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Sammanfattning 

Syftet med denna studie avser att undersöka vad blivande lärare attraheras av hos potentiella 

framtida arbetsgivare. Studiens frågeställningar är således: Vilka faktorer motiverar 

lärarstudenter att söka sig till en framtida arbetsgivare? Hur ser den ideala arbetsgivaren ut 

för blivande lärare? I denna kvalitativa studie har sex stycken lärarstudenter från Stockholms 

universitet intervjuats. 

 

Det finns tidigare forskning om lärares preferenser och vilka faktorer de anser viktiga för ett 

yrke som lärare. Mycket av den aktuella forskning som finns saknar en kvalitativ ansats med 

blivande lärare vilket blev motivationen i valet av denna studie. Resultatet för denna studie 

visar att kombinationen av olika faktorer värderas högt vid valet av arbetsgivare. Vidare visar 

resultatet att högst värde har faktorer som socialt stöd, social och kollegial samhörighet, 

utvecklingsmöjlighet och geografisk närhet medan lön, geografiskt område och 

karriärutveckling värderas mindre. Det går inte att dra en slutsats för vilka faktorer samtliga 

lärarstudenter i landet motiveras och attraheras av vid val av arbetsgivare. Däremot är 

förhoppningen att denna studie bidrar med en fördjupad förståelse för vad som attraherar 

lärarstudenter.  

 

Nyckelord 
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motivationsfaktorer, employer brand 
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1. Inledning 

Jag har ju valt att bli lärare så pengar kanske inte riktigt är det första jag tänker på när jag 

valde utbildningen... men jag vill slippa oroa mig för vilket märke på pastan jag köper(…) 

pengar spelar ju en viss roll men det är andra saker som är viktigare. – lärarstudent 

 

Läraryrket är en typ av välfärdsprofession. Lärare lägger grunden för barns kunskaper och 

förståelse av det samhälle vi lever, de ska utbilda barnen för kommande arbetsliv och rusta 

barnen för att förändra samhället. Bristen på legitimerade lärare i Sverige idag är omfattande. 

Undersökningar gjorda av Statistiska centralbyrån visar att det år 2025 kommer saknas upp 

till 65 000 lärare (Skolverket, 2015). En kombination av ökade elevantal, ett generationsbyte 

som är på ingång med stora pensionsavgångar, ett lågt inflöde till landets lärarutbildningar 

och professionens rykte är alla bidragande faktorer till denna brist på utbildad och legitimerad 

arbetskraft. 

 

År 2011 införde regeringen ett krav på lärarlegitimation. Enligt Skolverket (2016) infördes 

lärarlegitimationen för att höja statusen inom yrket samt öka kvaliteten i skolan genom att 

legitimera lärare och tydliggöra deras behörighet. Denna legitimation är idag obligatorisk för 

att lärare ska få sätta betyg och ha möjlighet att få en tillsvidareanställning. Enligt en rapport 

från Statistiska centralbyrån (2014) är införandet av lärarlegitimationen en faktor till den höga 

lärarbristen. Orsaken bakom detta är att nyutexaminerade och legitimerade lärare i första hand 

ersätter de många obehöriga som idag arbetar inom skolsystemet. Samtidigt finns det så 

många obehöriga lärare att antalet behöriga lärare inte räcker för att täcka upp alla lediga 

platser.  

 

Undersökningar och debatten kring vad som påverkar den höga bristen på legitimerade lärare 

är omfattande. En rapport från OECD (Improving schools in Sweden, 2015) visar att det som 

krävs för att vända den nedåtgående trenden är en kombination av högre löner, minskad 

arbetsbelastning, bättre möjligheter till karriär och kompetensutveckling samt bättre 

förutsättningar att samarbeta. Men är det så att motivationen hos framtidens lärare baseras på 

dessa så kallade yttre faktorer? Eller är det så att morgondagens lärare är så pass medvetna om 

den rådande situationen att de idag attraheras av andra faktorer?  
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Den rådande bristen är ett faktum vilket för med sig att konkurrensen på arbetskraften ökar.  

Arbetsgivarna gör vad de kan för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft. Detta har 

visat sig inte vara tillräckligt. Enligt undersökningar gjorda av bland annat Statistiska 

centralbyrån har antalet studenter på lärarutbildningen sjunkit markant under de senaste 30 

åren (Lindqvist et al. 2014:5:6). Lindqvist et al. menar att: ”hälften av alla lärare allvarligt 

övervägt att byta yrke och nästan lika många har övervägt att byta arbetsplats” (2014:5:6). För 

att attrahera fler lärare till skolorna runt om i landet och motivera dem till att stanna kvar 

inom yrket måste arbetsgivaren utveckla strategier och kunskap kring vad som attraherar och 

motiverar morgondagens lärare. Arbetsgivaren behöver utveckla och förbättra skolans 

employer attractiveness, alltså måste arbetsgivaren ta reda på och synliggöra de fördelar en 

anställning på vald skola medför. 

Genom att i denna studie undersöka vad morgondagens lärare attraheras och motiveras av vid 

val av arbetsplats tillförs ny empirisk kunskap kring ämnet om vad blivande lärare anser är en 

bra arbetsgivare. Är det så att morgondagens lärare skapar nya motivationsfaktorer inom den 

sociala kontext utbildningen äger rum i? Och är känslan av tillhörighet inom en viss 

yrkeskategori mer motiverande än den lönekompensation som så länge diskuterats vara 

otillräcklig?  

 

Oavsett vad drivkraften och motivationen ligger behöver skolornas ledning kunskap om vad 

som anses vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna utforma strategier och kunskap om hur 

de kan attrahera, behålla och utveckla kompetent, legitimerad arbetskraft. Genom att 

arbetsgivaren får kunskap om lärarnas preferenser kan de utveckla och förbättra skolans 

employer attractiveness. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats avser att undersöka vad blivande lärare attraheras av hos potentiella 

framtida arbetsgivare. Med ovan nämnda problemformulering och syfte som grund har 

följande frågeställningar utformats för studien:  

 

- Vilka faktorer motiverar lärarstudenter att söka sig till en framtida arbetsgivare?  

- Hur ser den ideala arbetsgivaren ut för blivande lärare?  
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1.3 Avgränsningar  

Denna studie är avgränsad till material insamlat från sex semistrukturerade intervjuer. Urvalet 

består av lärarstudenter från samma universitet och som studerar på samma program.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en redogörelse för studiens teoretiska ramverk med fokus på 

motivationsteori och employer branding. Denna inledande fas avslutas med teoritillämpning 

och teorikritik. Därefter presenteras den tidigare forskning som gjorts på ämnet med 

tyngdpunkt på tre avsnitt: forskning om lärarkandidaters preferenser, forskning om varför 

lärare stannar inom yrket och forskning om vad som gör en arbetsgivare attraktiv. Vidare 

presenteras det metodval som studien utgått ifrån följt av urval, etiska aspekter, praktiskt 

genomförande, analysverktyg, analysprocess och avslutas därefter med metodkritik. 

Uppsatsen fortsätter med en redogörelse av resultatet vilket analyseras med hjälp av det 

teoretiska ramverk och analysverktyg som tagits fram för studien. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion av resultatets mest centrala delar med särskilt hänseende till inre och yttre 

motivationsfaktorer.  Uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras och diskussionen 

avslutas med förslag till tidigare forskning.  

 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teorier och den tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. 

Dessa är motivationsfaktorer och employer branding 



 

 4 

2.1 Motivationsteori 

Denna studie syftar till att undersöka vad blivande lärare attraheras och motiveras av hos 

potentiella framtida arbetsgivare. Även om studiens syfte fokuserar på att undersöka 

lärarstudenters preferenser hos framtida arbetsgivare så tangerar den områden och faktorer 

som motiverar alla människors lust till att arbeta. För att studera individens motivation 

använder sig studien av teorier som förklarar detta begrepp. Arbetsmotivation blir det begrepp 

arbetsgivaren kan använda sig av för att erbjuda en attraktiv arbetsplats för arbetstagaren att 

söka sig till, arbeta och stanna kvar på. Motivation definieras av Nationalencyklopedin enligt 

följande: De faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål 

(Nationalencyklopedin, 2016).  

De teorier som finns om olika typer av motivation hjälper oss att förstå varför människor 

väljer vissa vägar istället för andra. En enda motivationsteori kan inte självständigt förklara 

varför människor väljer att göra vissa val. Därför bör förklaringen ingå i en mer omfattande 

teoretisk referensram.  

 

En av de första motivationsteorierna kring arbete skapades av Fredrick Taylor som kom fram 

till att det är den ekonomiska aspekten och ersättningen som får individen att arbeta hårdare 

(Granberg, 2003: 529). Genom att ge arbetstagarna en högre ekonomisk ersättning per 

tillverkad enhet kommer den önskade produktionen att öka (Granberg, 2003:529). Granberg 

har kritiserat den begränsade teoriförklaringen som Frederick Taylor bidragit med och menar 

att teorin saknar och behöver så kallade inre motivationsfaktorer (2003:530). 

 

Victor Vroom (1964) var ytterligare en forskare som undersökt mänskligt beslutsfattande och 

vad som motiverar en individs val till arbete. Vroom (1964) kom fram till att det finns två 

olika typer av villkor som motiverar individen till att arbeta. Det första villkoret är av 

ekonomisk karaktär och innebär att det bör finnas en tillgång och efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Det andra villkoret innebär samtidigt att individen måste vara villig att 

arbeta. Vad som motiverar en individ att göra olika val kan endast observeras från individens 

subjektiva uppfattning. Vroom (1964) utgår från fem faktorer som motiverar individen till 

olika beslut. Dessa faktorer menar Vroom, går inte att rangordnas då alla individer är olika 

och drivs av olika faktorer (1964). Ekonomisk kompensation syftar till den lön, pension etc. 

som individen erhåller för sitt arbete och som är ett s.k. baskrav för att individen ska arbeta 

(Vroom, 1964:29). Lönen menar Vroom är en förutsättning för att individen ska vara 
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tillfredsställd med sin arbetssituation. En annan faktor är att kognitivt utmanas på arbetet, 

detta innebär att individen ska få utmanande och inspirerande arbetsuppgifter. Den tredje 

faktorn handlar om individens bidrag i organisationen och att denne behöver känna att hen 

bidrar med något. De två sista faktorerna är social kontakt och status vilket innebär individens 

behov av att ingå i ett större socialt sammanhang och att ha en plats i samhället (Vroom, 

1964:29). Dessa fem faktorer kan enligt Vroom (1964) sammanfattas till vad en organisation 

bör innefatta så som tillfredställande lönekompensation, social samvaro med kollegor och 

andra anställda, möjlighet till vidareutveckling och fortbildning, möjlighet till deltagande i 

beslutfattande processer samt kontroll över den egna arbetstiden.  

Abrahamsson & Andersen (2005) menade att motivation inte finns hos enskilda 

organisationer eller grupper. Inte heller är motivation ett personlighetsdrag som finns hos 

enskilda individer. Istället menade Abrahamsson & Andersen att motivation uppnås hos 

individer i interaktion med andra och med den rådande situationen (2005: 276).  

2.1.1 Inre och yttre motivationsfaktorer 

Abrahamsson & Andersen fokuserade på olika typer av motivationspreferenser, även kallade 

inre och yttre motivationsfaktorer (2005: 276). De yttre motivationsfaktorerna är i form av 

yttre belöningar, det är strävan hos individen att uppnå yttre krav som högre lön och bättre  

provision (Abrahamsson & Andersen, 2005: 149-150). De inre motivationsfaktorerna  

innebär att det är själva handlandet som har ett egenvärde, det vill säga att en individ som tar  

anställning på ett jobb på grund av det egna intresset oavsett de yttre faktorernas påverkan  

(Abrahamsson & Andersen, 2005: 151). På samma sätt som motivation kan upplevas i olika  

kvantiteter kan även individer uppleva olika typer av motivation (Deci & Ryan, 2000). Enligt  

Deci och Ryan (2000) definieras inre motivation av handlingar som drivs och motiveras av  

individens egna fria vilja, det egna intresset, glädjen och möjligheten till egen utveckling 

(Deci & Ryan, 2000). Den inre faktorn ska med andra ord styras av individens drivkraft om 

att en viss typ av aktivitet är intressant och rolig, utan påverkan av yttre faktorer. Den yttre  

motivationsfaktorn fokuserar snarare på aktiviteter som görs för att slutföra och tillfredsställa  

ett behov som drivs av fysiska belöningsformer (Deci & Ryan, 2010). Forskare (Deci & 

Ryan, 2000; Alvesson & Kärreman, 2007) menar att individens motivation att utföra sina 

arbetsuppgifter drivs av ett allmänt egenintresse snarare än yttre faktorers utfall. Forskarna 

menade att arbetsuppgifterna i sig var av större vikt än till exempel lön och andra förmåner 

för att öka en individs motivationsnivå (Deci & Ryan, 2010; Alvesson & Kärreman, 2007). 

Fortsättningsvis menade Alvesson & Kärreman (2007) att faktorer som 
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utvecklingsmöjligheter, fortbildning och vidareutveckling samt frihet att bestämma över den 

egna arbetstiden har större påverkan på individens motivation. Även Pink (2010) talade om 

vikten av att styra ett arbete med inre motivation. De yttre motivationsfaktorerna, så som 

skälig lön och andra fysiska förmåner, är endast faktorer som uppmuntrar individen till 

kortsiktiga perspektiv (Pink, 2010: 43). Individen kommer endast att utföra arbetet till dess att 

kvoten för den skäliga lönen är uppfylld, samtidigt som den skäliga lönens tröskel alltid 

kommer att tänjas (Pink, 2010: 44-68).  

 

2.2 Employer branding 

Den tidigare forskningen om att attrahera arbetskraft har främst fokuserat på potentiella 

medarbetare i allmänhet. Ett sätt för en arbetsgivare att attrahera potentiell arbetskraft och 

motivera dem till att stanna är genom användandet av ett företags employer brand. Begreppet 

employer brand myntades av Ambler och Barrow (1996) som definierade det som följande:  

The package of functional, economic and psychological benefits provided by employment, and 

identified with the employring company (1996:187). 

Ambler och Barrow (1996) menar att employer branding är till för att företag ska kunna 

bygga och upprätthålla en image för att attrahera både intern och potentiell extern arbetskraft. 

Det deras forskning kom fram till var att potentiella medarbetare attraheras av ett företag som 

kan erbjuda en kombination av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar. Det vill 

säga olika fördelar som erbjuds via anställning vilka alla bör vara identifierbara med 

företaget. Kortfattat innebär detta hur potentiell arbetskraft upplever ett företags employer 

brand och vad som förknippas med det ur olika aspekter, till exempel lön, förmåner, samt 

arbetsuppgifter och status (Dyhre & Parment, 2013). Användandet av employer branding ska 

hjälpa företagets image och signalera till potentiella medarbetare att företaget är attraktivt och 

en bra arbetsplats (Backhaus & Tikoo, 2004). Backhaus & Tikoo (2004) skapade en modell 

för att arbeta med Employer branding som innefattade tre steg som alla fokuserade på att 

skapa gemensamma värderingar för företagets varumärke med externa och interna steg. De 

externa strategierna handlar om hur väl en skola i det här fallet lyckas nå ut till och locka 

potentiella medarbetare och förmedla de värderingar som finns inom företaget (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Därefter handlar det om att företaget ska upprätthålla den image som utlovats 

för att skapa en företagskultur och lojalitet mot arbetsgivaren (Backhaus & Tikoo, 2004). Det 
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är denna lojalitet som är av vikt när arbetsgivaren attraherat ny arbetskraft och nu ska 

motivera medarbetarna till att stanna inom företaget.  

 

Kritisk reflektion över teorin och teoritillämpning 

En kritik som kan riktas mot användandet av Employer branding som teoretisk utgångspunkt 

kan vara det att konceptet är en typ av marknadsföring. Employer branding fokuserar på den 

allmänna bilden av hur individer uppfattar en viss arbetsgivare och ett visst företag. Detta 

innebär att arbetsgivaren skapar och lyfter fram olika attraktiva faktorer som de vill att 

potentiella medarbetare ska förknippa med företaget (Dhyre & Parment, 2013: 10-15). Syftet 

med ett företags användning av employer branding handlar om att bli konkurrenskraftiga på 

en marknad genom att attrahera och behålla attraktiva medarbetare. Employer branding 

handlar alltså snarare om ett företags välmående än individens väl och ve. I denna uppsats 

används inte begreppet employer branding som en enskild förklaringsmodell. Snarare 

används teorin för att belysa vikten av en arbetsgivares medvetenhet kring vad potentiell 

arbetskraft attraheras och motiveras av. Detta för att arbetsgivare ska kunna utforma strategier 

och metoder för att attrahera och behålla potentiell arbetskraft.  

 

Fortsättningsvis används inte heller motivationsteorin som en enskild förklaringsmodell utan 

ingår tillsammans med den tidigare forskningen som presenteras i nedanstående rubrik som en 

del i ett motivationsperspektiv. Uppsatsen fokuserar på vad blivande lärare attraheras och 

motiveras av hos potentiella framtida arbetsgivare vilket gör det intressant för läsaren att veta 

hur uppdelningen mellan inre och yttre faktorer ser ut. Vidare används teorierna för att få en 

ökad förståelse kring vad och hur olika faktorer påverkar individens motivation till att söka en 

viss tjänst.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Forskning om lärarkandidaters preferenser 

I tidigare forskning har lärares preferenser av framtida potentiella arbetsgivare undersökts 

med olika infallsvinklar (se t.ex. Boyd et al. 2013: Cannata & Penaloza, 2012). Boyd et al. 

(2013) studerade både utifrån arbetsgivarens och lärarkandidatens perspektiv på vilka faktorer 

som de båda parterna attraheras av vid rekrytering/ansökan om arbete. Den kvantitativa data 

som samlades in omfattade 5 stora städer i USA (Boyd et al, 2013). Rapporten utgjordes av en 

enkätstudie och syftade till att ta fram faktorer som matchar grundskollärare och deras första 

jobb. Studien visade att de faktorer som mest attraherar lärare vid val av arbetsgivare var 

geografisk närhet, mindre andel elever i fattigdom och, om läraren var vit, mindre andel 

elever från minoritet (Boyd et al, 2013). Resultatet forskarna kom fram till visade sig skilja en 

del från de tidigare uppskattningar som gjorts. Dessa tidigare bedömningar utgick från att 

lärare föredrog att arbeta på skolor som hade en högre andel unga elever som befann sig i 

fattigdom (Boyd et al, 2013).  

 

Ur ett jämförande perspektiv undersökte Cannata & Penaloza (2012) genom en enkätsurvey 

om motivationsfaktorerna skiljde sig åt mellan lärare på kommunala skolor och lärare på 

friskolor. Ingen omfattande skillnad mellan lärare på kommunala respektive friskolor 

upptäcktes. Däremot visade resultatet att motivationsfaktorer som bidrar vid val av 

arbetsgivare var: stöd från rektor, likasinnade kollegor, likasinnade mål/värdegrund som 

arbetsplatsen samt möjlighet att självständigt kunna bestämma över den egna undervisningen 

(Cannata & Penaloza, 2012). Samtidigt visade forskning gjord av Miller (2012) att det är 

mindre troligt för lärare med högre akademisk utbildning i form av antal examen och 

betygsunderlag att söka sig till arbetsgivare som finns ute i landsbygden. Enligt en 

undersökning gjord av Horng (2009) visade resultatet att lärare värderar arbetsvillkor högre 

än egenskaper hos eleverna. Med arbetsvillkor syftade forskaren på lön, geografiskt läge, 

administrativt stöd och elev variation (Horng, 2009). Studien gjordes i Kalifornien och 

omfattade 531 lärare från grundskolan som ombads att välja mellan och identifiera attraktiva 

egenskaper som en framtida arbetsplats kan erbjuda (Horng, 2009).  
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3.2 Forskning om varför lärare stannar inom yrket 

Det finns omfattande forskning kring hur den rådande lärarbristen ska dämpas. Största delen 

av forskningen fokuserar främst på hur arbetsgivaren kan utforma strategier för att behålla 

redan rekryterad arbetskraft (Johnson et al, 2005). Johnson et al (2005) kom även dem (se 

Ambler & Barrow, 1996) kom fram till i sin forskning att det är en kombination mellan 

externa och interna faktorer som påverkar individens beslut att stanna kvar på sin position. 

Interna faktorer är till exempel nöjet att arbeta med barn, att få vara en bidragande faktor till 

elevers inlärning, passion för ämnet de undervisar i, utvecklingsmöjligheter och inflytande 

över det egna arbetet (Johnson et al, 2005). De externa faktorerna förklaras som lön, 

förmåner, bonus, allmänhetens erkännande för andras prestationer och chansen att bli vald att 

ta hand om olika ansvarsområden (Johnson et al, 2005). De interna och externa faktorerna 

samverkar ibland och Johnson et al (2005) menar att lön sällan är ett avgörande incitament för 

lärare, men menar att det kan få en ökad betydelse om t.ex. arbetsmiljön på skolan är dålig. 

Darling-Hammond & Berrys (2006) resultat från deras litteraturforskning kring tidigare 

studier gjorda inom området lärares preferenser visade att det inte bara är lön som påverkar 

lärare. Istället menade Darling- Hammond & Berry (2006) att bättre villkor att lyckas vägde 

tyngre för att attrahera och behålla lärarkandidater. Med bättre villkor syftade de på bra 

mentorskap de första åren vilket har visat sig hjälpsamt med extra stöd och vägledning för 

nyexaminerade lärare (Darling- Hammond & Berry, 2006).  

Resultat från den senaste Pisaundersökningen som gjordes i Sverige visar även att 

lågpresterande skolor har svårt att rekrytera och behålla legitimerade lärare vilket kan tolkas 

som att ”gott rykte” är en motivationsfaktor för blivande lärare (Pisa, 2014). Samtidigt som 

majoriteten av den forskning som presenterats ovan visar att anledningen till att lärare 

attraheras till och stannar kvar inom läraryrket inte till största delen beror på den låga lönen 

visar rapporter från Forum för professionsforskning (2014) ett annat resultat. Rapporten visar 

istället att anledningen till att de mer kvalificerade lärarna lämnar yrket beror på den för låga 

lönen (Lindqvist et al. 2014:5).  

Med stöd från den tidigare forskningen bidrar detta till motivation i denna studie att 

undersöka vad morgondagens lärare egentligen attraheras och motiveras av vid val av en 

potentiell arbetsgivare.  
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3.3  Forskning om vad som gör en arbetsgivare 

attraktiv  

Enligt Berthon et al (2005) är employer attractiveness: the envisioned benefits that a potential 

employee sees in working for a specific organisation (Berthon et al. 2005: 156). Berthon et al 

(2005) empiriska studie utgår från Ambler och Barrow (1996) med syfte att skapa och 

utveckla ett verktyg för företag att bli en attraktiv arbetsgivare. Fokusgrupper användes för att 

studera vad som är den ”ideala” arbetsgivaren. Studien resulterade i fem olika faktorer som en 

potentiell medarbetare anser vara viktiga hos potentiella arbetsgivare och som dessa värderar 

vid en eventuell anställning. De faktorer som togs fram i studien var intressevärde, socialt 

värde, ekonomiskt värde, utvecklingsvärde och tillämpningsvärde. Den första faktorn 

intressevärde kan ses som en arbetsgivares möjlighet att erbjuda en spännande och kreativ 

arbetsmiljö som erbjuder varierande arbetsuppgifter. Socialt värde är den andra faktorn och 

kan ses som de sociala relationer som finns inom arbetsplatsen och skapas med andra 

medarbetare samt en god arbetsmiljö. Den tredje faktorn som Berthon et al (2005) utvecklar 

är ekonomiskt värde och handlar om att individen söker sig till en arbetsplats på grund av de 

ekonomiska förutsättningar som arbetsgivaren kan erbjuda. Detta innefattar en lön över 

medelinkomsten och anställningstrygghet. En individ som attraheras av arbetsplatser som 

erbjuder karriärsutveckling drivs av faktor fyra, utvecklingsvärde. Medan faktor fem, 

tillämpningsvärde, syftar till den potentiella medarbetarens möjlighet till att vidareutvecklas 

och möjlighet till att förmedla denna nya kunskap till andra. Dessa faktorer används i denna 

studie som ett ramverk för att studera vad morgondagens lärare attraheras av i valet av 

potentiella arbetsgivare. 

 

Mycket av den tidigare forskningen om lärares attraktion till potentiella arbetsgivare bygger 

på kvantitativa ansatser. Kvantitativa ansatser när det kommer till attityder och värderingar 

har kritiserats av bland annat Bryman (2011:171- 175). Kritiken riktar sig till den problematik 

som kan uppstå vid enkätundersökningar och handlar om att alla deltagare förväntas ha 

samma uppfattning och förståelse för de frågor och begrepp som forskningsledaren tar upp 

(Bryman, 2011: 172). Eftersom jag i min uppsats syftar till att på djupet förstå vad 

morgondagens lärare attraheras och motiveras av vid valet av potentiella arbetsgivare 

motiverar dessa tidigare rapporter mig i mitt val av kvalitativ ansats. Fortsättningsvis har 

majoriteten av den tidigare forskningen fokuserat på aktuella lärare, redan etablerade inom 
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näringslivet. Detta motiverar mig i min studie att använda mig av målgruppen lärarstudenter, 

för att på så vis få en förståelse av vad morgondagens lärare attraheras av.  

 

Sammanfattningsvis har de teorier och forskningsartiklar som presenterats i ovanstående 

avsnitt utvecklat en mall som för studien utgjort ett effektivt verktyg för att observera och 

tydliggöra de faktorer som lärarstudenter attraheras och motiveras av (se figur 1).   

  

  

                  

4. Metod 

4.1 Metodval  

Syftet med denna studie är att undersöka vad blivande lärare attraheras av hos potentiella 

framtida arbetsgivare. Då studien syftar till att få en djupare förståelse för vad lärarstudenter 

attraheras av hos framtida arbetsgivare utifrån deras erfarenhet och deras egen berättelse är en 

kvalitativ ansats att föredra (Ahrne & Svensson, 2016:34). Vidare är metoden för denna studie 

av abduktiv ansats, det innebär att studien är både induktivt styrd av empiri och deduktivt 

styrd av teorin. Utgångspunkten för det insamlade intervjumaterialet kommer utgå från 

analysmodellen till en början för att sedan analysera det som avviker från modellen, det vill 

säga det material som kommer induktivt från empirin. Vidare är detta en intervjustudie där 

fokus legat på användandet av semistrukturerade intervjuer. Genom att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer ger det forskaren möjlighet att ställa följdfrågor som ”varför”, 

”hur” och ”på vilket sätt” för att få mer djupgående och utvecklande svar (Aspers, 2011:143). 

4.2 Urval 

För att kunna studera vad blivande lärare attraheras av hos potentiella framtida arbetsgivare 

har jag valt att studera lärarstudenter som tar examen under vårterminen 2016. Detta på grund 

av att dessa deltagare förhoppningsvis har börjat spekulera kring framtida arbetsgivare och 
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kan på så sätt bidra med viktig empiri för studien. Urvalet i denna studie består därför av 

individer som studerar sin sista termin på lärarlinjen, Stockholms universitet. Genom kontakt 

med olika nyckelpersoner som studerar på en av Stockholms universitets lärarlinjer skapades 

ingångar till fältet och till de intervjukandidater som deltagit i studien. Jag kontaktade tio 

potentiella deltagare och på grund av tillgängligheten och deltagarnas tidsbrist, de skrev sitt 

examensarbete vid tidpunkten, genomfördes sex stycken semistrukturerade intervjuer. Under 

studiens gång har jag fortlöpande informerat deltagarna om studien. Vid val av antalet 

respondenter är det viktigt att ta hänsyn till hur trovärdigt urval detta kommer att generera 

(Ahrne & Svensson, 2016:42) Med hänsyn till alla lärarstudenter som beräknas ta examen 

under vårterminen 2016 är det för denna studie omöjligt att göra ett representativt urval för 

hela kvoten.  

För att öka studiens validitet utformades några inklusionskriterier: 

 Individen ska studera sin sista termin på lärarlinjen. 

 Individen ska studera mot grundskolans högre åldrar (årskurs 7-9) och gymnasiet.  

 Individen ska vara villig att delta i studien. 

De intervjudeltagare som tillslut intervjuades går alla samma lärarprogram på Stockholms 

universitet. Tre kvinnor och tre män intervjuades i åldrarna 23-30.  

4.3 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har använts under hela studiens gång. 

Dessa forskningsetiska principer syftar till att tillhandhålla riktlinjer som forskare bör förhålla 

sig till. De fyra huvudkraven är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet. Nedan redogörs hur dessa har använts under studiens gång. 

Vid kontakt av deltagare skickades ett mail ut där varje deltagare fick ta del av information 

om studien. Genom att låta deltagarna ta del av studiens syfte och användningsområde togs 

därmed hänsyn till informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare informerades 

deltagarna både i informationsbrevet och vid intervjuns början om att deltagandet var frivilligt 

och anonymt. Fortsättningsvis informerades deltagarna om att de när som helst under 

intervjuns gång kunde välja att avstå från att svara på frågor eller välja att avbryta sitt 

deltagande utan att ge någon orsak. Deltagarna fick godkänna om intervjun kunde spelas in 
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för att underlätta transkribering och öka studiens reliabilitet. Under transkriberingens gång har 

medvetna försiktighetsåtgärder vidtagits för att anonymisera personliga uppgifter i det 

insamlade materialet. Avslutningsvis informerades samtliga deltagare om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas för denna studie samt att det endast är jag som 

kommer ta del av inspelningen. 

Alla intervjudeltagare har fått fiktiva namn för att det som tas upp från transkriberingen inte 

ska kunna kopplas till enskilda individer.  

4.4 Praktiskt genomförande 

Inför insamlingen av datamaterialet genomfördes en pilotintervju. Pilotintervjun gjordes med 

en för mig nära vän som studerar till lärare på lärarlinjen. Syftet med pilotintervjun var att 

kontrollera att de olika delarna i datainsamlingsprocessen fungerade. Deltagaren gavs därmed 

möjlighet att ge återkoppling på min intervjuteknik samt möjlighet att ställa frågor kring 

intervjuguiden. På så sätt kunde intervjuguiden få en bättre struktur och formuleringarna kring 

frågorna förtydligades.  

 

Som hjälpmedel vid de semistrukturerade intervjuerna skapades och användes vinjetter i form 

av fem olika platsannonser. Vinjetter kan med fördel användas vid intervju för att få 

respondenterna att reflektera över ämnet snarare än att fokusera blint på de intervjufrågor som 

ställs. Samtidigt kan det vara en bra taktik för att öppna upp för samtal. Vinjetter är fiktiva fall 

och företeelser som skapas genom att forskaren tillför valda begrepp och resonemang som 

tros vara relevanta (Jergeby, 1999). Därefter får respondenterna möjlighet att resonera kring 

vinjetterna utifrån ett antal frågor. Vinjetterna användes under samtliga intervjuer för att öka 

respondenternas reflektion kring ämnet och för att underlätta för deltagaren genom att skapa 

en väg in i samtalet.  

 

Datainsamlingen ägde rum fortlöpande mellan 18 april och 28 april 2016 på grund av 

anpassning till intervjudeltagarnas scheman. Varje intervju hade en genomsnittlig längd på 45 

minuter exklusive inläsning av platsannonser. Samtliga intervjuer ägde rum på Stockholms 

universitetsbibliotek i bokade grupprum innan samt efter deltagarnas lektioner. Detta gjordes 

dels på grund av bekvämlighet för deltagarna så de inte förlorar dyrbar tid i sitt examensarbete 

och dels på grund av den lugna och bekväma miljö som grupprummen utgör. Valet av 
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intervjuplats var genomtänkt och inspirerat från Ahrne & Svensson som menar att platsen för 

intervjun ska vara lugn utan störningsmoment och trygg för deltagaren (2016: 42-44).   

 

Innan varje intervjutillfälle mailades en intervjuguide ut till deltagarna, information om 

studiens syfte samt information om de etiska aspekterna kring censurering och anonymitet. 

Detta gjordes för att deltagaren ska känna sig trygg, bekväm och förberedd då intervjun äger 

rum. I detta inledande mail fick även deltagarna information om intervjuns tillvägagångssätt 

och förberedelse inför att intervjun kommer spelas in. Deltagarna fick således ta ställning till 

om de ville bli inspelade eller ej. Alla deltagarna gick med på att bli inspelade. 

 

Intervjuguiden (Bilaga 1) var konstruerad med en semistrukturerad intervju i åtanke. Detta 

innebar att frågorna utformades för att skapa utrymme för uppföljning av de svar som 

deltagarna gav genom olika följdfrågor (Aspers, 2011:143). Intervjuguiden skapades också på 

ett sådant sätt att deltagarna gavs möjlighet att berätta om konkreta tankar och händelser kring 

studiens teman. Samtidigt som intervjun utgick från en intervjuguide ställdes inte dessa frågor 

i inbördes ordning. Under intervjuns gång kunde kompletterande och eller förtydligande 

frågor ställas för att komma åt en djupare förståelse (Bryman, 2011:206). Efter intervjuerna 

ägde rum har jag haft fortsatt kontakt med deltagarna för att informera om studiens gång.  

4.5 Analysverktyg  

Det analytiska verktyget har växt fram under litteraturstudiens gång och baseras på den 

granskning av tidigare forskning och teori som gjorts. Analysverktyget illustrerar de 

potentiella preferenser blivande lärare söker hos potentiella framtida arbetsgivare utifrån inre 

och yttre motivationsfaktorer. Denna illustration har tagits fram för att underlätta för läsaren: 

 

Den inre faktorn sociala relationer innefattar god gemenskap, god sammanhållning och 

kollegor. God arbetsmiljö syftar på bra inomhus- och utomhus miljö. Analysverktyget 

används under analysprocessen för att tematisera det insamlade datamaterialet. 
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4.6 Analysprocessen 

Innan intervjuerna ägde rum skapades ett analysverktyg som var relevant för studien. 

 

Figur1. Analysverktyg 

Detta analysverktyg skapades utifrån den litteraturstudie som gjordes i studiens inledande fas. 

Utifrån den tidigare forskning och de teorier som ansetts relevanta skapades olika preferenser 

utifrån två motivationsfaktorer, inre och yttre motivationsfaktorer. Det insamlade 

intervjumaterialet transkriberades ordagrant och lästes igenom för att upptäcka olika teman 

utifrån den litteraturstudie och analysverktyg som gjorts innan analysprocessen satte igång 

(Bryman, 2011:291- 294). Jag skapade ett kodningsschema som var enkelt att tyda. De koder 

jag fann i det transkriberade materialet skapades utifrån marginalmetoden till olika teman ur 

varje kod. De teman som skapades var lön, andra förmåner så som möjlighet till befordran, 

geografisk närhet, sociala relationer, god arbetsmiljö, frihet över det egna arbetet och 

utvecklingsmöjligheter. De olika koderna markerades med färger, det vill säga att inre 

faktorer markerades med röd färg och yttre faktorer markerades med grön färg och så vidare. 

Att koda utifrån färger underlättade analysen på så vis att det blev enklare att studera olika 

mönster som upptäcktes i det insamlade materialet (Aspers, 2011:185). De underkoder som 

skapades markerades i sin tur med asterixer, detta för att göra materialet mer överskådligt.  

 

Valet av marginalmetoden växte fram under transkriberingens gång då jag till en början 

endast valde att koda de olika teman med siffror och insåg att ett något mer strukturerat 

tillvägagångssätt krävdes för att på ett enklare sätt kunna tyda de olika teman som dök upp. 

Allt eftersom det transkriberade materialet studerades har teman lagts till och nya koder 
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skapats. På så sätt fick jag en överblick över helheten och materialet omarbetas under hela 

processen.  

 

Fortsättningsvis växte fler teman fram under analysprocessens gång vilket lades till i 

efterhand och finns därför inte med i analysverktyget som skapades i den inledande fasen av 

analysprocessen.   

4.7 Metodkritik 

Valet av metod har stor betydelse för studiens resultat och validitet. Denna studie hade med 

fördel kunnat kombinera de semistrukturerade intervjuerna med en enkätundersökning för att 

utöka urvalet som empirin baserades på. Att utföra denna studie med en kvantitativ ansats och 

enkätundersökningar hade underlättat och utökat för en mer generell uppfattning om vad som 

är en attraktiv arbetsgivare. Genom att öka urvalet ökar även sannolikheten att stickprovets 

medelvärde närmar sig det sanna medelvärdet för populationen (Bryman, 2011:179).  

Empirin i den kvalitativa studien bygger på svar från de valda deltagarna, i detta fall utgjordes 

det av 6 respondenter. Detta innebär att resultatet för studien endast bygger på de som 

intervjuas, deras svar och deras inställning till studien och syftet.  

 

En annan kritik som kan riktas mot den kvalitativa forskningsansatsen och användandet av 

intervju som datainsamlingsmetod är att respondenternas svar kan vara anpassade för den 

rådande stunden. Svaren kan med andra ord präglas av min entusiasm för ämnet och andra 

normativa och politiskt korrekta uppfattningar. 

 

Fortsättningsvis kan användandet av vinjetter styra respondenterna till ett, för forskaren, 

fördelaktigt svar genom att forskaren lägger tonvikt vid valda begrepp. I detta fall så 

utformades 6 olika vinjetter som alla betonade olika motivationsfaktorer. Respondenten kan 

för att upprätthålla det goda samspelet mellan sig själv och den som håller i intervjun välja de 

som hen anser vara mest fördelaktigt.  
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5. Resultat och analys 

Studien avsåg att undersöka vad blivande lärare attraheras av hos framtida potentiella 

arbetsgivare och utifrån det ta reda på vilka faktorer blivande lärare värdesätter hos 

arbetsgivare. För att besvara detta syfte utgick studien från två frågeställningar som svarar på 

vilka faktorer motiverar lärarstudenter att söka sig till en viss arbetsgivare och hur den ideala 

arbetsgivaren ser ut. Resultatet kan hjälpa arbetsgivare så som t.ex. Stockholms stad att 

marknadsföra sig och utveckla strategier för att attrahera, motivera och behålla arbetskraft.  

Nedan presenteras det resultat som studien kommit fram till. 

5.1 Varför lärare 

Det insamlade intervjumaterialet ger en tydlig bild till varför lärarstudenterna från allra första 

början har valt att bli lärare. Samtliga intervjudeltagare betonade att det inte var lönen som 

gjorde att de valt att bli lärare. Alice förklarade att intresse och utmaning var de största 

drivkrafterna: 

[…]utmaningar och sen det roliga med att få undervisa i språk… jag hade en lärare när jag gick i 

9an som hjälpte mig jättemycket… och när jag började tänka att jag skulle bli högstadielärare så var 

det liksom bara en känsla av att jag kan få möjlighet att hjälpa en liten elev att komma upp på fötter 

igen.  

I citatet ovan förklarar Alice om att vikten av att ha en god förebild och att valet att bli lärare 

mycket berodde på hennes vilja att stödja andra. Johnson et al. (2005) menade att för lärare är 

lönen sällan den avgörande faktorn när det handlar om lärares drivkraft in till yrket men oftast 

en drivande faktor till varför lärare väljer att inte stanna kvar inom yrket. Samtidigt visar 

rapporter från Statistiska centralbyrån (2004) att anledningen till varför lärare väljer att lämna 

läraryrket är den låga lönen, höga arbetsbelastningen och yrkets dåliga rykte. Anders menade 

att tanken om en hög lön till en början var det som lockade i valet av utbildning. Samma 

intervjudeltagare förklarade vidare att han redan innan han sökte till lärarlinjen kom fram till 

att man inte blir lärare för lönens skull. Samtliga intervjudeltagare förklarade att lön inte var 

en bidragande faktor till valet att bli lärare utan att det istället handlade om att få hjälpa eller 

göra skillnad. Carl berättade: 
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Jag antar att det här med hjälpande liksom är avgörande… det är något som har följt med mig hela 

mitt liv och är något jag vill fortsätta göra… sen är språket så himla kul… både att lära och att lära 

ut.  

Carl förklarar i citatet ovan om hur han motiveras till att bli lärare på grund av hans vilja till 

att hjälpa och att lära ut ny kunskap till elever. Detta kan speglas av resonemanget som förs av 

Johnson et al. (2005) som menade att en av anledningarna till det som motiverar lärare är 

möjligheten att vara en bidragande faktor till elever och barns inlärning. Enligt Berthon et al. 

(2005) var en av fem motivationsfaktorer tillämpningsvärde, vilket innebär att den potentiella 

medarbetaren motiveras av möjligheten till att förmedla nyförvärvad kunskap till andra. Det 

insamlade intervjumaterialet visar hur intervjudeltagarna upplever att den främsta 

motivationen till varför de vill bli lärare handlar om viljan att förmedla, lära ut och/eller 

förändra. Alice sa i slutet av intervjun att hon tror att den främsta anledningen till att individer 

fortfarande väljer att söka till lärarprogrammet trots det dåliga ryktet är för att de vill förändra 

något de varit missnöjda med eller inspirera kring kunskap utifrån någon som inspirerade 

dem.   

5.2 Inre motivationsfaktorer 

5.2.1 Social samhörighet 

De inre motivationsfaktorerna visade sig ta stort utrymme under intervjun. Alla 

intervjudeltagare betonade vikten av fungerande kollegiala relationer. Anders beskriver hur 

den verksamhetsförlagda utbildningen öppnat upp ögonen för vikten av gemenskap. Detta är i 

enlighet med Cannata & Penaloza (2012) som i sitt resultat kom fram till att en av de faktorer 

som främst attraherar blivande lärare är just likasinnade kollegor. Erik sa under intervjun att ” 

först och främst ska man ha liksom bra arbetskamrater”. Bra arbetskamrater var något som de 

flesta informanterna tyckte var viktigt.  

 

Även Vroom (1964) menar att social samhörighet och goda sociala relationer på arbetsplatsen 

är en bidragande faktor till att attrahera och behålla arbetskraft. Under intervjun med Carl och 

Anders förklarade dem att ett allmänt bra socialt klimat på skolan är viktigt för att de ska 

attraheras av en tjänst. De vill inte vara anonyma i korridorerna utan betonar att de vill känna 

en gemenskap i hela byggnaden både mellan elever och mellan lärare. Alice förklarade att den 

sociala samhörigheten öppnar upp för kommunikation mellan arbetslagen som även den är av 
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stor vikt. Vidare förklarade Alice att en god sammanhållning mellan kollegorna bidrar till en 

öppen dialog så att arbetslaget gemensamt kan lägga upp planering för eleverna för att minska 

arbetsbelastningen. Emma berättande följande om vikten av kollegor:  

Jag skulle inte säga att jag vet bäst alltid, för det gör man aldrig… och därav vikten av bra kollegor   

Vikten av kollegor och utbytet av kunskap som kollegor kan bidra med förklarade även Carl 

var en stor del i valet av arbetsgivare:  

Men också liksom såhär kollegor som är väldigt hjälpsamma och positiva och glada och som 

verkligen bryr sig om sina kollegor… det är viktigt att man har en gemenskap kollegor emellan 

Carl redogör i citatet ovan för vikten av god sammanhållning och hur den kollegiala 

samhörigheten även kan bidra till stöd både ur social samhörighet och i den egna 

undervisningen. 

5.2.2 Socialt stöd 

Samtliga intervjudeltagare studerar sin sista termin på lärarlinjen. Detta innebär att de efter 

sommaren har möjlighet att ha en heltidsanställning. Samtliga av intervjudeltagarna har som 

mål att innan utbildningens sista dag inneha en heltidsanställning. Intervjudeltagarna förklarar 

att utbildningen bidragit med många teoretiska verktyg för dem att tillhandahålla i deras 

framtida undervisning men något samtliga vittnar en oro kring är den praktiska delen av 

undervisningen. Carl beskriver det såhär: 

Jag har ju alltid känt mig lite vilsen efter studierna för vi har inte lärt oss så mycket om hur man ska 

lägga upp planering och sånt. Men… inte liksom mycket om det. Därför tror jag en mentor verkligen 

skulle behövas för mig. 

Carl förklarar om rädslan kring att på egen hand planera och bedriva undervisning utan stöd 

från en handledare. Samtidigt förklarar Johan om vikten av kompententa kollegor och 

möjligheten att dra nytta av deras erfarenhet och kompetens. Hammond & Berry (2006) 

menade att lärare värderade bättre villkor att lyckas vägde tyngre än lön vilket speglas av 

intervjudeltagarna i deras resonemang. 

Emma förklarar vidare att hen vet om att de första åren kommer vara ett ”hell hole” innan hen 

fått någon form av system för hur hen ska planera sitt arbete. Vidare förklarar hen att ett 

liknande stöd som studenterna får vid sin verksamhetsförlagda utbildning skulle innebära en 

stor trygghet för hen under det första yrkesverksamma året. Ingen av deltagarna var medvetna 

om att nyexaminerade lärare har rätt till en så kallad ”introduktionsperiod”. 

Introduktionsperioden innebär att läraren under det första yrkesverksamma året har rätt till 

stöd i den professionella utvecklingen i form av ett mentorskap.  
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5.2.3 God arbetsmiljö 

Sociala relationer och god arbetsmiljö visade sig gå hand i hand. Berthon et al (2005) menade 

att den andra motivationsfaktorn, socialt värde, inte enbart handlade om de sociala relationer 

som finns inom arbetsplatsen och som skapas mellan kollegor. De menade även att de sociala 

relationer som finns och skapas på arbetsplatsen ger utrymme för och skapar förutsättningar 

för en god arbetsmiljö. Något som speglar Johan som förklarar att en god kommunikation och 

samhörighet mellan kollegorna kommer naturligt bidra till en god och trivsam arbetsmiljö 

både för lärare och för elever. Caroline förklarar att en fräsch arbetsmiljö även kan bidra till 

en ökad studiemotivation hos eleverna och öka samhörigheten mellan lärarna. Vid frågan om 

hur intervjudeltagarna påverkas av att söka till en skola med dålig arbetsmiljö svarade 

Anders: 

Det påverkar mig ganska så mycket… Om skolan som jag upplever det har ett ganska hårt klimat 

eller ett klimat som jag inte tycker passar mig så skulle jag nog inte söka en tjänst där.  

Anders förklarade att vikten av en god skolmiljö och ett fungerande arbetsklimat skulle vara 

en avgörande faktor i valet av potentiell arbetsgivare. Samtidigt menade Johan att det är 

viktigt med en skolmiljö där gemensam och ömsesidig respekt finns. Johnson et al. (2005) 

kom fram till att vid bristande arbetsmiljö så kan även lönen komma att få större betydelse, 

något som även Johan tycker är viktigt:  

[…] man måste ha lite ordning och reda. Man kan ha ordning och reda via kaos så länge man har 

det som spelregler. Men jag kommer nog försöka sätta mig på en plats där det finns ett trevligt utbyte 

mellan elever och lärare… där man inte måste kämpa för varenda liten minuts uppmärksamhet…  

Johan förklarade känslan av att riskera att befinna sig i totalt kaos och hur det kan slå hårt mot 

lärarens psykiska hälsa om de är ensamma om att styra upp stökiga miljöer utan stöd från 

andra. Även Alice vittnade om detta och förklarade att arbetsmiljön var av stor vikt och om 

denna brister kommer krav på andra faktorer att få större vikt: 

Men då hade det varit såhär perfekta elever som gör det dem ska i tid, lärobokselever som är 

jättemotiverade till allt och lönen ska vara liksom ”WOW”. 
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5.2.4 Frihet över det egna arbetet 

Att självständigt få bestämma över hur den egna undervisningen ska gå till är för samtliga 

intervjudeltagare en viktig faktor vid val av potentiell arbetsgivare. Intervjudeltagarna 

beskriver om vikten av att ha möjlighet att påverka och Alice beskriver det som följande:  

Grejen är ju den att när man är lärare och ska ha elever i en klass måste man ju någonstans hitta 

vilka saker som funkar och inte och då måste man också få någon slags… frihet att faktiskt få 

undervisa på sitt sätt… man måste ju någonstans få följa det vi lärt oss under utbildningen och inte 

bli stoppade av något slags regelverk. 

Alice förklarade att som lärare är det av stor vikt att känna att det finns möjlighet att bedriva 

undervisning som gynnar varje specifik klass. Detta kan även speglas av det resultat som 

Cannata & Penaloza (2012) kom fram till där vikten av att självständigt kunna bestämma över 

det egna arbetet hade stor betydelse vid val av arbetsgivare, deras resultat visade att 

frihetsfaktorn var en av de mest betydelsefulla faktorerna. Alice förklarade även att 

beslutsprocessen inte endast handlar om den egna undervisningen. Hon menade att vara en del 

av beslutsprocessen handlar om samhörigheten. Även Caroline beskrev beslutsprocessen som 

viktig och menade att den var nära sammankopplad med samhörigheten på arbetsplatsen 

genom att man är kommunikativ med sina kollegor och demokratiskt kommer fram till 

upplägg som fungerar för samtliga.   

 

Samtidigt som friheten över det egna arbetet är viktigt för samtliga intervjudeltagare så skiljer 

det sig till vilken grad de anser sig kunna påverka eller bestämma. Detta resultat som 

framkommit är i enlighet med Vroom (1964) som menade att möjlighet till att bidra i 

beslutsprocesser var en av fem viktiga motivationsfaktorer vid val av arbetsgivare. Emma är 

inne på att det är viktigt att kunna styra sitt arbete:  

[…]och sen till vilken grad vet jag inte… för jag har ju inte någon erfarenhet av vilka 

beslutstaganden man kan fatta som lärare… men… jag vill ju definitivt tror jag känna att jag kan 

påverka på något sätt som jag vill. Oavsett om det gäller den egna undervisningen eller om det gäller 

vilka lärare som man vill ta in eller hur man ska hjälpa vissa elever… men alla andra beslut är 

ganska sköna att slippa vara en del av.  

Emma förklarade i citatet ovan en viss osäkerhet till att vara med i beslutsfattande processer. 

Emma beskrev det som att den bristande erfarenheten som praktiserande lärare gjorde att hen 

inte riktigt visste vilka beslut som kan tänkas diskuteras på arbetsplatsen. Vidare förklarade 

Emma att det viktiga för hen var att kunna påverka beslut kring den egna undervisningen och 
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eventuellt ha någon påverkan vid eventuella rekryteringsprocesser. Men utöver dessa faktorer 

så förklarade Emma en känsla av lättnad inför att inte delta i övriga beslut.  

 

5.2.5 Utvecklingsmöjligheter 

Pink (2010) menar att inre motivationsfaktorer är de faktorer som uppmuntrar till långsiktiga 

perspektiv. Detta medför att utvecklingsmöjligheter i detta fall tolkas som en inre 

motivationsfaktor då den kan medföra långsiktig kognitiv tillfredställelse.  Intervjudeltagarna 

var delade i sina tankar kring utvecklingsmöjlighet. Emma menade att om det handlade om att 

göra karriär så var hen inte intresserad: 

Jag vill inte göra karriär på det sättet… jag har verkligen ingen lust att bli chef eller förstelärare 

eller något sånt… alltså att vara chef måste vara det mest otacksamma jobb som finns… jag vill bli 

lärare. Det är otacksamt nog.  

I ovanstående citat förklarar Emma att om det handlade om karriärsutveckling och att ”klättra 

på karriärstegen” så var hen inte intresserad. Fortsättningsvis förklarade samma 

intervjudeltagare att utvecklingsmöjligheter i form av vidareutbildning vägde tungt i val av 

arbetsgivare. Även under intervjun med Alice kom det fram att just karriärsutveckling inte var 

något som var aktuellt just nu. Däremot så fanns det ett intresse för att kunna vidareutbilda sig 

inom ett nytt ämne för att göra sig mer attraktiv på arbetsmarknaden i framtiden, vilket Alice 

förklarade under intervjun:  

Det har jag tänkt väldigt mycket på i och med att jag kommer jobba med två så föränderliga ämnen... 

det kommer alltid nya metoder för hur man kan lära ut vissa saker och språket vi studerar kommer 

alltid att utvecklas. Så det är väldigt viktigt att liksom kunna vidareutbilda sig inom sitt ämne 

framförallt.  

Alice, Carl och Caroline kände att de i framtiden skulle vilja ha möjlighet till befordran men 

förklarade att det inte var aktuellt inom de närmsta åren, vilket förklarades av Alice i citatet 

ovan. Berthon et al (2005) menade även dem att motivationsfaktorn ”tillämpningsvärde” inte 

bara syftade till att förmedla ny kunskap till andra. De menade även att en potentiell 

medarbetares möjlighet till vidareutveckling och möjligheten att förmedla denna nya kunskap 

till andra hade stor påverkan i valet av arbetsgivare. detta är något som är viktigt även för 

Emma:  

Det är det som är så skönt med lärare också… att man aldrig blir klar. Både negativt och positivt 

liksom. Det finns alltid saker att lära och man behöver gå specialkurser som att möta barn och 

ungdomar i svåra livssituationer. Den borde ju alla lärare läsa. 
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Emma förklarade i citatet ovan att som lärare träffar man hundratals barn som alla har olika 

bakgrund och förutsättningar. Detta sätter stor vikt vid att alla lärare vet hur de ska hantera 

och anpassa sin undervisning efter barnens olika behov och förutsättningar. Genom att 

fortbilda sig menar Emma öppnas flera möjligheter till lärande.  

5.3 Yttre motivationsfaktorer 

5.3.1 Lön 

Hrong (2009) kom fram till i sin studie att lärare värderar arbetsvillkor högre än elever. Det 

resultat som kommit fram i denna studie visar att i likhet med Hrong (2009) så har eleverna 

en mindre påverkan på attraktiviteten hos en framtida arbetsgivare. Däremot så menar Hrong 

(2009) att ett av dessa viktiga arbetsvillkor är lön vilket det inte går att dra någon liknande 

slutsats om i denna studie. Samtliga intervjudeltagare ansåg att lön var något sekundärt och 

Carl beskriver det såhär:  

Facket brukar ju rekommendera en viss lönenivå så jag skulle nog inte lägga mig mycket under 

den… kanske tusen spänn under om det var så att det skulle bli en mycket större trivsel. Då skulle 

hag definitivt gå något under. 

Carl och samtliga intervjudeltagare förklarade att de föredrar att gå efter fackets 

lönerekommendation men att en god sammanhållning är viktigare än lönen. 

Enligt Berthon et al. (2005) så är en av fem motivationsfaktorer som motiverar potentiella 

medarbetare ekonomiskt värde. Fortsättningsvis menar Dyhre & Parment (2013) och Ambler 

& Barrow (1996) att individen söker sig till en arbetsplats bland annat på grund av de 

ekonomiska förutsättningar som arbetsgivaren kan erbjuda, till exempel lön över 

medelinkomst och anställningstrygghet. Fortsättningsvis menar Dyhre & Parment (2013) samt 

Ambler & Barrow (1996) att det är arbetsgivarens möjlighet till att bidra med kombinationen 

av funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som attraheras arbetskraft. Detta kan 

speglas av samtliga intervjudeltagare som menade att även om lön inte var det primära hos en 

arbetsgivare så kan de inte arbeta för vilken lön som helst. Däremot så visade det sig att lön 

över medelinkomst inte var något som intresserade intervjudeltagarna. Emma säger såhär om 

höga löner: 

Jag är inte intresserad av en lön… alltså faktiskt… pengar intresserar mig så sjukt lite… jag klarar 

mig säkert. Hade jag velat jobba för pengar hade jag blivit advokat eller någonting… men i hela mitt 

liv har jag velat jobba med barn och ungdomar så för mig är det så konstigt att man… värdesätter 

lön på det sättet… jag tycker ju att det här är världens bästa yrke. 
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Emma och Carl förklarar båda att lönen inte intresserar dem och att det enda viktiga med 

lönen är att de kan leva vilket illustreras av Emma i citatet ovan. Carl förklarar att 

anställningstrygghet förutsätter han som en självklarhet med tanke på den rådande bristen på 

lärare. Övriga intervjudeltagare vittnar även dem om samma självklarhet och menar att 

anställningstrygghet är deras minsta problem. 

5.3.2 Geografiskt område 

Som tidigare forskning visat, bland annat från Boyd et al. (2013) och Hrong (2009), har 

geografiskt område stor betydelse för lärare vid val av potentiella arbetsgivare. I denna studie 

har geografiskt område visat sig ha en liten betydelse i valet av arbetsgivare. Istället har 

geografisk närhet visat sig ha en betydelse. Samtliga intervjudeltagare uppger att de kan tänka 

sig att ha en resväg mellan 30-45 minuter max och att olika transportmedelsalternativ har stor 

betydelse. Alice igen: 

Mitt personliga mål är att kunna jobba så nära där jag bor som möjligt så i det avseendet så är det 

viktigt, ja.  Skulle jag hitta en kanonarbetsplats och så flyttar vi till andra sidan av stan det går ju att 

lösa… Det finns ju motorvägar och det finns kollektivtrafik, det går att förflytta sig liksom... Men 

däremot så kanske man inte vill ha 1,5 h resväg till och från jobbet varje dag. För då ägnar man 3 h 

av sin dag åt att förflytta sig. Och… det påverkar ju… asså… ens tillvaro i stort ganska mycket. 

Alice förklarar i citatet ovan att lång resväg inte är attraktivt. Hon förklarar att skulle hon hitta 

en arbetsplats där hon trivs men som ligger en bit ifrån så kan hon fortfarande inte tänka sig 

att pendla 1,5 timme. Fortsättningsvis förklarar Alice att fördomar om olika typer av skolor 

beroende på var de är placerade geografiskt finns men fortsätter att berätta att dessa fördomar 

inte alltid stämmer överens med verkligheten. Detta kan spegla det resultat som den senaste 

Pisa undersökningen (2014) kom fram till som visade att en skolas goda rykte påverkar 

potentiella medarbetares motivation att söka en tjänst.  

 

De yttre och inre motivationsfaktorer som tagits upp i resultatet ovan visar att det handlar om 

kombinationen mellan faktorerna som utgör en attraktiv arbetsgivare. Även Johnson et al 

(2005) menar att det är kombinationen av yttre och inre motivationsfaktorer som påverkar 

individens motivation till och på arbetet. 
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7. Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad blivande lärare attraheras och motiveras 

av hos potentiella framtida arbetsgivare. För att besvara studiens syfte har jag utgått från 

dessa frågeställningar: 

Vilka faktorer motiverar lärare att söka sig till en potentiell arbetsgivare? 

Hur ser den ideala arbetsgivaren ut för blivande lärare? 

 

Under intervjuernas gång har samtliga motivationsfaktorer, såväl inre som yttre behandlats 

och några av faktorerna har tagit större respektive mindre utrymme. Sammantaget visar 

resultatet att vissa faktorer är viktigare än andra men att en kombination av dem är mest 

attraktivt i valet av arbetsgivare.  

 

Vilka faktorer motiverar lärarstudenter att söka sig till en potentiell arbetsgivare? 

Enligt Boyd et al (2013) värderade lärare typen av elever som befann sig på skolan högre än 

till exempel arbetsvillkoren som erbjuds vilket Hrong (2009) poängterade var tvärtom. 

Liksom Hrong (2009) visar även resultatet för min studie att elevegenskaper i form av 

etnicitet och socioekonomiskt kapital anses mindre viktigt än vad t.ex. goda arbetsvillkor gör.  

Fortsättningsvis menade Hrong (2009) att geografiskt område var en bidragande faktor till en 

arbetsgivares attraktivitet vilket i min studie visat sig stämma till viss del. Även om 

geografiskt område i sig inte visade sig ha en betydande roll så fanns det en medvetenhet 

kring fördomar som fanns om mer stökiga områden. Inom ramen för geografiskt område 

uppkom det stora önskningar kring geografisk närhet vilket visade sig ha en avgörande del vid 

val av arbetsgivare. Geografisk närhet hade inte heller någon påverkan på vilket geografiskt 

område det rörde sig om, så länge lärarstudenten bodde inom rimligt avstånd och att 

kommunikationen till och från den egna bostaden och arbetsplatsen var god.  

 

Vroom (1964) och Hrong (2009) menar att ekonomisk kompensation är ett grundläggande 

krav för att motivera en individ till att stanna hos den nuvarande arbetsgivaren. Till skillnad 

från Vroom visade resultatet i min studie att lön mer handlade om sekundära preferenser. 

Även om önskan om en hög lön alltid fanns i åtanke så var det ingenting som 

intervjudeltagarna påstod sig motiveras avsevärt mycket av. Istället visades en viss skepsis 
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mot de platsannonser som utlovade en lön över medelinkomst och därför valdes bort. Det är 

nästan som att hög lön är något som inte finns på lärarstudenternas kravlista och företag som 

lovar ”guld och gröna skogar” väljs bort. Kanske är det så att den generation lärarstudenter 

som tar examen sommaren 2016 inte valde läraryrket för lönens skull just för att det inte fanns 

något hopp om att den skulle bli högre. Resultatet från min undersökning stämde överens med 

resultatet som Johnson et al (2005) undersökning kom fram till. Vilket innebär att lön sällan 

är en avgörande motivationsfaktor när det kommer till lärare och val av potentiella 

arbetsgivare men att lönen kan få en ökad betydelse om andra faktorer brister. Det visade sig 

att om t.ex. arbetsmiljön på en skola var dålig skulle en högre lön i allt högre utsträckning bli 

relevant. Även om den yttre motivationsfaktorn ”lön” inte hade en övergripande betydelse för 

lärarstudenternas motivation vid arbetssökande så var den ändå av sådan betydelse att den bör 

nämnas. Detta på grund av att även i de yttre motivationsfaktorerna finns det hos 

lärarstudenterna en ytterligare aspekt av social sort, det vill säga vikten av känslan över att 

man inte ska vara ensam på arbetet. 

 

Något som visade sig ha större betydelse än lön är utvecklingsmöjligheter. Enligt Alvesson & 

Kärreman (2007) och Berthon et al (2005) så är fortbildning och individens möjlighet till 

utvecklingsmöjligheter en av de bidragande faktorerna till att individer väljer en arbetsgivare. 

Vilket speglar resultatet från denna studie. Detta kan ha att göra med det behov 

lärarstudenterna har av att få lära ut och hjälpa elever. För att hjälpa och bidra till en elevs 

kognitiva och personliga utveckling krävs det att lärarna utmanar sig själva kognitivt. Detta 

kan kopplas till Berthon et al (2005) som menar att tillämpningsvärde, alltså möjligheten till 

att vidareutveckla sig själv och möjligheten att förmedla denna nyförvärvade kunskap till 

andra. Det som till en början gjorde att lärarstudenterna valde att söka till lärarlinjen 

återspeglades av vad de ansåg vara attraktivt hos framtida arbetsgivare. De arbetsgivare som 

kan erbjuda en arbetsmiljö som uppmuntrar till lärande och bidrar till lärarens undervisning 

anses av lärarstudenterna vara högt eftertraktade. 

 

I linje med tidigare forskning (Berthon et al. 2005; Johnson et al 2005; Vroom, 1964; Cannata 

& Penaloza, 2012) så visade resultatet att social samhörighet var den faktor som 

lärarstudenterna värderade högst. Social samhörighet i form av gemenskap på arbetsplatsen, 

goda relationer med kollegor och gränsöverskridande arbete mellan arbetslagen visade sig ha 

större betydelse än någon av de andra faktorerna. Inte bara för en större tillfredsställelse på 

arbetsplatsen men även utanför arbetsplatsen. Att lärarstudenterna värdesätter social 
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samhörighet högre än några andra faktorer kan ha att göra med det faktum att arbetsplatsen 

idag är en sådan pass stor del av människan liv. Lärarstudenterna är ytterst medvetna om den 

tid och energi som kommer behöva läggas ned i deras framtida yrkesutövande. Detta kan 

bidra till att känslan av sammanhang och framförallt socialt stöd genererar mer lycka och 

tillfredsställelse i det långa perspektivet än vad till exempel karriärsutveckling och lön gör. 

Detta resultat talar emot det resultat som Berthon et al (2005) kom fram till som menade att 

just ekonomisk kompensation och karriärutveckling är två viktiga faktorer som gör en 

arbetsgivare attraktiv.  

 

Det för uppsatsen mest framstående resultat är lärarstudenternas önskan om arbetsgivare som 

erbjuder socialt stöd. Tanken om socialt stöd uppkom ur empirin i form av utbyte av kunskap 

och erfarenhet mellan kollegor och en mentor för vägledning. Lärarstudenterna känner en stor 

oro inför det kommande arbetslivet. I enhet med Hammond & Berry (2006) visade deras 

resultat att bättre villkor för att lyckas vägde tyngre än den ekonomiska kompensationen. Det 

lärarstudenterna visar i min studie är att mentorskap de första åren i form av extra stöd och 

vägledning skulle öka en arbetsgivares attraktivitet avsevärt. Den oro som lärarstudenterna 

kände menade dem kunde dämpas om de kunde förvänta sig stöd. Det handlar om känslan av 

att få ut något både i form av socialt stöd och gemenskap.  

 

Hur ser den ideala arbetsgivaren ut? 

Till skillnad från vad skolverket och lärarförbundet kommit fram till när det handlar om att 

förbättra läraryrket och för att attrahera fler lärare har denna studie kommit fram till att det 

snarare handlar om individens sociala drivkrafter än något annat. Lön, status och 

arbetsbelastning poängteras av lärarstudenterna självklart vara ytterst viktiga, med särskilt 

hänseende till den höga arbetsbelastningen. Men lärarstudenterna poängterar att dessa faktorer 

inte alls är primära. Det sociala stödet, samhörigheten och det kollegiala samspelet är något 

som kräver omedelbar uppmärksamhet. Det handlar inte om att utesluta en faktor till fördel 

för en annan. Som Ambler & Barrow (1996) menade så handlar det om att skapa en relation 

och samspel mellan både inre och yttre faktorer samt lyfta de tankar och önskemål som 

lärarstudenterna har. En attraktiv arbetsgivare arbetar med att stärka dessa faktorer som 

lärarstudenterna anser är viktiga. Arbetsgivaren bör arbeta för den sociala samhörigheten på 

arbetsplatsen, arbeta för en god arbetsmiljö och lyfta den egna friheten över arbetet. Samtidigt 

bör arbetsgivaren arbeta med att marknadsföra dessa faktorer för att attrahera 

lärarstudenterna. När denna studie inleddes var det inte så förvånande att lärarstudenterna 
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drevs av andra faktorer än just lön och status. Däremot så förvånades jag över 

intervjudeltagarnas enade åsikt kring behovet av socialt stöd och hur stort utrymme den 

faktorn tog i valet av arbetsgivare. Kanske är detta resultat endast representativt för just det 

urval som gjorts inför studien. Men kan det vara så att lärarstudenterna idag känner av det 

höga tryck som väntar dem? Kanske känner de blivande lärarna att pressen är för hög redan 

nu och att de redan innan examinationsdagen påbörjat en väg mot osäkerhet och utbrändhet? 

Arbetsgivaren bör utforma en fungerande och hållbar form av socialt stöd både för nyblivna 

lärare för att stötta och hjälpa dem i början av sin karriär men även för de lärare som ska agera 

mentorer. Arbetsgivaren bör tillsammans med kommun och stat vara en del av det sociala 

stödet så att inte de nyblivna lärarna väljer bort arbetsgivare som inte aktivt satsar på det 

sociala stödet. Den allmänna introduktionsperioden som lärarstudenter är berättigade till 

behöver utvecklas och lyftas fram redan i platsannonserna för att attrahera fler lärare. Det 

sociala stödet och att känna samhörighet kanske går hand i hand?  

 

Fortsättningsvis bör arbetsgivaren fokusera på att attrahera arbetskraft i närområdet för att 

locka till sig behöriga potentiella medarbetare. Intervjudeltagarna visade att geografisk närhet 

var viktig vilket gör att även kommunerna behöver ta del av processen för att marknadsföra 

yrket i den egna kommunen. Kommunen behöver alltså arbeta med att marknadsföra skolorna 

inte bara för att attrahera de elever som bor i kommunen utan för att locka till sig den 

arbetskraft som finns. 

 

Sammanfattningsvis så var de faktorer som visade sig mest attraktiva i valet av framtida 

arbetsgivare en kombination av inre och yttre motivationsfaktorer. Detta kan speglas i 

enlighet med Ambler & Barrow (1996) som menade att det är kombinationen av olika 

faktorer som ger funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som motiverar 

lärarstudenter i valet av arbetsgivare. Arbetsgivare som kan erbjuda social samhörighet, 

kollegialt och socialt stöd, god arbetsmiljö, kompetensutveckling och frihet över det egna 

arbetet är mest attraktiva hos morgondagens lärare framförallt inom kommunens närområde. 

Ord som utveckling, framtid och karriär är inte något som verkar attraherar lärarstudenterna. 

Istället bör arbetsgivaren satsa på ledord som mentorskap, frihet, lärande och undervisning. 

För att få en mer ingående förståelse för hur skolor arbetar med att marknadsföra sitt arbete 

hade det varit intressant att undersöka hur arbetsgivare som t.ex. Stockholms stad arbetar med 

employer brand. Vidare förslag till forskning är forskning som skapar kunskap kring vad det 
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sociala stödet innebär, i termer av vad det har för betydelse för individen både ur ett 

kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.   
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Bakgrund  

1. Varför valde du att bli lärare? 

2. Hur ser du på din framtid som lärare? 

3. Hur tror du framtidsutsikterna ser ut för lärare? På vilket sätt? Hur kommer det sig? 

4. Vad anser du som viktigt för dig för att trivas på en arbetsplats? Varför/på vilket sätt? 

5. Vad kännetecknar en bra skola? 

6. Är det viktigt för dig att arbeta på en skola som har de egenskaper som kännetecknar en bra 

skola? Varför/Varför inte? 

Inre motivationsfaktorer 

Sociala relationer 

7. Vilken funktion skulle du säga att arbetskollegor har för dig? Varför/ på vilket sätt? 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Lararforsorjningen/105232/2004A01/Verksamma-larare-Lararnas-arbetsmarknad-2004/Skalen-till-att-fortsatta-arbeta-som-larare-inom-skolan/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Lararforsorjningen/105232/2004A01/Verksamma-larare-Lararnas-arbetsmarknad-2004/Skalen-till-att-fortsatta-arbeta-som-larare-inom-skolan/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Lararforsorjningen/105232/2004A01/Verksamma-larare-Lararnas-arbetsmarknad-2004/Skalen-till-att-byta-till-ett-arbete-utanfor-skolan/
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8. Vilken betydelse anser du att din blivande chef har för hur motiverad du är på arbetet? 

Hur/på vilket sätt? 

Frihet över det egna arbetet 

9. Vad innebär det för dig att kunna påverka ditt arbete? 

10. Vad innebär det för dig att få vara en del av beslutsfattandet på en arbetsplats?  

Utvecklingsmöjligheter 

11. Vilken betydelse har möjligheten att vidareutbilda sig för dig? T.ex. genom kurser eller 

föreläsningar som anordnas av din arbetsplats 

Arbetsmiljö 

12. I hur stor utsträckning påverkar din uppfattning om skolans arbetsklimat valet av 

arbetsplats?  

 

Yttre motivationsfaktorer 

13. Hur anser du att lönen påverkar din motivation att söka dig till en viss arbetsgivare? 

Varför?  

14. Har du en lägsta nivå för hur mycket du kan tänka dig att ta i lön?  

15. Hur viktigt är det att söka till en arbetsplats som erbjuder flexibla arbetstider? Hur viktiga 

är dem för tillfredställelsen?  

16. Påverkar möjligheten till att avancera på arbetsplatsen din motivation till att söka en 

tjänst? 

Mål och visioner 

17. Är gemensamma värderingar viktigt vid val av arbetsplats?  

18. Hur viktiga är skolans visioner och mål för dig?   

19. Vilka visioner och mål efterlyser du hos en skola?   

Geografiskt område 

20. Är geografiskt område viktigt för dig i val av arbetsplats? Inom vilket geografiskt område 

kan du tänka dig att arbeta? 

21. Skulle du säga att du Styrs valet av arbetsplats av geografiska variabler eller av en 

specifik arbetsplats och dess egenskaper? 

Avslut 

22. Är det något du tycker jag missat som du vill tillägga? 

23. Har du några frågor kring studien? 


