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Ungdomars uppfattning om arbetsförmedlares påverkan 
på deras motivation att söka arbete 

 
Sejla Jusic och Sofi Sjöqvist 

 
 

Arbetslösheten i Sverige är i dag högre än på flera år. Ungdomar är en av de 
grupper med störst andel arbetslösa. Tidigare studier har visat att när en 
person känner att den har svårt att få ett arbete kan person motivation att 
söka arbete minska. Även längden på arbetslöshetsperioden påverkar 
motivationen. Arbetsförmedlingen har som uppgift, bland annat att 
kontrollera att arbetslösa ungdomar följer sina uppgjorda handlingsplaner, 
men också att motivera de arbetssökande. Syftet med denna studie (n=132) 
är att undersöka hur de arbetssökande ungdomarna anser sig bli motiverade, 
trots arbetsförmedlarnas dubbla roller. Studien visade att bemötande, 
engagerande och tilltro till den arbetssökandes förmåga att få ett arbete var 
mest betydelsefullt för ungdomarnas motivation att söka arbete.    
 
Key words: unemployment, motivation, youth, employment office.  

 
 

Inledning 
 
I början av året 2009 varslades fler personer än året innan. Statistiken från 
Arbetsförmedlingen (AF) visar att i mars 2009 varslades 15 986 personer i jämförelse med 
statistiken från mars 2008 då 2 318 personer varslades. Det fanns nästan 4 % arbetslösa 
ungdomar, mellan 18 och 25 år, i hela Sverige under 2008, medan samtliga arbetslösa i riket 
under samma period var mer än 2 %. För gruppen ungdomar har arbetslösheten år 2009 ökat 
med 16 000 personer i jämförelse med år 2008 (Arbetsförmedlingen, 2009). 

Enligt AFs formulering är en person arbetslös om han eller hon inte deltar i något 
arbetsmarknadspolitiskt program samt omgående kan träda in på arbetsmarknaden. Vidare, en 
person är långtidsarbetslös om den varit arbetslös i mer än sex månader. Ungdomar upp till 25 
år, anses vara långtidsarbetslösa efter 100 dagars arbetslöshet. Dock räknas arbetssökande 
som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program inte som långtidsarbetslösa (Rantakeisu, 
2009).  

Även regeringen lyfter fram ungdomars särskilda risk för arbetslöshet. Arbetslösheten är 
högre bland ungdomar än vad arbetslösheten är för den totala befolkningen. Det finns flera 
anledningar till varför ungdomarna behöver bryta sin arbetslöshet, antingen genom utbildning 
eller genom arbete. Regeringen menar bland annat, att brytandet av arbetslösheten kan 
motverkar utanförskap. För att få ut ungdomar i arbetslivet har regeringen därför infört 
jobbgarantin för ungdomar (Regeringen, 2008). För att tillhöra gruppen som har rätt till 
jobbgaranti för ungdomar skall den arbetslösa vara mellan 16 och 25 år (Arbetsförmedlingen, 
2009).  

Arbetslösheten omfattar alla åldersgrupper. Detta har lett till fler arbetssökande per 
utannonserat arbete, vilket innebär att konkurrensen om jobben har hårdnat. Ungdomar blir då 
hårdare drabbade eftersom de på grund av låg ålder, generellt inte har arbetslivserfarenhet i 
samma utsträckning som äldre individer. Det innebär att ungdomarna riskerar att konkurreras 
ut, exempelvis av personer som har högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet 
(Kontaktperson på Arbetsförmedlingen, personlig kommunikation, 20090327).  
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Vad är motivation? 
 
En individs motivation att sträva efter ett visst mål är en produkt av förväntningar av själva 
målet och värdet av att uppnå målet, exempelvis att finna ett arbete. Ryan och Deci (2000, s. 
54) skriver att “To be motivated means to be moved to do something”, det vill säga att bli 
motiverad innebär att man blir påverkad till att göra någonting. Författarna menar att om en 
person genomför något eller inte, har att göra både med målet och med graden av hur 
motiverad personen är att genomföra handlingen (Ryan & Deci, 2000). 
Inre motivation kan definieras på olika sätt. Ryan och Deci (2000, s. 56) skrev att “Intrinsic 
motivation is defined as the doing of an activity for its inherent satisfactions rather than for 
some separable consequence.” Inre motivation definieras som att genomförandet av en 
aktivitet sker för aktivitetens egen skull, istället för någon separat följdeffekt. Inre motivation 
driver individen till handlingar för att handlingen i sig är tillfredsställande och har ett värde 
för individen. Genomförandet av en handling avgörs av varför personen skall utföra 
handlingen och hur motiverad personen är att utföra aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). 

Sansone och Thoman (2006) menade att det är viktigt att påpeka kontextuella faktorer 
(ålder, kultur och personliga drag) kan rikta motivationen i vissa situationer från direktiven av 
motivation i en viss situation.  Direktiven är avspeglade av individens mål. Dessa mål 
avspeglar ”vad” och ”varför”. Med ”vad” menas exempelvis göra klart en viss uppgift eller få 
bättre betyg än sina kamrater. Med ”varför” menas att uppnå något eller att ha kul. Den 
motivation som är associerad till dessa mål varierade i intensitet beroende på hur mycket 
individen värderar dessa mål samt hur mycket de ville uppnå dessa mål. Extrinsic motivation 
kan ses som när målen blir definierade genom att de nått ett utfall på grund av engagemang 
istället för att engagemanget ses som ett slut. Vidare menade författarna att motivation som är 
resultat av att någonting ses som intressant kan ses som intrinsic motivation. I denna typ av 
motivation är inte utfallet det viktigaste utan det är erfarenheten av att göra uppgiften.        
Sansone och Thoman (2006) ser inte intrinsic och extrinsic motivation som motsatser. 
Författarna menar att i vissa fall kan en person bli motiverad att göra någonting på grund av 
att det är roligt och intressant att göra uppgiften samt att resultatet kan ge någon individen.   

Hedin och Svensson (1997) menade att motivation kan vara inre, som exempelvis att vilja 
lära något, då man upplever kunskapen i sig som viktig och relevant. Men motivation kan 
också vara något yttre, exempelvis då man gör något bara för utfallets skulle. Både den inre 
och yttre motivationen kan förekomma hos en person men att de har olika styrkor. 

Yttre motivation kan definieras som drivkrafter att genomföra en handling för handlingens 
separata följdeffekter. Dessa yttre drivfaktorer kan komma både inifrån individen själv och 
från omgivningen, det vill säga den kan ha sitt ursprung i att personen inte vill utsättas för 
sanktioner alternativt att personen har ett mål med sina handlingar. Detta innebär att den yttre 
motivationen har olika grader av utifrån individen självständigt styrande. När en person har 
skaffat sig en bild över vilka behov den har och vilka handlingar den behöver göra för att få 
behovet tillfredsställt, samt nått fram till en överrensstämmelse mellan behov och beteende, 
kan personen införliva beteendet och självreglerandet i sitt själv. Det gör att den yttre 
motivationen kan bli styrande för personens handlingar. Den yttre motivation får då nya 
värden som gör att motivation ger ett självstyrande, trots att målet med handlingen fortfarande 
hade yttre målsättningar såsom undvikande av sanktioner. Integrerad reglering är den formen 
av yttre motivation som är den mest utifrån individen självständigt styrande. (Ryan & Deci, 
2000). 
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Ryan och Deci (2008) menade att kontrollerad motivation både handlar om att personen 
omedvetet har införlivat regleringen i sitt eget psyke och om att personen strävar efter att 
godkännas på olika sätt, det vill säga om extern reglering. Dock innebär denna kontrollerade 
motivation att personen upplever ett visst tvång att anpassa sig efter något eller någonting. 
Den självreglerande motivationen däremot handlar om att personen har satt en aktivitets 
betydelse som tillräckligt värdefull för att i sig vara motiverande, men också om inre 
motivation. En markant skillnad mellan kontrollerad motivation och självreglerande 
motivation är att vid den förstnämnda vill personen få något slags godkännande och undvika 
olika slags negativa känslor, medan vid den senare styrs motivationen av vilja och 
självbekräftelse. Dessa två motivationer ger drivkraft till handlingar, medan det vid 
amotivation varken finns motivation eller drivkraft till handlingar. Vansteenkiste, Lens, De 
Witte, De Witte och Deci (2004) beskriver att amotivation sker då personen inte kan styra vad 
som kommer av dennes handlingar. Har personen ingen kontroll över vad konsekvenserna av 
handlingen kommer att bli, kommer personen till slut att bli amotiverad. 

En individs motivation är därmed en viktig drivkraft som påverkar benägenheten att söka 
arbete.  

 
 

Arbetsförmedlingen 
 

Arbetsförmedlingen (AF) har som syfte, att arbeta för att arbetsmarknaden skall fungera. 
Denna uppgift har AF fått av Sveriges riksdag och regering. Till uppgiften hör att (a) föra 
samman arbetsgivare och potentiella arbetstagare (b) öka sysselsättningen samt (c) lägga extra 
fokus på de personer som har svårt att finna ett arbete (Arbetsförmedlingen, 2009). AF 
förväntas även, bland annat bidra med kunskap om hur och vad man ska göra för att få arbete 
(Rantakeisu, 2009). 

Det är både ekonomiskt och psykiskt påfrestande att vara utan arbete. Det är därför av stor 
vikt att arbetsmarknadsverkets service är effektiv och ändamålsenligt. Några av de mål som 
AF har, är att (a) underlätta den arbetslöses sökande för att den snabbt ska få tillträde till 
arbetsmarknaden och (b) underlätta för den arbetssökande att ta adekvata beslut för att lösa 
sina problem samt att (c) underlätta för den arbetssökande att förvärva de erfarenheter och 
kunskaper som är en förutsättning för arbete (Arbetsförmedlingen, 2009). 

Arbetsförmedlingen har olika tjänster som de erbjuder de arbetssökande. Syftet med dessa 
tjänster är att den arbetssökande snabbt ska finna ett arbete. Exempel på tjänster är ”Söka 
arbete”, ”Förbättra sitt arbetssökande” och ”Vägledning”. Vad gäller tjänsten ”Söka arbete”, 
innebär den olika saker beroende på om personen är inskriven på AF eller inte. För dem som 
inte är inskrivna på AF, innebär ”Söka arbete” tjänsten ett informativt samtal kring metoder 
att söka arbete. För inskrivna arbetssökande handlar tjänsten om att AF säkerställer att de 
arbetssökande söker arbete enligt överrenskommen handlingsplan. Den arbetssökandes 
uppgift är då att redogöra för att handlingsplanens aktiviteter genomförts. Tjänsten ”Förbättra 
ditt arbetssökande” har som syfte att den arbetssökande ska utveckla sina färdigheter att söka 
arbete. AF tar ställning till om den inskrivna arbetssökande kan arbeta själv i sitt 
arbetssökande, med stöd av kundtjänst eller med stöd av arbetsförmedlare. Denna bedömning 
kan sedan ändras vid behov. ”Vägledningstjänsten”, har som uppgift att få den arbetssökande 
att relatera sina erfarenheter, önskemål och resurser till arbetsmarknadens krav och 
möjligheter, men också kunna göra ett val av arbete och/eller utbildning (Arbetsförmedlingen, 
2009). 
Kassman och Stojanovic (2003) menade att AF bör vara en viktig resurs som stödjer de unga 
arbetslösa. Författarna menar vidare att AF s all kapacitet skall vara till förfogande för de 
arbetslösa. Individuellt stöd och personligt bemötande är enligt studien vad arbetslösa 
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ungdomar är i behov av. Det är AF s uppgift att matcha den arbetslöse ungdomen med 
arbetsmarknaden. Dock framkommer i rapporten att arbetslösa ungdomarna hade negativa 
erfarenheter av AF då de ansåg att de inte hade fått den hjälp de har behövt. När de unga 
arbetslösa först skrev in sig var det mycket självservice, detta ansåg de vara ett problem.  
 

 

Arbetsförmedlarnas uppgifter  
 

Arbetsförmedlingarna har två huvuduppgifter. Den ena arbetsuppgiften är att ge service till 
arbetssökande och arbetsgivare. Den andra är att kontrollera om de arbetssökande lever upp 
till de krav som ställs för att kunna få arbetslöshetsersättningar (Rantakeisu, 2009). Då den 
arbetssökande skriver in sig på Arbetsförmedlingen görs en direkt anmälan till 
arbetslöshetskassan. För att kunna behålla arbetslöshetsersättningen under tiden som arbetslös 
måste individen kontakta AF vid de tidpunkter AF kräver detta. Om individen inte kommer på 
möten anmäls detta till arbetslöskassan vilket i sin tur leder att den arbetslöse blir fråntagen 
arbetslöshetsersättningen fram tills att den återanmäler sig (Arbetsförmedlingen, 2009). 
Arbetsförmedlarna har således både en serviceroll och en myndighetsroll i mötet med den 
arbetslöse. 

Arbetsförmedlingen har internutbildning, men i den ingår det inte hur arbetsförmedlarna 
skall agera för att motivera de arbetssökande. På den AF som denna undersökning 
genomfördes fanns dock litteratur som utgångspunkt för hur arbetsförmedlarna ska bemöta 
och vägleda de arbetslösa. Arbetsförmedlarna på aktuell AF samtalar även mycket 
sinsemellan om bemötande gentemot de arbetslösa (Kontaktperson på Arbetsförmedlingen, 
personlig kommunikation, 20090319).  

Enligt Petsula (1984) ska arbetsförmedlarna tillsammans med den arbetslöse hjälpa den 
arbetslöse att finna, få och behålla ett arbete. Vidare menar Petsula att det är viktigt att 
arbetsförmedlarna visar att de bryr sig hur det går för den arbetslöses arbetssökande. Detta 
kan arbetsförmedlarna göra genom att vara lyhörda och trovärdiga, men även genom att 
uppmuntra den arbetslöse att delta i aktiviteter som kan leda till självförtroende och 
självständighet.  
 
 
Motivation i samband med arbetssökande 
 

Rodriguez (1997) delade upp arbetslösa personer i grupper. Dessa grupper hanterade sin 
arbetslöshet på olika sätt. Gruppen av människor som sökte sitt första arbete benämnde hon 
sökare. Rodriguez menade att motivationen för sökarnas arbetssökande var både vad arbetet 
hade för värde för personen samt vilka förväntningar personen hade om att få ett arbete eller 
inte. Hade arbetet en stark dragningskraft och om personen hade förväntningen att den skulle 
få ett arbete, ledde detta till hög motivation att söka arbete. Vidare menade Rodriguez att 
gruppen hon benämnde unga förlorare, inte ansåg att det var på grund av dem själva som de 
var arbetslösa. Denna grupp hade, enligt Rodriguez, både låg förväntan om att få ett arbete 
och låg motivation att söka arbete. 

En arbetslös med höga förväntningar att hitta ett arbete söker arbete mer intensivt i 
jämförelse med en arbetslös som inte har höga förväntningar. Höga förväntningar att finna ett 
arbete kan vara relaterat även till andra positiva aspekter, exempelvis bättre psykiskt hälsa 
(Vansteenkiste, Lens, De Witte & Feather, 2005). Enligt Harkman (1999) hade både 
förutsättningar och förväntningar betydelse för om personen skulle få ett arbete eller inte. Ju 
mer en person är i behov av att uppnå något, desto starkare motiverad kommer individen vara 
att jobba för att uppnå detta något (Furnham, 2005), i detta fall ett arbete. 
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Arbetslöshet kan vara både stressfullt och påfrestande, bland annat på grund av 
upplevelsen att känna sig kontrollerad. Att vara kontrollerad innebär att någon känner att den 
måste söka arbete och delta i aktiviteter för att, exempelvis inte verka lat. Individer hanterar 
också arbetslösheten på olika sätt. Vissa börjar genast att effektivt söka arbete, medan andra 
söker mindre effektivt. Åter andra individer slutar söka arbete för att de inte kan handskas 
med situationen, medan andra slutar för att de vill lägga sin tid på annat (Vansteenkiste, Lens, 
De Witte & Feather, 2005). 
Senécal och Guay (2000) undersökte sambandet mellan arbetslösa studenter, deras eget 
självbestämmande (self-determination) och motivation att söka arbete. Författarna fann att ju 
lägre nivå av självbestämmande personen har, desto mer förhalar personen olika aktiviteter 
som rör personens jobbsökande. Finner personen istället, att arbetssökandet i sig är ett nöje, 
att den söker arbete för sin egen skull, tenderar personen att ta itu med aktiviteter kopplade till 
arbetssökande i högre utsträckning. Individer har dock tendenser att senarelägga sina 
arbetssökar aktiviteter om de känner sig tvingade att söka arbete. Senareläggningen kan ske 
också då de arbetslösa inte får bekräftelse på sina aktiviteter, det vill säga inte kan styra 
resultatet av sina ansträngningar. Denna senareläggning av aktiviteter som är kopplade till 
personens arbetssökande kan i längden bland annat leda till en känsla av hopplöshet hos den 
arbetssökande. 

Enligt Kulik (2001) hade längden på den arbetslösa perioden betydelse för om en person 
uppfattade sin arbetslöshet som en positiv eller negativ händelse. I början var förväntningen 
och motivationen att få ett jobb stark. Personer som är arbetslösa använde sig av olika 
strategier i sitt jobbsökande och sökandet efter ett arbete var högt. Gav dessa ansträngningar 
inte något tillfredställande resultat tenderade förväntningarna och motivationen att sjunka. 
Denna period inföll efter cirka två månader av arbetslöshet. Den lägre motivationen ledde till 
att graden av aktiviteter för att få ett arbete sjönk, det vill säga ju längre tid som arbetslös 
desto mindre arbeten tenderade personen att söka. Dock visade sig ungdomar ha tendenser att 
betrakta sin arbetslöshetsperiod som något positivt, en period de kunde ägna åt sig själva. 

Vuori och Vesalainen (1999) visade att beroende på hur den arbetslöse söker arbete i 
början av arbetslösheten, påverkade det arbetssökandet i framtiden. Ett aktivt arbetssökande i 
början av arbetslösheten medförde att den arbetssökande även sökte aktivt i framtiden. Ett 
passivt arbetssökande i början av arbetslösheten medförde ökad risk för längre 
arbetslöshetstid eftersom denna passivitet tenderade att fortgå. 

Även om den inre motivationen är mer motståndskraftig än den yttre motivationen är det 
av vikt att komma ihåg att den inre motivationen ibland kan behöva kombineras med yttre 
motivationspåverkan för att ett visst beteende skall fortsätta. Arbetslösa ungdomar kan till en 
början vara drivna av inre motivation, men om deras förväntningar att hitta ett jobb sjunker, 
kan yttre påverkan göra att motivationen att fortsätta söka jobb upprätthålls (Feather, 1992). 
Till exempel i dessa fall kan faktorer som en bra arbetsförmedlare spela en viktig roll för 
personens fortsatta motivation att söka arbete. Aviram (2006) diskuterade betydelsen av att 
arbeta med den inre motivationen hos arbetslösa. Han fann en korrelation mellan behovet av 
att uppnå något och tron på den egna förmågan (self-efficacy). Genom att stärka en persons 
självkänsla ger det även påverkan på personens behov av att uppnå olika mål, samtidigt som 
den starkare self-efficacy också positivt påverkar tron att personen kommer att lyckas. Då 
behovet att uppnå olika saker stärks, ökar också tendenserna till att agera för att uppnå målet. 
Aviram diskuterar att benägenheten att agera har sitt ursprung i att personen vill förändra sin 
faktiska verklighet. Då arbetsförmedlare arbetar med de arbetslösas self-efficacy och behov 
av att uppnå mål, kan arbetsförmedlarna stimulera de arbetssökandes aktivitet (Aviram, 
2006). Vidare visade Wanberg, Kanfer och Rotundo (1999) att det var betydelsefullt med 
olika slags åtgärder för att öka den arbetssökandes förmåga att styra den egna motivationen i 
sitt arbetssökande. Stöttande åtgärder visade sig vara av betydelse, exempelvis för att 
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motivationen skulle upprätthållas. Över tid påverkar även motivationen intensiteten i 
arbetssökandet. 

Kieselbach (2003) genomförde en studie i olika europeiska länder angående social 
exkludering hos ungdomar som varit arbetslösa i minst ett år. Resultaten visade att svenska 
ungdomar upplevde att de hade stort stöd av institutioner som AF, till skillnad från ungdomar 
i de övriga länderna. Ungdomarna i Sverige med låg risk för social exkludering, har mindre 
sannolikhet för att vara beroende av institutionellt stöd, detta på grund av deras vilja och 
förmåga att hjälpa sig själva. Vidare utmärkande faktorer för de ungdomar som löpte låg risk 
för social exkludering var, exempelvis stöd från omgivningen, kommunikativa förmågor och 
hög intensitet i arbetssökandet samt någorlunda ekonomisk trygghet. Svenska ungdomar var 
också de enda som hade något slags ersättning för aktiviteter kopplade till sitt arbetssökande. 
Studiens författare menar att tidigt professionellt stöd kan minimera de negativt färgade 
psykosociala effekterna av arbetslösheten, vilket i sin tur minimerar risken för 
långtidsarbetslöshet och social exkludering.  

Guindon och Smith (2002) menar att arbetsförmedlare behöver vara uppmärksamma på 
hur deras klienter mår psykiskt, då det emotionella tillståndet är av betydelse för klienternas 
arbetssökande. Genom att vara uppmärksamma på detta kan arbetsförmedlarna ge klienterna 
mer effektiv vägledning. Författarna menar vidare att det har visat sig av betydelse att 
arbetsförmedlarna arbetar för att den arbetssökande ska känna sig kompetent i det den gör, det 
vill säga i sitt arbetssökande. Detta för att känslan av kompetens kan ge positiva effekter på 
den arbetssökandes självkänsla. Arbetsförmedlarna kan göra detta, exempelvis genom att vara 
medvetna och agera om arbetssökande mår dåligt av sin arbetslöshet och bilda 
självkänslagrupper med arbetssökanden samt ge den arbetssökande möjligheten att träna på 
att intervjuas i simulerade jobbintervjuer. 

Dagens konjunktur i Sverige och ungdomarnas särskilt utsatta position i konkurransen om 
arbeten kan leda till att ungdomars förväntningar på att få ett arbete och motivation att söka 
arbete sjunker. Denna studie handlar om arbetslösa ungdomar och arbetsförmedlarnas 
betydelse för deras motivation att söka arbete. Eftersom arbetsförmedlare både har en 
kontrollerande och motiverande funktion, har studiens författare därför valt att undersöka 
vilka faktorer som motiverar arbetslösa ungdomar i mötet med arbetsförmedlare. 

 
 
Syfte och frågeställning 
 
Det finns en hel del forskning i området motivation, medan områden som behandlar unga 
arbetslösa och ifall arbetsförmedlare kan påverka deras motivation att söka arbete är mindre 
utforskade. 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur arbetslösa ungdomar anser att 
arbetsförmedlarna motiverar dem i deras arbetssökande. Utifrån syftet har dessa 
frågeställningar ställts: (a) Kan arbetsförmedlarna öka de ungas motivation att söka arbete? 
(b) Vad i mötet med arbetsförmedlaren kan öka ungdomarnas motivation att söka arbete? (c) 
Vilka faktorer i mötet med arbetsförmedlare anser de arbetslösa vara mest och minst 
motiverande för deras fortsatta arbetssökande?  
 
 

Metod 
 

 

Deltagare 
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Undersökningen genomfördes på en Arbetsförmedling (AF) i en mellanstor stad i Sverige. En 
stickprovsundersökning genomfördes på 132 arbetslösa ungdomar, utifrån populationen 42 
901 unga arbetslösa i hela Sverige. Detta enligt mars månads statistik (Arbetsförmedlingen, 
2009). Valet av AF gjordes genom ett tillgänglighetsurval, då undersökningsledarna valde att 
kontakta en AF som var geografiskt nära medan urvalet av deltagare gjordes målinriktat. 
Deltagarna var unga arbetslösa mellan 16 och 25 år och (M=21.20, SD=1.91). I 
undersökningen deltog 63 kvinnor och 69 män. Det sammanlagda partiella bortfallet var nio 
enkäter då dessa inte bidrog till analyserbart data. Av deltagare hade drygt 83 % (n = 110) 
avslutad gymnasieutbildning, cirka 12 % (n = 16) hade avslutad grundskoleutbildning och 
drygt 4 % (n = 6) hade avslutad högskole- eller universitetsutbildning. Deltagarna hade i 
genomsnitt varit arbetslösa i 3 till 6 månader (cirka 30 %). Den aktuella studiens deltagare 
utgjordes till drygt 38 % av individer som varit arbetslösa i mindre än tre månader. Endast 4 
% av deltagarna hade varit arbetslösa i två år eller mer. Av deltagarna var det 3 % som hade 
kontakt med arbetsförmedlare flera gånger i veckan och 16 % hade kontakt en gång per 
vecka. Majoriteten (nästan 52 %) svarade att de hade kontakt en gång i månaden med en 
arbetsförmedlare, medan cirka 17 % hade kontakt någon gång per halvår. Ingen ersättning 
utgick till deltagarna för deras medverkan.  
 
 
Material  
 

Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter som bestod av totalt 23 stycken frågor. 
Varje enkät hade ett försättsblad som beskrev vad syftet med undersökningen var, hur lång tid 
enkäten beräknades ta att fylla i samt allmän information. Denna allmänna information gällde 
de olika etiska reglerna som finns för Humanistisk- och Samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2009). Med andra ord, att deltagarna fick vara anonyma, att deltagandet var 
frivilligt, att svaren skulle användas i forskningssyfte samt att deltagarna hade möjlighet att ta 
del av det slutliga resultatet. Sista sidan av enkäten innehöll undersökningsledarnas 
kontaktinformation, ifall deltagarna var intresserade av det slutliga resultatet. Enkäten 
konstruerades utifrån AF´s egna material samt diskuterades i samråd med AF, 
undersökningens handledare och en oberoende part (professor Kerstin Isaksson, personlig 
kommunikation, april 2009). Begreppet motivation definierades inte för deltagarna. Det vill 
säga när dessa tillfrågades om motivation stöder sig denna undersökning på hur de tillfrågades 
egna uppfattning om ordet motivation.  
 

Bakgrundsfrågor. Enkäten började med åtta bakgrundsfrågor som var (a) ålder (b) kön (c) 
avslutad utbildning (d) ”Hur länge har du varit arbetslös” (e) ”Har du haft någon kontakt med 
någon arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen?” (f) ”Om ja, hur ofta har du kontakt med 
arbetsförmedlare?” (g) ”Vilket har varit dagens syfte med ditt besök på Arbetsförmedlingen?” 
och (h) ”Har du någon ersättning för din aktivitet inom Arbetsförmedlingen?”. En 
kategorisering av ålder gjordes för att få jämnare grupper. I kategori ett (0-6 månader) var det 
50 deltagare som varit arbetslösa den perioden. I kategori två (7-12 månader) var det 59 
deltagare och i den sista kategorin (13-24 månader) var det 23 deltagare som varit arbetslösa 
under den tiden 
 

Mötet med arbetsförmedlaren. Fem påståenden i enkäten handlade om olika delar i mötet 
mellan arbetssökande och arbetsförmedlare. Exempel på påståenden var: ”Att de informerar 
mig om jobb som passar mig”, ”Att de vägleder mig i mitt jobbsökande” och ”Att de får mig 
engagerad i mitt arbetssökande”. Påståendena besvarades på en skala från 1 till 7, där 1 stod 
för ”påverkar inte alls” och 7 stod för ”påverkar mycket”. Ett högt värde på indexet ”Mötet 
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med arbetsförmedlaren”, indikerar att bemötandet var mycket betydelsefullt för de 
arbetssökande. Reliabiliteten beräknad med Cronbach´s alpha blev .89 för dessa fem 
påståenden.  
 

Eget sökande och motivation, innan dagens träff. Två frågor handlade om hur motiverade 
de arbetssökande själva var att söka arbete på nätet/internet och i tidningar. Skalan för svar 
var mellan 1 och 7, där 1 stod för ”Inte motiverad” och 7 stod för ”Mycket motiverad”. 
Cronbach´s alpha för dessa två frågor blev .68. En fråga ställdes också för att se hur 
motiverade de arbetssökande vara innan dagens träff med en arbetsförmedlare. Här kunde de 
svara mellan 1 och 7, där 1 stod för ”Inte motiverad” och 7 stod för ”Mycket motiverad”.  
 

Motivation, efter dagens träff. Avsnittet som behandlade frågor efter dagens träff med en 
arbetsförmedlare bestod av fyra frågor. Exempel på frågor var: ”Har din motivation för att 
söka arbete, ökat eller minskat efter träffen med arbetsförmedlaren?” och ”Har 
arbetsförmedlarens sätt att bemöta dig ökat eller minskat din motivation att söka arbete?”. 
Skalan löpte från -3 till 3. Där -3 stod för ”Minskad motivation”, 0 stod för ”Oförändrad” och 
3 stod för ”Ökad motivation”. Ett högt värde på indexet ”Motivation, efter dagens träff”, stod 
för att arbetsförmedlarna hade en hög påverkan på de arbetssökandes motivation efter dagens 
träff. För att uppskatta reliabiliteten beräknades Cronbach´s alpha .90 gällande dessa fyra 
frågor. 

 
Rangordning och egna förslag. Enkätens avslutades med att deltagarna fick rangordna fem 

olika alternativ om vad de ansåg vara mest betydelsefullt för deras motivation att söka arbete. 
Exempel på alternativ var: ”Information om hur platsbanken fungerar” och ”Vägleda mig i 
mitt arbetssökande”. Alternativen rangordnades mellan 1 och 5, där 1 stod för ”Minst 
betydelsefullt” och 5 stod för ”Mest betydelsefullt”. Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet 
att själva komma med förslag kring vad de ansåg att en arbetsförmedlare skulle kunna göra 
för att de ska känna sig mer motiverade att söka arbete. Av 132 deltagare lämnade 33 stycken 
deltagare förslag. 
 

 

Procedur 
 

I början av studien kontaktade undersökningsledarna en handläggare på Arbetsförmedlingen 
(AF). En beskrivning av studien samt studiens syfte presenterades i ett mail. Den kontaktade 
handläggaren visade intresse för studien vilket ledde till att ett möte bokades för att tydligare 
kunna presentera studien. Vid ett senare tillfälle fick handläggaren även ta del av missivbrevet 
som var riktat till respondenterna och missivbrevet som var riktat till arbetsförmedlarna, samt 
enkäten där de fick möjlighet att uttrycka sina synpunkter. Kontaktpersonen på AF 
informerade sina medarbetare om att två studenter från Mälardalens högskola skulle använda 
deras lokaler vid genomförandet av sin studie. Undersökningens material samlades in under 
sex tillfällen i den aktuella AF´s allmänna lokaler. För att tydliggöra att undersökningen var 
fristående från AF bar undersökningsledarna tröjor med Mälardalens högskolas logotyp på. 

Vid insamlandet av enkäterna fanns undersökningsledare på plats för att på så sätt kunna 
berätta om undersökningens syfte samt informera deltagarna om att deltagandet var frivilligt 
och anonymt. När informationen lämnades betonade undersökningsledarna att studien var ett 
examensarbete. Besökarna i AF´s väntrum frågades om de var arbetslösa, om de var mellan 
16 till 25 år och om de ville svara på en enkät efter att de träffat en arbetsförmedlare. 
Anledningen till att de tillfrågades om att svara på enkäterna efter mötet med 
arbetsförmedlaren, var av att fyra frågor i enkäten tar upp frågor som handlar om efter dagens 
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träff med en arbetsförmedlare. Efter att deltagarna gett sitt samtycke till att delta fick 
deltagarna enkäten med tillhörande missivbrevet. Enkäterna fylldes i och returnerades på 
plats. 
 
 

Resultat 
 
Samband mellan variabler beräknades med Spearman´s korrelation. ANOVA användes för att 
beräkna hur stor betydelse olika variabler hade för de arbetslösa ungdomarnas ”motivation”. 
För att beräkna vilka faktorer som predicerade ”motivation” hos de arbetslösa ungdomarna, 
användes multiple regression, metod Enter. 
 
 

Kan arbetsförmedlarna öka de ungas motivation att söka arbete? 
 

Vid en frekvensanalys visades att deltagarna på frågan om hur motiverade de var innan träffen 
med arbetsförmedlaren, till viss del var motiverade att söka arbete (19.70 %, M = 4.26, SD= 
1.83). På frågan hur motiverade deltagarna var efter dagens träff med arbetsförmedlare visade 
en frekvensanalys att 40.20% (M = 1.00, SD = 1.23) av deltagarna ansåg att deras motivation 
hade ökat något. Svarsalternativen på denna fråga var –3 till +3. Detta svar kan tolkas som att 
deltagarnas motivation ökade något.  

Vid en Spearman´s korrelation gällande motivation att söka arbete, fanns ett svagt 
samband mellan före (fråga 17) och efter dagens träff (fråga 18) med en arbetsförmedlare, r 

(132) = .18, p < .05 (Tabell 1). Det vill säga individer med högre grad av motivation innan 
dagens träff med en arbetsförmedlare, tenderade att vara mera motiverade att söka arbete även 
efter mötet med arbetsförmedlaren. Det fanns även en korrelation mellan om de arbetslösa 
trodde sig kunna bli motiverad av en arbetsförmedlare och hur deras motivation var efter 
dagens möte, Spearman´s korrelation r (132) = .30, p < .01. Ju mer man trodde sig kunna bli 
motiverad, desto mer blev man motiverad efter mötet med arbetsförmedlaren att söka arbete. 
En envägsvariansanalys (ANOVA) på tre kategorier av längd på arbetslösheten, visade inte 
någon skillnad mellan hur lång tid man varit arbetslös och om man tror sig kunna bli 
motiverad i sitt arbetssökande av en arbetsförmedlare F (5.273) = 1.04, p > .05, n.s. En 
envägsvariansanalys (ANOVA) gällande om kön hade någon betydelse för om den arbetslöse 
trodde sig kunna bli motiverad av en arbetsförmedlare visade ingen skillnad F (1.283) = 8.17, 
p >.05, n.s.  
 
Tabell 1 
Spearman´s korrelationer (n = 132)______________________________________________ 

 
Variabler 1 2 3 4 M SD 
___________________________________________________________________________ 
 
1 Innan dagens träff  -                 4.25 1.00 
2 Efter dagens träff 18*                                                      1.83 1.23 
3 Påverkan till motivation  .30**  - 4.61 1.47 
4 Arbetsförmedlares engagemang .28_________ 4.96 1.65 
Not. *p < .05, **p < .01. Endast signifikanta korrelationer har valts att visas. 
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På den öppna frågan om vad de unga arbetssökande ansåg att arbetsförmedlare skulle kunna 
göra för att öka deras motivation svarade 33 av de 132 tillfrågade på den frågan.  Dock 
uttryckte deltagarna själva på frågan ”Annat som arbetsförmedlaren skulle kunna bidra med 
för att jag ska känna mig mer motiverad att söka arbete.” (a) ”Har faktiskt ingen aning. Det 
handlar nog mest om respons från arbetsgivare.” och (b) ”Ingen aning, dom har ju inte ett 
speciellt lätt jobb så klandrar dom inte om det ogillas.” samt (c) ”Öka träffarna mellan min 
kontaktperson och mig. För tycker att de är alldeles för få. Samt at man får behålla sin 
kontaktperson och slippa byta hela tiden. Och att få vara kvar på samma jobbcenter, tex. 
Communicare.”. 
 
 
Vad i mötet med arbetsförmedlaren kan öka ungdomarnas motivation att söka 

arbete? 
 
För att se om det fanns ett samband mellan hur betydelsefullt deltagarna värderade 
arbetsförmedlarnas förmåga att engagera de arbetssökande i deras jobbsökande och de 
arbetssökandes motivation efter dagens träff beräknades en Spearman`s korrelation r (132) = 
.28, (p < .05) (Tabell 1). Ju högre arbetsförmedlarna bedömdes vara engagerande i de 
arbetssökandes jobbsökande desto högre ansåg de sig motivativerade att söka arbete. 
Beträffande frågan där deltagarna fick rangordna alternativ, framkom det att vägledning i 
arbetssökandet var det som deltagarna ansåg vara mest betydelsefullt för deras motivation att 
söka arbete. Därefter i ordning efter mest betydelsefullt för motivationen att söka arbete; 
”Hjälp att skriva CV”, ”Information om vilka arbeten som passar mig” och ”Öka min tilltro 
på mig själv” samt ”Informera om hur platsbanken fungerar”. 

En envägsvariansanalys (ANOVA) visade att ersättning för arbetssökandet inte hade någon 
betydelse för de arbetslösas motivation att söka arbete efter träffen med arbetsförmedlaren, F 
(1.198) = .714, p > .05, n.s. 68 av de tillfrågade deltagarna svarade att de hade någon 
ersättning för deras aktiviteter på Arbetsförmedlingen medan 64 svarade att de inte hade 
någon ersättning. Envägsvariansanalys (ANOVA) visade att ersättning inte heller hade någon 
betydelse för om den arbetslöse trodde sig kunna bli motiverad av en arbetsförmedlare, F 

(1.284) = .253, p > .05, n.s. På frågan ”Annat som arbetsförmedlaren skulle kunna bidra med 
för att jag ska känna mig mer motiverad att söka arbete.” skrev några deltagare följande:  (a) 
”Bara vara positiv och peppa. Lyssna på vad man har att säga.” (b) ”Jag skulle vara mer 
motiverad ifall mina arbetsförmedlare var branschkunniga och vet var man har störst chans på 
jobb. Eller ifall förmedlaren faktiskt kan göra en profil som stämmer in på mig så att de 
jobbmatchningar som ges faktiskt stämmer på min yrkeskunnighet. Arbetsförmedlarna skall 
också kunna prova att lämna skärmen för en stund och se på mig en sekund eller två.” (c) 
”Lägga fram mer för och nackdelar med varför ett jobb är bättre än att t.ex. gå till 
socialtjänsten. Mående. Självkänsla.” (d) ”Regelbunden kontakt.” och (e) ”Stödja en.” samt 
(f) ”Att de skulle visa mig vilket yrke är som passar bäst för mig och hitta rätt.”. 

 
 

Vilka faktorer i mötet med arbetsförmedlare anser de arbetssökande vara mest 

och minst motiverande för deras fortsatta arbetssökande? 
 
En multiple regressionsanalys, med metoden Enter, visade att de två starkaste prediktorerna 
för om arbetsförmedlaren skulle kunna öka den arbetslöses motivation var att 
arbetsförmedlarna uttrycker att deltagarna har kapacitet att få ett arbete samt att 
arbetsförmedlarna får de arbetslösa engagerade i sitt arbetssökande. Informera om arbeten 
som passar, vägleda och annan praktisk hjälp i samband med arbetssökandet hade ingen 
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signifikant effekt som prediktorer för motivation att söka arbete (fråga nio i enkäten). (Tabell 
2). Modellen förklarade totalt R2 = 32 % av variansen. De oberoende variablerna korrelerade 
R = .56 tillsammans med i vilken grad som deltagarna ansåg sig kunna bli motiverade av en 
arbetsförmedlare. Påståendet som handlade om att arbetsförmedlaren erbjuder praktiskt hjälp 
till den arbetslöse i dennes arbetssökande, togs bort i analysen då påståendet inte var 
tillräckligt betydelsefullt för att kunna ge en signifikant skillnad i de arbetssökandes 
motivation att söka arbete efter mötet med arbetsförmedlaren.  
 
Tabell 2 
Item: Mötet med arbetsförmedlaren____________________________________________ 

Påverkan 

 β t     p______   _________________ 

Informerar .031 .294 .769  
Vägleder .182 1.50 .135  
Uttrycker .245 2.29 .023*  
Engagerar  .332 2.89 .004*_______________________ 
Not. *p < .05.  
 
Vid en multiple regressionsanalys, med metoden Enter, undersöktes vilken faktor som 
predicerade deltagarnas motivation för att söka arbete (fråga nio i enkäten) bäst. Tabell 3 visar 
att den starkaste prediktorn för motivation var arbetsförmedlarnas bemötande och därefter 
arbetsförmedlarens förmedling av information. Innehållet av informationen var faktorn som 
svagast predicerade motivationen att söka arbete efter mötet med arbetsförmedlaren. I itemet 
”Mötet med arbetsförmedlaren”, framkom det att arbetsförmedlaren genom sitt bemötande 
och sättet att förmedla information kan öka motivationen hos de unga arbetssökande till att 
söka arbete.  
 
Tabell 3 
Item: Motivation, efter dagens träff__________   _________________________________ 

Påverkan 

 β t     p______    _________________ 

Bemötande .324 3.93 .000**  
Förmedla information .282 2.88 .005*  
Innehåll av information .258 2.84 .004*_____ __________________ 
Not. *p < .05, **p < .01 
 
Deltagarnas egna förslag på vad de arbetslösa ungdomarna tror arbetsförmedlaren skulle 
kunna göra för att de skall känna sig mer motiverade, relaterat till vad de finner mest och 
minst motiverande i mötet med arbetsförmedlaren: (a) ” Lite mer feedback på det man gör” 
(b) Att möten sker enskilt på angiven tid istället för drop in. Det blir inte särskilt personligt 
när man kommer in och har cirka 5 minuter på sig att visa vad man kan och vill. Nästan som 
man känner sig som en del av en flock får, haha. Skulle kunna föreslå färre träffar per månad, 
men mer tid med förmedlaren. Quality time, liksom.” (c) ”Mer personliga möten.” (d) 
”Personligare samtal ibland.” (e) ”Vara mer trevliga och mer förstående med hjälp och annat, 
som att förklara hur man börjar och går vidare” och (f) ”Vara mer förstående.” samt (g) ”Vara 
mer positiva.”. 
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Diskussion 
 
Denna studie handlar om arbetslösa ungdomar och deras ”motivation” att söka arbete. Detta 
mot bakgrunden av dagens konjunktur i Sverige, de höga arbetslöshets siffrorna som 
Arbetsförmedlingen (AF) presenterar samt ungdomarnas utsatta position i arbetslivet. Dessa 
faktorer kan bland annat leda till att ungdomars förväntningar på att få arbete och motivation 
att söka arbete sjunker. Vansteenkiste, Lens, De Witte & Feather (2005) menar att höga 
förväntningar att få ett arbete leder till hög intensitet i sökandet efter arbete. Eftersom 
arbetsförmedlare både har en kontrollerande och motiverande funktion, har studiens författare 
därför valt att undersöka vilka faktorer som motiverar arbetslösa ungdomar i mötet med 
arbetsförmedlare.  

Vuori och Vesalainen (1999) visade att sättet den arbetslöse söker arbete i början av 
arbetslösheten påverkar arbetssökandet även i framtiden. Det vill säga, om man söker 
intensivt, kommer man söka intensivt även längre fram. Av denna anledning är det viktigt att 
ungdomar redan i början av sin arbetslöshet får det stöd som de är i behov av för att fortsätter 
söka arbete lika aktivt. Även denna studie visar att vägledning i arbetssökande värderades 
högt av de arbetslösa ungdomarna. 

Kulik (2001) menar att ju längre tid en individ varit arbetslös, desto mindre arbete tenderar 
denne att söka. Cirka 30 % av dem som deltog i denna undersökning var arbetslösa i 3 till 6 
månader. Kulik (2001) menar att förväntningar på att få ett arbete och motivationen att söka 
arbete kan minska efter cirka två månader av arbetslöshet. Det skulle enligt Kulik betyda att 
många av ungdomarna i denna studie skulle befinna sig i ett stadium där de inte är lika 
motiverade att söka arbete som tidigare. I motsats till vad Kulik (2001) fann, visas i denna 
studie att längden på arbetslösheten inte påverkade de arbetslösas inställning till att kunna bli 
motiverade av arbetsförmedlarna. Även om majoriteten av individerna i denna studie hade 
varit arbetslösa i över två månader, hade de fortfarande förhoppningen om att 
arbetsförmedlaren skulle kunna motivera dem i deras arbetssökande. Detta skulle därför 
kunna tolkas som att arbetsförmedlarna har möjlighet att påverka de arbetssökandes 
motivation, eftersom de arbetssökande är öppna för att bli motiverade av arbetsförmedlarna, 
vilket även denna studie bekräftade. 

Då majoriteten av unga arbetslösa hade varit arbetslösa i över två månader, kan deras tid 
som arbetslösa tolkas på olika sätt. För det första kan det vara ett uttryck för den svåra 
lågkonjunkturen det vill säga, om det inte finns några lämpliga arbeten att söka hjälper det 
inte om den arbetssökande är motiverad. En alternativ förklaring till varför ungdomarna 
fortfarande är arbetslösa skulle kunna vara enligt Kulik (2001), att arbetslöshetstiden är en tid 
som en del arbetslösa ungdomar ser som en positiv tid då de kan ägna sig åt sig själv och göra 
det de tycker är roligt. En annan alternativ förklaring skulle kunna vara enligt Ryan & Deci 
(2008) att det är svårare att med yttre påverkan motivera en person, om personen inte är 
driven av inre motivation. Därför kan arbetsförmedlare ha svårare att motivera arbetslösa 
ungdomar som har tendenser att betrakta kortare arbetslöshet som något positivt. Av denna 
anledning skulle det således kunna vara av vikt att AF arbetar med vad ett arbete skulle kunna 
innebära för den enskilda individen, för på så vis kunna väcka den inre motivationen hos den 
arbetssökande. Som exempel kunde arbetsförmedlarna betona konsekvenserna av att en ung 
person inte kommer ut i arbete, så som i form av lägre ersättningar och sämre självkänsla. 
Informera om för- och nackdelar med varför det är bra att ha ett arbete, var en av 
kommentarerna då deltagarna själva fick möjlighet att skriva vad en arbetsförmedlare skulle 
kunna göra för att motivera dem att söka arbete. 

Aviram (2006) menar att om arbetsförmedlare fokuserar på att stärka individens 
självkänsla kan individens aktiviteter att söka arbete intensifieras, eftersom den starkare tron 
till den egna förmågan gör att den arbetslöses behov av måluppfyllelse växer. Då deltagarna i 
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denna studie fick möjligheten att rangordna vad arbetsförmedlare kunde göra för att hjälpa 
dem i deras arbetssökande var vägledning i arbetssökandet det som var mest betydelsefullt. 
Då alternativet ”Informera om hur platsbanken fungerar” rankades minst betydelsefullt kan 
detta ses utifrån att dagens ungdomar är välbekanta med datorer och internet och hur dessa 
fungerar. I linje med Aviram skulle det kunna tyda på, att om arbetsförmedlarna stärker de 
arbetslösas tro på den egna förmågan och definierar den arbetssökandes mål, skulle 
arbetsförmedlarna därmed kunna motivera de arbetslösa ungdomarna i högre utsträckning. 
Detta kan arbetsförmedlarna göra genom att i större utsträckning arbeta med 
”Vägledningstjänsten” då det var den tjänsten som ungdomarna efterfrågade mest.  
De arbetslösa ungdomarna träffar arbetsförmedlare i genomsnitt en gång per månad vilket ger 
arbetsförmedlarna begränsad tid att påverka de arbetssökandes motivation att söka arbete. 
Resultatet visade att relativt många av deltagarna upplevde sin motivation oförändrad efter 
mötet med arbetsförmedlare, vilket kan bero på att det var många som träffade en 
arbetsförmedlare bara för att ställa en fråga. Detta skulle kunna innebära att mötet med 
arbetsförmedlaren blev för kort för att kunna ge en påverkan på motivationen i någon riktning 
över huvudtaget. Det framkom att deltagarna skulle vilja ha fler inbokade och personliga 
möten med arbetsförmedlarna. Därmed borde arbetsförmedlarna lägga extra mycket tid på att 
motivera och hjälpa dem som har varit arbetslösa ett tag. Det som deltagarna rankade som 
mest betydelsefullt för att öka deras motivation att söka arbete var att arbetsförmedlarna 
skulle informera om vilket slags arbete som passade just dem. Detta kan kanske vara svårt att 
uppfylla eftersom de arbetssökande många gånger träffar arbetsförmedlarna under korta 
stunder på drop in. En av kommentarerna var också att, alla arbetssökande är olika och 
behöver olika mycket tid. 

Ryan och Deci (2008) menade att det är handlingar som är av inre intresse för personen 
som kommer vara inre motiverade, vilket leder till att de handlingar som inte är inre 
motiverade behöver en annan slags motivation. Ryan och Deci (2008) menar att 
självreglerande motivation ger individen självbekräftelse och vilja att genomföra något. 
Feather (1992) och Ryan och Deci (2008) menar att även om den inre motivationen är viktig, 
så är det bra att komma ihåg att den inre motivationen ibland behöver kombineras med yttre 
motivationspåverkan. Här är det viktigt att arbetsförmedlarna fortsätter stödja de 
arbetssökande som redan är motiverade, medan de måste hitta nya sätt att motivera de som 
inte är motiverade att själva söka arbete från början. De arbetslösa ungdomarna värderade 
högst att arbetsförmedlarna visade tilltro till deras förmåga att skaffa sig ett arbete och 
arbetsförmedlarens förmåga att engagera den arbetslöse i dennes arbetssökande. Därför kan 
det vara viktigt att veta att arbetsförmedlarna finns till hands och att de kan hjälpa den 
arbetslöse att hitta lösningar, exempelvis genom att vara positiva och ge feedback på det som 
de arbetslösa gör i sitt arbetssökande. Annat som deltagarna ansåg vara motiverande var att 
arbetsförmedlarna skulle vara positiva och förstående samt stödjande. 

Ryan och Deci (2000) skrev att yttre motivationens drivkraft kan komma från att personen 
inte vill utsättas för sanktioner eller att individen är ute efter handlingens specifika resultat. I 
denna undersökning framkom det att ungefär hälften av ungdomarna hade någon form av 
ersättning för sin aktivitet på AF, men att ersättningen inte hade någon betydelse för hur 
motiverad den arbetssökande var efter träffen med arbetsförmedlaren. En alternativ förklaring 
till att ersättningen inte påverkade motivationen hos de unga arbetslösa efter mötet skulle 
kunna vara att de inte behövt anpassa sig efter arbetsförmedlarna enligt vad Ryan och Deci 
(2008) menar är ett av kriterierna för kontrollerad motivation.  

I mötet mellan den arbetssökande och arbetsförmedlaren var arbetsförmedlarens 
bemötande den viktigaste faktorn för om den arbetssökande skulle känna sig motiverad att 
söka arbete. Att bemötandet av den arbetslöse är den viktigaste motiveringsfaktorn stärktes 
också av att förmedlandet av informationen samt innehållet av informationen påverkade 
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motivationen positivt om än i lägre grad. En anledning till dessa fynd kan vara att mötet får 
den arbetssökande att känna sig sedd och upprättad av arbetsförmedlare. Dessa resultat är i 
linje med Kassmans och Stojanovics (2003) studie att unga behöver ett bra bemötande. Även 
sättet att förmedla var en relativt stark prediktor medan innehållet av information var svagast. 
Sättet som arbetsförmedlare agerar i mötet med de arbetssökande kan således i viss 
utsträckning påverka hur motiverade ungdomarna är att söka arbete.  

 Då den arbetslöses inre motivation under träffen med arbetsförmedlaren inte hinner 
beröras i större utsträckning , eftersom träffarna av deltagarna i en del fall betraktas som korta 
och opersonliga kan det innebära att arbetsförmedlarna i än större utsträckning behöver 
fokusera på deras möjligheter att stimulera de arbetssökandes yttre motivation. Detta skulle de 
kunna göra genom att enligt Senécal och Guay (2000) arbeta för att få de arbetslösa att 
komma till insikt om varför de skall söka arbete, att arbetssökandet är för de arbetslösas egen 
skull och inte för, exempelvis Arbetsförmedlingens skull. Detta går även i linje med vad en av 
studiens deltagare menade att arbetsförmedlarna skulle kunna göra för att öka de arbetslösas 
motivation att söka arbete; ”Lägga fram mer för och nackdelar med varför ett jobb är bättre än 
att t.ex. gå till socialtjänsten. Mående. Självkänsla.”. Dock menar Ryan och Deci (2000) att 
yttre motivationsfaktorer är kopplade till att undvika sanktioner och kopplade till mål med 
handlingen. Ur det perspektivet skulle arbetsförmedlarna ha mycket svårt att kunna motivera 
de unga arbetslösa, men enligt Aviram (2006) är det möjligt för arbetsförmedlare att stimulera 
de arbetslösas motivation att söka arbete genom att arbeta med deras självkänsla. 
Underliggande kommer det fram både i enkätens frågor, men även bland deltagarnas förslag, 
ett visst stöd för vad Aviram menar. Denna studies resultat visade att deltagarna värdesatte 
bemötandet och engagerandet väldigt högt. Deltagarnas egna förslag hade innebörder som 
skulle kunna tolkas som att de vill bli sedda, exempel på dessa förslag var ”Lyssna på vad 
man har att säga”, ”Lämna skärmen för en stund och se på mig en sekund eller två”, ”Det blir 
inte särskilt personligt när man kommer in och har cirka 5 minuter på sig att visa vad man kan 
och vill. Nästan som man känner sig som en del av en flock får”. Genom att arbeta för att få 
de arbetslösa att känna sig sedda och bekräftade som enskilda personer skulle det kunna vara 
en del i arbetet med ungdomarnas självkänsla. Aviram beskriver vidare att behov av mål 
förstärks om självkänslan förstärks, denna studies författare menar att det dessutom är viktigt 
att den arbetslöse har tydligt formulerade målsättningar. Detta på grund av det flertalet förslag 
från deltagare som på olika sätt uttrycker att de inte riktigt vet vad de passar för och vilka 
arbeten som de kan söka. 
 

Undersökningens styrkor och svagheter 
 
Eftersom frågorna i enkäten inte har utgått från någon väletablerad skala vad gäller motivation 
kan validiteten för dessa frågor anses vara någorlunda låg. Då det inte gick att finna någon 
enkät som var relevant till denna undersökning, formulerades frågorna utifrån det som 
framgick av kontaktpersonen på AF och informationen från AF. Detta kan ses som både bra 
och mindre bra. Bra för att arbetsförmedlarna har kunskap om vad de kan erbjuda de 
arbetssökande ungdomarna och vilka svårigheter tidigare uppstått. Mindre bra för att 
mätinstrumentet inte var konstruerat och testat professionellt, därmed kan reliabiliteten anses 
vara låg. Dock var Cronbach´s alphan hög för de två index av frågor som var av betydelse för 
att se vilka faktorer som var viktiga för att de unga ska känna sig motiverade av 
arbetsförmedlaren.  

För att minska risken för att deltagarna skulle svara mer positivt eller mer negativt efter 
mötet, beroende på om informationen de fick vid mötet var positiv eller negativ, fick 
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deltagarna också i enkäten värdera vilket som var mest betydelsefullt av innehållet av 
informationen eller sättet som informationen förmedlades. 

Enkätens konstruktion skulle i vissa hänseenden kunna förbättras, exempelvis vad gäller 
svarsalternativen tillhörande frågan om hur ofta deltagarna har kontakt med en 
arbetsförmedlare. Då de arbetssökandes antal kontakter med AF varierar kan det vara en 
bättre idé att erbjuda deltagarna att själva uppskatta hur många gånger per vecka alternativt 
månad och halvår, de har kontakt med en arbetsförmedlare. Enkäten hade kunnat ge ett rikare 
material om den hade innehållit frågor så som ”Hur många arbeten söker du varje vecka?” och 
frågor rörande den arbetslöses förväntningar att få ett arbete. Vad gäller frågorna 10 till 14, 
kunde dessa ha förtydligas genom att skriva ut att det var positiv påverkan undersökningen 
avsåg att mäta. För att göra enkäten mer fullständig, hade författarna även kunnat lägga till en 
fråga som avsåg att mäta negativ påverkan på motivationen, då påverkan kan vara både 
positiv och negativ samt att det kan handla om både en minskning och en ökning av 
motivationen. Tidigare forskning har som visats, undersökt relationer mellan bland annat 
arbetssökande och motivation, dock har dessa studier inte genomförts under de förhållanden 
som råder på Arbetsförmedlingar i Sverige. Författarna har därför valt att konstruera en egen 
enkät, fristående från inledningen för att undersöka de faktorer som författarna själva ansåg 
vara av intresse. I efterhand har författarna dock insett att enkäten saknar delar för att kunna 
anses vara fullständig.  

Det hade varit mer reliabelt om missivbrevet till deltagarna beskrivit vad författarna 
menade med att bli motiverad, då olika människor har olika uppfattningar om vad motivation 
är för något. Hade en beskrivning till ungdomarna i undersökningen getts hade detta ökat 
möjligheten att ungdomarna skulle ha samma uppfattning som författarna, vid ifyllnad av 
enkäten. Författarnas uppfattning av vad det innebär att bli motiverad var att en person blir 
påverkad av en annan person till att utföra ett visst handlande. 

Då regressionsanalysen (metod Enter), valdes för att se vilka av faktorerna, informerar, 
vägleder, uttrycker, praktiskt hjälp och engagerar som predicerade mest på motivation tolkade 
författarna som att de som var starkaste prediktorerna var de som också rangordnades som 
högst betydelsefulla. De starkaste prediktorerna tolkades som att de ledde till hög motivation, 
men att det kan vara svårt att tolka in om de övriga prediktorerna signalerar låg motivation 
eller att de var mindre betydelsefulla. 

Arbetsförmedlarna på den AF där studien genomfördes utgick från Petsulas 
Kartläggningsbok (1984) för att säkra ett gott bemötande gentemot de arbetslösa. Detta ger 
dock brist i validiteten eftersom det kan förekomma att annan litteratur används som 
utgångspunkt vid andra Arbetsförmedlingar. 

 
 

Framtida forskning 

 
Det vore intressant att genomföra en kvalitativ studie om vad ungdomar anser skulle kunna 
motivera dem i deras arbetssökande. Genom detta tillvägagångssätt skulle man kunna få en 
djupare inblick i vilka faktorer som är viktiga och för att undersöka tydligare vad ungdomar 
efterfrågar. Vidare, kunde det vara av intresse att göra en jämförande undersökning där det 
undersöks vad som motiverar de under 25 år och de över 25 år i deras möte med 
arbetsförmedlare. Upplever de olika grupperna mötet med en arbetsförmedlare olika 
motiverande?   
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