp när de behövde det. En lärare säger så här:  

Jag tycker att jag får stöd. Speciellt när det kommer till konflikter som kan uppstå med
barnens föräldrar. Där får man ett väldigt bra stöd. Både från chefer och kollegor. Det
känns som att rektorn står på vår sida i dessa konflikter. Vi kollegor håller ihop då man
vet hur det känns i dessa konflikter. (Intervjuperson A)  

Vi frågade även om det var viktigt att få stöd när man behöver det och det verkade som att alla
ansåg att det var viktigt för dem. Det märkte man också tydligt på de svar vi fick under våra
intervjuer. Ett exempel på svar vi fick: 

”Ja, det tycker jag är viktigt. Man vill känna att man inte är ensam, att man har stöd från kollegor
och chefer”. (Intervjuperson E)

Vi har fått liknande svar från många av lärarna. Man märker tydligt att det är viktigt för dem att
känna att de får hjälp och stöd om de behöver det. Det verkar också som att de flesta vi har
intervjuat får det stöd som de känner att de behöver. De känner att de har möjlighet att fråga om
hjälp och få det vid behov. Enligt Raziq och Maulabakhsh (2015) är det bland annat viktigt att ett
företag kan erbjuda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för att effektivitet, produktivitet och
arbetsengagemang ska öka bland de anställda. Vi anser att krav, kontroll och stöd hänger ihop med
en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Det är också saker som intervjupersonerna har nämnt som
viktiga delar för att de ska trivas på sina arbetsplatser.   

Om man ska sammanfatta dessa tre begrepp kopplat till de lärare vi har intervjuat så kan man säga
att det enligt dem är ett yrke som ställer ganska höga krav på individen, samtidigt som man har
ganska mycket egen kontroll och man får oftast hjälp och stöd när man behöver det. Det som skiljer
aktiva arbeten från högstressarbeten är hur mycket kontroll man har (Eriksson & Larsson, 2009, s.
144). Utifrån detta skulle man kunna säga att läraryrket hör till aktiva arbeten eftersom det verkar
finnas ganska mycket egen kontroll i arbetet. Eriksson och Larsson (2009, s. 144) nämner också att
aktiva arbeten är mest intressanta och utvecklande för individen.   
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4.3 Emotionellt arbete

För att ytterligare fördjupa oss i problemområdet med lärares trivsel och lärares sjukskrivningar så
vill vi komplettera de olika aspekter som behandlats tidigare i denna undersökning utifrån hur en
lärare hanterar arbetet emotionellt. Emotionellt lönearbete är ett begrepp som introducerades av
Hochschild (Hochschild refererad i Olsson 2008). Definitionen av begreppet emotionellt lönearbete
är vanligen ett arbete där arbetsgivaren sätter upp regler och normer om hur känslor och handlingar
bör hanteras och/eller uttryckas på arbetet.

På frågan om på vilket sätt påverkas dina känslor i vardagen av ditt arbete så anger samtliga
respondenter att deras känslomässiga tillstånd påverkas av arbetet. Respondent B uppger: 
 
”Ja, det påverkar ju jättemycket naturligtvis. I och med att man jobbar med människor. De läser ju
av en om man är på dåligt humör. Och jag gör ett sämre jobb om jag är på dåligt humör, då har jag
inte det tålamodet och sådär”. Respondent C och F upplever ”att det växlar mellan glädje och arghet
i jobbet”. 

Det belyser att olika emotionella interaktioner både en orsak till sociala handlingar och ett föremål
för sociala handlingar i människors vardag (Wettergren, 2013, s. 18).  Intervjupersonerna berör
också att några vanliga emotionella utryck som ilska och glädje påverkar dem i deras arbete (Olsson
2008, s. 28).

Vidare anser respondenterna att det finns en distans mellan de känslor de känner och de känslor som
de förväntas att känna/uttrycka på arbetsplatsen. Några av respondenterna uppger att de inte har
någon distans mellan ”deras vanliga jag” och rollen som lärare. Respondent C uppger: 

Är jag inte glad eller lycklig av någon anledning så låtsas jag ju ändå vara det för det är
min skyldighet, jag kan inte komma hit och vara sur eller grinig över något utan då sätter
jag på mig min trevliga professionella mask, det gör jag ju. Och jag tycker faktiskt att jag
ska göra det också. Åtminstone gentemot barn och föräldrar. 

Det kopplar vi till Hochschilds begrepp surface acting och deep acting. Då man kan ha ett så kallat
surface acting då man låtsas känna de emotionerna som förväntas på arbetsplatsen. Eller så kan en
individs emotioner vara på en personlig nivå för att faktiskt känna de emotionerna som ska ageras,
så kallad deep acting. Om en individ gör ett så kallat surface acting så kan det uppstå det en
emotionell dissonans, där de emotioner som är önskade av individen och de riktiga känslorna ej
stämmer överens. (Hochschild refererad i Olsson 2008, s. 36). 

Respondent A:s utsaga är lite annorlunda: 

Ja, ibland kan jag känna det i olika situationer. Det kan vara svårt att hålla tillbaka sina
känslor i vissa situationer. Jag tror att det kan ge barnen en tankeställare. Jag tycker inte
att det är så stor skillnad på att vara hemma eller på jobbet. Jag visar känslor på båda
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ställen. Men kanske håller tillbaka på jobbet ibland. 

Respondent A beskriver här också skillnaden mellan ytligt och djupt agerande (Wettergren, 2013, s.
59). Personen är medveten om olika tolkningar av hens olika emotionella utryck men har utvecklat
ett förhållningssätt som reducerar den emotionella dissonansen mellan hens privata jag och rollen
på arbetet. Respondent F uppger vidare: 

Jag tycker att man har en bra distans. Det här är ju också en viktig del att man kan koppla
av. Jag kom ihåg att när jag var nyutbildad, så kunde jag vara kvar på jobbet länge och
med förtroendeuppdragen så hade jag inte koll på tiden. Nästan så att man planerade ihjäl
sig, började till slut att drömma planering. Fick sätta stopp för jag kände att det gick över
styr.

Respondent F har följaktligen lärt sig att ha en distans till sina emotioner i samband med sitt arbete. 
Lärarna i undersökningen har alla distans till de emotioner de känner och de emotioner som de
förväntas uppvisa. Det påverkar dem mer eller mindre och tar sig lite olika uttryck. 

På frågan om vilka känslouttryck känner du förväntas av dig på arbetet/ vilka känslouttryck
uppmuntras så uppger samtliga respondenter utryck av att vara pigg, positiv, uppmuntrande och
glad. Vad beträffar frågan om vilka känslouttryck bedöms som mindre önskvärda så är att vara sur
och arg det genomgående svaret. Ett exempel kan vara detta: 

Respondent E uppger: ”Inte skälla ut folk, tycker det är mindre lämpligt, klart man kan bli jättearg
om någon har gjort något farligt men oftast finns det bakgrund till saker och ting. Men att gorma
och skrika är mindre önskvärt”.

Samstämmigheten hos respondenterna i dessa frågor är stor. Oavsett ålder och i vilken årskurs de
undervisar i. En förklaring till det kan vara Hochschilds begrepp “arbetskänslor”. Då de menar att
även i interaktionen mellan kollegor och arbetsgrupper kan förhandlas fram riktlinjer som bör gälla
på deras arbetsplats (Mumby et al refererad i Olsson 2008, s. 33). Just emotionella uttryck av att
antingen vara pigg och glad och inte skrika och gorma synes vara de mest accepterade
arbetskänslorna hos respondenterna i denna uppsats.

På följdfrågan på vem ställer förväntningarna så har respondenterna lite svårt att ge ett entydigt
svar, vilket är lättförståeligt med bakgrund av tidigare resonemang i denna skrift. Enligt respondent
A och B är det föräldrarna som man upplever sig ha tydligast förväntningar ifrån. 

Respondent B uppger till exempel: 

Det är inte något uttalat, för vi har ju väldigt lite kontakt med föräldrarna egentligen. Det
är ju några gånger om året. Det är ju sällan de kommer och säger något om det. Men det
är väl klart att de förväntar sig att man ska vara engagerad och positiv och glad. Det kan
jag inte tänka mig något annat än att föräldrarna har de förväntningarna. Även om de
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aldrig uttalar dem. 

Respondenterna påtalar också på denna fråga att de inte upplever några speciella förväntningar på
känslouttryck från barnen. Respondent A uppger:

”Jag tror att det är bra för barnen att se att lärarna inte är ”robotar”. Vi har också känslor. Det kan
vara svårt att hålla tillbaka sina känslor i vissa situationer. Jag tror att det kan ge barnen en
tankeställare om man visar känslor ibland”. 

Respondent F påtalar under denna fråga att förväntningar på önskade utryck i olika fall ofta
kommer inifrån en själv:

Ibland är det autopiloten och ibland superpedagogen. Det blir ju så att man ikläder sig ju
rollen som pedagog, sen kanske man har det i sig också. Är det en grupp som kräver mer
av mig så förbereder man sig lite extra, en del gruppkonstellationer är inte alltid bra.
Handlar om att det skall bli en bra lektion i sin helhet. Detta läsåret har jag två elever som
triggar igång mig, på arton grupper. Kan få lite hjärtklappning innan dem kommer, får
försöka tänka till och vara den där superpedagogen liksom.

Resonemanget från Respondent F på den här frågan kopplar till Wettergrens (2013) resonemang om
att hur det emotionella samspelet utrycks är beroende av kulturen på arbetsplatsen. I detta fall
anpassar Respondent F sitt emotionella utryck efter hur elevsammansättningen är.
Sammanfattningsvis så upplever lärarna i undersökningen förväntningar från olika aktörer och sig
själva. 

När vi frågade om de olika förväntningarna på hur dina känslor ska uttryckas påverkar dig positivt
eller negativt på något sätt, så resonerar respondenterna lite olika.

Respondent B upplever inte att det påverkar: ”Jag tror att man är så inkörd i det, så att man nästan
sätter på sig en rock liksom. Så är det ju”. 

Medan respondent C svarar: 

Det är klart, om det har varit en dag som har varit väldigt jobbig och man har varit arg
många gånger så är det ju inte så roligt om man jämför med de dagar när allt bara flyter
på och man har inte behövt säga ifrån så mycket. Det är olika olika dagar, man känner sig
mer eller mindre nöjd när man går hem såklart. Det är klart att det påverkar.

Respondent E uppger: ”Ja, Att jag får vara lite ordentligare, och språket framförallt, i och med att
jag kom från en ganska manlig bransch innan med ett helt annat vokabulär. Mer ordentligt språk”.
Möjlig förklaring till de olika svaren på denna fråga kan hänga samman med var respondenten
undervisar och hur länge hen har undervisat i yrket. Det är dock frågor som inte vidare berörts
under intervjuerna. Den aktuella emotionsregimen på arbetsplatsen på hur emotioner skall uttryckas
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påverkar också troligen individen på olika sätt i denna fråga. Emotionsregim innebär sätt att
organisera moral genom uttalade och outtalade känslor och uttrycks i regler som styr människornas
agerande i en organisation (Wettergren, 2013, s. 60). 

På den sista frågan om du upplever att dessa förväntningar på känslouttryck stressar dig eller inte så
är upplevelserna även där olika hos respondenterna. 

Respondent A: ”Ja, Ibland blir jag stressad av det. Speciellt när det händer mycket runt omkring.
Jag har svårt att låtsas att allt är bra”.

Respondent D: ”Är jag stressade så är jag det på jobbet, tar sällan med mig jobbet hem, har hänt en
gång”.

Respondent E: 

Ja, det stressar mig mycket i perioder, ibland då det är mycket med sina egna barn och
familjen, då blir det för mycket. Det är svårt för att man tycker det är roligt och är
engagerad så är det svårt att säga nej, det är roligt att hoppa på saker, får ju ibland välja
bort roliga saker. Det finns ju kuratorsstöd för det, men i slutändan så är det ju personen
som får sätta sina gränser.

Lärarna i undersökningen upplever olika former av stress i samband med sin yrkesutövning. Dock
verkar de inte trycka undan dessa emotioner med backuppkänslor och ersättningskänslor i någon
större utsträckning (1979, Tompkins referad i Dahlström & Starrin 2004, s. 166). Flertalet av
respondenterna påtalar i denna fråga vikten av att sätta gränser för sitt engagemang på jobbet och
svårigheterna med det då de samtidigt tycker att det är en del av drivkraften till varför de vill jobba
som lärare. Att de har mycket olika emotionella utbyten i sitt arbete, generellt uppskattar de utbytet
med eleverna mest. Det utbyte som i vissa fall stressar dem är utbytet med föräldrar och
skolledningen.
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5. Slutsatser

Efter att ha gått igenom alla svar från respondenterna i vår undersökning tycker vi att vi har kunnat
uppnå vårt syfte och få ut bra svar på våra forskningsfrågor. Vi kommer nu att gå igenom varje
fråga, besvara dem och även sammanfatta lite kort vad som verkar vara viktigt för just dessa lärares
trivsel på arbetsplatsen. Vi vill återigen påpeka att detta är en undersökning som gjorts genom
intervjuer med sex stycken lärare. Det går därför inte att dra några slutsatser om att detta skulle
stämma för alla som arbetar som lärare.       

Syftet med denna uppsats är att få ökad kunskap om vilka faktorer som gör att en lärare trivs eller
inte trivs på sitt jobb. Vi ville därför ta reda på vilka faktorer som är viktiga för att man ska trivas
och även ta reda på hur de olika krav som ställs på en lärare hanteras. Vi vill vidare undersöka olika
hjälp- och stödfunktioner som kan underlätta arbetet. Avslutningsvis vill vi undersöka hur känslor
påverkar lärarnas arbete.

Utifrån syftet skapade vi dessa frågeställningar: 

• Vad är det som gör att lärarna trivs/inte trivs på sin arbetsplats?

• Vem ställer kraven på arbetsplatsen, känner lärarna att de kan hantera dessa krav?

• Finns det tillräckligt med stöd och resurser för att hantera kraven?

• Kan lärarna visa känslor i arbetet eller måste de hålla tillbaka dem?

Vi anser att vi har uppnått vårt syfte med uppsatsen och fått svar på våra forskningsfrågor. Vi
kommer nu gå igenom varje frågeställning var för sig och besvara dem kortfattat.   

5.1 Vad är det som gör att lärarna trivs/inte trivs på sin arbetsplats?

Här har vi fått många olika svar, vilket vi också förväntade oss, då trivsel kan betyda olika saker för
olika personer. Det som genomgående verkar vara viktigt för att dessa lärare ska trivas på
arbetsplatsen är dock ledningen samt graden av frihet i arbetet. Eftersom att det ställs ganska höga
krav i yrket verkar det vara viktigt att man känner att det finns stöd från ledningen, och även
kollegor till viss grad. Frihet och självständighet är också faktorer som många nämner som viktiga
för att de ska trivas på arbetsplatsen. Det tror vi också kan hänga ihop med kraven som ställs. När
kraven är höga är det positivt att man känner att man själv kan påverka vissa saker i arbetet. Som
Eriksson och Larsson (2009, s. 144) nämner är det graden av kontroll som skiljer de bästa från de
sämsta arbetena.  

Som vi tidigare har tagit upp har alla intervjupersoner sagt att de i stort sett trivs bra på sina
arbetsplatser, därför har det varit svårt att säga vad som gör att de inte trivs. Men vi antar att
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avsaknad av sådant de nämner är viktigt för trivseln på arbetsplatsen, till exempel ledarskap,
kollegor, frihet och självständighet, skulle göra att de inte trivs eller i alla fall trivs sämre på sin
arbetsplats.     

5.2 Vem ställer kraven på arbetsplatsen, känner lärarna att de kan hantera dessa krav?

Det verkar generellt sett vara ganska höga krav på lärarna. Kraven kommer från olika håll, bland
annat chefer, föräldrar, elever och även från lärarna själva. Det som verkar göra kraven hanterbara
är dock att intervjupersonerna har ganska mycket frihet i arbetet. De kan påverka sina arbetsdagar
ganska mycket själva och har relativt stor egen kontroll över sina arbeten. En annan viktig faktor är
att de oftast får stöd och hjälp när de behöver det. Det verkar göra att kraven, även om de är höga,
går att hantera på ett relativt bra sätt.     

5.3 Finns det tillräckligt med stöd och resurser för att hantera kraven?

Det som alla intervjupersoner verkar vara ganska överens om är att det saknas resurser på ett eller
annat sätt för att man ska kunna utföra jobbet på bästa sätt. Framförallt saknas resurser för att kunna
hjälpa de som på något sätt behöver extra hjälp och stöd. Detta är något som många tagit upp som
ett problem för dem i arbetet. Det gör att många känner sig otillräckliga ibland, då man inte hinner
med det man skulle vilja.     

5.4 Kan lärarna visa känslor i arbetet eller måste de hålla tillbaka dem?

Utifrån uppsatsens empiri så påverkas lärarna helt klart av olika emotioner i sitt yrke och att de har
mycket att göra med olika omständigheter både på och utanför skolan. Tre av lärarna upplever att
de tar på sig en speciell professionell mask när de går in i sitt yrke. Och tre upplever att det inte är
någon skillnad mellan den de är privat och yrkesrollen. Det finns en samsyn i vilka känslor som är
önskvärda och mindre önskvärda på arbetsplatsen. Det framkommer också från materialet att det
främst är föräldrarna som ställer krav på hur de ska utrycka sina känslor i samband med sitt arbete.

De slutsatser som vi främst kan dra utifrån empirin är att de emotionella lönarbetarna är påverkade
av förväntat utryckande av sina känslor i arbetet. Att flera av lärarna upplever att ofta måste
använda sig av backupkänslor eller ersättningskänslor i sitt arbete. Intressant för vidare forskning
utifrån denna uppsats är att gå på djupet hur olika förväntade arbetskänslor styr och regleras av
kulturen på arbetsplatsen.
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6. Avslutande Diskussion 

Anledningen till varför vi valde detta ämnesområde var att lärare enligt en rapport från
lärarförbundet (2016) är överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar med någon form av
psykisk diagnos. Därför ansåg vi att det kunde vara intressant att se om lärarna ändå trivs med sitt
arbete och vad som kan påverka deras trivsel på arbetsplatsen, utifrån tre olika teman vi valt. Dessa
tre teman är som vi tidigare i uppsatsen nämnt trivsel, krav, kontroll och stöd samt emotionellt
arbete.  

Utifrån vår studie verkar det som att lärarna till stor del trivs med sina arbeten även fast det ställs
höga krav och bitvis är väldigt stressande. De har ett stort engagemang och brinner för sina yrken.
Faktorer som gör att de trivs är bland annat stödet de får från kollegor och chefer samt graden av
frihet och självständighet som finns i arbetet. Det de framförallt saknar i arbetet är resurser till de
barn som behöver någon form av extra hjälp. Trots att lärarförbundets rapport (2016) nämner att
lärare är överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar med någon form av psykisk diagnos
verkar det som att de lärare vi intervjuat trivs med sina jobb. Det är ingen som har sagt att de skulle
vilja jobba med något annat i nuläget. Utifrån intervjuerna så är lärarna i undersökningen påverkade
av olika emotioner i sin vardag. Det finns en samsyn om vilka emotioner som är önskvärda som
lärare.

Arbetet med uppsatsen har pågått under hela vårterminen. Vi har under stora delar av terminen
jobbat enskilt med våra olika delar. Samtidigt har vi hela tiden haft kontakt med varandra och
diskuterat arbetet och arbetets upplägg samt de olika delarna. Vi har tillsammans utvecklat och
arbetat fram syfte och frågeställningar. Vi har båda två även medverkat vid samtliga
intervjutillfällen där vi haft olika uppgifter. Det enda stora orosmomentet var intervjuerna, då det
var svårare än vi trodde att hitta lärare att intervjua. Det är mycket lov, utvecklingssamtal och
nationella prov under vårterminen som har försvårat arbetet med att hitta intervjupersoner. Vi har
fått många avbokningar och endel som har glömt bort att vi bokat intervju med dem. Det är en
anledning till att vi endast genomförde sex intervjuer. Dock anser vi att vi fick ut såpass mycket
information på dessa sex intervjuer så det blev inget större problem i slutändan ändå. De intervjuer
som genomfördes gav alla väldigt intressanta svar som tillförde mycket till undersökningen. Det
hade såklart varit bra om det funnits möjlighet till fler intervjuer, men efter förutsättningarna som
fanns är det ändå positivt att vi fick till sex stycken bra intervjuer. Ju fler intervjuer vi hade
genomfört desto mer datamaterial hade vi förmodligen fått till analys, resultat och slutsatser. På så
sätt hade det varit positivt om vi hade kunnat genomföra fler intervjuer.      

Vidare forskning på området kan ske genom ytterligare intervjuer. Det skulle även vara intressant
att göra observationer som ett tillägg till intervjuerna för att se hur lärarna agerar i sitt arbete, olika
situationer som de befinner sig i och hur de hanterar dessa. Man skulle även kunna genomföra
gruppintervjuer, där lärare kan diskutera dessa olika frågor med varandra för att se om det skulle
kunna visa intressanta aspekter. Det skulle även vara möjligt att komplettera studien med en

40



kvantitativ undersökning, genom exempelvis enkäter. På så sätt skulle man också kunna nå ut till
många fler lärare än vad vi har gjort med denna studie och då även få ett resultat som går att
generalisera. Resultatet vi fått fram i vår undersökning visar endast hur de sex lärare vi intervjuat
tänker om trivsel på arbetsplatsen.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Faktafrågor/Bakgrundsfrågor

Ålder? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vad är det mest positiva med att arbeta som lärare?
Vad är det mest negativa med att arbeta som lärare? 

Frågeområden

Allmän trivsel

Trivs du på din arbetsplats? 
-Varför/varför inte? 
-Anser du att trivsel och arbetsprestation hänger ihop för dig?

Vad är viktigt för att du ska trivas på arbetet? 
- Vilka områden är viktiga på arbetet för dig? 
- Räkna upp de viktigaste anledningarna till varför du arbetar här? 
- Hur hjälper arbetsgivaren till för att du ska trivas på arbetet? 
- Vad gör företaget för att du ska trivas? 
- Vad kan göras mer av från arbetsgivarens sida för att du ska trivas på arbetet?
- Finns det några särskilda förmåner du tycker om och som får dig att stanna?

Kontroll

Finns det möjlighet för dig att påverka ditt eget arbete? Hur? 
-Har du möjlighet att själv välja hur du ska utföra ditt arbete? 
-Har du möjlighet att fatta egna beslut i ditt arbete?  

Känner du att du har tillgång till de resurser du behöver för att kunna göra ett bra jobb? Till
exempel: möjlighet till utbildningar, m.m.
-Finns det något du saknar som du känner att du skulle behöva i resursväg? 

Anser du att det är värt att lägga ner tid på ditt arbete eller ser du det bara som ett måste? -Känner
du ett engagemang för ditt arbete? 
-Varför/varför inte?   

Stöd

Känner du att du får hjälp och stöd i ditt arbete när du behöver det? 
-Från chefer/kollegor/båda? 
-Är det viktigt för dig att få hjälp och stöd? 
-På vilket sätt upplever du att du har tid att diskutera situationer i ditt arbete med kollegor och
chefer?
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Krav

Vad tycker du om kraven på din arbetsplats?
-Är de för höga, för låga eller lagom?
-Anser du att du har olika krav från chefer, kollegor, föräldrar? På vilket sätt?  
-Anser du att kan uppfylla dessa krav?  
-Har du något att säga till om när det gäller detta krav från arbetsgivaren? 

Känslor på arbetsplatsen

På vilket sätt påverkas dina känslor i vardagen av ditt arbetet?

Känner du att det finns en distans mellan de känslor du känner och de känslor som du förväntas att
känna/uttrycka på arbetsplatsen?
-Hur då?
-Varför?
-Positivt/negativt?

Vilka känslouttryck känner du förväntas av dig på arbetet?
-Vilka känslouttryck uppmuntras?
-Vilka känslouttryck bedöms som mindre önskvärda?
-Hur ser du på dessa förväntningar? vem ställer förväntningarna: arbetsgivare, föräldrar, elever,
kollegor?
 
Påverkar de förväntningar om hur dina känslor ska uttryckas dig positivt/negativt?
-Varför positivt/negativt?
 
Upplever du att dessa förväntningar stressar dig eller inte?
-Hur/varför? 

Övrigt

Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga 2 - Missivbrev

Hej!

Först och främst vill vi tacka dig för att du vill medverka i denna undersökning. Huvudsyftet med
undersökningen är att ta reda på vad som gör att lärare trivs eller inte trivs på sin arbetsplats.
Intervjun kommer att beröra frågor som kan hjälpa oss med detta.

Det är självklart helt frivilligt att delta och du har när som helst möjlighet att avbryta intervjun om
du skulle önska det. Allt datamaterial som vi samlar in kommer att vara helt konfidentiellt. Det är
bara vi som skriver uppsatsen som har tillgång till det. Varken din arbetsplats eller ditt namn
kommer att nämnas i uppsatsen, du kommer att vara helt anonym. Insamlat material kommer endast
att användas i denna uppsats och inte till annan forskning.

Vi har beräknat att intervjun kommer ta ca 30-60 minuter. Om du samtycker kommer intervjun att
spelas in, annars kommer vi anteckna för hand. Allt inspelat material kommer raderas efter att
uppsatsen är färdigskriven.

Om du har några frågor eller funderingar kan du nå oss på följande mailadress:

XXXXXXX

Vi vill återigen tacka dig för din medverkan i vår undersökning.

Med vänliga hälsningar, Frida och Martin
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