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Abstract 

In this essay, we investigate which factors seem to motivate lecturers for the teaching of 

business administration at Handelshögskolan at Örebro University. We also examine how the 

academy director and the unit managers work to maintain and/or increase the lecturers' 

motivation to teach. Five factors of human motivation at work has particularly influenced our 

study and these are, in no particular order, interesting work, promotion, full appreciation for 

work done, job security and wages. Our study has shown two additional factors for motivation 

according to the lecturers. These are freedom of work and administration of the education. 

The study used personal interviews with a total of nine lecturers as well as with the academy 

director and two unit managers. In conclusion, we found that freedom of work and interesting 

work are the two factors that are most motivating to engage in good teaching. Salary and job 

security is the motivation factors that managers mainly work with. 
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1. Inledning 

En organisations viktigaste resurs är människorna i den. Genom personlig utveckling hos 

individerna utvecklas organisationen framåt och individernas motivation är därför en central 

del i organisationens utveckling. Om medarbetarna inte känner motivation och engagemang 

att utvecklas i sitt arbete kommer heller inte organisationen att föras framåt.
1
 

En viktig uppgift för en ledare är att skapa förutsättningar för medarbetarna att känna sig 

motiverade att utföra sitt arbete och på så sätt utveckla organisationen. För att lyckas med 

detta måste ledaren vara medveten om de faktorer som verkar motiverande för medarbetarna, 

att de faktorer som motiverar en själv inte nödvändigtvis verkar motiverande för en annan 

samt att alla medarbetare inte motiveras av samma faktorer. 

I vår undersökning tar vi reda på vilka faktorer som, enligt adjunkter och lektorer (vidare i 

uppsatsen även kallade lärare) i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Örebro 

Universitet, verkar motiverande att bedriva undervisning med hög kvalitet. Vi kommer även 

att ta reda på vilket arbete cheferna bedriver angående lärarnas motivation för att kunna 

jämföra detta arbete med de faktorer lärarna anser främjar motivationen. 

En lärares engagemang och inställning vid undervisning påverkar studenterna och därför ställs 

det krav på lärarnas motivation vid utbildningssituationer. För att en effektiv utbildning ska 

genomföras tillsammans med studenterna krävs det att alla parter är motiverade att skapa 

kunskap tillsammans. Genom att studenterna är engagerade och motiverade presterar de 

bättre, ökar sina studieresultat och för Örebro Universitet framåt som organisation. 

Vi valt att undersöka adjunkternas och lektorernas motivation då denna i hög grad berör oss 

som studenter. Vi anser att om inte våra lärare är motiverade att undervisa och presentera det 

företagsekonomiska ämnet som intressant blir det svårare för oss att engagera oss och bli 

motiverade att ta till oss den nya kunskapen. Detta är viktigt då vår motivation i sin tur 

påverkar både studieresultaten samt vår kunskap och kompetens. Studenters goda prestationer 

i såväl skolan som i arbetslivet efter examen är även av betydelse för Handelshögskolan vid 

Örebro Universitet då de bidrar till ett ökat anseende som lärosäte. 

  

                                                           
1
 Jacobsen, D.I, Thorsvik, J., Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur AB, Lund, 2008, s. 254 
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1.1 Problemdiskussion 

En organisations viktigaste resurs är, som vi tidigare har nämnt, människorna i den.
2
 För att 

människorna inom en organisation skall vilja utvecklas och föra organisationen framåt krävs 

att dessa känner sig motiverade. Om chefernas arbete med motivation skiljer sig från den syn 

en anställd har på motivation uppstår problem i organisationen och chefernas arbete att 

motivera de anställda blir förgäves. Om människorna i organisationen inte känner sig 

motiverade kommer organisationen att påverkas negativt. Det är därför viktigt att ledningen är 

medveten om vilka faktorer som är centrala för de anställdas motivation. Detta för att 

ledningens satsade resurser och arbete mot en ökad motivation bland de anställda ska vara 

meningsfull och rätt allokerad. 

1.2 Problemformulering 

Vilka faktorer verkar motiverande för undervisning enligt lärare i företagsekonomi på 

Handelshögskolan vid Örebro Universitet och vilket arbete utförs av akademichefen och 

enhetscheferna för att bibehålla och/eller öka lärarnas motivation? 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka motivation till att bedriva god undervisning 

utifrån lektorernas och adjunkternas perspektiv på den företagsekonomiska enheten vid 

Örebro Universitet. Vi har också avgränsat oss till att undersöka hur enhetscheferna för den 

företagsekonomiska enheten och akademichefen för Handelshögskolan vid Örebro Universitet 

arbetar med adjunkternas och lektorernas motivation för att bedriva god undervisning. 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som verkar motiverande för 

undervisning enligt lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro Universitet. 

Undersökningen syftar också till att ta reda på vilket arbete som akademichefen för 

Handelshögskolan samt enhetscheferna för den företagsekonomiska enheten utför angående 

lärarnas motivation till undervisning. De faktorer som enligt lärarna verkar motiverande för 

undervisning kommer sedan att jämföras med det arbete med motivation som cheferna utför. 

                                                           
2
 Jacobsen, D.I, Thorsvik, J., Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur AB, Lund, 2008, s. 254 
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2. Teori 

De faktorer som väcker, formar och riktar individers beteende mot ett bestämt mål benämns i 

psykologiska termer som motivation. Motivation förklarar varför vi gör vissa saker framför 

andra och överhuvudtaget handlar.
3
 Som vi tidigare har nämnt är organisationens viktigaste 

resurs de anställda, eftersom det är de som innehar verksamhetens kompetens. Det är därför 

viktigt att de överordnade arbetar med motivation för att de anställda ska trivas och vilja 

stanna kvar i organisationen.
4
 Med den ”rätta” motivationsteorin skulle detta inte vara något 

problem, det finns dock i litteraturen inte mindre än 140 olika definitioner av 

motivationsbegreppet.
5
  Det blir inte enklare av att det är endast individer som kan inneha 

motivation och bli motiverade, inte organisationer eller grupper.
6
 Individens motivation 

påverkas både av inre och yttre faktorer. De inre faktorerna är exempelvis mål, drivkrafter 

samt behov, medan de yttre påverkas av individens samspel med omgivningen.
7
 Cheferna blir 

således tvungna att ta hänsyn till varje individs speciella behov och arbeta med motivation 

utifrån detta.
8
 

Vi tänker börja med att presentera för oss relevant teori om motivation, för att sedan gå in på 

Carolyn Wileys artikel What Motivates Employees According to Over 40 Years of Motivation 

Surveys. Vi kommer att utgå från de fem faktorer hon presenterar i undersökningen. 

2.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Enligt Frederick Herzberg måste arbetssituation och arbetsinnehåll tydligt åtskiljas i 

motivationssammanhang. Därför använde han sig i sin teori av två av varandra oberoende 

dimensioner, 1. Tillfredsställelse- otillfredsställelse och 2. Trivsel- icke trivsel.
9
 

Tillfredställelse är knutet till karaktären på arbetsuppgifterna och Herzberg benämner dessa 

som motivationsfaktorer. Finns dessa faktorer leder detta till att arbetarna presterar bättre och 

om de inte finns leder detta till otillfredsställelse.
10

 Herzberg definierar trivsel som 

                                                           
3
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/motivation, 14/12/10  

4
 Jacobsen D.I., Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur AB, Lund, 2008, s. 254 

5
 Wilson, Fiona, Organisation, arbete och ledning- en kritisk introduktion, Liber AB, Malmö, 2008, s. 156 

6
Abrahamsson B., Andersen J.A., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber AB, Malmö, 2005, s. 

142  
7
 Wilson, Fiona, Organisation, arbete och ledning- en kritisk introduktion, Liber AB, Malmö, 2008, s. 156f 

8
 Jacobsen D.I., Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur AB, Lund, 2008, s. 255 

9
 Abrahamsson B., Andersen J.A., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber AB, Malmö, 2005, 

s. 148f 
10

 Jacobsen D.I., Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur AB, Lund, 2008, s. 266f 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/motivation,%2014/12/10
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tillfredsställelse av behov, dit hör exempelvis arbetsmiljön.
11

 Om faktorer som leder till 

missnöje förbättra för de anställda, så ökar trivseln och således prestationsnivån. Dock blev de 

anställda inte motiverade, trots att förhållanden som ledde till missnöje ändrades. Detta 

benämner han som hygienfaktorer.
12

 

 

Tabell 1: Herzbergs tvåfaktorteori
13

 

Motivationsfaktorer  Hygienfaktorer  

 

* Prestation  

* Arbetet i sig  

* Ansvar  

* Möjlighet att växa i 

organisationen  

* Uppskattning för goda 

prestationer  

 

 

* Företagsfilosofi  

* Administration  

* Ledarskap  

* Kontroll  

* Relationer  

* Arbetsvillkor  

* Lön  

* Status  

* Trygghet  

 

 

2.2 Kritik mot Herzberg 

Kritik som har riktats mot Herzbergs teori är exempelvis att han klassificerar vissa faktorer, 

till exempel lön, som både motivations- och hygienfaktorer. Dessutom ser en del individer 

hygienfaktorer som motivationsfaktorer och andra motivationsfaktorer som hygienfaktorer.
14

  

Vissa forskare är kritiska till den metod som Herzberg har använt sig av i studierna eftersom 

han har bett intervjupersonerna att berätta om upplevelser som de har känt sig missnöjda eller 

nöjda med i sitt arbete. Detta kritiseras eftersom människor har en tendens att skylla ifrån sig 

på andra när de uppnår ett dåligt resultat och att ta åt sig äran vid ett gott resultat. Många 

                                                           
11

 Abrahamsson B., Andersen J.A., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber AB, Malmö, 2005, 
s. 148f 
12

 Jacobsen D.I., Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur AB, Lund, 2008, s. 266f  
13

 Ibid. s. 267-268 
14

 Abrahamsson B., Andersen J.A., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber AB, Malmö, 2005, 
s. 152-153  
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kritiserar även lön som motivationsfaktor i sig.
15

 Som kritik nämns även att vad individen 

motiveras av i sitt arbete kan bero mycket på vad denne arbetar med.
16

 

2.3 Maslows behovshierarki 

Maslows behovshierarki anser att människor har fem nivåer av behov. Dessa är medfödda och 

universella och går därför enligt Maslow inte att förändra. Uppfylls merparten av behoven på 

en nivå går individen vidare till nästa nivå och försöker uppfylla de behoven.
17

 Ett tillgodosett 

behov motiverar inte längre och det blir nästa nivå som utövar en “lockelse“.
18

  

Människor är sökande varelser och vi blir därför aldrig helt nöjda, vi söker alltid efter något 

nytt.
19

 Först måste primärbehoven, nämligen de fysiologiska behoven som rör överlevnad, 

uppfyllas. Sedan följer trygghetsbehov, behov av kärlek och tillhörighet, behov av en positiv 

självbild och självkänsla och till sist behovet av självförverkligande. Den sistnämnda 

kännetecknas av att i allt högre grad bli det man är och allt det man är i stånd att bli.
20

 Det här 

behovet är det enda som är omättligt.
21

 

Fysiologiska behov 

Dessa behov kännetecknas av fysiologiska ting som sömn, hunger, och törst. I arbetslivet 

handlar det om lön och andra materiella fördelar samt om olika fysiska arbetsförhållanden.
22

  

Trygghetsbehov 

När det talas om dessa behov handlar det om att vara skyddad mot fysiskt våld samt ha en 

plats där vi kan skydda våra materiella tillhörigheter. I arbetslivet handlar det om faktorer som 

försäkringar, arbetarskydd, företagshälsovård och anställningstrygghet.
23

  

De två första stegen i hierarkin handlar alltså om att tillfredsställa behoven av att ha ett stadigt 

arbete och en trygg försörjning. I arbetslivet avtalas detta till största delen mellan 

                                                           
15

 Jacobsen D.I., Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur AB, Lund, 2008, s. 269 
16

 Wilson, Fiona, Organisation, arbete och ledning- en kritisk introduktion, Liber AB, Malmö, 2008, s. 162 
17

 Ibid., s. 157  
18

 Berggren, Curt et al, Praktiskt ledarskap, Liber AB, Malmö, 2001, s. 59 
19

 Abrahamsson B., Andersen J.A., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber AB, Malmö, 2005, 
s. 143 
20

 Maslow A. H., A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 1943, 50, 370-396 
21

 Abrahamsson B., Andersen J.A., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber AB, Malmö, 2005, 
s. 143  
22

 Berggren, Curt et al, Praktiskt ledarskap, Liber AB, Malmö, 2001, s. 60 
23

 Berggren, Curt et al, Praktiskt ledarskap, Liber AB, Malmö, 2001, s. 60 
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arbetsgivaren och fackliga organisationer. Det är på de följande tre nivåerna som ledare kan 

påverka förutsättningarna.
24

  

Sociala behov (behov av kärlek och tillhörighet) 

Dessa behov handlar om att känna gemenskap med andra människor.
25

 I arbetslivet betyder 

det att individen behöver bli accepterad av gruppen och att arbetsuppgifterna innebär 

samarbete med kollegorna. En ledare kan uppmuntra till detta genom att exempelvis 

organisera arbetet så att gruppen gemensamt har ansvar för vissa arbetsuppgifter samt att 

skapa tillfällen att umgås även utanför arbetsplatsen.
26

 

Behov av uppskattning (behov av en positiv självbild och självkänsla) 

Behoven av uppskattning har både med respekt och uppskattning från andra samt med 

stärkandet av prestige att göra.
27

 För arbetslivet betyder detta att en person vill få visa sin 

förmåga och stärka sin ”jagkänsla” och belönas med mer ansvar. På den här nivån är 

arbetsinnehållet viktigt.
28

 

Behov av självförverkligande 

På den här nivån vill människor som sagt bli allt som de är kapabla till att bli. För yrkeslivet 

betyder det att de vill ha möjlighet att utvecklas, få tuffa utmaningar, frihet att experimentera, 

få utlopp för sin kreativitet och skapa något nytt.
29

 För att stödja detta behov måste ledaren ge 

varje medarbetare möjligheten att utveckla sina färdigheter och göra arbetet mer intressant 

genom att till exempel ge de anställda större inflytande över de egna arbetsuppgifterna.
30

  

Maslow erkände att uppbyggnaden av behovshierarkin i vissa fall kunde varieras för att 

rangordningen berodde på individens preferenser. Eftersom behoven av lägre ordning skiljer 

sig från dem av högre ordning motiverar de människor på olika sätt.
31

  

2.4 Kritik mot Maslow 

Maslows teori har fått mycket kritik bland annat på grund av avsaknad av empiriskt stöd, 

vilket han även själv kritiserat sin teori för. Andra kritiska röster säger även att hans 

metodologi är ”av tvivelaktigt slag” och att han är partisk med vissa kulturella förhållanden, 

                                                           
24

 Ibid., s. 60 
25

 Maslow A. H., A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 1943, 50, 370-396 
26

 Berggren, Curt et al, Praktiskt ledarskap, Liber AB, Malmö, 2001, s. 60 
27

 Maslow A. H., A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 1943, 50, 370-396 
28

 Berggren, Curt et al, Praktiskt ledarskap, Liber AB, Malmö, 2001, s. 60 
29

 Maslow A. H, A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 1943, 50, 370-396 
30

 Berggren, Curt et al, Praktiskt ledarskap, Liber AB, Malmö, 2001, s. 60f 
31

 Maslow A. H., A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 1943, 50, 370-396 
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yrken och manliga värderingar. Det sägs även att teorin till viss del motsäger sig själv genom 

att det dels finns en ”demokratisk” utgångspunkt samtidigt som den även innehåller ett 

”aristokratiskt” drag. Den ”demokratiska” utgångspunkten betonar självförverkligande, 

autencitet och respekt inför varje individs val, preferenser och värderingar. Det 

”aristokratiska” draget däremot lägger tyngden på yrkesmässig konkurrens, respekt och 

självkritik för de preferenser, värderingar och val som eliten står för. Kritiker ställer sig även 

frågan om människan verkligen inte börjar söka efter social kontakt förrän de fysiologiska 

behoven har blivit tillfredsställda.
32

 Det som enligt många är det mest problematiska med 

Maslows teori är att det inte har gått att bekräfta det centrala påståendet om att behoven är 

hierarkiskt uppbyggda. Forskning som har gjorts stödjer snarare tanken om att behoven inte 

nödvändigtvis uppstår en i taget utan istället verkar det som om behoven oftast existerar 

samtidigt och i varierande grad.
33

  

2.5 J. Richard Hackmans motivationsteori 

Hackmans motivationsteori understryker själva betydelsen av arbetsinnehållet. En arbetare 

som befann sig i en situation utan några valmöjligheter, där arbetet var monotont och 

specialiserat innehar en låg motivation. Däremot om arbetet upplevdes som meningsfullt och 

intressant skulle motivationen befinna sig på en hög nivå. Enligt Hackman finns det en blind 

fläck inom den traditionella organisationsteorin som utgörs av antagandet av att individer 

arbetar effektivt med rutinbetonade och förenklade arbetsoperationer. Undersökningar som 

har gjorts visar att så inte är fallet, utan det grundläggande motivationsproblemet är att arbetet 

är tråkigt.
34

  

Gällande själva arbetet lägger Hackman tyngdpunkten på fem faktorer, som beskriver viktiga 

komponenter för arbetsutformningen. 

1. Arbetsuppgiftens krav på färdigheter: Beskriver graden av variation i arbetsprocessen, som 

kräver olika förutsättningar och färdigheter. Arbetet kommer att upplevas av psykologiska 

skäl som meningsfullt om individen har ett arbete som kräver olika färdigheter. 

2. Arbetsuppgiftens identitet: Handlar om i vilken grad arbetet kräver att den anställda gör 

klart ett ”helt” arbete med synligt resultat.  

                                                           
32

 Wilson, Fiona, Organisation, arbete och ledning- en kritisk introduktion, Liber AB, Malmö, 2008, s 158f 
33

 Abrahamsson B., Andersen J.A., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber AB, Malmö, 2005, 
s. 144 
34

 Bakka F Jørgen et.al, Organisationsteori: Struktur – kultur – processer, Liber AB, Malmö, 2006, s.179-180 
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3. Arbetsuppgiftens betydelse: Beskriver i vilken omfattning arbetet påverkar andra individer 

inom organisationen eller samhället. Om individen har en konkret inverkan på andras 

situation och behov, upplevs arbetet som viktigt. 

4. Befattningen autonomi: Handlar om i vilken utsträckning individen får vara med att besluta 

och planera sin egen arbetsprocess. 

5. Feedback i arbetet: Syftar på i vilken omfattning individen får direkt och klar information 

om resultatet av arbetsinsatsen.
35

  

Hackman knyter sedan samman dessa fem egenskaper hos arbetet med motivationstillstånden: 

- Graden av upplevelse av meningsfullt arbete. 

- I vilken grad individen upplever ansvar för arbetsresultatet. 

- I vilken utsträckning människan har kännedom om resultatet av arbetet.
36

 

Om arbetaren upplever höga poäng på de fem arbetsegenskaperna leder detta även till att 

motivationstillstånden kommer att vara höga. I sin tur leder detta till att individerna upplever 

hög inre arbetsmotivation, hög arbetseffektivitet och växer med sin arbetsuppgift.
37

  

2.6 Rättviseteorin 
Rättvisa har en roll i motivationen. Exempelvis kan en persons motivation sjunka om dennes 

belöning är lägre än en annan persons belöning vid samma eller liknande uppgifter. Individen 

uppfattar vad denne får ut för en utförd uppgift (utfall) i relation till vad som lagts ner på 

uppgiften (input). Sedan jämförs utfall-input förhållandet med relevanta andras utfall-input 

förhållande. Om individen vid jämförandet sedan känner sig underbelönad skapas en ilska och 

om  denne känner sig överbelönade skapas en skuldkänsla.
38

  

                                                           
35

 Hackman J. Richard, Oldham Greg. R., Development of the Job Diagnostic Survey, Journal of Applied 
Psychology 1975, Vol. 60, No. 2, 159-170 
36 Ibid. 

37 Bakka, F. Jørgen, et al, Organisationsteori: Struktur – kultur – processer, Liber AB, Malmö, 2006, s. 181 
38 Haataja, CU., Consumer and organisational behavior, Pearson Custom Publishing, 2009, s. 422 



13 
 

 

2.7 What Motivates Employees According to 40 Years of Motivation Surveys 

Wileys undersökning grundar sig på tidigare forskning. Hon använde sig exempelvis av 

Maslows behovstrappa, Herzbergs tvåfaktorsteori och Clayton Alderfers ERG teori. Utifrån 

dessa teorier kom hon fram till fem faktorer, utan innebörders ordning, som visade sig vara de 

främsta faktorer som motiverar anställda:
39

 

 Hög lön 

 Uppskattning för utfört arbete 

 Anställningstrygghet 

 Befordringsmöjlighet och möjlighet att klättra i organisationen 

 Intressanta arbetsuppgifter 

 

En annan central del i artikeln var att ledare inte ska utgå ifrån att det som motiverar honom 

eller henne själv motiverar de anställda i organisationen. Därför är det viktigt att regelbundet 

undersöka vad medarbetarna motiveras av för att de ska prestera väl.
40

 

2.8 Sammanfattning 

Vi tänker som sagt utgå från de motivationsfaktorer som Carolyn Wiley tar upp i artikeln 

What Motivates Employees According to 40 Years of Motivation Surveys. För att få en ännu 

klarare bild av motivation inom organisationer ska vi använda oss av Herzbergs, Maslows och 

Hackmans teorier om motivation samt rättviseteorin. 

  

                                                           
39
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3. Metod 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Denna undersökning går ut på att ta reda på hur adjunkter och lektorer som undervisar i 

företagsekonomiska ämnen vid Handelshögskolan på Örebro Universitet ser och upplever sin 

egen motivation i arbetet. Detta resultat kommer sen att jämföras med hur enhetscheferna för 

den företagsekonomiska enheten samt Handelshögskolans akademichef arbetar med att 

motivera adjunkterna och lektorerna. 

Intervjuer har genomförts angående lektorernas och adjunkternas motivation och vilka 

faktorer de anser är viktiga för att bibehålla och/eller öka deras motivation till att undervisa. 

För att få fram relevant information har vi gjort en intervju med en låg grad av standardisering 

och en låg grad av strukturering. Detta för att sedan göra en kvalitativ analys av materialet.
41

 

Samma typ av intervju har gjorts med enhetscheferna och akademichefen angående hur de 

arbetar med motivation i organisationen. 

Vi ska under vår undersökning främst utgå från de fem motivationsfaktorer som presenteras i 

artikeln ”What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys” 

skriven av Carolyn Wiley. Vi ska också förstärka dessa faktorer genom att använda 

Herzbergs, Maslows och Hackmans teorier om motivation samt rättviseteorin. 

Utifrån dessa teorier har intervjuerna byggts och resultatet har analyserats för att ge 

trovärdighet och bidra med förståelse om organisationen. 

3.2 Avgränsningar 

Då vi utför en kvalitativ studie med relativt litet urval har vi ingen statistisk generaliserbarhet 

i studien.
42

 Dock syftar undersökningen inte till att finna den absoluta sanningen utan till att 

skapa en bild av hur lektorerna och adjunkterna vid Handelshögskolan i Örebro motiveras till 

att undervisa. 

3.3 Urval 

Urvalet till intervjuerna av Handelshögskolan i Örebros lektorer och adjunkter har skett  

genom bekvämlighetsurval, där lärarna valdes slumpvis i form av lottdragning. Populationen 

bestod i 26 totalt, varav 15 adjunkter och 11 lektorer där nio respondenter, fyra adjunkter och 
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fem lektorer, lottades fram. Vi valde att lotta fram respondenter till undersökningen för att 

inte ställas inför uppgiften att själva välja intervjupersoner. Problemet hade då kunnat bli att 

vi medvetet valt personer som vi varit i kontakt med innan och är bekanta med. 

De tre cheferna, enhetscheferna och akademichefen valdes medvetet ut eftersom de har 

närmast anknytning till adjunkterna och lektorerna och motivationsarbetet för dem. Den vice 

akademichefen utelämnades medvetet ur undersökningen då vi antar att dennes arbete med 

motivationsfrågor till stor del präglas av och liknar akademichefens arbete. Vi valde också att 

utelämna chefer högre upp i hierarkin då vi antar att riktlinjer från ledningen tillämpas av 

enhets- och akademichefen och genomsyrar deras arbete med motivation. 

3.4 Tillvägagångssätt 

Vi valde att genomföra personliga intervjuer med våra respondenter. Vid intervjuerna kunde 

vi säkra att vi fick ut relevant information och ansåg därför att det var det bästa sättet för oss 

att generera värdefull data. 

Våra respondenter består av nio stycken adjunkter/lektorer, samt två enhetschefer och en 

akademichef på Handelshögskolan på Örebro Universitet. Respondenterna fick inte tillgång 

till frågeställningarna i förväg, dock fick de tillgång till en intervjuguide. 

Detta kan ha bidragit till den negativa aspekten att respondenterna inte har haft tid att fundera 

över frågorna och då kanske inte ger oss lika utförliga svar som vi önskat oss
43

. Vi valde dock 

att inte lämna ut vår frågeställning i förväg eftersom vi var oroliga för att respondenterna inte 

skulle svara sanningsenligt utan vad som de tyckte lät ”rätt” utifrån deras position i 

organisationen. Adjunkterna och lektorerna kunde haft kunskap om hur cheferna arbetar med 

motivation och svarat enligt en eventuell motivationsplan för att skydda dem. Cheferna 

bedömde vi kunde vinkla svaren efter frågorna för att ge intryck att de arbetar med motivation 

på ett sätt som de egentligen inte gör. 

Det finns ytterligare negativa och positiva aspekter med personliga intervjuer. En negativ 

aspekt med dem är att den så kallade intervjuareffekten. Med den menas att vi med vårt 

tonfall eller kroppsspråk kanske påverkar våra respondenter att svara på ett visst sätt. Det kan 

även uppstå feltolkningar under intervjun om rösten säger en sak och kroppsspråket en annan. 

Om missförstånden inte reds ut kan respondenten eller intervjuaren tolka frågan/svaret på ett 

sätt som inte blir riktigt. Det tar även tid att skriva ner intervjumaterialet ordagrant och 
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dataanalysen kan bli komplicerad och även den ta lång tid.
44 

En annan negativ aspekt kan vara den tidpunkt vi hade våra intervjuer med respondenterna. 

De kan ha varit stressade och känt att de egentligen inte hade tid med oss och därför inte 

utvecklat svaren så som vi hade velat att de gjort. Urvalet är även den en negativ aspekt, 

eftersom det är relativt litet och då är det viktigt att vi är medvetna om att vi inte kan göra en 

statistisk generalisering av resultatet.
45

 

En positiv aspekt med personliga intervjuer är den höga kontrollen över intervjusituationen 

och att möjlighet ges att ställa följdfrågor. Eventuella oklarheter kan också förklaras när 

sådana uppstår.
46

 

De flesta intervjuer har genomförts enskilt med respondenterna i privata rum så de haft 

möjlighet att uttrycka sig anonymt. Vid två tillfällen har intervjuerna gjorts enskilt men ej 

privat. Detta kan ha påverkat respondenternas svar och ärlighet. 

Under intervjuerna använde vi oss av en diktafon efter att ha fått respondenternas tillåtelse. 

Användningen av diktafonen stärkte undersökningens pålitlighet. Dock kan det ha påverkat 

respondenterna negativt, eftersom de kan bli stressade av att det de säger spelas in.
47

 Det var 

endast en person som huvudsakligen intervjuade respondenterna, detta för att det inte skulle 

bli rörigt. De andra hade som uppgift att lyssna och ta anteckningar som säkerhet om inte 

diktafonen skulle fungera. Dock fick de ställa följdfrågor vid behov. 

Intervjuerna skedde under veckorna 47-49 och varade i ungefär 30 minuter. 

3.5 Utformning av intervjufrågor 

Intervjuerna inleddes med allmänna frågor angående respondenternas arbete. Då behandlades 

bland annat vilka arbetsuppgifter de har och hur tiden är fördelad över dem. Adjunkternas och 

lektorernas intervjuer fullföljdes sedan med frågor om hur de ser på undervisning som 

arbetsuppgift och vad som motiverar dem att bedriva en god undervisning med hög kvalitet.  

Resterande frågor i intervjun bygger på motivationsfaktorerna som behandlas i artikeln What 

motivates employees according to over 40 years of motivation surveys.
1
 Dessa fem faktorer är 

utan någon inbördes rangordning: 
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 Intressanta arbetsuppgifter 

 Befordring och möjlighet att klättra i organisationen 

 Anställningstrygghet 

 Uppskattning för utfört arbete 

 Lön 

Faktorerna behandlas i frågor för att undersöka hur viktiga de är för adjunkternas och 

lektorernas motivation för att bedriva undervisning. Avslutningsvis behandlades frågan vilken 

faktor som är av störst vikt för deras motivation i undervisningen. 

Intervjufrågorna till enhets- och akademicheferna inleds likadant som för adjunkterna och 

lektorerna med frågor om respondenternas arbetsuppgifter. Detta följs upp med frågor om hur 

Handelshögskolan arbetar med motivation och vilket utrymme enhets- och akademicheferna 

ges att påverka motivationsfaktorerna. Om motivationsarbetet skiljer sig åt på individnivå och 

om de arbetar med motivation generellt eller skiljer på det beroende på lektorernas och 

adjunkternas arbetsuppgifter, exempelvis forskning, undervisning, etcetera behandlas i två 

frågor. De nästkommande frågorna handlar om hur de överordnande arbetar med 

motivationsfaktorerna som tas upp i artikeln ovan för att motivera. 

Svaren från adjunkterna och lektorerna, samt enhets- och akademicheferna ska sedan 

användas för att jämföra hur enhets- och akademichefen arbetar med motivation och vad 

adjunkterna och lektorerna motiveras av. 

3.6 Motivering till val av intervjufrågor 

Inledningsvis, vid intervjuerna med lektorerna och adjunkterna, ställde vi frågor om hur länge 

de haft sin nuvarande tjänst, vilka arbetsuppgifter de har och hur tiden fördelas mellan 

uppgifterna. Dessa frågor ställdes främst för att få samtalet att ”komma igång” men även för 

att se hur mycket undervisning de bedriver. 

Sedan gick vi in på allmänna frågor om hur de ser på undervisningen och vad som motiverar 

dem att utföra undervisning med hög kvalitet. Detta för att ta reda på deras spontana 

uppfattning om undervisningen samt att skapa oss en övergripande syn angående deras 

åsikter. 
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I intervjuns sista del gick vi in på de olika motivationsfaktorerna i Carolyn Wileys artikel och 

frågade om lektorerna och adjunkterna ansåg att den beträffade faktorn motiverar dem att 

bedriva god undervisning. Till sist frågade vi ytterligare en gång vad respondenterna främst 

motiveras av för att eventuellt få ett utförligare svar då respondenten fått ytterligare 

betänketid. 

Vid intervjuandet av cheferna började vi med samma frågor som med adjunkterna och 

lektorerna för att få ”igång” samtalet. Sedan gick vi vidare med att fråga på vilket sätt 

ledningen bedriver arbete för att öka lektorernas och adjunkternas motivation och vilket 

utrymme respondenten ser sig ha att påverka de faktorer som verkar motiverande för 

lektorerna och adjunkterna.  

Efter det tog vi upp frågan om ledningen har ett allmänt tillvägagångssätt för att motivera dem 

eller om det görs på individnivå. Dessa frågor ställdes för att vi skulle kunna skapa oss en så 

bra helhetsbild om hur ledningen arbetar med motivation för lektorerna och adjunkterna som 

möjligt. 

Slutligen frågar vi även cheferna specifikt om de fem olika motivationsfaktorerna från Wileys 

artikel för att kunna jämföra arbetet med motivationsfrågor som cheferna fokuserar på med 

lektorernas och adjunkternas syn på motivation.  

3.7 Reliabilitet & Validitet 

Det har inom temat metod vid kvalitativ forskning diskuterats huruvida en annan innebörd bör 

läggas på begreppen validitet och reliabilitet. Den viktigaste frågan vid kvalitativa 

undersökningar är dock om resultaten som undersökningen gett går att lita på.
48

 

Det är omöjligt att framställa exakt samma undersökningsresultat igen då verkligheten är 

föränderlig. Därför är reliabiliteten direkt kopplad till dem som genomför undersökningen och 

kan ej göras om på ett identiskt sätt av någon annan. På så sätt blir reliabiliteten irrelevant att 

använda sig av vid värderingen av en kvalitativ studie.
49

  

I vilken mån undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten handlar den interna 

validiteten om.
50

 För att undersökningens interna validitet ska kunna utvärderas har vi 

beskrivit vår arbetsprocess så utförligt som möjligt och diskuterat varför vi har valt det 
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tillvägagångssätt som vi använt oss av. Vi har också, i ett försök att främja den interna 

validiteten, spelat in intervjuerna för att inte förlora eller feltolka relevant information. 

Den yttre validiteten handlar om vilken generaliserbarhet undersökningens resultat har, alltså 

om de är tillämpbara i andra situationer än den undersökta.
51

 Vår undersökning ämnar endast 

skapa ytterligare förståelse för situationen för lärare i företagsekonomi och deras chefer på 

Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Vi väljer därför att inte kommentera 

undersökningens eventuella yttre validitet då den för vår undersökning inte är relevant. 
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4. Empiri  

4.1 Inledning  

Rektorn är högsta tjänsteman och sitter med i universitetsstyrelsen som är organisationens 

högsta beslutande organ. Örebro Universitetets verksamhet styrs av akademiledningarna 

tillsammans med fakultetsnämnden och rektorn. Det finns sju stycken akademier vid 

Universitetet och var och en av dessa har en akademichef som leder verksamheten i 

respektive akademi. Handelshögskolan är en av dessa akademier. Det finns fem olika ämnen 

som utgör Handelshögskolan, varav fyra av dessa har forskningsutbildning. Företagsekonomi 

är ett av dessa. Varje enhet i sin tur leds av en eller ett par enhetschefer.
52

 

 Då vi har valt att avgränsa undersökningen till den företagsekonomiska enheten fann vi att 

det endast var intressant att intervjua akademichefen och de två enhetscheferna för den 

företagsekonomiska enheten för att se hur de arbetar med att motivera adjunkterna och 

lektorerna till att undervisa med hög kvalitet. Vi har antagit att akademichefen och 

enhetscheferna färgas och styrs av universitetets ledning och styrelse i vilken utsträckning 

som de arbetar med motivation.   Då Örebro Universitet är en statlig verksamhet finns det 

även olika lagar och regler som i vissa avseenden präglar ledningens arbete med olika faktorer 

som kan röra lärarnas motivation. Exempelvis finns det regler för hur mycket de anställda kan 

få i lön och vilka faktorer som avgör lönesättningen.  

Nedan följer en sammanställning av empirimaterialet som framgick ur intervjuerna. 

4.2 Sammanställning av intervju med akademichef 

I korta drag, vilka arbetsuppgifter har du? 

Akademichefen på Handelshögskolan i Örebro har övergripande personal-, ekonomi- och 

verksamhetsansvar. Alla uppgifter sköts inte enbart av akademichefen utan mycket delegeras 

ut till andra. Detta innebär att akademichefens även ansvarar över att de delegerade 

uppgifterna utförs. 

”… jag har övergripande personal, ekonomi och verksamhetsansvar… jag har det 

övergripande ansvaret för hela handelshögskolan.” 

                                                           
52

 http://www.oru.se/Om-universitetet/Universitetets-organisation/ , 20/12/10 

http://www.oru.se/Om-universitetet/Universitetets-organisation/


21 
 

”… det ingår ju också att jag ansvarar för att någon tar ansvar, jag sköter inte alla 

uppgifterna själv. 

”… jag delegerar oerhört mycket…” 

Arbetar ni i organisationen aktivt med motivationsfrågor för adjunkter och 

lektorer? 

Arbetet som direkt rör lärarna är delegerat till enhetscheferna som arbetar tillsammans med 

lärarna med undervisning och utveckling. Några övergripande projekt för att arbeta med 

motivationsfrågor finns inte på akademinivå.  

På universitetsnivån regleras till exempel befordringsgångar. Tidigare har det också gjorts så 

kallade ”adjunktssatsningar” där särskilda medel har avsatts för att ge adjunkter som är 

intresserade möjlighet att gå forskarutbildning. Dessa satsningar har krävt beslut på 

universitetsnivå då medel för dessa satsningar inte finns på den enskilda akademin. 

Ett nytt system har införts där lärarna kan ansöka om att bli ”särskilt meriterad lärare”. Detta 

sker också på universitetsnivå. Enligt läraravtalet har lärarna rätt till kompetensutveckling en 

viss del av arbetstiden. Denna tid är idag inte speciellt centralstyrd utan lärarna får själva välja 

vad de vill ägna sig åt. Universitetet har dock sakta börjat arbeta mot att mer styra denna tid. 

”… på universitetsnivå finns det ju, dels med befordringsgångar, de är ju reglerade på olika 

sätt.” 

”… man har gjort så kallade adjunktssatsningar… det har inte den enskilda akademin 

resurser till att göra sådana satsningar… det kräver att universitetet kräver sådana beslut.” 

”… universitetet har, det är alldeles nytt, inrättat ett system för särskilt meriterade lärare.” 

”Man skulle kunna jobba mer systematiskt med uppmuntran, men det har vi inget system för 

idag.” 

”… under arbetsåret har man enligt läraravtalet någon viss procent av sin anställning att 

använda för kompetensutveckling.” 

”… traditionen har varit att man inte har centralstyrt vad denna tid ska användas till, utan 

den har man fått lägga upp själv… Där har vi faktiskt börjat styra om, det har blivit mer styrt 

nu än det har varit innan. Men det har väckt reaktioner så därför har vi valt att gå lite varligt 

fram.” 
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Skiljer ni arbetet med motivationsfrågor åt på individnivå? 

Det finns ett system för att skilja på arbetet med motivationsfrågor på individnivå. Detta 

arbete är dock delegerat till enhetscheferna. Genom att ha enskilda samtal med var och en lär 

de känna deras individuella behov. 

”Man har egentligen inte haft ett utarbetat system för samtal med var och en. Idag finns det.” 

”… man lär känna var och ens behov mycket bättre.” 

”…man kan inte bara gå in och peka med hela handen, det funkar inte… måste lyssna in noga 

vad den enskilda har för intresse och hur man hittar motivationen i den.” 

Vilka motivationsfrågor arbetar ni praktiskt med? 

Den motivationsfaktor som akademichefen till största del arbetar med är lönen. Vid 

löneförhandlingar går de noggrant igenom all personal. De får in underlag i form av 

information från enhetschefer och löneenkäter och ger möjlighet till lönesamtal med de 

berörda. Detta arbete görs för att alla individer ska känna sig rättvist behandlade och ska 

kunna få en motivering till lönesättningen. 

”… när vi sitter i löneförhandlingar… går vi ju noggrant igenom all personal som ska 

förhandlas och tittar på, vi får in underlag, vi får in löneenkäter och vi har möjlighet till 

lönesamtal…” 

”… det är jag som har ansvar för löneförhandlingar, men jag pratar med enhetscheferna och 

går igenom person för person…” 

”… viktig faktor att man är uppmärksam på att sätta lön så att den enskilde känner sig 

rättvist behandlad…” 

”… även om man inte har fått så mycket som man önskar så en motivering till varför man har 

fått det man har fått kan ju också vara motiverande…” 

Arbetar ni med motivationsfrågor generellt eller beroende på arbetsuppgift, 

forskning/undervisning? 

Det är naturligt att arbetet med motivationsfrågor skiljer sig beroende på lärarnas 

arbetsuppgifter. Ofta innebär det att en högre status att vara meriterad som forskare än att vara 

en duktig undervisare. Universitetet har infört det nya systemet att som lärare kunna bli 

särskilt meriterad. Denna utnämning motsvarar docent i forskningssammanhang och innebär 
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en automatisk lönehöjning. Studenternas pedagogiska pris är en annan faktor som 

uppmärksammas och som ges till duktiga lärare. 

”… ett problem är att det alltid har varit hög status att vara duktig forskare, men att vara 

duktig lärare, det är liksom, det är inte alltid självklart att det har samma status i den 

akademiska världen.” 

”… nystiftade möjligheten att få bli prövad om man är en särskilt meriterad lärare… man får 

en utnämning som motsvarar docent i forskningen… dessutom för man tvåtusen kronor i 

löneökning på ett bräde…” 

”… ett särskilt system för att just premiera och också visa att det lönar sig att satsa på att bli 

en duktig lärare.” 

”… jag lägger också stort värde om lärare blir nominerade till studenternas pedagogiska 

pris… det har jag alltid gjort särskilt beaktande av vid lönesammanhang.” 

Hur arbetar ni med motivation utifrån motivationsfaktorn intressanta 

arbetsuppgifter? 

Arbetet med motivationsfaktorn intressanta arbetsuppgifter sköter inte akademichefen utan 

det arbetet är delegerat till enhetscheferna. Via enhetscheferna ska de enskilda individernas 

behov uppfyllas. Så länge detta arbete sköts tillfredställande behöver inte akademichefen 

reagera. 

”… ingenting jag arbetar specifikt med hos mig… jag skulle reagera om jag ser att det är 

katastrof” 

”… arbetsplaneringen ligger ju delegerat till enhetscheferna, hur de jobbar med att motivera 

varje enskild lärare.” 

Hur arbetar ni med motivation utifrån motivationsfaktorn befordringsmöjlighet 

och möjlighet att klättra i organisationen? 

Arbetet som sker med befordringsmöjligheter för lärare sker på universitetsnivå och innebär 

systemet att utse särskilt meriterade lärare. Detta system ämnar värdesätta goda lärargärningar 

och ge lärare möjligheter att utvecklas som pedagoger. Den innebär också en högre status och 

en högre lön för den berörda läraren. 
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”… det här med en särskild meriterad lärare, det är ett utomordentligt system att visa upp 

och värdesätta goda lärargärningar… att ge lärare som vill satsa på att vara lärare möjlighet 

till liksom excellensutveckling.” 

”… utmärkelsen ger en högre status, en högre lön och dessutom en premie som man kan 

använda till pedagogisk utveckling.” 

”Jag tror att det är viktigt att detta sker på universitetsnivå, för på den enskilda akademin 

skulle det inte få alls samma status...” 

Hur arbetar ni med motivation utifrån motivationsfaktorn anställningstrygghet? 

Lärarna i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Örebro är till största delen 

tillsvidareanställda och situationen ser relativt god ut. Dock så är det vanligt med 

tidsbegränsade anställningar vid universitet.  

Akademichefen arbetar med detta problem genom bevakning, till exempel den ekonomiska 

situationen och storleken på studentgrupper. Ett annat arbete som akademichefen gör är att 

vara med och utveckla utbildningsprojekt för att bredda lärarnas kompetens. På så sätt kan de 

undervisa i fler ämnen och flyttas från ämnen där lärargruppen är stor till ämnen där den är 

liten. 

”… ganska bra situation vad gäller anställningstryggheten… flesta personalen på 

handelshögskolan är tillsvidareanställd…” 

”… vi bevakar väldigt hårt hur ekonomin utvecklas… snart kommer vi få nedgångar i student 

inströmningar i hela landet och vi försöker då se hur vi ska möta det…” 

”Universiteten har historiskt sett varit världsmästare på att ha tidsbegränsade 

anställningar…” 

”Vi har haft flera utredningar för att lärargruppen har varit för stor i ett ämne och för liten 

inom ett annat… I år har vi ett utbildningsprojekt där vi breddar kompetensen på ett antal 

adjunkter för att säkra att vi kan undervisa på ett bredare spektrum av kurser. På det viset 

har vi undvikit risken att säga upp folk.” 
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Hur arbetar ni med motivation utifrån motivationsfaktorn uppskattning för utfört 

arbete? 

Ett sätt att visa uppskattning för det utförda arbetet nämner akademichefen är de samtal som 

hålls varje år med lektorerna och adjunkterna. Detta leder till att de känner sig sedda och 

samhörigheten ökar, vilket enligt akademichefen är en viktig del i att känna sig uppskattad. 

Denna del ligger dock främst på enhetscheferna. Dock försöker akademichefen på ett 

personligt plan uppmärksamma personer som gjort något bra. 

”Att dom kunde känna sedda och här har vi under dom senaste åren jobbat hårt för att hitta 

en bra ledningsstruktur och med att ha fungerande samtalsmöjligheter för alla med 

utvecklingssamtal och så. Att öka ens synlighet och att bli mer sedd, och det är ju ett sätt att 

visa uppskattning.” 

”Det gör ju att jag bara har direkta samtal med en väldigt liten grupp av dom. Sen ligger ju 

det på enhetscheferna.” 

”Men jag försöker att, så fort jag får höra nåt, så försöker jag för egen del att återkoppla och 

säga att jag hörde. Eller om jag ser att nån har varit uppmärksammad i media så skickar jag 

det till den som är berörd och säger att: vad kul att du fått uppmärksamhet. Så jag försöker 

tänka på det i min vardag.” 

Hur arbetar ni med motivation utifrån motivationsfaktorn lönen? 

Akademichefen tycker att det är svårt att sätta löner för att det inte går att göra alla nöjda. 

Vissa av de anställda kan få mycket högre lön på andra ställen, men har då oftast tuffare 

arbetsvillkor. Därför kommer ofta personer som har lämnat tillbaka för att kunna arbeta friare 

igen. När lönen sätts försöker hon ha så bra underlag som möjligt för att kunna ge alla som 

ber om det en motivering om varför de får den lön de får. Det ska märkas på lönen när någon 

anstränger sig utöver det vanliga och när de utför goda gärningar som till exempel när de 

vinner studenternas pedagogiska pris. 

”Det här med och sätta lön är jättesvårt. Utgångspunkten man har som lönesättandechef, det 

är ju att man kan inte räkna med att människor kommer känna att de får den lön de 

förtjänar”  

”Vissa av våra yrkesgrupper är väldigt konkurrensutsatta och vi vet att dom har högre löner 

på andra ställen, men då har de ofta tuffare arbetsvillkor. Vi har vart med om att lärare har 

lämnat och kanske fått dubbelt så mycket betalt någon annan stans men upptäckt att det var 
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förknippat med oerhört hårda villkor och väldigt uppbundet arbete. De har kommit tillbaks 

hit, kunnat jobba friare, jobbat mot studenterna, fått ett större utrymme att styra sitt eget 

arbete fast man har lägre lön” 

”Vi strävar efter att har så bra information som möjligt till varje enskild person när vi sätter 

löner. Framförallt kunna ge motivering till varje person varför den fått den lön den fått, även 

i relation till andra” 

”… så vi har ett så bra underlag som möjligt när vi sätter löner och vi försöker 

uppmärksamma goda gärningar… Den som anstränger sig utöver det vanliga, det ska också 

märkas i lönesättningen.” 

4.3 Sammanställning av intervjuer med enhetschefer 

Vi har valt att sammanställa enhetschefernas intervjuer tillsammans för att ge en bättre 

helhetsbild av deras arbetsuppgifter. 

I korta drag, vilka är dina arbetsuppgifter? 

De två enhetscheferna delar på ansvaret för den företagsekonomiska enheten. De har ansvar 

för ekonomifrågor, att hålla enhetsmöten, göra strategiskt utvecklingsarbete, föra 

utvecklingssamtal och se till att det finns tidsplaner och lärare till alla olika kurser. 

”…ansvar för ekonomifrågorna, alltså verksamhets- och budget...kollar upp att det finns 

tidsplaner och att det finns lärare på de olika kurserna… utvecklingssamtal… strategisk 

kursutveckling, programutveckling, se till att det händer saker där” (ip2) 

Arbetar ni i organisationen aktivt med motivationsfrågor för adjunkter och 

lektorer? På vilket sätt?  

Enhetscheferna anser att de arbetar aktivt med motivationsfrågor för adjunkter och lektorer. 

Detta utförs genom bland annat utvecklingsplaneringssamtal, där de försöker fånga upp vad 

lärarna brinner för och helst skulle vilja arbeta med. 

”Så kallar vi då till möte, ett individuellt samtal, hur det har varit det senaste året och vi vet 

ju vad var och en har gjort och frågar hur det har gått med de kurserna, vad tycker du funkar 

bra och vad skulle du vilja göra nästkommande period. Och så antecknar vi det och så 

försöker vi då hitta lösningar, ofta har ju lärarna själva idéer och lösningar om vad de vill 

göra och hur det skulle kunna lösas som vi försöker fånga upp då. (ip1) 
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Vilket utrymme anser ni att ni har att påverka de faktorer som verkar 

motiverande för adjunkter och lektorer? 

Enhetscheferna anser att de till viss del i sin roll kan påverka de faktorer som motiverar 

adjunkter och lektorer.  

”Ja, till viss del är det så att i och med att man sitter med planeringen och har helhetsgreppet 

så kan man ju kanske, man har ju möjligheten att se eftersom man pratar med många kan 

man ju få en idé från en och sen hör man en annan som säger nåt annat och då kopplar man 

ihop det här och då kanske man som individ inte har möjligheten för man sitter ju lite som 

spindeln i nätet, på så vis kan man ja, laborera lite med helheten i och med att man har den 

här helhetsinformationen” (ip1) 

 Skiljer sig arbetet med motivationsfrågorna åt på individnivå? På vilket sätt? 

Vilka motivationsfaktorer arbetar ni praktiskt med? 

Cheferna anser att de arbetar med motivation på individnivå, men eftersom det finns många 

olika intresseområden och viljor samt att de måste kunna få ihop helheten kan det bli svårt att 

få till planeringen så att alla blir hundra procent nöjda. De försöker ta hänsyn till önskemål om 

vilka andra lärare de föredrar att samarbeta med. Enhetscheferna försöker ha detta i åtanke så 

gott det går när de sedan gör sin planering. 

”Så kallar vi då till möte, ett individuellt samtal, hur det har varit det senaste året och vi vet 

ju vad var och en har gjort och frågar hur det har gått med de kurserna, vad tycker du funkar 

bra och vad skulle du vilja göra nästkommande period. Och så antecknar vi det och så 

försöker vi då hitta lösningar, ofta har ju lärarna själva ideer och lösningar om vad de vill 

göra och hur det skulle kunna lösas som vi försöker fånga upp då. Det försöker vi i möjligaste 

mån ta hänsyn till när vi lägger upp planeringen sen så att om det är så att man vill sluta på 

en kurs och jobba mer på en annan osv så ser vi om vi kan hitta lösningar på det, att då 

kanske den går in i stället och då måste vi prata med den i sin tur osv. att trockla ihop det på 

nåt sätt så att alla blir hyfsat nöjda i alla fall. Sen så säger vi alltid det att det finns en 

reservation för att ibland så måste vi ändå stoppa in lärare på vissa moment som de kanske 

inte skulle vilja göra, men om man då i största delen av sin tjänst får göra som man vill så 

brukar de flesta också acceptera att göra lite andra saker för att vi ska kunna få till 

helheten.” (ip1) 
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Arbetar ni med motivation generellt eller skiljer sig arbetet beroende på 

adjunkterna och lektorernas arbetsuppgifter? På vilket sätt? 

Det finns en stark gräns mellan hur lärare som forskar och lärare som undervisar motiveras. 

När de gäller lärare som forskar är de mer självgående, de brinner för det de gör och finner 

motivationen i ämnet och inom sig själva. Eftersom många lärare som forskar även är 

externfinansierade faller de lite utanför enhetschefernas ansvarsområde. 

”Väldigt stark gräns som går däremellan” (ip2) 

”Speciellt dom som är extern finansierade då har man ju, om man har dragit in pengar till 

forskning och kan finansiera sin egen forskning, så är ju det något som gör att man frigörs 

från undervisning. Får då istället ägna sig åt forskning, men det är då om man har en extern 

finansiering. De som huvudsakligen ägnar sig åt forskning här, de har ju antingen den typen 

av tjänster som där det är bara är 20 % undervisning bara, då är det ju bara 20 % 

undervisning vi ålägger dem, de andra är de fria att själva jobba med sina forskningsprojekt, 

då har de då egentligen en annan uppdragsgivare och vi har bara själva grundutbildnings 

draget vi har då att fördela” (ip1) 

Hur arbetar ni med motivation utifrån intressanta arbetsuppgifter? 

Enhetscheferna försöker se till att bibehålla lärarnas motivation genom att se till att de anser 

sig ha intressanta arbetsuppgifter. Detta görs till exempel genom att de försöker ha en rotation 

på lärarna på de olika kurserna så att ingen får undervisa samma kurs för länge. Ett annat 

exempel på hur de gör detta är att de försöker se till att adjunkterna och lektorerna får arbeta i 

lärarlag och på så sätt har möjligheten att lära av varandra och kan prata med varandra om hur 

de ska genomföra kursen. Dock anser cheferna att stimulerande arbetsuppgifter är något som 

kommer med arbetet genom att bland annat tycka om ämnet, att möta studenter och forska. De 

tror att det som lärarna inom företagsekonomin saknar minst är stimulans. Vissa kan till och 

med tycka att det kan bli för mycket stimulans ibland.  

”Det är alltid roligast egentligen, om man tänker efter, jobbast men också roligast, att köra 

en kurs första och andra gången och det kan ju vi som arbetsledare se till att det ska vara 

rotation. Vi försöker också undvika att man jobbar för mycket själv, för det kan bli väldigt 

mycket ett ensamjobb. Då försöker vi få in att det ska, i alla fall på många kurser, att det ska 

vara lärarlag… men vi tror också att den enskilde läraren tjänar på att man jobbar i lag och 

hela tiden kan lära sig av varandra. Det kör vi ända upp på uppsatsnivå, att man är minst två 

stycken så att man kan prata med varandra.” (ip2) 
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”Det som lärarna minst saknar här och stimulans, det är snare tvärtom ibland. Ibland säger 

dem, tänk om jag kunde jobba på ICA och sitta i kassan på ICA, ett par veckor. Vad skönt det 

vore, säger dem. Så att just detta med stimulerande arbetsuppgifter är något som kommer 

med jobbet. Gillar man ämnet, många som är här är företagsekonomer och brinner för sitt 

ämne. Har man det intresset och tycker att det är kul att möta studenter, kul att undervisa, kul 

att läsa och sådär.” (ip1) 

”Jag tror inte att man som ledare inte behöver gå in och stimulera på det sättet.” (ip1) 

Hur arbetar ni med motivation utifrån befordringsmöjlighet och möjlighet att 

klättra inom organisationen? 

Cheferna berättade att det fanns två sätt att gör karriär, det ena var en akademisk, och den 

andra en administrativ karriär. Dock var det den akademiska karriären som var mest 

eftertraktad, att bli docent och sedan professor. Den administrativa karriären kan ses som ett 

hinder och är inget som eftersträvas. Det har tidigare gjorts satsningar för att lärarna ska 

kunna forska mer, men det har dragits ner igen för att det saknas resurser.  

”… man kan säga att det finns två vägar att göra karriär om man arbetar i den här 

verksamheten på utbildningssidan. Dels så kan man ju göra en akademisk karriär. Den är ju 

den som kanske har högst status på något sätt. Man vill disputera och gå vidare, man vill 

forska så man kan bli docent och sen så småningom professor. Det är ju den 

befordringsvägen. Den andra vägen är att göra administrativ karriär, alltså att man klättrar i 

den administrativa hierarkin och den ser ju lite annorlunda ut. Då är det ju mera att precis 

som jag nu, jag har ju haft en lärartjänst och jobbat som lärare och som forskare och fick 

möjligheten att vara enhetschef. Då är ju det i den administrativa hierarkin det är ju en 

annan typ av karriär. Man kan kanske bli akademichef om man vill, alltså, man skulle ju 

kunna bli personalchef… det är ju två parallella vägar och två olika sätt att nå dit också 

skulle jag vilja säga.” (ip1) 

”att vara chef på det här sättet är ingen befordran. I och med detta missar jag att klättra 

akademiskt. Jag är borta tre år från forskningen så att det är ju på nåt sätt en nackdel att 

vara chef, ett tapp.... Man är loser om man blir chef alltså, hehe.” (ip2) 

”Det har ju varit en del sånna här satsningar som vi har gjort då, men just nu har vi ganska 

begränsat med resurser.” (ip1) 
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Hur arbetar ni med motivation utifrån anställningstrygghet? 

Enligt cheferna finns det några inom den företagsekonomiska enheten som har osäkra 

arbetsvillkor och som säkert skulle vilja ha tillsvidareanställning. De försöker arbeta på detta, 

men eftersom det är en statlig verksamhet finns det tydliga regelverk som styr och därför är 

det inget som Handelshögskolan kan rätta till själv i nuläget.  

”Då är det osäkra arbetsvillkor för många… Det är ett stort problem. Men man kan liksom 

inte lösa det bara inom ett ämne eller ens här på handelshögskolan utan det här är ju något 

som är ett systemfel egentligen inom hela akademin. Vi har nog inte så många här hos oss 

men vi har några stycken som inte är fast anställda men gärna skulle vara det.” (ip2) 

”Ja, det tycker jag nog att vi försöker arbeta med. Men det är ju så att vi har ett väldigt 

tydligt system att arbeta med. Det är ju en statlig verksamhet och det finns tydliga regelverk 

att följa och det har vi inte heller som enskild enhet, eller som handelshögskola, framförallt 

inte som ämne, har vi inte befogenheter att anställa bara för att vi tycker att det här är en bra 

person. Utan det finns väldigt tydliga former som vi måste följa för att kunna anställa.” (ip1) 

Hur arbetar ni med motivation utifrån uppskattning för utfört arbete? 

Enhetscheferna försöker visa lärarna uppskattning genom uppmuntrande ord, men de tror att 

det är något som lätt glöms bort eftersom de inte har några formella system för att visa 

uppskattning. De tror att uppskattningen som kommer från studenterna betyder mycket mer än 

vad cheferna kan ge dem. Det finns till exempel studenternas pedagogiska pris som av många 

ses som den absolut finaste utmärkelse en universitetslärare kan få. På Handelshögskolan 

arbetar de på att få införa ett eget pedagogiskt pris från studenterna som ges till lärare vid 

akademin. Ett annat sätt som cheferna tror att lärarna kan få uppskattning genom är när de 

arbetar i lärarlag. När de arbetar så ökas förutsättningarna att ge varandra uppskattning och 

ställa upp för varandra.  

”det är klart man ger en klapp på axeln, att utifrån min position säga att vi uppskattar dig, att 

du är duktig och gör ett jättebra jobb och så. Det försöker ju jag göra och det försöker min 

kollega att göra men ibland kanske man önskar att man hade lite mer, och det har vi också 

påpekat, formella system där man verkligen kunde tydliggöra liksom att man hade lite större 

befogenheter vad gäller löneutveckling och så vidare.” (ip1) 

”Jae, egentligen tror jag att vi är ganska dåliga på att visa det i allmänhet” (ip2) 



31 
 

”Sen så tror jag att det är för de flesta lärare som är intresserade av undervisning, för dom 

är det viktigast att få en bra respons från studenterna inte från kollegorna” (ip2) 

”Men det här med lärarlag tror jag i och för sig att det ökar förutsättningarna för att ge 

varandra uppskattning, man kan ställa upp för varann man kan göra grejer, man kan lära av 

varann. Det tror jag också leder till att man visar varann uppskattning.” (ip2) 

”…det säger nästan alla som fått pedagogiska priser, då är det ju studentkåren som 

nominerat, och då säger dom att det är det finaste dom fått. Och det är säkert så, om man 

håller på med pedagogik, och studenterna säger att du är den bästa läraren då är det väldigt 

fint. Det betyder mycket.” (ip2) 

”Det har vi försökt att göra här då att vi kanske skulle ha en pedagogisk utmärkelse på 

handelshögskolan. Att vi från ledningen säger att kom gärna med förslag och motivera så kan 

man ha en gång per år en utmärkelse men att den kommer från oss. Det försöker vi inrätta. 

Det kommer inte ha lika stor tyngd som studenternas pris men det kommer ändå vara nåt som 

kan komplettera. Det har vi pratat om nu i ledningen på handelshögskolan.” (ip1) 

Hur arbetar ni med motivation utifrån lönen? 

Lönen påverkas främst av akademichefen och inte av enhetscheferna. De kan påverka till viss 

del och säga vad de tycker men sen är det akademichefen som sätter lönen och de statliga 

direktiven som styr detta. 

”Ja, lite grann kanske men det handlar om några hundra lappar extra. Lönepotten är väldigt 

reglerad och den följer ju liksom det statliga… och dom direktiv som finns. Och så sitter ju 

personalansvariga hos akademichefen så att det är hon som sätter lönerna och tar lite intryck 

och råd från oss.” (ip1) 

”Ja, det kan vi. Vi kan säga att den här borde få lite ökat om den har gjort jättebra 

prestationer.” (ip2) 

4.4 Sammanställning av intervjuer med adjunkter och lektorer 

Hur ser du på undervisningen som arbetsuppgift? 

Undervisningen är en arbetsuppgift som lärarna verkar tycka är rolig och stimulerande. 

Speciellt när det gäller ett ämne de själva är intresserade av och när de tillåts undervisa i 

interaktion med studenterna. Interaktionen och mötena med studenterna känns viktiga för att 

läraryrket annars innebär mycket ensamarbete. För att undervisningen ska fungera på ett 
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tillfredsställande sätt så är det också viktigt att det administrativa arbetet runt kursen fungerar. 

Undervisningen och mötena med studenterna ses ofta som det centrala men det finns 

tendenser bland lärarna att de huvudsakligen arbetar på universitetet för att forska. 

”… undervisningen det är ju där man får kontakten med studenterna… annars sitter man 

ganska mycket för sig själv.” (Ip 6) 

”… när det fungerar bra är det hur kul som helst, när det fungerar mindre bra så är det inte 

jätteroligt.” (Ip 9) 

”… är här för att vi tycker att det är så roligt att träffa ungdomar… det ger så mycket med 

alla möten. Men sen är det ju mycket ensamarbete… i slutändan jobbar man ju själv.” (Ip 10) 

”Jag är mest intresserad av forskning… och helt ärligt, ibland är det ett nödvändigt ont att 

undervisa.” (Ip 3) 

Hur motiveras du att göra ett bra arbete i form av undervisning med hög kvalitet? 

Viktigt för motivationen vid undervisning är att lärarna har möjlighet att själva påverka vad 

de undervisar i. För många är motivationen förknippad med att arbetet ska kännas intressant. 

Till exempel kan det betyda att de får undervisa i specifika ämnen. Det är i många fall ämnet 

som gör arbetet intressant.  

”… jag tycker det är kul, speciellt om man får undervisa i sådant som man forskar i själv och 

brinner för.” (Ip 3) 

”… mycket intressant ämne… vi kanske är övermotiverade” (Ip 8) 

De som arbetar som lärare i företagsekonomi vid en organisation som Handelshögskolan vid 

Örebro Universitet bör ha en inre drivkraft som motiverar dem till att bedriva god 

undervisning. Det är viktigt att de känner att de gör ett bra jobb, en god insats och att de ger 

ett bidrag vid undervisningen. 

”… drivkraften kommer därifrån, alltså viljan att göra någonting bra.” (Ip 5) 

”… vill göra skillnad och bidra med någonting.” (Ip 5) 

”… man ska tycka det är roligt själv… ett kallyrke mera, som en präst.” (Ip 9) 

”Folk gör ju det för att de tycker det är roligt.” (Ip 9) 
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”Det är ju framför allt en självbevarelsedrift, man ställer sig inte i en situation och blir 

utbuad eller hånad, eller hur!?” (Ip 11) 

Undervisningen blir framförallt motiverande och stimulerande när interaktion uppstår med 

studenterna. Denna interaktion ökar ofta vid undervisning på högre utbildningsnivå. 

Motivation uppstår hos läraren när studenterna visar att de förstår ämnet och producerar 

kunskap tillsammans med läraren. Studentens motivation är viktig för lärarens motivation. 

”… ju högre nivå, ju roligare att undervisa då det blir mer interaktion…” (Ip 3) 

”… man triggas av studenterna… studenterna som är intresserade och ställer frågor, och 

man får delge något, det är en viktig faktor…” (Ip 7) 

”… att studenterna framförallt är motiverade, det är inte bara jag som ska vara 

motiverad…” (Ip 11) 

”… det viktigaste är att man har interaktion, att studenterna förstår.” (Ip 11) 

”… när man känner att studenter börjar förstå ämnet och börjar tycka det är kul och börjar 

förstå nyttan med det, det är nog det som motiverar.” (Ip 6) 

Hur viktigt är det för din egen motivation att bedriva god undervisning med 

intressanta uppgifter? 

Samtliga adjunkter och lektorer anser att intressanta arbetsuppgifter är viktiga för deras 

motivation. Något som de nämnde med intressanta arbetsuppgifter var den friheten som 

lärarna har att påverka sitt eget arbete. De har ett eget ansvar för att arbetet skall bli bra och 

det är upp till dem att göra uppgifterna roliga och intressanta. Detta kunde exempelvis göras 

genom att kombinera undervisning med sin egen forskning, utveckla kurser etc. De har ett 

ramverk att hålla sig inom, men annars får de lägga upp kursen precis som de vill. Något som 

också nämndes var att det är interaktionen med studenterna som gör undervisningen 

intressant.   

”Man kan ju utveckla kurser, och ta initiativ och skriva om saker och komma med idéer och 

då gör man ju själv, man får ju också ta ett ansvar själv då för att göra sina arbetsuppgifter 

intressant.” (Ip 10) 



34 
 

”Ja, frihet under ansvar är nog det stora för mig. Att jag med egen drivkraft kan påverka mitt 

arbete och göra lite som jag vill, att jag för ramverket bara och får köra fritt inom det. Det 

motiverar mig.” (Ip 6) 

”Det är väl jätteviktigt, alltså hur själva arbetsuppgifterna är utformade och så, det är väl det 

som är mest, som jag tycker påverkar min motivation mest att undervisa och så.” (Ip 3) 

”Det är ju klart att det är jätteviktigt att ha intressanta arbetsuppgifter och det har man ju om 

man lyckas kombinera ens intressen med den här undervisningsuppgiften. Man är ute, 

intresserad exempelvis av ett område man forskar i, exempelvis att få ut det också i form av 

undervisning.” (Ip 11) 

”Ja, alltså det, arbetsuppgiften om man säger så, att undervisa, det är ju en jättesporre. Det 

är ju fantastiskt kul att möta studenter och på något sätt vara med och diskutera och 

reflektera ihop med studenter.” (Ip 4) 

Hur viktigt är det för din egen motivation att bedriva god undervisning med 

befordringsmöjlighet? 

Denna aspekt anses inte motiverande för lärarna i avseende på undervisningen för att det finns 

få möjligheter att klättra i den akademiska hierarkin baserat på endast undervisning. Detta 

beror bland annat på att det är svårmätt. Vissa av de intervjuade lärarna anser dock att det 

borde finnas mer meritvärde i att vara en god undervisare. 

” …en som bara håller på med undervisning, det ska väldigt mycket till för att den personen 

ska ”höjas upp” i organisationen och få en högre status.” (Ip 5) 

”Det är så svårt att mäta hur bra lärare man är, det är ganska objektivt, ganska omöjligt.” 

(Ip 3) 

”det skulle behövas lite mer meritvärde på riktigt av att undervisa” (Ip 7) 

De adjunkter och lektorer som ägnar tid till forskning har en ambition att klättra högre i den 

akademiska hierarkin och ser möjligheten till detta som en viktig motivationsfaktor. Att göra 

detta var även motiverande för vissa, för att desto mer utbildad en lärare är, desto högre nivåer 

får läraren undervisa på. Så länge undervisningen är på grundnivå behövs ingen disputering 

men för att undervisa på kurser på högre nivå behövs i regel det. Det påpekades även att en 

person inte ses som en kvalificerad lärare innan personen har disputerat. 
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”Inom forskningsbiten är det karriärmöjligheten, det man mest siktar på.” (Ip 3) 

”sen kan det ju vara så att det kan vara stimulerande och vissa typer av 

undervisningsuppgifter kan man ju bara göra i princip om man kommit en bit på väg. Så 

exempelvis får man inte examinera, hos oss i alla fall, mastersuppsatser och knappt heller 

handleda sådana, om man inte disputerat.” (Ip 5) 

”Idag så är det mycket så att man inte betraktas som en kvalificerad lärare om man inte har 

disputerat.” (Ip 5) 

Den befordringsmöjlighet som finns att göra på ett administrativt plan, genom att bli 

enhetschef exempelvis, strävar ingen av de tillfrågade lärarna efter att bli. Anledningen till 

detta är för att individerna i den akademiska världen främst klättrar i hierarkin genom att göra 

en forskarkarriär och detta läggs på is under tiden som individen är chef. 

”Det är också så att det inte är särskilt meriterande att vara chef, utan om du ska satsa på att 

bli akademichef får du lägga forskningen åt sådan ett tag och det som i den här världen ger 

meritering är att bli doktor, docent, professor.” (Ip 7) 

Hur viktigt är det för din egen motivation att bedriva god undervisning med 

anställningstrygghet? 

Anställningstryggheten har inte visat sig vara någon framträdande motivationsfaktor för 

respondenterna. Anledningen till detta är främst att de som vi talade med hade 

tillsvidareanställningar och på så sätt inte behöver oroa sig för att bli av med jobbet. En annan 

aspekt som spelade in var också att flera respondenters expertis ligger inom områden som det 

finns brist på kompetent personal och de därför lätt skulle kunna få jobb någon annanstans.  

”Jag har ju haft fast tjänst i många år… det har aldrig funnits någon risk att man ska ha 

blivit satt på gatan. Plus att det är så att det finns en generell brist på sånna som jag… hade 

jag inte anställning här så skulle jag fått det någon annan stans.” Ip 5) 

Flera av adjunkterna och lektorerna berättade att de dock trodde att detta är en faktor som 

påverkar andra som inte har fått fasta tjänster ännu. Vissa påpekade att frånvaron av en fast 

tjänst kan verka motiverande för att de berörda då känner att de måste anstränga sig till sitt 

yttersta för att få fast anställning. Flera berörde problemet som kan uppstå när adjunkter eller 

lektorer känner sig för trygga i sin anställning. Då finns risken att de anstränger sig mindre, 

för att när de väl har kommit in i systemet ska det mycket till för att komma ur det.  
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”Ja, för min del är det ju inga problem om jag säger så. Men för andra är det ett stort 

problem och det är inte bra tycker jag att det ska vara på det viset att man inte känner sig 

väldig otrygghet då, att man har en slag tillfällig anställning och sen så vet man att man bara 

har det ett halvår, ett år osv.” (Ip 11) 

”personer som inte har varit fast anställda, de ger ju järnet mycket mer om man får uttrycka 

sig så. Då visar dom framsidan och är jätteduktiga och så har det lett till fast anställning och 

då lägger man ner.” (Ip 10) 

”det är svårt att få en tjänst på universitetet, men när du väl har fått den, sen kan du nästan 

inte bli av med den… det är motiverande i början för att du måste vara på tårna för att få en 

tjänst, men sen när du väl har fått den är det i princip som att gå i pension skulle man kunna 

säga.” (Ip 9) 

Hur viktigt är det för din egen motivation att bedriva god undervisning med 

uppskattning för utfört arbete? 

Uppskattning är något adjunkterna och lektorerna tycker spelar en stor roll, även om de 

kanske inte alltid säger det. De uppmärksammade också att det är mest den akademiska sidan 

som uppmärksammas inom organisationen. 

”Det är klart, då skulle man ju ljuga om man skulle säga att det inte hade betydelse. Då 

skulle man väl kanske också som människa vara ganska robotaktig om allting rinner av sig 

som vatten på en gås” (Ip 4) 

”Ja, alltså, jo, det är ju viktigt i viss mån. Det är det. Vi är ju inte mer än människor, så är 

det. Vi vill ja alla vara omtyckta liksom och uppskattade, så det är superviktigt, även om folk 

säger att det inte är det så är det ju det.” (Ip 9) 

Inom akademiska världen är det mest skrivandet och professur och sånt som räknas, 

vetenskapliga, det är ju det som räknas. (Ip 8) 

De anser att de sällan får uppskattning från sina chefer, utan det är mer att så länge ingen 

säger något är allting bra. För en del spelade detta mindre roll och de var ingen faktor för 

deras motivation, medan vissa skulle vilja ha mer uppskattning för det arbete de utför. De 

sade att det inte behövde vara stora saker utan till exempel att det kommer ett mail där det står 

att de utför ett bra arbete. 
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”Jag kan inte säga att jag saknar det väldigt mycket, nej. Det är viktigare att man har en stor 

frihet, det tycker jag.” (Ip 7) 

”Och här, ledningen överhuvudtaget, det är mer att man ska upprätthålla någon slags image 

då, att ”jag som chef här är så väldigt intresserad av dig” liksom. Men i realiteten finns det 

inte så mycket substans i det där utan det är mer, ja..vi går på här liksom.” (Ip 11) 

”Det är, sen vet jag inte om vi har någon speciell tradition inom det här ämnet här att chefer 

kommer och klappar folk på axeln. Det tror jag inte, utan det är väl mer att hälsan tiger 

still.” (Ip 4) 

”Det här jobbet som vi har, det är ju ganska ensamt på det viset och det är ganska sällan man 

får nån typ av uppskattning. Man går omkring och gör sitt jobb och det är i stort sett ingen 

som bryr sig tycker jag, överhuvudtaget från studenterna. Då har man kanske en levande 

kontakt, men man får ju inte den där feedbacken liksom att få en klapp på axeln ”vad duktig 

du är”.” (Ip 11) 

”Ja, absolut. Jag tycker inte att det visas överhuvudtaget om jag ska vara lite grinig på det 

sättet, mot vad jag har varit van tidigare både här och på andra ställen.” (Ip 10) 

”Fast i den här världen generellt, så får man väldigt lite uppskattning för ofta i den här 

seminariekulturen och sånt, då går det ju ut på att man ska hitta brister och man ska vara 

kritisk och sådär då va. Så det är ju väldigt sällan, alltså är man en sån här extrem sån 

person som måste bli lovebombad och få uppskattning hela tiden, då trivs man inte här.” (Ip 

9) 

”Här gör det inte det, vi har inte den kulturen. Men det har jag varit med om tidigare och då 

tycker jag att, tänk att bara kanske, det behöver inte vara varje vecka, men ibland så kommer 

det ett mejl som säger ”jäklar, vad ni gör ett bra jobb, vad kul det här är, nu fikar vi!”… Det 

behöver inte vara märkvärdigt, att jag får åka på den konferensen på hösten och den på våren 

och så vet jag att det blir nån uppskattning kanske till sommaren och till julen och nån liten 

kul grej man gör ihop och sådär.” (Ip 10) 

De ansåg även att studenternas uppfattning och feedback var viktigare än chefernas. Dock 

menade de att kursutvärderingarna inte var något bra system, utan utvärderingarna skulle ske 

under kursens löpande gång.  
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”Jag tror inte att det skulle motivera att så mycket uppskattning för chefen, få höra att du har 

gjort ett bra jobb, eller ja, det är ingen jättestor faktor i alla fall för min motivation. Utan det 

är väl mer studenternas uppfattningar och sånt som jag tycker är viktigt.” (Ip 3) 

”Det viktigaste tror jag är att få uppskattning av studenterna, att dom har lärt sig något och 

tycker att det är roligt det dom lärt sig. Dom behöver inte älska ämnet men att dom förstår 

och uppskattar ämnet och tycker att det gett något, undervisningen.” (Ip 6) 

”Jag tror att utvärderingen är ju till för läraren och lärarens framtid eller lärargrupperna 

och studenterna som ska bli bättre och då tycker jag att man ska ha en utvärderingsprocess 

som då håller på under utbildningens gång. Till exempel att vi diskuterar saker och ting och 

har en öppen dialog, jag skulle vilja att ni, och att man, liksom en dialog mellan lärare och 

studenter där man utvärderar och diskuterar tillsammans levande och interaktivt liksom.” (Ip 

11) 

”…jag tycker nog att de bästa kursutvärderingarna får man under kursens gång. Då har man 

ju möjlighet att få reaktioner eller synpunkter som man kan förändra eller rätta till.” (Ip 4) 

Uppskattning från kollegorna var även det något som nämndes under intervjuerna och där 

berättade de att det var svårt att få uppskattning från varandra eftersom den ena läraren inte 

vet hur det går för den andra. 

”Ja, där funkar det ju inte som så utan där får man uppskattningen ifrån studenter, eftersom 

att de andra lärarna vet ju inte hur det går för en i undervisningen egentligen, det är ju svårt 

att se.” (Ip 7) 

”Visst, mer av teamarbete där man jobbar med lärarlag och liknande. Det är alltid kul att 

vara två på en kurs, men då har man olika delar av kursen och kunna prata med varandra det 

är ju iof viktigt.” (Ip 7) 

”Ja, det kan det väl göra, men jag tror inte att generellt är man väl inte så jättebra på att 

berömma och uppmuntra varandra, det tror jag inte. Nej, det tror jag faktiskt inte.” (Ip 10) 

De priser som finns att vinna, till exempel studenternas pedagogiska pris är inget som får 

lärarna att bedriva en bättre undervisning. 
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”Men nej det är ingenting jag strävar efter. Nej, jag gör inte det i alla fall! Jag tror inte det, 

jag har knappt aldrig tänkt på dem, absolut inte.” (Ip 9) 

Hur viktigt är lönen för din egen motivation att bedriva god undervisning? 

Alla adjunkter och lektorer anser att lönen är viktig för att försörja sig, men det är inte den 

som främst motiverar dem i det dagliga arbetet. Flera lärare berättade att de skulle kunna få 

mycket högre lön ute i näringslivet än vad de har här och att det därför är andra aspekter som 

driver dem till att arbeta som adjunkt eller lektor. Vissa sade också att de förmodligen skulle 

anstränga sig mindre om de fick sämre lön men inte nödvändigtvis mer om de får löneökning.  

”Det är klart att man vill ha en lön man kan överleva på, på ett bra sätt. Lönen är inte 

oviktig, absolut inte” (Ip 6) 

”Lön är väl alltid viktigt, man får pengar för sin insats” (Ip 11) 

”Om det var lönen det handlade om skulle ingen av oss vara här.” (Ip 4) 

”Jag skulle kunna höja lönen mellan 50-80% om jag skulle gå ut i ett privat företag” (Ip 6) 

”Men det är klart att, hade man haft 15000 kr mindre i månaden då hade man väl ansträngt 

sig ännu mindre troligen. Men det är inte säkert att, jag hade inte ansträngt mig mycket mer 

om jag hade 15000 kr mer i lön” (Ip 9) 

Vad är mest motiverande för dig att bedriva en god undervisning? 

En av de viktigaste faktorerna för motivationen att bedriva god undervisning i 

företagsekonomi vid Handelshögskolan i Örebro är den frihet arbetet för med sig. Friheten att 

få påverka och lägga upp arbetet individuellt och friheten att få disponera sin egen tid. 

”… när man har småbarn som jag är det ett jäkligt bra jobb.” (Ip 3) 

”… arbetsförhållandena lockar speciellt. Det är ett fritt jobb.” (Ip 3) 

”… frihet under ansvar är nog det stora för mig. Att jag med egen drivkraft kan påverka mitt 

arbete och göra lite som jag vill.” (Ip 6) 

”Det är i få andra miljöer man kan gå in och sätta sig med en kollega och diskutera allt från 

ett filosofiskt problem till vilket samhällsproblem som helst och sitta liksom en halv dag.” (Ip 

5) 
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Självbevarelsedriften och driften att vilja utföra ett gott arbete är något som också motiverar 

vid undervisning. Men också att de har tillräckliga resurser för att kunna göra det. De vill vid 

tidstilldelningen till kurser få tillräckligt med tid så de kan genomföra kurserna på ett 

tillfredsställande sätt så att alla inblandade parter känner sig nöjda. Resurserna känns dock 

ofta knappa och en del anser att de inte har den tid som skulle behövas att ägna åt studenterna. 

”… att man har tillräckligt med tid och resurser att hinna göra ett bra jobb… Det blir mindre 

och mindre resurser.” (Ip 9) 

”Tidstilldelningen… om det är väldigt snålt tilltaget med resurser i form av de timmar jag får. 

Då verkar det hämmande för motivationen.” (Ip 7) 

”… att utföra ett gott hantverk… att genomförd kurs uppfattas av studenter som värdefull.” 

(Ip 4) 

Många lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Örebro är motiverade att bedriva 

undervisning på grund av det ämne de undervisar i. Denna motivation kan dock ökas 

ytterligare om de ges utrymme att ha en interaktion med världen utanför universitetet. Att de 

får möjlighet att hämta inspiration och kunskap från konferenser och näringslivet för att dela 

med sig av vid undervisningen. Ett annat sätt att öka sin motivation är att se till att uppgifterna 

hela tiden är intressanta, till exempel att förändra uppgifterna genom att ta till sig ett nytt 

ämne och på så sätt få en ny utmaning. 

”… just nu så är det ju ämnet… att få tänka på saker man inte tänkt på först.” (Ip 8) 

”… jag är en ytterst förändringsbenägen person som vill ha nytt och nytt och utmaningar 

hela tiden… jag lever ju för utmaningar och förändringar.” (Ip 10) 

”… stimulansen och kontakten med samhället utanför… att arbeta med intressanta projekt 

och återföra den här kunskapen…” (Ip 11) 

”… det gäller att ha stimulerande och roliga arbetsuppgifter. Att dom är det tror jag är att 

det är varierat.” (Ip 5) 
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5. Analys 

5.1 Intressanta arbetsuppgifter 

Intressanta arbetsuppgifter är enligt adjunkterna och lektorerna en av de viktigaste faktorerna 

för motivationen vid undervisning. Många anser att det följer med arbetet och det är upp till 

sig själv att se till att uppgifterna blir intressanta. Lärarna har oftast möjlighet och frihet att 

själva vara med och påverka deras eget arbete. Med intressanta arbetsuppgifter menar lärarna 

oftast interaktionen med studenter som uppstår vid undervisning samt det ämne de undervisar 

i. För att lärarna ska uppleva deras arbete som intressant krävs i många fall kontinuerlig 

förändring och utveckling av arbetsuppgifterna. Detta kan göras genom att till exempel ta till 

sig ett nytt ämne och undervisa på en kurs de tidigare inte medverkat på. 

Enligt Carolyn Wiley är intressanta arbetsuppgifter en av de fem främsta faktorerna för 

människors motivation i arbetet. Herzberg menar att när arbetet i sig innebär intressanta 

arbetsuppgifter leder detta till tillfredsställelse och är då en motivationsfaktor. Då de flesta 

lärarna anser att de har intressanta arbetsuppgifter, möjlighet att utvecklas och få nya 

utmaningar samt frihet att experimentera befinner de sig på Abraham Maslows högsta 

behovsnivå och ägnar sig åt självförverkligande. Teorin går dock ut på att alla behov på 

nivåerna under ska vara uppfyllda. Med detta är det inte sagt att de är det utan det finns 

faktorer på de lägre nivåerna som lärarna anser inte är uppfyllda. Maslows behovsteori är 

därför inte optimal att förklara lärarnas motivationssituation men bekräftar dock vikten av att 

ha intressanta arbetsuppgifter. Även J. Richard Hackmans motivationsteori understryker 

betydelsen av arbetsinnehållet. Han menar att om arbetsuppgifterna upplevs som meningsfulla 

och intressanta kommer motivationsnivån vara hög. Detta bekräftas av lärarna då de anser att 

intressanta arbetsuppgifter är bland de viktigare faktorerna för motivationen. 

Cheferna arbetar med detta genom att årligen ha samtal med lärarna där lärarna själva får yttra 

sig och vara med och påverka upplägget på deras arbetsuppgifter. Det utförs också, enligt 

cheferna, arbete med kompetensbreddning och vidareutbildning vid tillfällen när det finns 

resurser till detta. Kompetensbreddningen leder till att lärarna kan undervisa på ett bredare 

spektrum av kurser, ta till sig nya utmaningar och utveckla deras kompetens. Vidareutbildning 

kan innebära att universitetet gör en adjunktssatsning och låter en adjunkt gå en 

forskarutbildning och disputera och få en lektorsanställning. En sådan förändring kan leda till 

att läraren i fråga kan undervisa på en högre nivå än tidigare och på så sätt skaffa sig nya 
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utmaningar. Cheferna arbetar också med att göra rullande scheman över kurserna så att lärare 

inte undervisar i samma kurs för länge och riskerar att tröttna och få en lägre motivation. 

5.2 Befordringsmöjlighet 

Befordringsmöjligheter kan innebära antingen möjligheten att klättra i den akademiska 

hierarkin eller möjligheten att klättra i den administrativa hierarkin. Befordringsmöjligheten i 

den administrativa hierarkin är enligt alla tillfrågade lärare helt ointressant. Enhetschef är en 

tidsbestämd position där lärare sitter en viss tid för att efter utgången period gå tillbaka till 

sina ursprungliga arbetsuppgifter. Lärarna anser att denna befordring snarare är ett hinder då 

de exempelvis får mindre del av arbetstiden att ägna åt forskning. Enligt de flesta adjunkter 

och lektorer verkar inte heller befordringsmöjlighet i den akademiska hierarkin motiverande 

för undervisningen då de anser att det saknas möjlighet att klättra baserat på undervisning. Det 

finns dock tendenser till en saknad av en sådan möjlighet från lärarnas sida. De som sysslar 

med forskning däremot ser den egna utvecklingen i den akademiska karriären som central och 

viktig för motivationen vid forskning. 

Denna faktor att klättra i den akademiska hierarkin kan ses som att den har en indirekt 

påverkan på lärarnas motivation. Genom att klättra på den akademiska karriären ökar läraren 

sin kompetens och de områden denne kan undervisa i. Till exempel kan lärarna inte undervisa 

i forskarutbildningar om de inte genomgått en sådan själv. Många lärare påpekade att det är 

interaktionen med studenterna som är motiverande och stimulerande vid undervisningen och 

att denna interaktion ökar vid undervisning på högre nivåer. Genom att då genomgå en 

forskarutbildning kan läraren undervisa på högre utbildningsnivåer och på så sätt få en ökad 

interaktion med studenterna och med det öka motivationen. 

Befordringsmöjlighet och möjlighet att klättra i organisationen är enligt Carolyn Wiley en av 

de fem viktigaste faktorerna för motivation i arbetet. Detta anser vi inte stämmer in på lärare i 

företagsekonomi på Handelshögskolan i Örebro då de inte ser befordringsmöjligheten som en 

direkt faktor för motivation vid undervisning. Frederick Herzberg menar att en persons status 

i organisationen endast påverkar trivseln och är därför enbart en hygienfaktor och kan inte 

verka motiverande. Dock kan en ökad status och befordring leda till att personen i fråga får 

mer ansvar, möjlighet att växa i organisationen och uppskattning som påverkar en persons 

tillfredställande och är då enligt Herzberg motivationsfaktorer. 

Det görs på universitetet vissa satsningar för lärarnas möjligheter att klättra i den akademiska 

hierarkin. Till exempel kan lärare anmäla sig för att prövas till att bli ”särskilt meriterad 
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lärare” som, enligt akademichefen, har samma status som en docenttitel i 

forskningssammanhang. Denna möjlighet har dock ingen av de intervjuade lärarna nämnt och 

akademichefen nämnde att det inte heller var någon lärare i företagsekonomi som anmält sig 

att bli prövad. Det tolkar vi som att de inte är medvetna om att den möjligheten finns, 

alternativt att de inte anser att denna titel har något meritvärde och inte anmäler sig själva av 

den anledningen. Ett annat arbete som har utförts för lärarnas akademiska befordring är 

adjunktssatsningar där adjunkter fått möjlighet från universitetet att disputera och bli lektorer. 

Dessa satsningar är dock resurskrävande och görs endast när resurser finns till detta. 

5.3 Anställningstrygghet 

Enligt adjunkterna och lektorerna är inte faktorn anställningstrygghet nämnvärt 

motivationsfrämjande för undervisningen. Detta kan bero på att de vi pratat med har varit 

tillsvidareanställda och/eller undervisar i ett ämne där det råder brist på den expertis de 

besitter. Lärarna tror dock att det kan vara en faktor som påverkar motivationen hos en person 

som inte innehar en fast anställning. En risk, enligt de tillfrågade lärarna, är att när väl en fast 

anställning tilldelats kan vissa bli bekväma och inte anstränga sig i samma utsträckning som 

innan. 

Enligt Herzberg är anställningstryggheten en hygienfaktor och vi instämmer i detta till viss 

del. Vi tror att den fungerar som en hygienfaktor när människor är fast anställda och som en 

motivationsfaktor när en individ inte är det. I Maslows behovstrappa går anställningstrygghet 

in under trygghetsbehovet. De intervjuade lärarna har fått detta behov tillgodosett och 

motiveras således inte av det längre. Maslow har kommenterat att beroende på personers 

preferenser ser uppbyggnaden på behovshierarkin olika ut från individ till individ. De 

individer som lärarna nämnde som ännu inte fått fast anställning och detta behov 

tillfredsställt, tror vi inte främst motiveras av trygghetsbehovet, utan att det finns faktorer av 

större vikt som i första hand leder till motivation, exempelvis behovet av självförverkligande.  

De flesta lärare i företagsekonomi på Handelshögskolan har tillsvidareanställning. Det sätt 

som cheferna arbetar med anställningstryggheten är genom ett utvecklingsprojekt som går ut 

på att bredda lärarnas kompetens. Detta leder till att lärarna kan undervisa inom fler ämnen 

och flyttas till de ämnen där det behövs fler lärare. På detta sätt behöver cheferna förmodligen 

inte använda sig av mer anställda än vad de har och kan på samma gång motivera lärarna 

genom att de får nya utmaningar samt ny kunskap.  
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5.4 Uppskattning för utfört arbete 

Adjunkterna och lektorerna är överens om att goda lärargärningar sällan uppmärksammas 

utan att prestationer i forskningssammanhang väger tyngre. Uppfattningen skiljer sig mellan 

cheferna och lärarna angående denna faktor. Det finns lärare som gärna skulle se mer 

uppskattning från chefernas håll. Cheferna anser dock att det inte finns någon kultur på 

Handelshögskolan där chefer behöver visa sina medarbetare uppskattning. Uppskattning från 

cheferna var inte viktigt för alla men det finns de som anser att det ökar deras motivation. 

Kollegorna har lättare att visa uppskattning men det sker också mer sällan än önskvärt enligt 

adjunkterna och lektorerna. Då lärarna ofta undervisar ensamma vet varken chefer eller 

kollegor om läraren utfört något extra bra vid undervisningen och detta leder till att det är 

svårt att uppmärksamma prestationer vid undervisning. 

Viktigare är den uppskattning de får från studenterna. Det finns få system att visa 

uppskattning för utfört arbete vid Handelshögskolan i Örebro. Kursutvärderingar kan ses som 

ett system för att visa uppskattning. Lärarna anser dock att detta inte är något vidare system då 

det snarare förknippas med utvärdering och kontroll från ledningen. Men då lärarna anser att 

studenternas uppfattningar är viktigare skulle ett, enligt lärarna, bättre system för uppskattning 

kunna utformas. Eventuellt ett system där studenterna får dela med sig mer löpande under 

kursernas gång av deras uppfattningar. Ett omtyckt system för uppskattning är ”studenternas 

pedagogiska pris”. Priset är inget som verkar motiverande bara genom att finnas men 

uppskattas vid utdelning. 

Många lärare har påpekat att arbetet innebär mycket ensamhet. Detta kan göra att 

uppskattning är viktigt och att den kan visas på många olika sätt. Från studenter kan det visas 

genom till exempel att de är intresserade och har offrat tid på att förbereda sig innan ett 

seminarium. De lärare som önskar mer uppskattning från chefer menar att det inte behövs 

något stort men något. Till exempel ett mail som uppmärksammar en god gärning, att en 

gemensam aktivitet styrs upp eller en gruppbelöning. 

Uppskattning för utfört arbete är generellt viktigt för motivationen att bedriva undervisning 

hos lärarna i företagsekonomi på Handelshögskolan i Örebro. Denna faktor ökar, enligt 

Frederick Herzberg, tillfredsställelsen hos personer och verkar motiverande. På Abraham 

Maslows behovstrappa är behovet för uppskattning för utfört arbete den fjärde nivån av fem. 

Denna nivå är tillviss del uppfylld men många saknar till viss del uppskattning för det arbete 

de utför. 
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Trots att chefernas uppfattning skiljer sig mot lärarnas vad gäller behov av uppskattning utförs 

vissa åtgärder som främjar möjligheterna att visa uppskattning. Bland annat uppförs lärarlag 

där lärarna jobbar tillsammans med kurser och kan på så sätt få mer inblick i varandras arbete. 

Det leder till att lärarna lättare kan uppmärksamma när någon gör något bra. Något som 

uppskattas och ses som uppskattning av lärarna är möjligheter att få åka på konferenser. 

Genom att till exempel låta intresserade lärare åka på konferensen ”Fekis” känner de att de är 

sedda och att de blir uppskattade för att vara intresserade av undervisning. Vi anser att det är 

viktigt att uppskatta lärarna för goda undervisningsprestationer skilt från goda 

forskarprestationer då många lärare som håller på med undervisning ibland känner sig 

bortglömda. 

5.5 Lön 

Lärarna anser att lönen är viktig för att kunna försörja sig och att den motsvarar deras insatser. 

Den är dock inte den faktor som främst motiverar dem i undervisningen, utan det är andra 

faktorer som exempelvis friheten i arbetet. Troligen skulle de heller inte anstränga sig mer om 

de fick löneförhöjning, men sänka sina prestationer om lönen skulle bli lägre. 

Vi anser att lönen verkar ligga på en nivå som är tillfredställande för lärarna. Antar vi att den 

skulle ligga på en lägre nivå och de andra faktorerna som ses som mer motiverande inte 

kompenserar för den låga lönen, finns risken att lärarna skulle söka sig bort från 

Handelshögskolan. Lönen verkar således inte motiverande att bedriva en god undervisning 

utan är viktig för att inte skapa missnöje bland lärarna. 

Herzberg klassificerar lönen som en hygienfaktor, som inte i sig leder till motivation men till 

trivsel. Vi tycker att det stämmer att lönen är en hygienfaktor och inte en motivationsfaktor 

för lärarna. Detta på grund av att det tycks finns andra faktorer som påverkar deras motivation 

i högre utsträckning. Enligt Wiley är lönen en av de främsta motivationsfaktorerna i arbetet. 

Detta håller vi inte med om av samma resonemang som ovan. Enligt Maslow är lönen ett 

primärbehov som behöver tillgodoses för att den anställda överhuvudtaget ska vilja arbeta. Vi 

håller med i detta resonemang och anser att det verkar stämma överens med lärarnas synsätt, 

skulle lönen inte vara tillfredsställande skulle de förmodligen söka sig någon annanstans.  

Lönen är den faktor, enligt vår uppfattning baserat på intervjusvaren, som cheferna främst 

arbetar med. Akademichefen är den personen som ansvarar för lönesättningen och hon tar 

hjälp av enhetscheferna för att få ett så bra underlag som möjligt att sätta tillfredsställande 
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löner. För att lärarna ska känna sig rättvist behandlade vid lönesättningen kan en personlig 

motivering erbjudas varför lönen är som den är. 

Enligt rättviseteorin vill alla individer ha en lön som motsvarar den insats de lagt ner i arbetet. 

Om de känner att de har fått en för låg lön jämfört med sina kollegors insatser hämmar det 

deras motivation. Därför anser vi att akademichefens arbete, att hon ska kunna motivera varje 

enskilds individs lön, är viktigt. 

5.6 Frihet 

Friheten att lägga upp arbete som de vill och friheten att disponera över sin egen tid är en 

faktor som lärarna nämnde var motiverande. Att inte cheferna kontrollerar vad de gör i minsta 

detalj på deras arbetstid utan de får fria händer att lägga upp arbetet som de vill och 

exempelvis arbeta hemifrån vissa dagar så länge som de gör det som skall bli gjort. De har ett 

eget ansvar över att deras arbete blir gjort och cheferna litar på att de gör det. 

Enligt Herzberg är ansvar en faktor som verkar motiverande för de anställda. Detta håller vi 

med om, eftersom många lärare beskrev friheten som något som främst motiverande dem i 

undervisningen. I Maslows behovshierarki faller det under behovet om självförverkligande, 

det handlar om att cheferna litar på sina anställda och låter dem själva lägga upp sitt arbete. 

Hackman beskriver i sin teori om att det är motiverande för de anställda om de får vara med 

och besluta samt planera sin egen arbetsprocess. De tillfrågade lärarna har stort inflytande 

över sitt eget arbete och blir således enligt Hackmans teori motiverad av detta.   

Samtidigt som lärarna tycker att det bara är positivt med detta upplägg, tror vi att det även kan 

leda till negativa effekter. Ett exempel är det ensam arbete som skapas och som vissa lärare 

påpekade var tråkigt. De hade ingen aning om hur de gick för deras kollegor eller vad de 

arbetade med. Detta kan kanske leda till en sämre gemenskap bland de anställda och till att 

uppskattning för utfört arbete blir svårt att visa. En annan negativ aspekt är att de har 

möjlighet att prioritera vissa arbetsuppgifter som de anser är roligare så att andra 

arbetsuppgifter blir lidande. Exempelvis kan undervisningen, som vissa lärare beskrev som ett 

nödvändigt ont, kanske bli påverkad negativt av detta. 

Vi anser att lärarna får friheten som de vill ha av sina chefer och är nöjda med detta. Vi tror 

också att om friheten i arbetet skulle tas bort, skulle antagligen detta leda till att lärarna i 

företagsekonomi söker sig till andra arbetsplatser. 
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5.7 Administrationen runt kurser 

I intervjusvaren framgår att det är viktigt för lärarnas motivation att bedriva god undervisning 

att det administrativa kring kurser fungerar på ett tillfredställande sätt. Med det administrativa 

menar vi bland annat att information till studenter går fram gällande schema, schemaändringar 

och kurslitteratur. Att lokaler finns tillgängliga, att Black Board fungerar, att betygsättningen 

fungerar, etcetera. Dessa faktorer kan sannolikt även vara motiverande för studenter vid 

universitetet. Om studenterna känner sig väl omhändertagna och får tillgång till relevant 

information ökar engagemanget och risken minskar att studenterna känner sig missnöjda och 

att detta missnöje går ut över läraren. Många lärare har också påpekat att studenternas 

motivation och engagemang verkar positivt på deras egen motivation. Lärarna anser också att 

det är viktigt att tidstilldelningen vid kurserna är tillräcklig så de har resurser att lägga upp 

undervisningen på ett bra sätt. Resurserna var något som de redan nu ansåg var knappa och 

som hela tiden blir mindre och mindre. 

Enligt Frederick Herzberg verkar organisationens administration endast som en hygienfaktor. 

I detta fall skulle administrationen kunna vara är en motivationsfaktor. Dock kan det vara 

tänkbart att denna faktor indirekt verkar motiverande vid undervisning. I själva verket kan det 

vara studenternas missnöje som minskar eller deras motivation som ökar och detta kan visa 

sig i form av uppskattning. Uppskattning för goda prestationer är enligt Herzberg en 

motivationsfaktor. Alltså kan det vara uppskattningen och inte den väl fungerande 

administrationen som leder till lärarens ökade motivation. Oavsett om en väl fungerande 

administration verkar motiverande direkt eller indirekt så blir utfallet det samma i slutändan, 

lärarnas motivation ökar.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som verkar motiverande för 

undervisning enligt lärare i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Örebro Universitet. 

Detta jämfördes sedan med enhetschefernas och akademichefens arbete med lärarnas 

motivation till att bedriva god undervisning. 

Den frihet arbetet för med sig verkar vara en av de viktigare motivationsfaktorerna för lärarna 

då denna faktor togs upp av de flesta respondenterna. Denna faktor togs även upp i 

sammanhang med andra motivationsfaktorer som till exempel intressanta arbetsuppgifter och 

lön. Det visade sig att behovet av högre lön minskar genom att lärarna har mer frihet i hur de 

lägger upp sitt arbete. Genom att cheferna visar lärarna att de litar på dem och ger dem 

möjlighet att själva ta ansvar och utforma sitt arbete, arbetar de på så sätt med att bibehålla 

och öka deras motivation. 

Den andra motivationsfaktorn som visat sig vara bland de viktigare är intressanta 

arbetsuppgifter. Denna faktor är kopplad till bland annat friheten då friheten att utforma sina 

arbetsuppgifter under eget ansvar bidrar till att arbetet blir intressant för individen.  Med 

intressanta arbetsuppgifter menas, beroende på intresse, ämnet de undervisar i eller 

undervisningen i sig, ofta på grund av interaktionen med studenterna. Cheferna bidrar till att 

arbetsuppgifterna blir intressanta genom att låta lärarna rotera på kurserna och ge dem nya 

utmaningar i form av till exempel kompetensbreddning och utbildning. 

Enligt lärarna är det svårt att klättra i den akademiska hierarkin endast baserat på 

undervisning då goda lärarprestationer ofta är svåra att mäta. Befordringsmöjlighet kan dock 

ses som en indirekt motivationsfaktor då den kan kopplas till att skapa intressanta 

arbetsuppgifter. Genom att klättra i den akademiska hierarkin kan lärarna bland annat få 

tillgång till nya utmanande och intressanta arbetsuppgifter. Till exempel kan en adjunkts 

motivation öka om denne får möjlighet att utbilda sig och blir lektor för att kunna undervisa 

på en högre utbildningsnivå. Sådana möjligheter har tidigare getts av Örebro Universitet men 

ges bara då det finns gott om resurser då de är resurskrävande. 

En ny satsning som gjorts vid Örebro Universitet är att skapa ett system för att ge möjlighet 

att meritera sig baserat på undervisning. Detta kan göras genom att prövas att bli en ”särskilt 
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meriterad lärare”. Denna möjlighet verkar dock inte ha uppmärksammats bland lärarna i 

företagsekonomi då ingen av lärarna som intervjuats nämnt den.  

Anställningstryggheten och lönen är faktorer som enligt lärarna själva inte har stor betydelse 

för motivationen att bedriva god undervisning. Respondenterna är tillsvidareanställda 

och/eller känner sig trygga i sin anställning på andra sätt vilket resulterar i att de inte känner 

någon otrygghet i sin anställning. Lönen har bara betydelse i den bemärkelsen att den behövs 

för att överleva och täcka den insats de lägger ner i arbetet. Vi drar slutsatsen att så länge 

dessa faktorer finns har de ingen särskild inverkan på motivationen. Trots detta arbetar 

cheferna aktivt med dessa faktorer och vi anser att detta arbete är viktigt då frånvaron av 

dessa faktorer skulle verka negativt på motivationen. 

Till viss del skiljer sig uppfattningarna gällande uppskattning för utfört arbete. Vissa lärare 

anser att det saknas och skulle behövas mer uppskattning från chefer och kollegor medan 

andra inte anser att det är viktigt. Den uppskattning som de flesta tycker vara mest 

betydelsefull är den från studenter. Studenternas uppskattning visar sig främst genom 

interaktion snarare än genom kursutvärderingar. Då uppskattning saknas av vissa lärare anser 

vi att chefer bör visa uppskattning till exempel genom små handlingar som inte kräver mycket 

av varken tid eller resurser. En annan utformning av kursutvärderingarna kan också vara ett 

sätt att bättre ge feedback och öka motivationen hos lärarna då de idag tenderar att se 

utvärderingarna mer som ett kontrollsystem. 

Tidstilldelningen på kurserna är också en aspekt som enligt lärarna är viktig för motivationen 

samt för möjligheten att bedriva god undervisning. Om de inte får tillräckligt med tid 

tilldelade på kurserna sänks lärarnas motivation. Resurserna vid tidstilldelningen är något som 

lärarna upplever blir knappare. 

Det framgick av intervjuerna att administrationen kring kurserna har betydelse för lärarnas 

motivation att bedriva god undervisning. De administrativa funktionerna har även betydelse 

för studenternas motivation vilket i sin tur påverkar lärarnas motivation. Vi som studenter har 

mycket att vinna på att anstränga oss och aktivt delta i undervisningen och interagera med 

läraren då det bland annat bidrar positivt till vår egen lärprocess när läraren är motiverad. 
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Bilagor 

Intervjufrågor till lektorer & adjunkter 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Hur är din arbetstid fördelad över dina arbetsuppgifter? 

Hur ser du på undervisningen som arbetsuppgift? 

Hur motiveras du att göra ett bra arbete i form av undervisning med hög kvalitet? 

Hur viktigt är det för din motivation i arbetet med undervisning med intressanta 

arbetsuppgifter? 

Hur viktigt är det för din motivation i arbetet med undervisning att ha befordringsmöjlighet 

och möjlighet att klättra i organisationen? 

Hur viktigt är det för din motivation i arbetet med undervisning med anställningstrygghet? 

Hur viktigt är det för din motivation i arbetet med undervisning att få uppskattning för utfört 

arbete? 

Hur viktig är lönen för din motivation i arbetet med undervisning? 

Vilken motivationsfaktor anser du är viktigast för din motivation i arbetet med undervisning? 

  



Intervjufrågor till enhets- & akademichef 

I korta drag, vilka är dina arbetsuppgifter? 

Arbetar ni i organisationen aktivt med motivationsfrågor för adjunkter och lektorer? 

På vilket sätt? 

Vilket utrymme anser du att ni har att påverka de faktorer som verkar motiverande för 

adjunkter och lektorer? 

Skiljer sig arbetet med motivationsfrågorna åt på individnivå? 

På vilket sätt? 

Arbetar ni med motivation generellt eller skiljer sig arbetet beroende på adjunkternas och 

lektorernas arbetsuppgifter? Forskning, undervisning, osv. 

På vilket sätt? 

Hur arbetar ni med motivation utifrån dessa specifika faktorer: 

 Intressanta arbetsuppgifter? 

 Befordringsmöjlighet & möjlighet att klättra i organisationen? 

 Anställningstrygghet? 

 Uppskattning för utfört arbete? 

 Hög lön? 

 


