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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som motiverar arbetslösa deltagare i AMA 
Arbetsmarknads verksamhet Jobbcentrum att söka ett arbete. Ett annat syfte är också att 
undersöka om AMA hjälper dessa deltagare att motiveras och kunna återvända till den 
ordinarie arbetsmarknaden. Tidigare forskning inom området har ofta fokuserat på samband 
mellan arbetssökarbeteende och de arbetslösas förväntningar på och värderingar av arbete. 
Motivation sägs vara påverkad utifrån såväl inre som yttre faktorer. Våra teoretiska 
utgångspunkter har varit Becks teori om risksamhället samt två motivationsteorier, dels en 
teori om förväntningar och dels en teori om självbestämmande. Studien är kvalitativ och den 
metodologiska ansats som använts är hermeneutik. Intervjuer genomfördes med 10 deltagare 
från Jobbcentrum som valdes ut genom ett ändamålsenligt urval. Resultatet visar att vad som 
värderas med ett arbete i första hand är den trygghet det ger, inte enbart pga. lönen utan även 
pga de sociala kontakterna och rutinerna. Att ha en meningsfull sysselsättning var 
motiverande för att söka arbete. Att vara aktiverad – både fysiskt och psykiskt – visades i 
studien vara viktigt för motivationen. Deltagarnas förväntningar på vad Jobbcentrum kunde 
göra för dem var låga, istället betonades det personliga ansvaret för att få ett arbete. 
 
 
Nyckelord: Motivation, arbetslöshet, risksamhället, Expectansy-Value Theory, Self-
determination Theory
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Att ha ett arbete i Sverige är viktigt både för individen och för samhället i stort. Förutom att 
ge en inkomst så man kan försörja sig, är sysselsättningen ofta viktig eftersom individen 
genom denna känner sig behövd och betydelsefull. En anställning kan hos många vara en del 
av identiteten, då individen får en roll i samhället.  Ett arbete ger möjlighet till social 
interaktion med andra människor, vilket 
långtidsarbetslös kan innebära ett utanförskap eftersom normen i samhället är att ha en
anställning. Detta utanförskap kan föra med sig problem för individerna, kanske i form av 
stress, dålig självkänsla eller t.o.m. depression.

Fram tills för en tid sedan var det lättare att söka jobb än vad det är i dagens 
konjunkturnedgång och den globala
nyexaminerade studenter som kanske ska söka sina första jobb utan i hög grad även de något 
äldre som blivit uppsagda från sina tidigare arbeten.
numera arbetslöshet enligt en internationell standard, vilket innebär att tre kriterier ska vara 
uppnådda: att man inte är sysselsatt i någon form av verksamhet, att man kan klara av att 
börja ett arbete inom 14 dagar och att man sökt arbete de senaste fyra veckorna eller att
efter ”mätveckan” inväntat att påbörja arbeta inom dessa 3 månader 
(http://www.ekonomifakta.se). Den största skillnaden mot förut är att studenter som aktivt 
söker arbete eller är beredda att ta arbete numera kan falla under kategorin arbetslösa även 
Sverige. Mellan åren 2005 och 2008 gick arbetslösheten i en mer positiv riktning, den 
minskade. Sedan kom finanskrisen med dess lågkonjunktur och siffrorna i antalet 
kom att stiga markant, se figur 1

Figur 1. Arbetslösa i procent av arbetsk
centralbyrån, SCB, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____23342.aspx

Ur samhällets synvinkel är det naturligtvis betydelsefullt att så många som möjligt kommer ut 
på den ordinarie arbetsmarknaden eftersom det förstås är kostsamt att hålla människor i 
åtgärder av olika slag. Om människor mår dåligt kan de bli sjuka och även 
ett intresse av att medborgarna är friska och välmående eftersom sjukskrivningar innebär 
kostnader för samhället. Trycket på arbetsmarknadsverksamheter ökar kraftigt och insatserna 
måste anpassas när arbetslösheten ökar (
Arbetsförmedlingen är den myndighet som i första hand är till för arbetssökande men även 
kommuner går in med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En viktig anledning till detta sägs 
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neddragningar för verksamheter som barnomsorg, skola och äldreomsorg (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2008). Eftersom många kommuner anser att de statliga 
utbildnings- och sysselsättningsåtgärderna inte är tillräckliga har de gått in med egna åtgärder 
för att öka effektiviteten. Vid arbetslöshet finns det ibland behov av ekonomiskt stöd utöver 
arbetslöshetskassa och liknande. För att en person som är arbetslös ska få ekonomiskt stöd 
krävs en viss motprestation, som att göra vad den kan för att få egen försörjning, i form av 
arbete. Det är viktigt att man är inskriven på arbetsförmedlingen och är öppen för de jobb som 
erbjuds. Får man inget jobb eller av andra skäl inte längre passar in på arbetsförmedlingens 
krav slussas man vidare (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008).  

Viljan till arbete och motivation tror vi kan vara en stark drivkraft i arbetssökandet men 
vad innebär egentligen motivation? I Natur och Kulturs psykologilexikon kan man läsa att 
motivation kan ses på två olika sätt, den är dels ett ”tillstånd av reaktionsbenägenhet vilket 
kan leda till handling av något slag, en betydelse som svarar mot betydelse av begreppet 
motiv” (Egidius, 2005: 451). Dels ses motivation som ett fenomen där motiv bildas och då 
hänsyn tas även till emotioner och behov som vi människor har. Enligt Furnham (2005: 277) 
är motivation en process som sker inombords när vi människor har ett mål som vi vill nå. När 
man ser på individens motivation gällande att prestera på arbetet är dennes färdigheter samt 
hur själva kontexten ser ut på arbetsplatsen viktiga faktorer. Motivation kan också delas in i 
inre och yttre motivation. Definition på inre motivation är att aktiviteter utförs för att 
tillfredsställa inneboende behov, t.ex. när något görs av glädje eller för stimuleringen i sig. 
Den yttre motivationen definieras som att aktiviteter utförs med tanke på vilket resultat dessa 
ger (Ryan & Deci, 2000). Många förknippar motivation att arbeta med att få en inkomst men 
motivationen handlar om mer än ekonomi. Eftersom människor är olika är det självklart olika 
faktorer som motiverar varför man vill arbeta, det kan handla om både inre och yttre 
belöningar såsom att man aktiveras, möter sociala kontakter, ett sätt att strukturera sin tid på 
samt gör det möjligt att förverkliga sig själv som människa. Undersökningar har visat att 
pengar och lycka inte är förknippade med långvarig motivation, utan att det i själva verket 
mer är andra förmåner som ökar välmående hos arbetande individer (Furnham, 2005: 280- 
281). 

I likhet med vad Furnhamn har beskrivit om motivation tror vi att det finns olika faktorer 
som motiverar att skaffa arbete beroende på att vi är olika som människor. En del kanske 
motiveras av att kunna försörja sig av egen kraft medan andra motiveras av att förverkliga sig 
själv och sina drömmar. Vi tror att det som ses som betydelsefullt i sitt liv också styr 
handlingarna i viss riktning. Samtidigt är det viktigt att tänka på att vägen till ett arbete kan 
kantas av olika svårigheter, både privatlivet, utbildning och arbetsmarknaden i stort spelar in. 
Just därför tror vi att förväntningarna spelar en stor roll för motivationen, dvs. hur man tror 
på sina möjligheter att få ett arbete men även sin egen förmåga att göra det som krävs för att 
få ett arbete. Motivationen att hitta ett arbete kan vara svår att upprätthålla när man letar jobb 
och inte får något arbete, känsla att ingen ”vill ha en” kan uppstå och man ger upp sitt 
sökande. För yngre personer kan det vara så att man inte alls vet vad man ska leta efter eller 
var man ska börja leta. Vid lågkonjunktur – som råder idag – blir många utan arbete. Hur kan 
då samhället påverka de arbetslösa och deras motivation? 

I Västerås stad finns AMA arbetsmarknad, som är en kommunal verksamhet som arbetar 
med olika åtgärder för att arbetslösa personer ska få hjälp att komma tillbaka till den ordinarie 
arbetsmarknaden. Tiden hos AMA anpassas utifrån behov och deras tjänsteutbud består i fem 
kärnverksamheter; utredning, rehabilitering, kompetensutveckling, praktik och matchning 
(Västerås stad, Teknik- och idrottsförvaltningen AMA arbetsmarknad, 2009). Det 
övergripande målet hos AMA är ”kortaste vägen till jobb” och självförsörjning. Detta innebär 
att de vill att tiden i program ska vara så kort som möjligt och att insatserna ska vara 
jobbinriktade på det sättet att de ger ett arbete eller i vart fall förbättrar chanserna att få ett. 
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AMA har primärt tre uppdragsgivare; utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
sysselsättning och försörjning inom proAros samt arbetsförmedlingen. I den dagliga 
verksamheten påverkas man på många sätt av arbetsförmedlingens beslut, vilket ställer krav 
på en flexibel organisation eftersom dessa ofta är snabba och kortsiktiga. AMA är uppdelad i 
två så kallade ”huvudspår”, där det ena riktar in sig på dem som bedöms stå nära 
arbetsmarknaden (Jobbcentrum) och det andra på dem som står längre från arbetsmarknaden 
och därmed har en bredare problembild (Utvecklingscentrum). Jobbcentrums tjänsteutbud är 
framför allt utredning, kompetensutveckling, praktik och matchning. Utvecklingscentrums 
tyngdpunkt ligger på utredning och arbetsrehabilitering, där varje individ ska ges det som är 
bäst för just den. 

I vår studie har vi valt att fokusera på deltagarna i Jobbcentrum, som i regel deltar i AMA´s 
åtgärder under något kortare tid. Enligt uppgift från AMA betraktas de deltagare som inte fått 
jobb efter fem-sex månader, ha varit inom verksamheten lång tid. Jobbcentrum är i första 
hand till för de individer som får försörjningsstöd, man blir alltså hänvisad dit från 
kommunens enhet ”sysselsättning och försörjning” (Sof). Det ingår även att upptäcka 
eventuella arbetshinder som gör att deltagarna kanske behöver andra typer av insatser. Antalet 
deltagare i Jobbcentrum varierar mellan 300-400 personer. Arbetsmetod och därmed 
motivationsinsatser består bland annat i att stärka det positiva hos individen genom samtal och 
coachning. Här ses huvudsakligen två spår, dels förberedande jobbplanering och dels 
matchande jobbplanering. I AMA´s verksamhetsplan (Västerås stad, Teknik- och 
idrottsförvaltningen AMA arbetsmarknad, 2009) kan vi förstå att det inte finns någon 
gemensam handlingsplan för deltagarna utan varje individs åtgärder planeras utifrån vad 
personen behöver. Planen är att utreda och utveckla individens kompetens utifrån vad denna 
är intresserad av, hjälpa denna med allt från att formulera ett bra CV till att få ett arbete 
genom exempelvis matchning. Det ges även möjligheter till praktikplatser. 

I verksamhetsplanen 2009 kan man läsa att ett mål hos Jobbcentrum är att 80 % av 
deltagarna ska uppleva personlig utveckling under tiden hos AMA, vilket innebär att 
aktiviteterna som erbjuds måste kännas meningsfulla. Deltagarna ska få ett bra stöd och krav 
ska ställas på ”rätt” nivå. Det ställs även krav på närvaro med minst 90 % av möjlig tid samt 
att minst 52 % ska vara i arbete eller utbildning sex månader efter avslut hos AMA. I princip 
alla deltagare på Jobbcentrum har försörjningsstöd. För att få detta finns krav på dem att delta 
i Jobbcentrums aktiviteter. Anledningen till det valda ämnet var att det fanns ett behov och 
önskemål från AMA att ta reda på hur deltagarna upplever Jobbcentrum för att se om 
verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vi ser det som viktigt att AMA kan 
motivera individerna att inte ge upp sitt sökande, utan istället se till behovet hos just den man 
arbetar med. De arbetslösa är ansvariga över sin situation, men även AMA har ett stort ansvar 
att arbetsmarknadsprogrammen ska fungera på bästa sätt, att åtgärderna ska vara anpassade 
till individerna och att de ger resultat. Det är viktigt att möta sina deltagare med respekt, 
förtroende och ge dem bästa möjliga service. 

 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att ta reda på vad som motiverar deltagare i Jobbcentrum att söka arbete 
och om AMA stärker deras motivation att återvända till den ordinarie arbetsmarknaden.  

De frågeställningar vi tog med oss var följande: Hjälper AMA´s verksamhetsprogram 
deltagarna i Jobbcentrum att bli motiverade att söka arbete? Kan AMA´s verksamhet skapa en 
känsla av trygghet som gör deltagarna mindre benägna än annars att aktivt söka sig till den 
ordinarie arbetsmarknaden? Vad förväntar sig deltagarna av att ingå i Jobbcentrum? Att delta 
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i AMA´s verksamhet innebär krav på motprestation. Är detta en för- eller nackdel för 
deltagarnas motivation? 

 

Disposition 

I föregående inledning presenterades uppsatsens syfte och problemformulering. Vi tog även 
upp i stort vad ett arbete innebär för individen samt hur arbetslösheten på senare år blivit ett 
allt större problem då det idag råder en lågkonjunktur. Här definierades även begreppet 
motivation i förhållande till arbetslöshet. När arbetslösheten ökar behöver allt fler ekonomiskt 
stöd och under inledningen berättar vi även om Västerås stads AMA Arbetsmarknads 
verksamhet där arbetslösa måste infinna sig och söka jobb för att de ska få ut försörjningsstöd, 
samt ges möjlighet till personlig utveckling och andra åtgärder.  

Vidare tar vi i tidigare forskning hjälp av 12 artiklar för att ytterligare förstå och förklara 
arbetslösas situation och motivation. En sammanställning av artiklarna presenteras under fem 
rubriker; inre motivation, yttre motivation, arbetslöshet och hälsa, åtgärder för att stärka 
motivation hos arbetslösa och utbildning.  

I den teoretiska och begreppsliga referensramen presenteras de teorier vi valt att utgå ifrån. 
Ulrich Becks teori om risksamhället ser vi som betydelsefull då tillvaron som arbetslös kan 
upplevas som oviss och omväxlande, någonting som kan få en person att må dåligt och bli 
stressad. Den andra teorin är en mer kognitiv teori (Expectansy-Value Theory) och går att 
koppla till de förväntningar som individerna både hade på Jobbcentrum och hur 
förväntningarna på framtiden såg ut. Till sist den tredje teorin (Self-Determination Theory) 
som beskriver hur motivation påverkar hur en person själv väljer att bestämma över sin 
situation.  

Den metod vi valt att utgå ifrån – och som presenteras i metodavsnittet – är hermeneutiken, 
vilken vi ansåg passa in i studien, då vi ville fånga innebörden av våra respondenters talan 
med hjälp av tolkningar i flera steg. Detta till viss del utifrån den förförståelse vi hade före 
studien om motivation och arbetslöshet samt då vi blev mer inlästa på den tidigare 
forskningen. I metoden förklaras även hur vi gått tillväga vid datainsamlingen, vilka etiska 
principer som följts samt hur urvalet och analysmetoden gått till. Detta för att ge en klarare 
inblick i hur vi gjort undersökningen.  

Under resultatet ges en presentation av vad våra respondenter sagt och hur vi valt att 
sammanställa detta. Vi gjorde tolkningar då data gicks igenom och förklarades och tolkades 
av oss på en något mer grundligare nivå. Slutligen gjordes en huvudtolkning där vi fördjupade 
oss ytterligare och såg mer till helheten när vi tolkade vad som gick att se i materialet. 
Resultatet visade bl.a. att det viktigaste med ett arbete verkar vara den säkerhet detta ger i 
form av ekonomi och rutiner. Att arbetet är meningsfullt och att den sociala stämningen är bra 
var också viktigt för att trivas. Deltagarnas förväntningar på Jobbcentrum var låga, i stället 
betonades det egna ansvaret i att skaffa ett arbete. Även om tiden på Jobbcentrum 
uppskattades till viss del upplevdes ändå tiden där i längden som ostimulerande och det 
saknades ibland ett personligt engagemang. Att hålla sig aktiv – både fysiskt och psykiskt – 
verkade viktigt för att hålla uppe en motivation i arbetssökandet. 

I en avslutande diskussion kopplar vi samman resultatet med vårt syfte och 
problemfrågeställningar. Denna del kan ses som en allmän diskussion kring vårt ämne 
motivation hos deltagare inom Jobbcentrums verksamhet som sedan relateras till tidigare 
forskning och teorierna. Bl.a. diskuteras betydelsen av aktiviteter för att hålla uppe 
motivationen i arbetssökandet samt betydelsen av flexibla aktiviteter utifrån deltagarnas 
behov för att möjligen kunna stärka den inre motivationen och kreativiteten. Till sist kommer 
egna reflektioner på studien som genomförts och återkoppling till vår tidigare förförståelse, 
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vad vi lärt oss, vilka brister vi anser oss kunna se med uppsatsen samt förslag till framtida 
forskning.   
 
 

Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskning vi studerat har varit inom områdena motivation och arbetslöshet. Vi 
sökte artiklar i databaserna Sociological Abstracts, PsycINFO och Social Science Citation 
Index. Viss information fick vi också genom sökningar på Google Scholar. De sökord som 
användes var motivation, unemployment, employment och risk i olika kombinationer.  

Att vara arbetslös kan vara stressfullt för vissa individer, kan leda till depressioner, 
förändrad attityd och identitet, samt brist på den struktur människan behöver för att bli 
tillfredställd, då alla reagerar olika (Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte, & Deci, 2004). 
Forskning om motivation hos arbetslösa visar att denna styrs av både inre och yttre faktorer. 
Vad vi har hittat i sökningen och som är centralt för detta forskningsområde och därmed 
viktigt för vår studie är hur förväntningar och värderingar påverkar individerna. Många av de 
artiklar vi hittat har haft fokusering på hur dessa har påverkat individernas beteende i att söka 
nytt arbete (Marston & McDonald, 2008; Vansteenkiste, Lens, De Witte & Feather, 2005; 
Feather & O´Brien, 1987). De teman vi tyckte oss kunna se inom artiklarna vi fann var inre 
motivation, yttre motivation, arbetslöshet och hälsa, åtgärder för att stärka motivation hos 
arbetslösa samt betydelse av utbildning för arbete. 
 
 
Inre motivation 
 
En del av den forskning vi tittat på har fokuserat på vad som kan ses som inre motivation, dvs.  
att man på grund av intresse får lust till att utföra någonting, utan tanke på belöning eller 
resultat. Denna motivation styrs av egen vilja utifrån eget självbestämmande och ansvar.  

Studier som gjorts om svenska ungdomars värderingar och attityder under slutet av 1980-
talet och början av 1990-talet visar att inre eller post-materialistiska värderingar och inre 
arbetsmål är viktiga för motivationen (Hagström & Gamberale, 1995). I författarnas rapport 
görs en översikt baserad främst på författarnas egen forskning om förhållandet mellan svenska 
ungdomars värderingar och attityder till arbete. Även bakgrundsvariabler tas upp. De 
undersökningar de gjort är enkätundersökningar med öppna och slutna frågor samt intervjuer. 
Författarna pekar på faktorer som verkar styra både inre och yttre motivation. De faktorer som 
de anser speglar den inre motivationen är uttalanden om mål med ett arbete och arbetets 
sociala aspekter. Författarna menar att det verkar vara på gång en förändring i värderingar och 
attityder liksom i attityder till arbete. Postmaterialism innebär mindre fokus på säkra jobb och 
hög inkomst men mer på intressanta meningsfulla arbeten. Särskilt flickor på teoretiska 
gymnasieprogram värderade inre arbetsmål högre än ekonomiska mål. Män oftare än kvinnor 
sätter ”bra betalt” som viktigt medan kvinnor oftare än män beskriver ett idealt arbete utifrån 
postmaterialistiska värden. I öppna frågor har man också kunnat se att ”personlig 
utveckling”, ”meningsfulla arbetsuppgifter” eller ”kreativt arbete” är exempel på vad ett idealt 
arbete ska innehålla. De inre värderingarna ses alltså som motiverande och särskilt då för 
kvinnliga studenter.  

Niessen (2006) har gjort en studie om hur socialt stöd, det ekonomiska läget samt hur 
lärandet och viljan ser ut och påverkas av att man blir arbetslös. Dessutom undersöktes om 
åldern spelade in i förhållande till vilka svårigheter som uppstod. Deltagarna i studien var 
individer som varit arbetslösa i mer än sex månader. De flesta ingick i samma arbetslöshets 
center i Tyskland. Totalt 218 personer medverkade men pga. borttappad data är studien 
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baserad på 168-172 individer med en medelålder på 37,5 år. Det är en longitudinell studie där 
fokus ligger på individernas tidigare upplevelse om hur de uppfattade sig själva att ha kontroll 
över sitt arbete, sociala stöd och ekonomiska svårigheter.  Niessen kom fram till att åldern inte 
spelar in när det gäller hur motivationen ser ut gällande att vilja lära sig nya saker, likaså det 
egna initiativet att utbilda sig. Vad som kan uppstå är att arbetslösa kan få för sig att det som 
de lärt sig tidigare i livet inte längre har någon betydelse och inte är användbart. För att väcka 
motivationen måste individerna lära sig att bli medvetna om sina kunskaper och tro på sig 
själva, att det man lärt sig tidigare i livet faktiskt har en betydelse än idag. Motivationen ”att 
lära” är ett måste för att faktiskt lära sig någonting, blir därför någonting som man måste öva 
på. Undersökningar som har gjorts om att lära sig på arbetet visar att motivationen har ett 
positivt samband till att ta egna initiativ till vidare studier. Det är bevisat att om man vill 
fortsätta att studera (alltså lära sig nytt) är man även positiv till att hitta ett nytt jobb. 

Som del av en longitudinell studie har Feather och O´brien (1987) gjort en undersökning 
om effekter av anställning/arbetslöshet hos personer som lämnar skolan. Genom en enkät har 
de undersökt arbetssökaraktiviteter hos arbetslösa unga män och kvinnor i södra Australien 
(medelålder 17,64 år). I studien ingick att definiera deltagarnas förväntningar att hitta ett 
arbete utifrån en variabel kallad ”kontroll-optimism” samt hur attraktivt de upplevde det vara 
med en anställning (värdering). Det huvudsakliga syftet med analysen var att utveckla måtten 
på förväntningar och värderingar för att kunna använda dessa för att få en bättre förståelse för 
arbetssökarbeteende. Resultatet visade få signifikanta skillnader mellan kvinnor och män, 
snarare var det så att resultatet visade på likheter mellan könen. Kvinnor verkar dock ha en 
tendens att känna ilska eller frustration i försöken att hitta ett arbete. Ju mer deltagarna ville 
ha en anställning (värderade detta), ju mer negativt de upplevde arbetslösheten och ju längre 
tid de varit arbetslösa desto mer aktiva var de med arbetssökandet. Däremot fanns ingen 
relation mellan deras förväntningar (den kontroll och optimism de kände i situationen) och 
arbetssökaraktiviteter. Förväntningar att hitta ett arbete var högre för de som varit arbetslösa 
under kortare period och som sökt färre arbeten. Vidare fann författarna att antal 
arbetssökningar var positivt relaterat till hur länge man varit arbetslös och att kvinnorna 
upplevde att de fick större stöd från föräldrarna än männen.  

Feather och O´briens (1987) resultat bekräftar endast delvis Expectansy-Value teorin. De 
uppmätta värderingarna kunde förutsäga jobbsökaraktivitet medan förväntningarna å andra 
sidan inte kunde sägas göra det. Andra studier har däremot visat att både förväntningar och 
värderingar kunde förutsäga beteenden i olika situationer. Känslor ses i studien också som 
viktiga för motivation eftersom de negativa känslorna av arbetslöshet kunde förutsäga 
jobbsökaraktivitet. 

Wanberg, Kanfer och Rotundo (1999) prövar med hjälp av en enkätundersökning att 
urskilja tre klasser som antas kunna förutsäga återanställning och kvalité på återanställning. 
Dessa var a) motiv att söka arbete, b) arbetssökarkompetens och c) arbetssökarbegränsningar. 
Motiv att söka arbete anser de handla om dels hur gärna man vill ha en anställning och dels 
hur ens ekonomi ser ut. Arbetssökarkompetens handlar om en tro på sin förmåga att hantera 
och prestera i arbetssökarsituationer, att kunna kontrollera sina känslor och även motivationen 
med tanke på de bakslag som man kan behöva utstå vid arbetssökande. Begränsningar att söka 
arbete kan bero på ansvar för barn eller familj, eller att man kanske inte har så bra hälsa. 
Författarna genomför sin enkätundersökning hos arbetslösa i Minnesota, USA, 1997. I studien 
ingick slutligen 292 respondenter, varav 114 kvinnor och 178 män. Medelåldern låg på 41,1 
år med en standardavvikelse på 10,98 år. Wanberg et al. (1999) kunde se att motiv för att söka 
arbete och arbetssökarkompetens kunde kopplas till arbetssökarintensitet. De såg att ju mer 
man ville ha arbete, ju mer ansträngd ekonomin var, ju mer man trodde på sin förmåga att 
söka arbete och ju bättre man kunde kontrollera sin motivation, desto intensivare sökte man 
arbete.  
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Vansteenkiste, Lens, De Witte & Feather (2005) har i en studie använt två etablerade 
motivationsteorier, nämligen förväntningsteorin (Expectancy-Value Theory,) och själv-
bestämmande teorin (Self-Determination Theory) för att förstå arbetslösas arbetssökar-
beteende, upplevelser och psykologiska välmående. Teorierna anses vara lämpliga för att 
fånga människors motivation samt emotionella och beteendemässiga reaktioner på sin 
arbetslöshetssituation. Teorierna begreppsliggör motivation på olika sätt och därför ser 
författarna en fördel med att kombinera dem för att göra empiriska jämförelser. Antaganden 
för de respektive teorierna analyserades var för sig samt jämförelsevis. En enkät delades ut 
vid två tillfällen under 2001 till arbetslösa som deltog i ett socialt välfärdsprogram i Flandern, 
Belgien. 481 deltagare kom att ingå i studien, varav 61 % var kvinnor och 38 % var män. Av 
dessa hade 42 % varit arbetslösa mindre än sex månader, 41 % mellan sex månader och två år 
och 17 % mer än två år. 38 % var yngre än 26 år, 42 % var mellan 26 och 40 år, och 19 % var 
äldre än 41 år. Resultatet visade att hypotesprövningen gav bra bevis för båda teorier. T.ex. 
kan nämnas att autonom (inre) motivation, till skillnad från kontrollerad (yttre) motivation, 
visade ett positivt samband på jobbsökarintensitet. Kontrollerad motivation visade positivt 
samband med negativa upplevelser av arbetslöshet och psykiskt välmående. Att positivt 
värdera en anställning i kombination med autonom motivation hade positivt samband med 
jobbsökarintensitet medan förväntningar att hitta ett arbete var negativt relaterad. Författarna 
menar att det är viktigt att ta hänsyn till båda teorier om motivation. Styrkan på 
förväntningarna är viktiga, men för att få en mer komplett förståelse av arbetslösas 
upplevelser behöver även vilken typ av motivation det rör sig om vägas in. De som sökte jobb 
på ett mer autonomt sätt upplevde arbetslöshetssituationen som mindre negativ med tanke på 
faktorer som isolering och värdelöshet. 
 

Sammanfattning 
 
Faktorer som verkar spegla inre motivation att arbeta hos ungdomar kan knytas till uttalanden 
om deras arbetsmål och arbetets sociala aspekter. Forskning har visat att inre 
(postmaterialistiska) värderingar och inre arbetsmål är viktiga för motivationen. Exempel på 
vad som värderas är personlig utveckling, meningsfulla arbetsuppgifter och kreativt arbete. 
Motivation kan väckas genom att bli medveten om de kunskaper man har och få en tro på sig 
själv. För att verkligen lära sig något är det betydelsefullt att vara motiverad att vilja lära. Vad 
som i tidigare studier har visat sig ha effekt på intensiteten i arbetssökandet är att högt värdera 
att få en anställning. Olika studier pekar också på fler saker som har en positiv effekt på 
arbetssökandet. Detta är att uppleva arbetslösheten negativ och att vara arbetslös under lång 
tid, att vara motiverad att söka arbete och att känna sig kompetent som arbetssökande. Den 
inre motivationen verkar vara positiv för arbetssökandet genom att den bidrar till ett ökat 
sökande. En av våra forskningsbidrag visade att det inte fanns någon relation mellan 
jobbsökaraktiviteter och förväntningar att hitta ett arbete, medan det framhålls att andra 
studier visat på det motsatta. Här finns alltså motstridiga resultat. Förväntningars betydelse för 
att söka arbete verkar därför vara ett intressant område att forska vidare kring. 
 
 
Yttre motivation 
 
Andra delar av forskningen vi tittat på har berört det som mer behandlar yttre faktorers 
påverkan på motivation. Den yttre motivationen handlar alltså om att viljan att utföra 
någonting beror på yttre omständigheter, såsom belöning eller bestraffning av olika slag. 

I Hagströms och Gamberales (1995) rapport som kortfattat redovisats ovan, tycker de sig 
se faktorer som speglar yttre motivation hos svenska ungdomar. Dessa faktorer är kopplade 
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till fördelarna med ett arbete (lön eller karriärmöjligheter) samt arbetsförhållanden. 
Författarna gör även en jämförelse mellan olika ekonomiska förhållanden som visar att den 
ekonomiska nedgång som rådde i början av 1990-talet inte verkar ha påverkat värderingar 
eller motivation på det stora hela. Postmaterialistiska värderingar och attityder verkar vara 
viktiga för att leda ungdomar i samhället. Värderingar och attityder verkar heller inte påverkas 
av ekonomiska nedgångar, vilket också är aktuellt just nu då vi befinner oss i en 
lågkonjunktur. Förändringar i grundläggande värderingssystem verkar heller inte inträffa så 
ofta efter ungdomstiden. Attityder till arbete handlar enligt postmaterialister mycket om 
att ”arbeta med människor” och ” en känsla av åstadkommande”. I det postindustriella 
samhället ställs krav på flexibilitet, vilja till förändring m.m. Dessa krav på kompetens antar 
Hagström och Gamberale öka sannolikheten för att arbetsmotivationen förändras oftare – 
även för vuxna.  

Feather och O´brien (1987) nämner i sin artikel, som presenterats ovan, att sociala normer 
kan vara ett alternativ som bör vägas in i förväntningar för att exempelvis få ett arbete. 
Möjligen ska förväntningsteorin – menar författarna – användas när den kan ses mot ett 
specifikt resultat och inte utifrån en persons generella kontroll-optimism över att hitta ett 
arbete. Relationen mellan kontroll-optimism och beteende är kanske mer komplicerat, där 
man kanske måste se mer till situationen i sig och de förhållanden som där inverkar, t.ex. 
sociala normer. Att anse sig ha stark tillit och kontroll över situationen kan ibland vara tecken 
på ett förnekande av yttre verklighet. 

Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte, &  Deci (2004) har försökt att ta reda på 
arbetslösa personers motivation att leta nya jobb. Denna undersökning har jämfört två 
kvantitativa studier för att noga få bekräftat sitt resultat. Den första studien handlade om att 
man utvecklat ett frågesystem som behandlar jobbsökande, där 273 arbetslösa vuxna deltog 
och svarat på frågor kring deras jobbsökande, beteende, arbetslöshetserfarenheter och deras 
välmående. Den andra studien var en uppföljning på den första, då man ville ta reda på 
reliabiliteten i studien. Det användes liknande frågor för att bekräfta och förbättra analysen 
genom att använda samma hypoteser som i den första. Resultatet har visat att vissa har svårare 
än andra att fördriva tiden som arbetslös, en del hittar andra aktiviteter att spendera sin tid på 
medan andra helt enkelt inte klarar av situationen och därmed mår desto sämre. Det har visat 
sig att de som har haft det bra och inte tappat intresset för att aktivera sig, som exempelvis att 
ta hand om nära runtomkring sig under sin tid som arbetslös, har lättare att motivera sig själva 
i sitt nya yrke. De som inte aktiverar sig, har en större benägenhet att känna sig värdelösa och 
att ingenting de gör är meningsfullt. En annan orsak till att man ger upp sitt jobbsökande är att 
man har blivit nekad jobb i alltför stor utsträckning och ger upp och tror sig inte kunna få 
någonting. Dessa individer har en mer negativ inställning att få ett nytt arbete och därmed en 
lägre motivation, jämfört med dem som är tillfredställda med sin nuvarande situation och 
innehar en god hälsa i allmänhet. Dessa var istället mer positiva och hade högre motivation.  
Det finns många orosmoment att se till när man är i en arbetslös situation, i denna studie ser 
man framförallt till de ekonomiska svårigheterna som uppstår när man inte har en ordentlig 
inkomst, att man som arbetslös ofta har för höga förväntningar om vilka jobb man kan få, man 
ser hellre till jobbets status och dess förmåner än att se arbetet som en social plats där man 
dagligen interagerar med människor och får en tillfredställelse därigenom. 

Wanberg et al. (1999) kunde, i resultatet av sin studie som presenterats tidigare, inte hitta 
något signifikant samband mellan sådant i omgivningen, yttre faktorer, som kan hindra den 
arbetssökande och dennes intensitet i att söka arbete. De faktorer de tittade på handlade om 
personernas hälsa, om åtaganden för barn och familj samt även skola, religion m.m. Vad de 
mer fann som hade ett positivt samband med arbetssökarintensitet var bl.a. utbildningnivå och 
ekonomisk situation. 
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För att en individ ska motiveras, menar Niessen (2006), är det viktigt med ett socialt 
nätverk omkring sig, vilket gynnar hela processen att bli motiverad och fungerar som ett stöd. 
Om det sociala stödet finns ökar också personens ”Self-efficacy”. Vad som däremot ändras 
beroende på ålder är att individen sänker sina förväntningar på det jobb som man söker, man 
kopplar bort karriärmålen vilket, enligt studien, reducerar bort ”Self-efficacy” att hitta ett nytt 
jobb. 

 
Sammanfattning 

 
Faktorer som verkar spegla yttre motivation att arbeta hos ungdomar kan knytas till fördelarna 
ett arbete ger som t.ex. lön och karriärmöjligheter men även arbetsförhållandena i stort. Yttre 
faktorer som ekonomiska nedgångar verkar inte påverka värderingar eller attityder till arbete. 
Krav på flexibilitet och vilja till förändring verkar vara viktiga aspekter i dagens 
arbetsförhållanden, vilket kan påverka arbetsmotivationen. Det är viktigt att aktivera sig när 
man är arbetslös för att känna meningsfullhet och välmående i vardagen. Vad som visar sig 
gynna motivationen är att ha ett stöttande socialt nätverk omkring sig. 
 
Arbetslöshet och hälsa 
 
Rowley & Feather (1987) har i en undersökning konstaterat att som arbetslös påverkas den 
psykiska hälsan hos en individ negativt. Under datainsamlingen valdes endast män ut som 
vilka sedan delades in i två grupper, beroende på deras ålder. Den första gruppen var män 
mellan 15 och 24 år och den andra på män mellan 30-49 år (en så kallad ”mellanålder). 
Forskarna har i början ett antal hypoteser som sedan prövas med hjälp av en kvantitativ 
undersökning.  Korrelationerna innehöll data från båda grupperna, utifrån hur gamla de var 
samt hur länge de varit arbetslösa och utifrån detta fick forskarna sitt resultat. Det har visat sig 
att de som är i mellanåldern löper en större risk att må sämre både än de som är yngre och de 
som är äldre. Yngre personer har i större utsträckning nyligen avslutat sina studier och är man 
äldre har man en lugn pension att se fram emot, man börjar känna sig nöjd med att arbeta.  
Däremot, oavsett ålder, har man kunnat se att efter cirka tre månader som arbetslös tenderar 
”de negativa konsekvenserna”, som följer med att bli utan arbete, att bli mer stabila. 
Skillnaden, istället för ålder på den arbetslösa, blir beroende på vad man söker för slags jobb. 
De personer som söker mer välbetalda arbeten, och som ofta har en något högre utbildning, 
har mer det ekonomiska i sikte och blir mer stressade över deras nuvarande ekonomiska 
situation. Denna typ av stress leder i många fall till en djupare och mer psykologisk stress. 
Även självförtroendet minskar ju längre tid man är arbetslös. Strukturen tenderar att brista och 
personen vet inte hur den ska sysselsätta sig själv när det nu är denna som måste avgöra sin 
situation.  
 

Sammanfattning 
 
Den psykiska hälsan hos arbetslösa påverkas negativt. Män i åldern 30-49 år löper oftare 
högre risk att må sämre än de som är både yngre och äldre. Efter ca tre månader som arbetslös 
blir de negativa konsekvenserna mer stabila och kan istället för att kopplas till ålder kopplas 
till vilket typ av arbete man söker. De som söker mer välbetalda arbeten blir mer stressade 
över den ekonomiska situationen. Ju längre tid man är arbetslös desto sämre påverkas 
självförtroendet. 
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Åtgärder för att stärka motivation hos arbetslösa 
 
Thomsen (2009) förklarar i sin kvantitativa studie hur vi i Europa satsar idag för att förhindra 
arbetslöshet men också att bilda åtgärdsprogram som hjälper arbetslösa i deras situation så att 
de i så stor utsträckning som möjligt inte behöver bli långtidsarbetslösa. Han har i studien valt 
att undersöka både personer som varit arbetslösa en längre tid samt personer som varit 
arbetslösa en betydligt kortare tid. I studien räknas man som långtidsarbetslös om man har 
varit arbetslös i mer än ett år. Datainsamlingen är baserad på en studie som gjorts i Tyskland 
och som innehöll relevant data för en fortsatt analys. Forskningen visar att de som har varit 
arbetslösa en kortare tid har lättare att komma tillbaka till arbetsmarknaden än de 
långtidsarbetslösa, då de som varit arbetslösa har lättare att plocka fram sina erfarenheter från 
tidigare etc. Beroende på vad de anställda behöver för slags motivation, då de är enskilda 
individer med olika behov, siktar man i Sverige på program som fokuserar mer på den 
enskildes hinder och vad som behövs till en anställning. Det kan vara att personen har brist på 
erfarenhet, inte har vad som krävs, kanske inte vet hur man ska gå tillväga i jobbsökandet, 
eller saknar motivationen som en drivkraft att komma igång med sökandet. Eftersom alla är 
olika behövs olika åtgärder för att kunna hjälpa arbetslösa. Vad man ska komma ihåg är att 
dessa program inte handlar om att skaffa ett arbete till personerna, att ge dem ett jobb i 
handen, utan att ge dem färdigheter så att de får en möjlighet till att hitta ett jobb som passar 
och forma dem utefter detta. Det finns även brister med de olika program som sätts upp, ett av 
dessa är att individer under tiden de ingår i dessa program slutar söka jobb och fokuserar mer 
på själva programmet i sig, detta innebär att det blir en lägre produktivitet i att söka arbete och 
de får en mindre chans till arbete. Att tillägga är att alla program heller inte klarar av att 
uppfylla sina mål.  

Enligt Marston och McDonald (2008) är ett vanligt antagande att långtidsarbetslösa verkar 
sakna den personliga motivationen att engagera sig i, och få en anställning. Brist på 
motivation kan många gånger bero på brister i de arbetslösas tro på sin egen förmåga (self-
efficacy). Självkänsla och motivation är centralt för de som arbetar med arbetslösa i 
västvärlden och här är self-efficacy ett viktigt psykologiskt begrepp som är associerat med 
inre motivation, högre självkänsla och bättre prestation. Författarna beskriver att det i 
Australien finns officiella mål för att förbättra self-efficacy hos arbetslösa för att få betald 
anställning. För att nå detta har det utvecklats ”samhällstjänstprogram” där långtidsarbetslösa 
ska få hjälp.  Programmen har utformats med tanke på ”morot och piska” (”help and hassle”), 
dvs att de långtidsarbetslösa ska få hjälp i olika form av träning och service samtidigt som ett 
icke-tillmötesgående från de arbetslösa leder till finansiella sanktioner. Detta tros leda till 
bättre vanor kring t.ex. arbetssökande och förbättring av självkänsla samt leda till resultat i 
arbetssökandet.  

Marston och McDonald (2008) har som syfte att undersöka programmen, vilket de menar 
inte gjorts så bra tidigare. De undrar hur de fungerar och om de verkligen leder till bättre self-
efficacy eller anställning. Hjälper ”morot och piska” på motivationen? Studien genomfördes 
med intervjuer på 75 långtidsarbetslösa, 20-55 år gamla, där syftet var att fånga deras 
upplevelser av ett program för arbetslösa. I resultatet framkom att det fanns ett krav att de 
arbetslösa skulle ställa upp. De anses ha gott om tid och vara skyldiga regeringen spendera tid 
i arbetssökande. De arbetslösa å andra sidan upplever deltagandet i programmet (job network) 
som bortkastad tid enligt tre dimensioner. 1. Kontakterna med job network leder inte till 
arbete, 2. Arbetsträningskurser är inte sydda efter den arbetslöses skicklighet och förmåga, 3. 
Tjänstemännen är okunniga och överarbetade, deras råd hjälper inte. Deltagarna känner inte 
att de har så många val eller möjlighet att själv kontrollera jobbsökandet. Ju längre de varit 
arbetslösa desto intensivare åtgärder sätts de i. Detta motsäger forskning som menar att tidiga 
åtgärder är viktigt för att få arbete. Deltagarna upplevde en likgiltig arbetsmarknad och 
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opersonligt bemötande. Att ständigt slås ner av motgångar och brist på kontroll minskar 
självförtroende och motivation. Vad som var viktigt för deltagarna var att få en bra tjänsteman. 

Slutsatser som Marston och McDonald (2008) drar är att programmet motverkar sitt syfte. 
Samhällstjänstprogrammet vägrar att ta ansvar för anställningsresultat, ansvaret för deras del 
handlar om att underlätta för de arbetslösa att hitta ett arbete. Det ligger ett ansvar på de 
långtidsarbetslösa som de inte alltid kan hantera. Här finns problem med hemlöshet, 
läsbegåvning eller kroniska hälsoproblem, vilket gör att många fortsätter att vara beroende av 
bidrag trots statens tvingande åtgärder med ”piska”. Policydokumenten – menar de – är för 
trubbiga för de långtidsarbetslösas situation och verkade göra mer skada än nytta. Majoriteten 
av de intervjuade kände sig inte motiverade. De upplevde inte att de hade kontroll eller att de 
var självgående. 

Eden och Aviram (1993) menar att self-efficacy och motivation att söka arbete hänger ihop. 
De genomförde ett experiment 1988 i Israel, där 66 arbetslösa ingick. Av dessa var 32 
deltagare och 34 ingick i en kontrollgrupp. Arbetslösheten varierade i början av studien 
mellan 2-18 veckor. Generell self-efficacy (GSE) mättes i början, efter och i en uppföljning 
till experimentet i båda grupper. Experimentet gick ut på att stärka self-efficacy hos 
deltagarna som inbjöds till jobbsökaraktiviteter. I aktiviteterna ingick rollspel, exempel på 
lyckade anställningsintervjuer m.m. Man försökte skapa situationer där deltagarna fick en 
känsla av att lyckas. Det var ett stöttande, förtroendefullt klimat med återkoppling från ledare 
och övriga deltagare. GSE hos experimentgruppen stärktes (var högre både efter kursen och i 
uppföljande test) medan GSE hos kontrollgruppen sjönk för att sedan i uppföljningen gå 
tillbaka till ursprungsläget. Den största effekten hade aktiviteterna på de i experimentgruppen 
med låg GSE. Deras GSE höjdes mycket efter att de deltagit i träningen. De i kontrollgruppen 
med låg GSE sänktes ytterligare. Träningen ökade deltagarnas self-efficacy och ledde till 
högre aktivitet i jobbsökandet. Aktiviteterna ökade andelen som fick återanställning för de 
som inledningsvis hade låg GSE och som sedan höjdes. För de med inledningsvis hög GSE 
märktes dock ingen signifikant skillnad. Totalt av de som hade låg GSE visade det sig att i 
kontrollgruppen var det 23 % som fick arbete mot 63 % i experimentgruppen. Att stödja och 
stärka self-efficacy fick alltså en effekt på att få ett arbete och författarna menar därför att det 
är viktigt att individer med låg GSE ska prioriteras för den här typen av beteendeträningar. 

När man söker jobb är motivation en viktig del av beteendet. Maxwell (2008) har sett vad 
andra forskare kommit fram till för resultat på området då man under tiden som arbetslös 
aktivt måste söka arbete och hålla motivationen igång tills det att man nått sitt mål. Utifrån 
dessa teorier har han dragit egna slutsatser och formulerat ett resultat.  Syftet med studien var 
att presentera en teori för hur olika åtgärdsprogram kan öka motivationen hos deltagarna 
beroende på omständigheter och målsättningar. I Nya Zeeland har man studerat motivationen 
hos långtidsarbetslösa och då konstaterat att hos arbetslösa individer minskar motivation i takt 
med att arbetslösheten ökar (Andersson, refererad i Maxwell, 2008). I denna studie anser man 
att det fattas forskning i hur målsättningarna i åtgärdsprogrammen ser ut och vad resultaten 
egentligen visar. Effekten av att vara arbetslös en längre tid innebär mycket mer än brist på 
motivation, det kan även innebära att man tappar kontakt med familj och sitt sociala nätverk 
omkring sig, en ökad psykisk ohälsa och problem med att förhålla sig till samhället (vilket 
kan resultera i kriminalitet). Vad man vill i åtgärdsprogrammen är framför allt att förändra 
självbilden hos den arbetslösa och ge denna en chans till att få hjälp att hitta ett arbete. Inom 
dessa som ingår i programmen är det även en stor del av individerna som har mer allvarliga 
sociala problem och därmed en tuffare bakgrund och hemmiljö. För dessa individer blir det 
naturligtvis svårare för att ta sig ur sin långtidsarbetslöshet och åtgärderna blir mer anpassade 
till deras behov. Att tillägga är att det går att se att åtgärdsprogrammen inte alla gånger riktar 
in sig på arbeten som kräver någon högre utbildning. 
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För att skapa en motivation till att vilja skaffa ett arbete finns det tre viktiga aspekter att se 
till; behov, värderingar och mål. Behoven handlar om vad individen behöver, framförallt 
psykiskt, för att kunna bygga upp sig själv. Värderingar är de generella sätt en individ bör 
tänka och bete sig för att passa in, dessa utvecklas hela tiden under en persons liv. Målen man 
sätter får individen att sträva efter någonting. Genom dessa reglerar man hur man beter sig 
och kan utföra uppgifter som kräver en viss typ av framträdande. Detta ökar motivationen då 
man riktar beteendet mot de mål som är uppsatta. Att sätta upp mål tillsammans bidrar till att 
personen får reda på vad denna har för faktiska möjligheter. Att vara utan jobb ska man 
komma ihåg kan vara tufft för en individ. Trots att man är långtidsarbetslös så handlar det 
oftast om en kortare tid av en persons liv, en tid som kan komma plötsligt och kräver att 
individen antar utmaningar och andra negativa effekter som kommer med denna tid. Inom 
många åtgärdsprogram väljer man därför att gå snabbt fram och trycka på och stimulera 
motivationen så att personen håller uppe en tro på sig själv och sin förmåga och vågar ge sig 
ut och leta nytt arbete. Om motivationen hålls igång eller uppnås är nästa steg att hålla fast vid 
den ordentligt, så att man inte tappar den. 

Att kunna hålla uppe sin motivation genom olika jobbsökaraktiviteter, t.ex. planera och 
sätta upp mål, kan vara viktigare än hur effektivt man söker, när det gäller arbetsökandet 
generellt sett över tid, menar Wanberg et al. (1999). Det kan därför vara viktigt med åtgärder 
som stärker individers förmåga att hålla uppe sin motivation. Det handlar då om att kunna 
vara förberedd och kunna hantera de bakslag som kan komma. Arbetssökarintensitet har 
också i deras studie (som presenterats ovan) ett samband med att få en återanställning, och det 
föreslås med fördel att se arbetssökandet som ett heltidsjobb. Arbetssökande bör därför 
informeras om att det lönar sig att söka arbete. 
 

Sammanfattning 
 
Många åtgärdsprogram är inte till för att ge de arbetslösa ett yrke utan att ge dem färdigheter 
(verktyg) att själva lyckas i arbetssökandet. Ofta i Västvärlden handlar det om att stärka 
individernas tro på sin egen förmåga och att engagera dem i att vilja få en anställning. Hjälp 
som ges kombineras ofta med krav på motprestation. En brist hos en del program är att de 
tenderar att allt för mycket fokusera på aktiviteter runt omkring så att tiden för själva 
jobbsökandet läggs åt sidan. En studie har visat att de åtgärder som ges inte alltid är anpassade 
efter den enskildes förmåga och att dessa inte leder till arbete. Det läggs ibland ett för stort 
ansvar på långtidsarbetslösa att få arbete som de inte kan hantera pga. allvarligare problem. 
Det kan vara viktigt att sätta upp delmål för arbetssökande för att lyckas hålla uppe 
motivationen på längre sikt. Att söka arbete intensivt har också visat sig ge större chans att få 
ett arbete, varför detta bör uppmuntras. 
 
Betydelse av utbildning för arbete 
 
Olika typer av inre och yttre värderingar verkar spegla olika socialisationsmönster. I 
intervjuer med 45 svenska ungdomar, ålder 15-25 år, verkade deras attityder till arbete hänga 
ihop med värderingar i ett bredare perspektiv, som livsstil och målplanering, men även 
utbildning, social bakgrund och arbetserfarenhet (Hagström & Gamberale, 1995). Dieckhoff 
(2007) undersöker effekterna av fortlöpande utbildning för vuxna arbetare (över 28 år) i deras 
möjligheter att behålla anställning eller kunna återgå till arbetsmarknaden efter arbetslöshet 
samt även om dessa utbildningsmöjligheter ger möjlighet att röra sig uppåt i yrkeskarriären. 
Studien baseras på enkätundersökningar gjorda av Europeiska gemenskapens hushållspanel i 
Tyskland, Storbritannien och Danmark i mitten på 1990-talet. Det finns institutionella 
skillnader mellan länderna i deras marknadsekonomi där Tyskland och Danmark är mer lika, 
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bl.a. genom att fackförbunden är starka och kan förhandla om utbildningsinsatser för anställda 
med företagen. I Storbritannien är det mer företagen som är styrande gällande behov av 
kompetensutveckling för sina anställda. En skillnad som även kan påverka resultatet är om 
respektive land befinner sig i ekonomisk upp- eller nedgång. Kompetens- och 
utbildningsinsatser hade en signifikant påverkan att undgå att bli arbetslös endast i Tyskland. 
En viss effekt kunde ses i Danmark men däremot ingen alls i Storbritannien. Fortlöpande 
kompetensutveckling och utbildning visade sig endast ha en signifikant påverkan av att öka 
sannolikheten för arbetslösa att få återanställning i Tyskland. Detta tror författaren dock har 
en koppling till att Danmark och Storbritannien under perioden upplevde en minskad 
arbetslöshet och att utbildningen därför fick mindre betydelse för de som anställer. En nackdel 
här är att studien gjordes under relativt kort period. I alla tre länder hade längden på 
arbetslösheten en negativ effekt på att hitta ett arbete och denna effekt verkade vara större i 
Danmark och Storbritannien än i Tyskland. 
 

Sammanfattning 
 
Livsstil och målplanering men även utbildning och social bakgrund m.m. hos svenska 
ungdomar verkar påverka deras attityder till arbete. Om kompetens- och utbildningsinsatser 
har påverkan på möjligheter att undgå arbetslöshet eller öka sannolikheten för återanställning 
vid arbetslöshet kan påverkas av hur ett lands institutioner (bl.a. fackföreningsverksamhet) ser 
ut samt om landet befinner sig i en ekonomisk upp- eller nedgång. Att vara arbetslös länge 
försämrar möjligheten att få ett nytt arbete. 
 
 
Tidigare forskning i relation till vår studie 
 

I vår studie vill vi försöka fånga värderingar – dvs. vad de anser vara viktigast – hos våra 
respondenter för att se om vi eventuellt utifrån dessa kan se en koppling till deras motivation. 
Även det som värderades högst med ett arbete tycker vi är intressant att se mer på för att 
fånga motivationen att söka arbete. Det finns motstridiga resultat gällande förväntningar att få 
ett arbete kopplat till motivation. Vi tycker därför det är intressant att se om vi kan bidra med 
mer förståelse kring detta. När det gäller förväntningar fokuserar vi i studien dels på 
deltagarnas förväntningar på AMA och dels på förväntningar att få ett arbete. Tidigare 
forskning har pekat på att känslor verkar vara en viktig aspekt i motivation. Ett sätt att komma 
åt känslor kan vara att se till hur meningsfulla deltagarna upplever AMA´s åtgärder vara.  

När det gäller den yttre påverkan på de arbetssökande tror vi att arbetslösa idag ställs inför 
krav på att vara flexibla och villiga att ta olika sorters arbeten, även om den inre motivationen 
inte finns där. Tidigare forskning har kunnat se exempel på både inre och yttre motivation hos 
arbetssökande och därför vill vi försöka få med denna helhetsbild för att kunna bidra med mer 
förståelse för området. De studier som gjorts har främst varit kvantitativa. Nu gör vi en 
kvalitativ undersökning och hoppas genom det att kunna belysa relationerna mellan inre och 
yttre motivation ytterligare. Det finns forskning som speglar de problem arbetslösheten för 
med sig för hälsan. Även om vi i den här studien inte valt att fokusera på hälsan, tror vi att 
den kan spela in för en individs motivation, då det är viktigt att se till individens 
helhetssituation. 

Tidigare forskning har tagit upp betydelsen av det sociala nätverket för att motiveras i 
jobbsökandet. Att undersöka hur våra respondenters sociala nätverk ser ut, kan därför vara 
betydelsefullt för oss i vår studie. Det kan också vara viktigt i sammanhanget att undersöka 
hur stödet från AMA upplevs, inte minst med tanke på de som kanske inte har något stöttande 
nätverk omkring sig. 
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Teoretisk och begreppslig referensram 

 
När man studerar arbetslösas situation är det viktigt att inte bara se utifrån individens 
upplevelser och erfarenheter utan att samtidigt koppla dessa till ett större perspektiv, nämligen 
samhället och arbetsmarknaden. Genom denna uppsats har vi valt att fokusera på tre olika 
teorier. Den första är Ulrich Becks teori om risksamhället, vilken vi tyckte var lämplig 
eftersom arbetsmarknaden ofta upplevs som osäker och skiftande och – tycker vi – kan vara 
intressant att titta på när det gäller hur man motiveras att skaffa arbete. Motivation kan ses 
dels som det som influerar människor att handla på ett visst sätt (riktning på handlandet) och 
dels intensiteten på handlandet (Hume, 1995: 9). Inom arbetslivspsykologin finns flera teorier 
om vad som motiverar oss att arbeta, t.ex. behovsteorier, kognitiva teorier och sociala teorier. 
Behovsteorierna menar att människor styrs av behov och drifter som behöver tillfredställas. 
De kognitiva teorierna betonar att människor gör medvetna, rationella val där både inre och 
yttre faktorer vägs samman. Sociala/behavioristiska teorier tar sikte på att människor 
motiveras av yttre faktorer i miljön och här blir belöningar eller bestraffningar av beteendet 
viktigt att undersöka (Hume, 1995: 10-11). Den andra teorin vi valt att fokusera på är en 
kognitiv teori om förväntningar/värderingar och den tredje teorin handlar om 
självbestämmande, som kombinerar hur de yttre och inre faktorerna påverkar motivationen. 
Anledningar till att vi valt de två sistnämnda är för att de använts i forskning för att studera 
motivation hos arbetslösa och att vi tror att förväntningar för framtiden kan vara 
betydelsefulla för hur arbetslösa motiveras. Att få med en kvalitativ aspekt på motivation (typ 
av motivation) som kombinerar de yttre och inre faktorerna ses också som värdefullt eftersom 
den här studien har en kvalitativ ansats. 
 
 
Risksamhälle 
 
Beck (1998: 18-23) menar att samhället idag utvecklats till ett risksamhälle där en ny 
samhällsform växer fram. Det handlar dels om att civilisationens existens hotas, t.ex. genom 
global klimatpåverkan, och dels att det växt fram en osäkerhet kring vad som bör gälla i 
samhället. Industrisamhället har utvecklats och präglas idag av en reflexivitet, där tidigare 
premisser kring bl.a. arbete, teknik och vetenskap ifrågasätts. Inom industrisamhället idag 
förändras yrken, familjen, klasser m.m. Det råder, menar Beck, ett ”socialt hot” eftersom det 
finns motsättningar inom det moderna och det motmoderna. Kulturer och traditioner för olika 
klasser försvinner eller förändras. Detta ser man särskilt genom att synen på kärnfamiljen 
förändras. Just inom förvärvsarbetet sker en flexibilisering av arbetstiden och arbetsplatsen, 
vilket innebär att gränsen mellan arbete och fritid blir otydligare. Elektroniken skapar också 
möjligheter att knyta kontakter på olika plan i arbetslivet.  

Beck (1998: 119) menar att de sociala strukturerna – t.ex. yrkesroller och familjstruktur – 
håller på att urholkas, vilket ger en otrygghet. Riskerna och otryggheterna utgör tillsammans 
en social och politisk dynamik. Beck (1998: 120-123) anser att arbetsmarknaden leder till en 
individualiseringsdynamik eftersom man där frigörs från bl.a. familje- eller yrkesband. Detta 
kräver i sin tur att individen sätter upp planer för sitt liv och hur den vill leva. Hur 
arbetsmarknaden, liksom utbildning och rörlighet ser ut kan starkt kopplas till hur 
familjeförhållandena ändras. Familjen består idag av individer med sina respektive planer, där 
olika ambitioner kring hemmet, karriären och barnen ska förhandlas. Långtidsarbetslösheten 
växer och arbetslöshet i sig blir också allt vanligare. Den blir ett mer eller mindre övergående 
fenomen som drabbar alla genom olika typer av arbetslöshet och olika typer av sysselsättning. 
De sociala skillnaderna individualiseras och leder därför till att problem i ett egentligen större 
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system ses som personliga misslyckanden. Individen, med sin frihet, blir beroende av 
arbetsmarknaden och allt vad den för med sig; konsumtion, utbildning, eller kanske möjlighet 
till ekonomiskt stöd vid exempelvis arbetslöshet. Även om majoriteten av människor har 
arbete, krymper denna andel, samtidigt som då arbetslösheten ökar. Detta kan man, menar 
Beck (1998: 146-148), se genom att gränserna för när man ses som arbetslös eller inte blir en 
slags gråzon som ökar och där präglas livet ofta av olika perioder av undersysselsättning, 
tillfällig sysselsättning eller arbetslöshet.  

Människor utan yrkesutbildning, kvinnor, gamla, invandrare och ungdomar är grupper som 
är särskilt utsatta för risk att bli arbetslösa. Även individualiseringen hänger samman med 
arbetslösheten (Beck, 1998: 149). Arbetslösheten drabbar inte längre de traditionella klasserna 
på samma sätt som tidigare utan är något som kommer och går och mer eller mindre drabbar 
alla. De som hamnar i den upplever många gånger en besvikelse på sig själva att de inte kan ta 
sig ur den. När man ser arbetslösheten som tillfällig blir de yttre orsakerna till den oftast 
förvandlade till en egen skuld, vilket är en nackdel för individen. Särskilt självförtroendet hos 
långtidsarbetslösa drabbas, för en del blir arbetslösheten en personlig egenskap och där 
tryggheten upplevs vara förlorad. De planer av livsstilsval och levnadssätt som följer med 
individualiseringen döljer den sociala ojämlikheten menar Beck. Det blir en konkurrens om 
värderingar mellan å ena sidan trygghet och status och å andra sidan ett meningsfullt, 
innehållsrikt liv (Beck, 1998: 152-154).  

Giddens (2003: 548-549) menar att riskbegreppet måste ses tillsammans med begreppet 
tillit. I denna värld av risker känner vi människor ändå en tillit till såväl andra individer som 
institutioner och myndigheter. I det globala samhället blir tilliten vi känner mer kopplad till 
abstrakta system eftersom det lokala sammanhanget löses upp. Att leva i den moderna 
riskfyllda världen kräver en social reflexivitet där risker och möjligheter noga övervägs. 
 
 
Expectansy-Value Theory 
 
Expectancy-Value Theory är en motivationsteori som kombinerar handling med positiva och 
negativa värderingar utifrån förväntat resultat (Feather och O´brien, 1987). Teorin har 
ursprungligen utvecklats av socialpsykologen och professorn Dr. Martin Fishbein, inom hans 
forskning om attityder. Attitydforskningen har visat att attityder hänger samman med 
förväntningar på sannolikheten av att något fördelaktigt ska hända (Tesser, 1995). 
Expectancy-Value Theory har använts och utvecklats vidare av många men utgår enligt 
Furnham (2005: 306-307) från tre olika typer av tankar som människor inom olika yrken har 
gemensamt, dessa tre är: förväntningar (tron om att ens ansträngningar kommer att resultera i 
god prestation och att nå ett visst mål), instrumentalitet (att ens prestationer kommer att leda 
till belöning) och valens (hur högt individen värdesätter den belöning som ges). Om dessa tre 
kognitioner uppfylls på en högre nivå kommer motivationen att öka, men om den anställdes 
beteende inte belönas, om man till exempel redan fram början fått den högsta lön företaget 
kan tänkas betala ut, kommer troligtvis inte detta beteende att upprepas i samma goda 
utsträckning som tidigare och motivationen därmed sjunka. Detta går naturligtvis 
att ”översätta” till arbetslösas situation. Vansteenkiste et al. (2005) menar att höga 
förväntningar att hitta anställning i kombination med att gärna vilja ha ett jobb leder till ett 
mer intensivt sökande efter jobb. De menar att förväntningsteorin relaterar till att styrkan på 
motivationen beror på hur höga förväntningarna att nå ett specifikt mål är och hur mycket 
detta mål värderas, dvs. hur mycket man tror på sin möjlighet att lyckas nå målet och att ett 
beteende leder till ett särskilt resultat samt att ens handlingar bestäms av behov och 
värderingar. 
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Expectansy-Value Theory anser att motivationen endast är en av flera anledningar till hur 
personer presterar bra eller inte på sitt arbete, andra viktiga faktorer som spelar in är 
personlighet, kompetens och förmåga att prestera. Vissa är bättre lämpade för en typ av arbete 
där det krävs en viss karaktär för att fungera och passa in än vad någon annan har. 
Motivationen kan även dämpas av att en person inte har tillräckligt med valmöjligheter att 
själv kunna avgöra hur ens uppdrag ska utföras på bästa sätt. Arbetsprestationen kan alltså 
sänkas beroende på vad den anställda tror förväntas av dem i deras arbetsroll. I sammanhanget 
måste hänsyn tas till vilka möjligheter man har att genomföra olika handlingar på en 
arbetsplats. Expectansy-value Theory ser realistiskt på motivationen, då den blir en del av 
flera faktorer som gör att man presterar bra, kombinationen av dessa blir viktigare än att man 
har mer av det ena eller det andra.  (Furnham, 2005: 308-309). Denna teori har bidragit till 
forskning, då man både konstaterat för- och nackdelar med hur teorin är uppbyggd. Andra vill 
se hur motivationen är någonting som man kan öva upp sina anställda till så att de presterar 
bättre och mer effektivt. En nackdel med teorin är att den inte tar upp varför individer 
värderar det ena men inte det andra (Furnham, 2005: 310, 312).  
 
 
Self-Determination Theory 
 

I Self-Determination Theory skiljer man på vilken typ av motivation en människa har och vad 
som därmed anger grad av självbestämmande. Motivation kan skilja sig åt beroende på vilken 
anledning eller vilket mål som styrde en viss handling (Ryan & Deci, 2000). Richard M. Ryan 
och Edward L. Deci, som har utvecklat teorin är båda professorer vid Department of Clinical 
and Social Sciences in Psychology på University of Rochester i New York och har skrivit 
böcker om denna (bl.a. Intrinsic motivaton and self-determination in Human Behaviour). 
Teorin – menar de – kan i stort delas upp i två olika typer av motivation, dels den inre och 
dels den yttre. Den inre motivationen handlar om när något görs utifrån ett inre intresse eller 
för att man helt enkelt har lust att göra något och blir stimulerad av det, medan den yttre 
motivationen handlar om det som utförs med tanke på vilket resultat man ser framför sig. 

Ryan och Deci (2000) menar att forskning har visat att kvalitéer i upplevelser och 
prestation skiljer sig mycket åt beroende på vilken typ av motivation en individ har. Den 
person som är motiverad av inre faktorer gör något av glädje, engagemang eller utmaningen i 
sig, vilket speglar ett autonomt beteende. Det handlar mycket om nyfikenhet och en fri vilja 
att lära nytt. Resultatet av en inre motivation är t.ex. ett bättre lärande och mer kreativitet. Den 
yttre motivationen kan handla om att något görs utifrån mer tvångsmässiga skäl, t.ex. en 
student som vill ha ett visst betyg eller någon som vill undvika någon form av bestraffning, 
men den kan också variera stort. Författarna menar att den yttre motivationen – som speglar 
ett kontrollerat beteende – inte enbart ska ses som negativ och tvångsmässig (men samtidigt 
kraftfull). Den kan också handla om att någon verkligen förstår att en viss handling eller 
uppgift har betydelse för personens eget bästa. Då blir den yttre faktorn något som reflexivt 
görs om till något viktigt, t.ex. en student som blir mer villig att lära sig något för sin egen 
skull. Den yttre motivationen kan alltså spegla både ilska, motstånd, ointresse eller frivillighet 
beroende på hur en individ har integrerat det yttre hos sig själv (Ryan & Deci, 2000).  

Genom internalisering och integration blir den yttre motiverade personen mer 
självbestämmande vilket kan visas genom en underliggande teori inom Self-Determination 
Theory, nämligen Organismic Integration Theory (OIT). I denna beskriver Ryan och Deci 
(2000) hur den yttre motivationen kan förkomma i olika former beroende på hur väl 
omgivande faktorer har integrerats i beteendet. Se figur 2.  
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Figur 2.  En taxonomi över mänsklig motivation (Källa: Ryan & Deci, 2000). 
 
I modellens yttersta delar finns å ena sidan omotivation och å andra sidan inre motivation. 
Den yttre motivationen kan däremot indelas i fyra olika typer av motivation. External 
regulation handlar om när något görs enbart för att få en yttre belöning eller undgå någon 
form av bestraffning. Introjection är även den en kontrollerande typ av motivation då den 
handlar om att prestera utifrån någon form av press för att undgå skuldkänslor och att därmed 
kunna känna uppskattning över sig själv genom dessa handlingar. Identification innebär en 
mer autonom motivation, då man här har insett den personliga betydelsen av att utföra 
handlingen, t.ex. för att nå ett uppsatt mål. Den mest autonoma motivationen av de olika 
typerna av yttre motivation är Integrated regulation. Denna innebär att den identifierade 
motivationen helt har gjorts till ens egen och att denna nu är samstämmig med ens egna 
värderingar och behov. Sociala miljöer som stöttar de tre psykologiska behoven kompetens, 
autonomi och samhörighet har visat sig vara positiva för att kunna bibehålla en inre 
motivation och bli mer självbestämmande, även utifrån yttre krav. 

Vansteenkiste et al. (2004) förutsätter att med en högre autonom motivation skulle den 
arbetslösa engagera sig mer positivt i sitt jobbsökande, den skulle följa sin inre känsla i vad 
och varför de skulle söka vissa jobb. Det blir på ett mer personligt plan när man först tänker 
efter vad det är man själv vill jobba med, vilket skapar mer energi och en starkare vilja. Med 
en starkare kontrollerad motivation skulle det vara svårare att söka arbete, då vi människor har 
en förmåga att inte känna oss motiverade när vi blir tvingade till någonting.  
 
 

Metod 
 
 
Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden är öppen och fokuseringen ligger på den mångtydighet som går att 
tolka ur empirin. I både kvalitativa och kvantitativa studier är kategorisering av olika slag ett 
faktum, men på olika sätt. Inom den kvantitativa metoden är kategoriseringarna i vanliga fall 
redan bestämda innan utav forskaren, som sedan utgår från sina egna idéer och tankar innan 
denne samlar in data. I en kvalitativ metod ser man istället till det subjekt som ska studeras 
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och dennes perspektiv, och utifrån detta formas kategorier i ett senare skede. Fördelen med en 
kvalitativ metod för oss är att vi i vår studie kommer att ha möjlighet att tolka och låta 
materialet tala till oss allteftersom utan att på förhand binda oss vid bestämda kategorier. 
Alvesson och Sköldberg (1994: 10-11) menar att den kvantitativa metoden inte ska förkastas, 
men att den passar bättre som en bakgrundsforskning till den kvalitativa då den pratar för 
mycket om statistik och siffror och ser för lite till de sociala normer för olika grupper och 
dessutom har en förmåga att dölja vad en individ egentligen har att säga.  
   Till skillnad från den kvantitativa forskningen har den kvalitativa forskningen en mer 
induktiv syn på relationen mellan den tidigare forskningen och teorin. Den sociala världen är 
skapande och konstruerande individer emellan. Dessutom så tar den tillvara på de ord som 
sägs då man samlar in data och till viss del genererar teorin, man är inte ute efter att 
kvantifiera (Bryman, 2002: 34-35). Denna studie kommer att tolkas utifrån en hermeneutisk 
metod. Från början var denna metod till för att tolka framförallt mer teologiska texter och dess 
centrala del var då, liksom idag, att den som forskar ska försöka få fram vad som menas med 
texten utifrån det perspektiv man valt att utgå ifrån. Det är med andra ord vanligt att göra en 
så kallad textanalys där man måste se till den kontext som texten har producerats i. Metoden 
har utvecklats och idag analyseras även sociala handlingar och andra företeelser som från 
början egentligen inte har någon direkt form av ett redan skrivet dokument (Bryman, 2002: 
370). I vår studie vill vi använda hermeneutiken för att kunna tolka våra respondenters syn på 
motivation att söka arbete och upplevelser av att delta i Jobbcentrum. Vårt perspektiv, och 
därmed de tolkningar som görs, utgår i stort från två teorier om motivation samt en teori om 
risksamhället. Inom hermeneutiken är det en fördel att använda sig av andras teorier, då detta 
kan hjälpa oss att få en djupare förståelse för det vi vill undersöka. 
 
 
Hermeneutik 
 

Metodens grundtankar 
 
 Hermeneutiken vill skapa en mening som är existentiell och dess grundtankar går till största 
del ut på att det finns fler än ett sätt att förstå verkligheten på, att människan alltid har egna 
aspekter som denna utgår ifrån, vilket heller aldrig gör att vi kan ställa oss helt utanför vårt 
område som ska studeras. Vi bär alla på en historik och därmed en egen förståelse vilket 
påverkar när vi ska tolka. Trots detta är det den tidigare forskningen och teorierna som man 
måste iaktta innan man börjar sin undersökning (Ödman, 2007: 14-15). Vi kan inte förstå 
någonting utan att ha förstått, vi bär till stor del redan på en grundläggande förförståelse av 
det vi vill undersöka, det spelar ingen större roll om den tidigare förståelsen är liten eller stor. 
Huvudsaken är att forskaren har tillräckligt att utgå ifrån för att kunna dra igång en process. 
Detta underlättar möjligheten att påbörja sin studie (Ödman, 2007: 102). Vad vi vill göra är att 
fånga innebörden i det som sägs med utgångspunkt i den förståelse vi fått av området som ska 
studeras. För att få en grund att stå på har vi studerat teorier och forskning inom områdena 
arbetslöshet och motivation. 

 
Tolkning och förståelse 

 
 Då vi redan hade en förförståelse kring det valda ämnet, hur motivation hos arbetslösa ser ut 
inför att söka ett nytt arbete, så valde vi hermeneutiken då denna metod handlar om tolkning 
och omtolkning för att få en djupare förståelse. Genom våra tidigare tankar valde vi att tolka 
hur verkligheten egentligen ser ut och hur den avslöjas för oss. Förförståelsen blev ett 
”redskap” för att skapa rätt grund till en vidare forskning och därmed medvetenhet om ämnet. 
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Pendlingen mellan tolkning och förståelse kommer att vidga hur vi ser på de arbetslösas egen 
syn på motivationen och lära oss nya ”saker” och ge oss en djupare förståelse. Det är upp till 
forskaren, beroende på meningen med arbetet, att besluta i vilken grad man vill lämna 
förförståelsen bakom sig eller inte (Ödman, 2007: 14-15). Tolkningen i sig blir ett sätt för 
forskaren att förstå och utöka sin förståelse och även att få en förmåga att översätta sitt 
arbetsmaterial som begripligt kring det man forskar om; man lär sig att se hur saker blir 
tydliga i relation till sin studie (Ödman, 2007: 23-24). Heidegger jämför tolkningen med en 
hammare, funktionen hos en hammare går inte att förstå genom att titta, mäta eller väga den, 
utan man måste använda den för att förstå att den kan bli ett redskap som man kan ha faktisk 
användning av. Att låta det man studerar, i detta fall hammaren, visa sig för oss. Tolkningen 
blir ett sätt att använda en tanke som vi redan har förstått, något vi lär oss och kan ta med i 
framtiden. Här poängterar Heidegger även meningen av språket, hur vi i samspel med andra 
uttrycker våra tolkningar och genom detta förstår och lär oss se nya vinklar av saker. Även 
Gadamer menar att språket har en betydande roll då det är grundläggande för att skapa den 
existentiella värld som vi kan tolka och avslöja nya erfarenheter. Genom att bli medvetna om 
vår historia, kan vi förstå och tolka vidare i framtiden. För Gadamer blir hermeneutiken som 
metod ett möte med existensen som förmedlas genom något så viktigt som språket (Ödman, 
2007: 26-29). 

När medvetenheten ökar, då nya möjligheter öppnas för en individ, är målet att hitta ett bra 
samspel mellan dessa så att man blir mer förstående om sitt ämne och låter teorierna hjälpa 
och komplettera varandra (Ödman, 2007: 53). Språket blir ett viktigt redskap eftersom det är 
genom detta som våra respondenter förmedlar sina upplevelser. Genom tolkningen kan vi 
vidare analysera och förstå deras situation på ett djupare plan. Vårt språk blir sedan viktigt för 
att kunna förmedla denna nya kunskap vidare. 

  
Den hermeneutiska spiralen 

 
 Hermeneutiken kan liknas vid ett pussel med alla dess bitar som ligger i en hög och för att 
klara av delarnas sammansättning så måste vi förstå helheten. Alla de olika delarna kommer 
så småningom ha sin egen viktiga betydelse som tillsammans visar oss en djupare förståelse i 
vad det egentligen är vi forskar om. Här går man från del till helhet till del igen, där de båda 
är beroende av varandra. Det är inte säkert att man förstår helheten direkt, utan den blir allt 
klarare ju fler gånger man läser och desto djupare förståelsen för materialet blir (Ödman, 
2007: 98-100). Därför lästes vårt transkriberade material igenom ett flertal gånger, först för att 
få ett helhetsperspektiv och sedan för att försöka förstå delarna i relation till helheten. Genom 
vår förförståelse har vi en mängd kunskap om olika saker. Det är när vår förförståelse inte 
räcker till som vi behöver tolka (Ödman, 2007: 58) Tolkningarna och förståelsen som 
utvecklas under tiden man ständigt pendlar mellan delar och helhet i materialet ger en djupare 
förståelse av det man undersöker. Detta pendlande kallas inom hermeneutiken för den 
”hermeneutiska spiralen” (Ödman, 2007: 103). I och med att materialet blir mer förståeligt för 
oss kan vi lägga det vi anser oviktigt åt sidan och fokusera på det som är av intresse och 
fortsätta utvecklas. Den hermeneutiska spiralen syftar också till att nå allt högre nivå av 
tolkning där mer och mer av materialet fångas in och man strävar mot en totalisering. 
 
 
Datainsamling – tillvägagångssätt 
 
Efter ett första möte med en representant från AMA Arbetsmarknad där olika uppsatsämnen 
diskuterades fick vi godkänt av AMA att komma till dem och göra en undersökning om 
motivation hos arbetssökande vid avdelningen Jobbcentrum. Vi tilldelades en kontaktperson 
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som vi sedan tog kontakt med om våra önskemål om urval och tillvägagångssätt. Vi 
formulerade ett missivbrev som kontaktpersonen kunde dela ut till 10 utvalda respondenter. I 
detta fanns våra kontaktuppgifter, syftet med studien, hur intervjun skulle gå tillväga samt de 
etiska principerna, se bilaga 1. Genom kontaktpersonen fick vi en deltagarlista med namn och 
telefonnummer till intresserade deltagare, vilka vi sedan tog kontakt med för att bestämma tid 
och plats för intervjuerna. Samtliga intervjuer hölls på Mälardalens högskola i ett mindre 
grupprum. Att inte sitta i AMA´s lokaler tyckte vi var mer neutralt då detta annars skulle 
kunna påverka respondenternas kritiska synsätt. Vid intervjutillfällena bjöds på kaffe och 
enklare fika, då vi ville skapa en trevligare stämning. Vid två tillfällen ställdes intervjuerna in, 
en gång på grund av att en deltagare fått arbete och den andra gången pga. att en deltagare 
skulle resa bort. I dessa fall tillfrågades nästföljande deltagare på AMA´s lista och dessa 
tackade ja till att medverka.   

Insamlingen av data gjordes med hjälp av intervjuer. När man gör en intervju är det viktigt 
att kunna se reaktioner hos sina deltagare under tiden. Att prata och fråga om saker rörande 
den enskilda individens egen livsvärld kan göra att minnen och känslor såsom ilska, ångest 
och rädsla väcks till liv och man måste kunna hantera dessa situationer om så skulle komma 
att uppstå. Detta beror på hur känsligt ämne det är som ska behandlas och om individen har 
bearbetat sin situation eller inte (Dahlberg, 2008: 203-205). Inom hermeneutiken är det viktigt 
att hamna i en dialog med informanterna med ett öppet förhållningssätt. En öppen dialog ger 
möjlighet till spontana frågor och för att inte bli allt för låst valdes en semistrukturerad 
intervju med några utvalda frågeteman som skrevs ner i en intervjuguide, se bilaga 2. Detta 
gav oss möjlighet att utveckla och omformulera frågor utefter intervjuernas gång. Efter de 
första intervjuerna förändrades vår förståelse gradvis då vi fick en inblick i hur verksamheten 
fungerar och vi utvecklade därför intervjuguiden ytterligare, då vi tyckte att det saknades 
frågor. Grundtanken inom hermeneutiken är att olika förståelsehorisonter ska mötas och 
förenas (Ödman, 2007: 11). För att få så öppna och äkta svar som möjligt, försökte vi att inte 
ställa alltför ledande frågor till våra respondenter. Innan vi påbörjade intervjuerna satte vi oss 
och diskuterade och skrev ner vår förförståelse om motivation och arbetslöshet för att vi 
skulle bli medvetna om den och därmed inte påverkas av den i allt för stor grad. 
Förhoppningen med detta var också att kunna ställa bättre frågor till respondenterna som inte 
var för vinklade. Vi turades om att hålla i intervjuerna, medan den ena intervjuade så 
antecknade den andra vad som sades. Dock kunde den som antecknade även komma med 
följdfrågor vid behov. Intervjuerna, som varierade mellan 20-40 minuter, spelades in och 
transkriberades för vidare analys av innebörderna.  
 
 
Etiska principer 
 
I missivbrevet som delades ut av vår kontaktperson på AMA informerades deltagarna om de 
fyra krav som ställs på forskaren då denna ska gå ut och samla empiri till sin forskning. Dessa 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 
informerade om vad uppsatsens syfte var, att individerna hade rätt att bestämma om de ville 
vara med att medverka, att alla uppgifter om dem skulle komma att behandlas försiktigt så att 
ingen annan kan komma att ta del av det och att uppgifterna de lämnade endast skulle 
användas i den här studien (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet informerades även om att 
de när som helst under intervjun kunde avbryta sin medverkan. De fick även förklarat att 
deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att om de vill kommer de att få ta del av 
resultatet. Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna på nytt om de fyra 
etiska principerna samt att de kunde välja att inte svara på en fråga om den kändes alltför 
besvärlig eller känslig. Vi bad också respondenterna om deras godkännande att få spela in 
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intervjuerna, vilket också gjordes i samtliga fall. Efter att intervjuerna transkriberats raderades 
inspelningarna. 
 
 
Urval  
 
Respondenterna valdes ut utifrån ett ändamålsenligt urval, då vi ville fånga variation av hur 
motivation att söka arbete kan upplevas av deltagare på Jobbcentrum. Dahlberg, Dahlberg och 
Nyström (2008: 175) menar att livsvärldsforskning är beroende av rik variation för att kunna 
nå en högre generell struktur. Den variation vi sökte ville vi fånga utifrån kön, ålder samt hur 
länge de deltagit i AMA´s verksamhet. För att inte AMA själva skulle välja ut dem som de 
ansåg skulle passa för studien och därmed kanske bara nå dem som trivs i verksamheten så 
ordnade vår kontaktperson en ”slumpmässig” lista via datorn över samtliga deltagare på 
Jobbcentrum. I listan ingick inte de deltagare som var ute på praktik eller som deltog i någon 
av jobbcentrums alternativa åtgärdsprogram. Ungefär var 20:e deltagare i Jobbcentrum kom 
att väljas ut på den lista vi fick. Den slutgiltiga listan med personer som vi fick visade sig ha 
variation inom de eftersökta variablerna.  

Med tanke på konfidentialitetskravet, då vi inte vill lämna ut någon enskild deltagare hos 
AMA görs ingen presentation av varje respondent för sig. Vi har istället valt att göra en 
sammanställning över våra respondenter för att ingen ska känna sig utpekad. Av de tio 
respondenterna som slutligen tackade ja till att medverka var sex män och fyra kvinnor och 
åldern varierade mellan 20 och 51 år. Nio stycken av dem bodde själva medan en var gift. 
Fyra stycken hade minderåriga barn. Två av respondenterna hade som lägst gått grundskola, 
sex gymnasium och två hade eftergymnasial utbildning. Respondenterna hade varit på 
Jobbcentrum totalt mellan tre veckor och fjorton månader. Då några av dem varit ute på 
praktik till och från upplevde de det som att de egentligen varit där längre, vissa upp till tre år. 
Tiden som arbetslös varierade stort, allt från en och en halv månad och upp till 12 år. De 
flesta av respondenterna hade varit arbetslösa mellan fem månader och ett och ett halvt år. 
 
 
Reliabilitet och Validitet 
 
Med reliabilitet menas, enligt Bryman (2002: 43), hur tillförlitligt resultatet är, dvs. om 
informationen som samlats in är slumpmässig eller går att lita på. Reliabiliteten är viktig om 
man vill kunna genomföra samma undersökning på nytt eller för att läsaren ska känna att 
studien genomförts på ett pålitligt sätt. Detta begrepp får främst betydelse vid en kvantitativ 
studie, t.ex. genom hur mätinstrumentet utformas. För vår studie, som ju är kvalitativ, var vi 
noga med att formulera frågorna i intervjuguiden på ett sätt som gjorde resultatet trovärdigt. 
Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide, vilket gjorde att vi i stort sett höll oss till 
likvärdiga frågor vid varje intervju. Ett annat sätt att säkra reliabiliteten för oss, var att 
beskriva forskningsprocessens gång på ett så noggrant sätt som möjligt, så att våra läsare kan 
följa tillvägagångssättet.  

Ett av de viktigaste kriterierna då man gör en kvalitativ forskning är validitet (Bryman, 
2002: 43). Validitet är den bedömning som görs om de slutsatser som framkommit i studien 
har samband med syftet, alltså om forskaren lyckats undersöka vad den avsåg att göra. Ödman 
(2007: 108) ser validitet som synonymt med giltighet. En tolkning som görs – bl.a. inom 
hermeneutiken – bör vara så sanningsenlig som möjligt, men samtidigt skänka en 
betydelsefull mening, som nödvändigtvis inte alltid är sammanlänkad med en absolut sanning. 
Vi ser detta som att tolkningar bör vara rimliga och meningsfulla för det fenomen som 
studeras. För att säkra en god validitet var vi noga med att utgå från vårt syfte. Vi läste noga 
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in oss på området som var avsett att undersökas innan vi formulerade våra frågor till 
intervjuguiden. Ett problem kan vara att vi som forskare påverkar våra respondenter, både i 
våra frågor och i intervjusituationen. Vi försökte att vara öppna och inte ställa för ledande 
frågor samt försökte bli medvetna om vår förförståelse innan intervjutillfällena. Viktigt var 
också att inte påskynda respondenternas svar. 
 
 
Analysmetod 
 
När samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade påbörjade vi vårt analysarbete 
genom att rikta oss mot vår förförståelse om motivation och då kunde vi läsa igenom vad vi 
skrivit ner innan vi påbörjade våra intervjuer. Förförståelsen presenteras nedan: 

Motivation anser vi handla om ”varför man gör något”. Vi tror att motivation många 
gånger styrs av att få en viss belöning, för de arbetslösas del kanske det handlar om att få en 
inkomst (viktigt här är ju att i princip alla våra informanter hade försörjningsstöd). Vad som 
också är mycket viktigt är att man även motiveras att skaffa ett arbete av sociala skäl, dvs. att 
vara någon att räkna med och att känna sig behövd. För att få ett arbete – och kanske framför 
allt ett arbete som verkligen önskas – kanske det krävs lite ansträngningar, t.ex. att ta sig 
igenom en utbildning, eller sådant som för vissa kan upplevas som obehagligt, t.ex. 
anställningsintervjuer. I samhället idag handlar arbetssökande på många sätt om att 
marknadsföra sig själv, vilket inte alla upplever sig bekväma med. Därför tror vi att 
motivationen stärks genom att få veta att man klarar av de svåra utmaningarna i 
arbetssökandet, det handlar mycket om att stärka individens självkänsla. Samtidigt måste det 
kanske till viss påtryckning där man liksom tvingas ta tag i det som upplevs jobbigt eller 
obehagligt. Denna påtryckning kommer nog många gånger utifrån. Om en individ inte har rätt 
tydliga mål att sträva mot kan det vara svårt att motivera sig själv. 

När vi genomfört intervjuerna kände vi att vi genom informanterna fått en första 
övergripande bild av hur Jobbcentrum fungerar och upplevs som. Vi försökte också samla oss 
kring denna bild för att bli medveten om denna förförståelse, så att den inte senare skulle 
påverka oss allt för mycket i en viss riktning. 

Den hermeneutiska tolknings- och förståelseprocessen påbörjades med att läsa igenom alla 
transkriberade intervjuer för att få en helhetsuppfattning över materialet. I denna del av 
tolkningsprocessen försökte vi vara öppna för nya saker, men samtidigt gripa om det 
helhetsintryck vi fick utan att gå allt för djupt i materialet. För varje intervju gjordes sedan en 
första preliminär tolkning, vilka vi valt att inte redovisa i resultatet med tanke på 
konfidentialitetskravet. Anledningen att inte redovisa detta har vi beskrivit ovan, under 
rubriken urval. I nästa steg (första tolkningen) lästes materialet igenom på nytt och vi 
identifierade gemensamma teman. I tolkningen av sitt datamaterial är det viktigt att vara 
öppen och att låta det tala för sig. Att ställa frågor till sitt material kan i sig ge en riktning, 
trots att man försöker att vara öppen och lyssna. Vad vi försökte göra var att ställa öppna 
frågor där vi inte förväntade oss ett visst svar. Frågorna som ställs bör vara förutsättningslösa 
för att stilla den kunskapsbrist som råder och de frågor som vi ställer kan behöva förändras 
och rättas beroende på vad materialet säger oss (Ödman, 2007: 106). Genom frågorna kan nya 
förklaringar prövas och så småningom en ny förståelse växa fram. 

Nästa steg (andra tolkningen) innebar att vi gick djupare in i varje intervju och försökte 
hitta sådant som inte var uppenbart vid tidigare tolkningar. Med ett öppet förhållningssätt 
försökte vi hamna i en dialog med texten och därmed nå vad Gadamer kallar ett subjekt-
subjektförhållande (Ödman 2007: 27), vilket innebär att texten talar till oss på samma sätt som 
en levande individ. Dahlberg et al. (2008: 113-114) beskriver detta som intersubjektivitet där 
målet är att utveckla kunskap tillsammans med informanterna. Detta innebär att de vi 
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intervjuar har upplevd kunskap om det vi är intresserade av att undersöka och att vi som 
forskare tydligt måste lägga vår förförståelse åt sidan och vara öppna för den nya kunskap 
som våra respondenter kan ge oss. Genom att försöka sätta oss in i våra respondenters 
livssituation och förstå det de har att berätta kan en fördjupad förståelse nås. Den öppna 
dialogen fortsätter alltså även när intervjuerna är avslutade, men nu istället med 
textmaterialet. I denna öppna och reflexiva process kan det alltså lika gärna vara materialet 
som ”talar” till oss, som att vi ställer frågor till materialet. Materialet kan tolkas på samma sätt 
som individer, det blir ett talande subjekt. 

Slutligen gjordes en huvudtolkning, där vi försökte gripa om så mycket som möjligt av 
materialet men på en högre abstraktionsnivå än vid tidigare tolkningar. Enligt Dahlberg et al. 
(2008: 284-285) är det viktigt att se till de likheter och skillnader som kan uppträda i 
materialet för att nå en större helhet. Denna jämförelse mellan de olika temana blev den 
slutliga tolkningen. Detta ledde till en högre nivå i den hermeneutiska spiralen, där vi försökte 
hitta mönster, generalisera och till slut finna de gemensamma innebörderna av motivation hos 
respondenterna samt den roll som AMA spelade för dem. 
 
 

Resultat 
 
 
Första tolkningen 
 
Efter att samtliga intervjuer gåtts igenom och vi gjort en preliminär tolkning av dessa, då vi 
försökte hitta innebörder i var och en av dem utifrån ett helhetsperspektiv, började vi leta 
gemensamma teman som kunde jämföras och tolkas. Teman vi kom fram till i första 
tolkningen var ”Arbetslöshet och betydelsen av ett socialt nätverk”, ”Det viktigaste med ett 
arbete”, ”Förväntningar på AMA”, ”Jobbcentrums aktiviteter” och ”Motivation”. 

 
Arbetslöshet och betydelsen av ett socialt nätverk 

 
För att se vad som kan motivera individer ställdes frågor om vad respondenterna ansåg vara 
viktigast för dem. Familjen och det sociala nätverket var något vi såg vara betydelsefullt för 
respondenterna. Här spelar säkert personligheten en stor roll och hur mycket socialt utbyte 
man behöver. Dock upplevs vissa svårigheter att umgås och hitta på saker jämfört med innan 
man blev arbetslös pga ekonomin. En respondent säger så här: 
 

”Gå ut på krogen med kompisar har man ju inte råd med. Jag får 3200 i månaden så 
det är ganska kört.” (R7)  

 
En annan svårighet kan också vara att familj eller vänner kan ha svårt att sätta sig in i 
problemen en arbetslöshetssituation kan innebära. Detta uttrycks av två av respondenterna: 

”Vänner är ju lite sisådär. Man har ju bara kompisarna och sen är det många som ’åh, 
varför fixar du inte ett jobb, liksom’ som om man bara kan gå ut och hämta det direkt, 
liksom. Men så är det ju. Det där får man ju ta, det vet man ju. Det ligger lite i det, 
många gör, allting, liksom… Det är ju dom [familjen] som ser direkt att man är ute och 
söker jobb, liksom. Mina kompisar dom ser ju aldrig det. Dom träffar mig ju bara på 
helger och… dom vet ju inte vad jag gör i veckorna, i princip.” (R6) 
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”Dom har aldrig varit arbetslösa nån av dom. Jag är typ den första i hela släkten som 
är arbetslös. Så dom förstår liksom inte vad det innebär tror jag.” (R8) 

Att kunna behålla sitt sociala nätverk kan vara en svårighet i en arbetslöshetssituation då man 
lätt tappar kontakten med tidigare arbetskamrater och ekonomin försvårar att kunna följa med 
på gemensamma aktiviteter med vänner. 

Det viktigaste med ett arbete  

Vad som värderades högt med att ha ett arbete var det sociala som finns på en arbetsplats. 
Detta beskrivs av en respondent: 

”Det är nog det här sociala. Att man får träffa olika, och ha rutiner och… Så att nu 
säger jag, bara jag får bra arbetskamrater… Det är liksom viktigast, att man får det här 
sociala.” (R8)  

Att trivas på arbetet är viktigt. Även att få ut en belöning i form av lön togs upp som 
betydelsefullt. Följande två respondenter säger så här: 

”Först och främst att trivas, så det känns bättre motiverat att vara kvar liksom. Sen… 
jag vet inte vad jag ska säga… lönen…, den hör ju till också men liksom, att man 
känner att man gör nånting och får ut nånting av det.” (R9) 

”… men man vill ju ha ett arbete man trivs med också. Det klart man skulle kunna få ett 
arbete, men då kanske det är nånting man inte alls vill göra.” (R6) 

Vi tolkar ovanstående två citat som att trivsel och lön är viktiga faktorer för ett arbete men vi 
ser det är också som att arbetet måste ses som meningsfullt för att kunna trivas, dvs. att man 
får någonting tillbaka av det man gör.  
 
Rutinerna som skapas på ett arbete ger en stabilitet i tillvaron som också ökar det allmänna 
välmåendet hos individen. Detta uttrycker en av respondenterna: 

 
”Det är väl stabilitet och så där. Sen är det ju pengar och rutiner och erfarenhet. Det 
finns mycket.” (R10) 

 
Vad som också värderades var att kunna försörja sin familj och samtidigt slippa känna att man 
lever på andras skattepengar. Att inte lyckas med det kan försämra egenvärdet. En av 
respondenterna beskrev denna känsla: 

”Man har ju några drömmar. Man blir lite lugnare faktiskt [av att ha ett arbete]. Det är 
det jag känner… och sen… man tigger inte någon annanstans... Så man har ju familjen 
och sen när jag går ut… det känns så här för mig, att någon, några kollar. Han bara 
kommer hit och bara går och får pengar, våra skattepengar. Det känns inte människa, 
det känns något annat man kan säga… man vill ju inte vara så här.” (R2) 

Sammanfattningsvis går att se en övervikt på betydelsen av att ha ett meningsfullt arbete och 
den sociala interaktionen arbetskollegor emellan för att respondenterna ska trivas på ett arbete. 
Att förtjäna sina egna pengar ger ett värde åt individen då man blir självförsörjande och får ut 
sin egen lön utan ”hjälp” av andra. Ett arbete för med sig rutiner som ger stabilitet och ökar 
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välbefinnandet. Dessa förhoppningar på sitt nästkommande arbete tror vi kan vara en 
motivationsfaktor. Att däremot inte tro sig kunna få ett sådant arbete borde å andra sidan 
sänka motivationen. 

 
Förväntningar på AMA 
 

Vi frågade våra respondenter vilka förväntningar de hade på AMA och kunde av deras svar 
utläsa följade. Alla respondenter hade försörjningsstöd eller någon form av ekonomiskt bidrag 
och hade blivit slussade till Jobbcentrum från ”Sysselsättning och försörjningsstöd” (Sof), 
vilket bidrog till att de kände att de var tvungna att gå dit för att få pengarna men förväntade 
sig heller inte att bli tilldelade ett jobb utan visste från början hur villkoren såg ut. Hjälpen de 
förväntade sig var mest att få tips om jobb. Två av respondenterna säger så här: 

”Hade inte så mycket förväntningar, av det jag hört. Personer som jag känner som har 
gått där sa att man sitter vid datorn så jag hade inga direkta. Det var inte positivt.” 
(R10) 

”Förväntningar, nej, jag vet inte om jag har nån förväntning tror jag. Jag har ju bara 
gått dit. Dels att jag måste ju vara där, liksom. Sen… det är ju inte så att dom fixar 
nånting åt mig på det sättet. Jo, dom kan, vahetere, tipsa mig om att det här har vi 
precis fått in…” (R9) 

En tredje respondent uttrycker samtidigt en viss förväntan om att få hjälp enligt följande: 

”Det är väl mest att man ska få hjälp, någon att bolla med idéer och så.” (R1) 

Även om förväntningarna på AMA var låga, så fanns ändå önskemål om ett mer personligt 
engagemang från coacherna, där de individuella behoven tillgodoses. Detta ansåg de behövas 
för att bli ytterligare motiverade att söka jobb. En av respondenterna säger: 

”Ähm…förväntningar är att…när man hör att de heter coacher och…att man ska få råd 
att jobba så här. Jaaa…så man förväntar sig att dom ska bli lite mer engagerad.” (R3) 

Ingen av våra respondenter hade direkt höga förväntningar på AMA. Att inte själv välja att 
delta i AMA´s åtgärder kan nog i sig bidra till låga förväntningar på att få hjälp. Det verkade 
inte som de direkt funderat så mycket över vad de kunde få för hjälp. Det primära för 
respondenterna var att få ekonomiskt stöd och då blev Jobbcentrum snarare en bieffekt som 
mer eller mindre tvingades på dem. Om engagemanget skulle öka från coachernas sida skulle 
fler av våra respondenter känna att fler behov tillfredställs, vilket kan vara viktigt för 
motivationen. 
 

Jobbcentrums aktiviteter 
 

För att se vad hos AMA som kan påverka motivationen, bad vi respondenterna beskriva vad 
de gör när de är där. I stort kunde vi se följande: Den första veckan upplevde respondenterna 
ett mer aktivt schema, där man både gick på föreläsningar och fick någon form av uppstart 
med information från coachen. Möten med coachen fortsatte sedan ungefär en gång per vecka, 
men ville man ha mer tid fanns de tillgängliga i lokalerna. Problemet för en del verkade vara 
att de inte visste vad för typ av kunskaper coachen besatt. Eftersom föreläsningarna 
upprepades med jämna mellanrum utan förnyelse, kunde de välja att strunta i dem och därmed 
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blev dagarna långa. Deltagarna måste vara på Jobbcentrum mellan nio och tre, med en timmes 
lunch, men sköter man sitt sökande på ett bra sätt finns det möjlighet att gå ifrån tidigare. Det 
finns också möjlighet till en timmes friskvård per vecka. Dessa två respondenter får börja med 
att beskriva aktiviteterna:  

 
”Första dagen var det en genomgångsdag när man bara pratade och fick fylla i papper 
sen så andra dagen var det föreläsning hela dagen om kost och hälsa typ hur man 
skriver CV. Ingenting som jag kände att jag hade behov av eller lärde mig någonting 
av. Efter det var det ingenting alls.”(R10) 
 
”Första veckan var det mycket att jag satt i små rum och hade föreläsningar, eller vad 
man ska säga… små kurser om allt möjligt… personlig marknadsföring… friskvård… 
inom jobbsynpunkt då. Ööh..ja, det var mycket sånt första veckan, så nu är det bara att 
sitta vid datorn liksom.” (R9) 

 

De två följande respondenterna beskriver även de aktiviteterna på Jobbcentrum, men lyfter 
även fram den mer goda hjälp som coacherna i verksamheten ger: 
 

”Det har ganska bra, man kan säga. Det som jag känner är att, det är ganska bra hjälp 
man får där. Först lite mer CV och sånt här… skriva… kanske man skriver lite fel 
bokstäver och sånt där så man blir lite. … Det är så här, när man är där sex timmar, 
vad ska man söka jobb, det är omöjligt. Kanske man behöver sex timmar inom en 
månad, inte varje dag sex timmar, fem timmar.” (R2) 

”Vi får hjälp om vi frågar dem. Om man har frågor om vad saker menas och om de tror 
att man skulle klara av vissa saker eller inte. Det får vi hjälp med där. … Jag har ju 
varit där så länge att jag vet ju allting av innehållet så jag träffar inte så ofta. I början 
så träffades vi en gång i veckan.” (R5) 

Att sitta framför datorn och bara söka arbete upplevdes som en tråkig sysselsättning och heller 
inte särskilt meningsfull. Uppgiften att söka jobb avklarades snabbt då det inte kommer så 
många nya jobb från dag till dag. Detta beskrivs i sin tur av två respondenter: 

”Sitta där och söka mellan nio och tre och bara söka jobb, det går ju inte. Så det är lite 
tråkigt.” (R8) 

”Första veckan kanske, sen var det mest tråkigt att sitta där hela tiden.” (R10) 

Vad som går att se genom respondenterna är att Jobbcentrums aktiviteter i huvudsak består i 
att sitta i en datasal framför en dator och söka efter arbete på olika hemsidor, främst 
arbetsförmedlingens platsbank. Det de däremot kände var att de kunde få mer personlig hjälp 
från sina coacher med att skriva CV, få lite tips om jobb och att träna på intervjuteknik. 
Jobbsökandet framför datorn upplevdes i längden som långtråkigt och meningslöst eftersom 
detta egentligen gick att klara av på betydligt kortare tid. 
 

Motivation 
 

För att se vad som kunde motivera deltagarna på Jobbcentrum tog vi hjälp av de båda 
begreppen inre och yttre motivation. AMA´s åtgärder är till stor del tvingande för sina 
deltagare och kan därför påverka den yttre motivationen. De måste närvara dagligen, oftast 
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nio till tre, men i vissa fall endast nio till tolv, för att få ut försörjningsstöd. De måste även 
söka de jobb som finns inom det som de klarar av att arbeta med, oavsett intresse eller ej. 
Jobbcentrum upplevdes inte som särskilt stimulerande eller roligt. En av respondenterna 
känner sig inte motiverad av att vara där och vill hellre göra något annat: 

 
”Ja, det är ju så jävla jobbigt att vara där så jag har ju en motivation att komma 
därifrån.” (R7) 

 
AMA ger däremot rutin som kan vara positivt för vissa som då lättare kan ta tag i sin situation. 
Så här säger en respondent:  

 
”Ja, man känner att man har rutin och kommer upp. Någonting att göra. Vissa dagar 
känns det som det hade varit skönt att stanna hemma. Skönt med rutiner också.” (R1) 

 
Rutinen och den press AMA ger måste tas tillvara av varje enskild individ. Tiden där blir vad 
man gör den till men coacherna behöver finnas tillhands. Detta visar en av respondenterna 
exempel på:  

”Man är ju inte där för att bara fjanta runt, men dom vill ju att man ska få ett jobb, så 
är det ju. Dom flesta i alla fall, det finns väl säkert nån idiot, men…men det är klart att 
dom flesta där är bra, så är det ju. Och man gör mer nytta där än när man går hemma 
för att då är det lätt att man, ’ääh, jag gör det imorrn’, säger man, och så hittar man på 
något annat istället.” (R6)  

I något fall tyckte vi oss kunna se exempel på en inre motivation. Att vara genuint intresserad 
av det arbete man söker kunde vi se vara till stor fördel för den inre motivationen i sökandet 
och att de då kände sig som själv styrande över sin situation. Behovet av AMA´s hjälp var 
inte lika stort när det egna intresset fick fritt spelrum. Att tvingas närvara i vissa aktiviteter 
kan upplevas som hämmande för motivationen hos deltagarna, vilket beskrivs av en av 
respondenterna på följande sätt: 
 

”Äh, fy fan, jag vill inte göra ett skit idag och ibland vill man verkligen hitta ett jobb 
liksom, och då kanske dom kommer, äh, men idag ska du kolla på en film på tre timmar. 
Då tänker man, aha, och då sitter man där och halvsover och blir rätt seg och då tänker 
man, kunde dom inte känt efter lite granna.” (R6) 

 
Beroende på vilken coach man har finns en skillnad i hur mycket och vilken typ av hjälp man 
får. Det var positivt att vara självgående och få hjälp när det verkligen behövdes. Så här säger 
en av respondenterna som upplever en positiv kontakt med sin coach: 

”Men jag vet liksom vad jag ska göra, och jag söker ju mina jobb och jag vet vad jag 
ska göra. Vill jag ha hjälp säger jag till liksom. Så jag är ganska självgående. Men jag 
förväntar mig liksom att hon ska sitta där och hjälpa mig om jag nu skulle vilja ha 
någon hjälp liksom, så är det ju… Mm, och så att man får den här personliga 
kontakten… att man verkligen kan sätta sig… vet att hon lyssnar liksom.” (R8). 

Vi tyckte oss kunna se exempel på både inre och yttre motivation hos våra respondenter. 
Eftersom motivationen kommer från respondenterna själva så kan vi se att hur man tar till sig 
av det yttre ”tvånget” från AMA är viktigt för individen själv och dess presterande. Hjälpen 
finns men det är upp till deltagaren att ta vara på den för att göra något positivt av situationen. 
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Samtidigt ligger det en stor vikt vid att AMA kan ställa upp för individerna och se till deras 
behov. Vi tror att de åtgärder som erbjuds bör vara flexibla och personliga för att den inre 
motivationen ska få större spelrum annars kan deltagarnas motivation lätt sjunka. 
 
 
Andra tolkningen 
 
I den andra tolkningen gick vi något djupare in i det transkriberade materialet. Detta för att 
kunna bli mer medvetna om vad respondenterna egentligen hade att säga om motivation och 
AMA´s åtgärder. De teman vi hittade här var ”Oviss framtid”, ”Behov av aktivering för 
motivationen att söka jobb” och ”Tillit till AMA”. 

 
Oviss framtid 
 

Samtliga respondenter levde med ovissheten av att inte veta hur framtiden skulle komma att 
se ut. Att inte kunna komma in på arbetsmarknaden är frustrerande och kan leda till en viss 
uppgivenhet i tillvaron. Så här säger en av respondenterna: 

”Från och med det har jag jobbat bara sex månader. Så ungefär, det blir två år, lite 
mer. Två år, som jag har jobbat endast sex månader. Sen de här sex månader, de 
brukar säga två månader, två månader, förlänger så här. Så det känns ingenting, det 
känns inte som man har jobbat. Det känns bara som man står med en fot ute 
någonstans.” (R2) 

Den osäkerhet inför framtiden vi kunde se hos respondenterna kunde vi koppla till två olika 
aspekter. För det första den rådande lågkonjunkturen där heller ingen av de vi intervjuat sett 
en direkt positiv utveckling inom sitt arbets- eller yrkesområde. För det andra innebär ett 
arbete en säkerhet och trygghet med ekonomi, sociala kontakter och rutiner, som man lätt 
förlorar som arbetslös, vilket också säkert kan bidra till den upplevda osäkerheten. Så här 
berättar två av respondenterna:  

”…Så jag vart färdig förra året. Och sen dess har jag vart arbetslös för det fanns inga 
jobb, som varken massör eller hälsopedagog… Det finns inget jobb. Nej, just inom 
hälsa, som hälsopedagog och massageterapeut, så… Det är ju dom här tiderna. Folk 
unnar sig inte, går inte på behandlingar och så där, så att det finns inga.” (R8) 

”…det är ju klart det skulle va kul med ett jobb liksom, så man får en…man får en viss 
säkerhet när man får ett jobb. För visst, man har pengar, men man har inte så man kan 
göra något speciellt, man har ju bara så man klarar sig. Man har ju liksom bara det 
man behöver. Det är ju det som är lite surt då. Det är lite B, men, det får man väl ta. 
Man ska vara glad man får nånting i alla fall.” (R6) 

Det upplevs vara svårt att hitta jobb på arbetsmarknaden idag och många kände också att de 
kunde behöva komplettera med utbildning för att nå de jobb de vill ha även om en utbildning 
inte innebär några garantier att få ett jobb. Lågkonjunkturen medför en större konkurrens om 
de arbeten som finns ute på arbetsmarknaden. Detta uttrycks på följande sätt av en respondent: 
 

”Och sen på varje jobb som (ohörbart), det finns minst 1000 som söker samma jobb. Så 
man måste verkligen vara… ähm, smidig och ähm… ha ett fantastiskt professionellt 
sätt, att det står ut.” (R3) 
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När man inte vet vilket arbete som går att få blir det också svårt att veta om eller vilken 
utbildning man ska börja på och vart den leder. Även om framtiden var oviss kunde vi se 
exempel på realistiska mål i sökandet efter arbete. Respondenterna var villiga att ta ett 
lågprioriterat jobb, hellre än ingenting alls. Två av respondenterna beskriver här sitt 
jobbsökande: 
 

”Jag kan ju söka hundra men det känns helt onödigt för mig att söka till 
chefsöverläkare när jag inte har utbildning, varför ska jag söka de jobben om jag inte 
har en utbildning? Så jag söker de som är realistiska att kunna få dem och då bli det 
kanske tio.” (R4) 
 
”Jag ser det bara som en tidsfråga liksom. Så förr eller senare lär man få ett jobb 
liksom. Sen om det blir drömjobbet är inte säkert, men då får man väl hålla ut litegrann 
tills… tills det ser bättre ut.” (R6) 
 

Respondenterna verkade medvetna om sin situation med realistiska mål om vad för 
anställning de kunde få beroende på erfarenhet och utbildning. De ser möjligheterna men 
fruktar för att ekonomin inte ska gå ihop. När det gäller den ovissa framtiden ser vi en risk att 
låga förväntningar på sig själv och att inte tro på möjligheten att hitta ett arbete skulle vara 
negativt för motivationen i jobbsökandet. 
 

Behov av aktivering för motivationen att söka jobb 
 
En del pekade på betydelsen av den aktivering ett arbete ger och att kunna försörja sig själv på 
egen hand. Några respondenter valde även själva att ta upp sina ekonomiska problem och att 
det upplevdes jobbigt att vara beroende av någon annan. Normen i samhället idag är också att 
man ska kunna stå på egna ben och vara självständig. Så här beskriver en respondent sin 
situation: 

 
”Det är väl att jag vill slippa vara beroende av någon annan. Jag vill ju tjäna mina 
egna pengar. Det känns ju bättre att komma igång att göra någonting, nu går man ju 
bara hemma och gör ingenting. Man vill ju komma ut och lära sig någonting, jobba 
med någonting träffa nya människor och sådär.” (R10) 

 
Det kan vara svårt att handskas med sin egen stolthet när man får bidrag och fler respondenter 
visar på en känsla av skam då de ibland försökte dölja sin situation för omgivningen. Två 
respondenter säger så här:  

 
”Sen när man kommer…man skäms. Jag är X år och har inget jobb. Så man har ju 
familjen och sen när jag går ut…det känns så här för mig, att någon, några kollar. Han 
bara kommer hit och bara går och får pengar, våra skattepengar. Det känns inte 
människa, det känns något annat man kan säga… man vill ju inte vara så här.” (R2) 
 
”För att träffar man någon nu så säger man att man söker jobb, jag skulle aldrig 
berätta att jag går på soc om inte någon skulle möta mig därinne på kontoret, för att 
jag tycker det är skitjobbigt så jag säger det aldrig till någon”. (R4) 
 

Att vara aktiv, att få möjlighet att lära sig nya saker och att få de sociala behoven 
tillfredsställda verkar stärka motivationen. Detta kan visa på ett problem för arbetslösa att bli 



 33

motiverade, eftersom man då lätt tappar flera av dessa aspekter. Att hålla sig aktiv – både 
fysiskt och psykiskt – tror vi kan stärka motivationen att fortsätta söka jobb. AMA´s 
aktiviteter ger också möjligheter att bli mer aktiv i främst jobbsökandet. Detta ger en 
respondent exempel på: 

”Jag sökte jobb då också, men…kanske inte lika flitigt. Men det är klart att om man går 
ju på fler intervjuer, man får ju mer motivation då. Då ser man liksom ett mål, man 
börjar tänka…om jag får det här jobbet, då…kan jag göra det och det, liksom. Då får 
man motivation så är det ju.” (R6) 

Vi kunde också se bland våra respondenter att ett arbete där man är aktiverad ger individen 
någonting positivt tillbaka. Så här säger två av våra respondenter: 

”Först och främst att trivas, så det känns bättre motiverat att vara kvar liksom. Sen… 
jag vet inte vad jag ska säga… lönen…, den hör ju till också men liksom, att man 
känner att man gör nånting och får ut nånting av det.” (R9) 

”När man har inte jobb, då man är mer stressad, mera sliten än då man inte jobbar, 
inte läser någonting. Jobbet är en av dom anledningen till att man skulle leva lite 
lycklig.” (R2) 

Ett arbete som är meningsfullt ger individen någonting tillbaka. Denna typ av aktivering 
verkar ge positiv energi som inte tröttar ut. Det tror vi leder till att individen blir mer lycklig 
och glad samt får mer energi över till annat. 

Att träna under sitt ”arbetspass” hos AMA är någonting deltagarna har möjlighet till, vilket 
uppskattas, men lokalen ligger dock inte i samma byggnad. Några väljer även att gå på sin 
fritid för att hålla sig aktiva och må bra. Att vara aktiv verkar vara viktigt för att bli stimulerad 
och det behöver då inte bara handla om fysisk träning. Det kan även vara att hålla på med ett 
intresse, såsom musik, renovera bilar eller umgås med dem man tycker om. Det fanns ett 
behov av att bli stimulerad och aktiverad under tiden på Jobbcentrum. Två av respondenterna 
visar på betydelsen av att vara aktiverad:  

”Sen man sitter där bara framför datorerna. Vi läser VLT, Metro litegrann. Vi läser 
andra hemsidor. Ah, fast man skulle inte öppna såna hemsidor. Och man skulle mest 
söka jobb men man kanske skiter i det, ah det går inte. Så man kan heller inte säga 
(ohörbart) två timmar framför datorerna, man blir också less… Vi brukar prata att…de 
borde öppna någon gymhall här. Så kan vi träna samtidigt. Vi skulle inte sitta här. Eller 
någonting man spelar med, inte playstation jag menar…” (R2) 

”Fast min hjärna bråkar mycket med mig för jag är en aktiv person. Jag måste ha 
någonting som stimulerar hjärnan, annars den bråkar med mig. Så…ähm…det bara 
motiverar mig själv.” (R3) 

Vi såg att aktiviteter är gynnsamt för motivation. Att vara aktiv – både fysiskt och psykiskt – 
verkade stimulera individerna i jobbsökandet. Ett arbete innebär också aktivering som de 
arbetslösa verkar sakna. Att bara gå hemma eller sitta oaktiverad på Jobbcentrum skapar 
ofokuserade och omotiverade deltagare. Att må bra allmänt sett, är positivt för motivationen 
hos individen. 



 34

Tillit till AMA 
 
Respondenterna litar inte alltid på att AMA kan ge dem de rätta möjligheterna i form av t.ex. 
praktik. De försöker hellre ordna praktikplatser och arbete på egen hand utanför AMA´s 
verksamhet för att få någonting som verkligen kan ge fortsatta möjligheter till arbete. Många 
upplever en känsla av att AMA bara vill bli av med dem eftersom de rekommenderar arbets-
/praktikplatser som inte tar hänsyn till deras livssituation. Att de individuella behoven inte 
tillgodoses tror vi gör att det uppstår en viss skepsis till de åtgärder som erbjuds. När stödet 
som ges blir opersonligt minskar förtroendet och motivationen kan sänkas, det känns då också 
onödigt att gå dit. Här är två respondenters beskrivningar: 

” Då kändes det lite som, vaddå, får hon extra poäng för att hon får bort mig härifrån, 
asså? Så ibland kan man ju uppleva… jag kan inte söka vad som helst, liksom, jag har 
papper på det.” (R8) 

”…men jag har ju försökt fixa lite praktik själv när jag har (ohörbart) satt och vänta så 
länge. För dom vill ju bara ha iväg en känns det som. Och det känns inte så värt. Om 
man har praktik då vill man ju... det ska ju va nånting jag vill prova på eller nånting 
som jag vill jobba med…eller bara se om det är nånting. Jag vill inte bara ut på 
närmsta strunt och… bara för att komma därifrån. Det känns rätt ovärt.” (R6) 

I intervjuerna går att se en reflexivitet hos respondenterna då de har kritiska synpunkter 
gentemot Jobbcentrum men samtidigt kan se de problem som AMA kan ha med stress och 
många personer i omlopp som behöver hjälp. Att coacherna kan ha svårt att räcka till blir 
säkert en orsak till att förväntningarna fortsätter att vara låga även när deltagarna lär sig mer 
om vilken hjälp de kan få. Två respondenter säger så här: 
 

”Men sen, samtidigt, när man har varit med dom så länge som jag har varit, man ser 
att de har många olika personer som dom måste stöta på.” (R3) 
 
”Det är inte allt som dom kan hjälpa med. De måste också, kan man säga, springa efter 
grejer eller göra nånting. Det är inte bara dom som man ska lita på.” (R2) 

 
Tilliten till Jobbcentrum var låg samtidigt som det fanns förståelse hos respondenterna att det 
var många inskrivna som behövde hjälp och jobbsökandet är relativt självgående. En ökad 
tillit skulle kunna nås om coacherna kunde hjälpa på ett mer individuellt plan, vilket till viss 
del också ansågs uppnås. Respondenterna förväntar sig heller inte så stor hjälp av AMA utan 
ser sig själva som personligt ansvariga för att skaffa ett jobb. En bristande tillit, vill vi tillägga, 
kan även till stor del ha att göra med bristen på arbete på den rådande arbetsmarknaden.  
 
 
Huvudtolkning 
 
I denna tredje och sista tolkning fördjupade vi oss ytterligare i materialet och försökte tolka 
mer utifrån ett helhetsperspektiv, vilket resulterade i en djupare sammanslagning av de olika 
teman som uppträtt i de föregående tolkningarna. Nedanstående huvudtolkning anser vi vara 
det övergripande och gemensamma som gick att se i materialet. 
 
Ett arbete innebär en säkerhet i form av ekonomi och trygga rutiner. Trivsel på ett arbete är 
kopplat till att arbetet känns meningsfullt och givande samt den sociala stämning som råder. 
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Som arbetslös tappar man denna typ av trygghet och stabilitet. Dessa egenskaper som ett 
arbete för med sig, värderas högt av de arbetslösa och vi tror att de kan bli en motivation för 
fortsatt jobbsökande. Arbetsmarknaden som den ser ut i dag, med konkurrens om arbeten, ger 
naturligtvis inte möjligheter att få ett jobb i samma utsträckning. Trots detta ser vi ändå en 
medvetenhet hos deltagarna kring hur deras realistiska mål för anställning verkar driva dem 
att söka (se under tema ”det viktigaste med ett arbete” och ”oviss framtid”).  

Förväntningarna på Jobbcentrum var låga redan innan deltagarna kom dit. När de slussades 
dit från Sysselsättning och Försörjningsstöd blev Jobbcentrum ett obligatoriskt tvång för att få 
ut pengar. Att inte själv välja att gå dit verkade ha en påverkan på hur de såg på verksamheten. 
Eftersom deltagarna kände sig personligt ansvariga för att få ett arbete fortsatte 
förväntningarna på Jobbcentrum att vara låga, vilket också kan hänga samman med bristen på 
arbeten att söka idag. Samtidigt fanns en önskan från respondenterna att åtgärderna som gavs 
och kraven som ställdes skulle vara mer anpassade efter deras behov och förutsättningar. 
Tilliten till verksamheten försvagades när respondenterna upplevde att AMA inte alltid kunde 
ge dem vad de behövde. Brist på visat intresse och förståelse från coacher resulterade i en 
känsla av att Jobbcentrum ville bli av med dem så fort som möjligt utan tanke på kvalitén på 
det arbete som söktes. Samtidigt fanns en förståelse bland deltagarna för att AMA´s 
engagemang ska räcka till fler än bara dem själva (se under tema ”förväntningar på AMA” 
och ”tillit till AMA”).  

Jobbcentrums aktiviteter är mer intensiva – med CV-skrivande och föreläsningar – den 
första veckan när deltagarna är precis nyinskrivna. Sedan går aktiviteterna till största del ut på 
eget jobbsökande, varav den längsta tiden tillbringades framför en dator. När de föreläsningar 
som erbjuds upprepas om igen utan förnyelse, känns dessa tråkiga och meningslösa. Detta gav 
inte direkt motivation för någon av deltagarna (se under tema ”Jobbcentrums aktiviteter”).  

Att må bra verkar vara en viktig ingrediens i motivation. Att aktivera sig – både fysiskt och 
psykiskt – är positivt för att kunna och framförallt vilja engagera sig i sin situation. Detta är 
någonting som Jobbcentrum hjälper till med i form av att skapa rutiner och en press att 
faktiskt komma igång med arbetssökandet. Sedan är det mycket upp till deltagarna själva att 
fortsätta hålla engagemanget igång. Efter en tid på Jobbcentrum så upplevdes jobbsökandet 
framför en dator som långtråkigt, ineffektivt och omotiverande. Att hålla sig aktiv gör även att 
tristessen i tillvaron dämpades och fokuseringen hamnade på rätt saker (se under tema ”behov 
av aktivering för motivationen att söka jobb”).  

Jobbcentrums motivationspåverkan verkar till störst del vara att sätta press på sina 
deltagare, med schemalagd tid och krav på prestation, vilket också gav resultat genom att 
deltagarna tog tag i sin situation. Jobbsökandet blev mer intensivt än innan de kom till AMA. 
Vi kunde se att flexibla åtgärder, där personliga behov tillfredsställdes, stärkte den inre 
motivationen då deltagarna kände sig mer självgående och stimulerade i sitt jobbsökande. 
Behovet av Jobbcentrums hjälp var inte lika stort när det egna intresset fick friare spelrum. 
Vad som uppskattades hos AMA var coachernas tillgänglighet men det fanns brister i deras 
engagemang (se under tema ”motivation”). 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att ta reda på vad som motiverar deltagare i Jobbcentrum att söka 
arbete och om AMA hjälper dessa att motiveras och återvända till den ordinarie 
arbetsmarknaden. Nu kommer vi slutligen att göra en reflektion över vårt arbete, där vi knyter 
ihop säcken och sätter in vårt resultat i ett större sammanhang samt ser om vi kan besvara våra 
frågeställningar. Vi kommer att koppla vårt resultat till tidigare forskning om motivation och 
arbetslöshet samt de teorier vi valt att utgå ifrån, vilka var Becks teori om risksamhället, samt 
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motivationsteorierna Expectancy-Value Theory och Self-Determination Theory. Sedan 
kommer våra egna reflektioner över den metod vi valt, där fördelar och brister med denna 
lyfts fram. 
 
 
Våra frågeställningar 
 
Genom vårt resultat kunde vi se att det fanns flera faktorer som motiverade respondenterna i 
att söka ett arbete. Först och främst tror vi att de såg fram emot att få en stabil och rutinmässig 
vardag med bättre ekonomi, för att kunna försörja sig själva på egen hand. Det som 
värderades högt var att ha ett meningsfullt arbete att gå till som gav möjligheter till sociala 
kontakter. Ett arbete ger möjlighet att hålla sig aktiv och känna sig behövd i sina 
arbetsuppgifter, vilket tillfredsställer individen på en djupare nivå. Arbetet ger en känsla av att 
själv kunna bestämma över sin tillvaro. Motivation verkar vara en svårdefinierad drivkraft, 
där både inre och yttre faktorer spelar in. AMA stod för en stor del av den yttre påverkan på 
motivationen medan den inre var hur de själva såg på sin situation och vad de värderade som 
viktigt i livet. Kombinationen av de inre och yttre faktorerna verkar skapa motivation, 
antagligen på ett dynamiskt sätt eftersom att förhållanden kan skifta över tid. Samtidigt kan 
högre förväntningar, värderingar och mål om arbete vara mer bestående och drivande på sikt.  

Vår första frågeställning var om AMA´s verksamhetsprogram kunde hjälpa deltagarna i 
Jobbcentrum att bli motiverade. Vad vi kan se i vårt resultat är att Jobbcentrum står för en viss 
del av deras motivation. Främst handlar det om den yttre kontrollen, där verksamheten blir ett 
måste för att klara sig ekonomiskt. Även om inte alla kände sig mer motiverade av att komma 
till Jobbcentrum, så märktes ändå en tydlig skillnad på antal jobb de sökte innan och efter 
inskrivningen. Resultatet visar att de tog tag i sin situation när de blev inskrivna i AMA´s 
verksamhet. Även om en del inte sade sig bli mer motiverade att söka ett arbete sedan de kom 
till AMA, så uppskattades ändå den hjälp som coacherna gav dem i form av råd och stöd. Vi 
tyckte oss trots allt se att coacherna kunde ge sina deltagare en viss stimulans även om miljön 
inte tilltalade de flesta i längden. 

Att delta i AMA´s verksamhet innebär krav på motprestation och därför hade vi en fråga 
om detta kunde innebära en för- eller nackdel för deltagarnas motivation. Här visade det sig 
att deltagarna var fullt medvetna om att det i stort var upp till dem själva hur de valde att 
lägga upp sin tid då de satt på Jobbcentrum. Positivt var att det skapades rutiner genom att de 
var tvungna att gå dit på morgonen och stanna ett visst antal timmar, vilket underlättade att 
komma igång med jobbsökandet. Verksamheten upplevdes inte särskilt stimulerande, vilket vi 
tror kan påverka motivationen att hitta ett jobb för att slippa vara där. Det verkade vara den 
yttre motivationen hos deltagarna som stimulerades, snarare än den inre. Det accepterades att 
delta i verksamheten och utföra de uppgifter som krävdes av dem för att få ut det ekonomiska 
försörjningsstödet. Jobbsökandet ökade, vilket ju får ses som positivt, men samtidigt var en 
del deltagare inte nöjda då de kände sig tvingade att söka även sådana jobb som de inte alls 
var intresserade av.  

Inte minst med tanke på den lågkonjunktur som råder kunde vi tänka oss att AMA´s 
åtgärder kan skapa en känsla av trygghet som leder till att deltagarna vill vara kvar snarare än 
att söka sig ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi tyckte oss se att hos majoriteten fanns 
ingen trygghetskänsla av att stanna kvar i verksamheten. Förutom att verkligen vilja ha ett 
riktigt arbete – med den stabilitet som det innebär – så fanns känslan av att Jobbcentrum i 
själva verket inte hade plats för dem. Trygghetskänslan verkade inte uppstå eftersom de mer 
kände att de tog upp plats och att de var allt för många som behövde uppmärksamhet och 
hjälp. Vi tror att det är en minoritet av deltagarna som blir kvar på Jobbcentrum av mer 
bekvämlighetsskäl.  
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Vad gällande förväntningar hos deltagarna av att ingå i Jobbcentrum så var dessa redan 
låga från början. Detta tror vi har ett samband med att inte själv välja över sin egen situation, 
då man mer eller mindre blir påtvingad att gå till Jobbcentrum. Vad som var ett genomgående 
tema hos respondenterna var också att de kände sig personligt ansvariga i att skaffa sig ett 
arbete. Eftersom de inte hade några förväntningar på att AMA skulle kunna skaffa dem ett 
arbete, saknade de heller ingen direkt hjälp med att få ett jobb. Deltagarna hade inte några 
direkta önskemål om förbättringar utom avseende mer personlig coachning. Deltagarna 
önskade att Jobbcentrums åtgärder skulle anpassas mer efter de enskilda individernas behov, 
till exempel genom att se till ens bakgrund eller personliga förutsättningar. Detta gällde 
framför allt vid krav på jobbsökande men även i kontaken mellan deltagare och coach, där det 
ibland saknades ett personligt engagemang från coachernas sida. Att det var så många 
deltagare som behövde hjälp på samma gång kan förstås vara ett problem för coacherna, 
vilket också deltagarna förstod.  
 
 
Återkoppling till tidigare forskning 
 

Motivation 
 
Som vi nämnt ovan kunde vi se att motivationen verkar påverkas av olika värderingar hos 
individerna. Våra respondenter pekade på olika faktorer som var viktiga för dem, samtidigt 
som vi kunde se gemensamma mönster i deras svar. Hagström och Gamberale (1995) menar 
att det skett en förändring i samhället mot mer postmaterialistiska värden kring betydelsen 
med ett arbete. I likhet med dem kunde vi se att det var en övervikt på de sociala faktorerna 
och meningsfullheten ett arbete för med sig, såsom bra arbetskamrater och givande 
arbetsuppgifter. Det var inte behovet av en hög inkomst som togs upp i första hand under 
intervjuerna. Detta tyckte vi var intressant eftersom våra respondenter uppenbart hade 
svårigheter med sin ekonomi, men verkade sakna en social tillvaro mer än pengar. 

Vansteenkiste et al. (2005) kunde i sitt resultat se att den autonoma motivationen visade ett 
positivt samband med hur intensivt individerna sökte jobb, vilket inte den kontrollerade 
motivationen gjorde. Detta kunde vi se både likheter och skillnader med i vårt resultat. Många 
av de respondenter som valde att söka arbete efter eget initiativ verkade mer positiva till att 
hitta ett nytt jobb. Å andra sidan bidrog Jobbcentrums krav att söka arbete till att fler jobb 
faktiskt söktes jämfört med innan de kom dit. När jobbcentrums aktiviteter inte stämde 
överens med deltagarnas inneboende vilja verkade den autonoma motivationen sänkas. Detta 
ser vi som att en kontrollerad motivation hämmar kreativiteten att söka arbete och känslan av 
meningsfullhet att gå till Jobbcentrum dämpas. Den kontrollerade yttre motivationen verkar å 
andra sidan vara ett effektivt redskap för att få saker gjorda. 

Att känna kontroll över sin livssituation tror vi, precis som Feather och O´brien (1987), 
hänger samman med förväntningar och tron på att få ett arbete, vilket i sin tur borde stärka 
den inre motivationen hos individerna. Förväntningar har i tidigare forskning visat sig ha ett 
positivt samband med motivation och därmed olika typer av beteenden. Att uppleva en 
kontroll över sin arbetslöshetssituation stärker säkert den självgående individen att kunna 
klara sig själv i större omfattning. Detta tror vi är grundläggande för att kunna se på tiden hos 
AMA som meningsfull, att inte känna sig hjälplös utan själv kunna ta tag i sin situation och 
endast ha coacherna som ett bollplank vid behov. Vi kunde också se en likhet med Feather 
och O´briens (1987) resultat som visade att förväntningarna att hitta ett arbete var högre för 
dem som varit arbetslösa under kortare period och som sökte färre arbeten. De positiva 
förväntningarna – likaså motivationen – att få ett arbete hos våra respondenter kunde vi se en 
tendens till att avta under tiden som arbetslös. Detta kunde vi i och för sig se hänga samman 
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med den lågkonjunktur som råder, men det finns ju också en risk att ju längre tiden går desto 
mer fokuserar man på de hinder som finns istället för att våga tro på sig själv och sina 
möjligheter. Samtidigt blir det ett dilemma vid en lågkonjunktur då det inte finns lika många 
arbeten att söka. Här har verksamheter som AMA en viktig roll att fylla i att kunna stärka 
individerna i sin tro på sig själva och att öppna ögonen för fler arbetsmöjligheter. Det kan vara 
lätt att stanna upp och tro sig kunna mindre än man egentligen kan som arbetssökande. 

Att vara aktiv är också något som vi tror stärker den inre motivationen. Vansteenkiste et al. 
(2005) har visat att den inre motivationen hjälper den arbetslösa att inte isolera sig från 
omvärlden eller känna sig mindre värd, utan istället att arbetslöshetssituationen upplevs som 
mindre negativ. Av våra respondenter var flera fysiskt aktiva och hade både sociala och andra 
intressen, vilket resulterade i att de var mer positiva till sin livssituation och såg ljust på 
framtiden. Det verkar som att en aktivitet kan leda till en annan och då menar vi både fysisk 
och psykisk aktivitet. Eftersom även arbetssökandet är en aktivering i sig är detta positivt för 
individen, men att ha en betydelsefull och stimulerande fritid vid sidan av kan vara minst lika 
viktigt. Detta tycker vi visar på betydelsen av att hålla igång som arbetslös och inte isolera sig 
från sitt tidigare mer aktiva liv. Arbetslöshet kan på många sätt innebära hinder för aktivering 
eftersom man kanske förlorar kontakten med sina tidigare arbetskamrater eller får en mer 
ansträngd ekonomi. Därför ser vi det som viktigt att insatser för arbetslösa – till exempel som 
AMA´s – fokuserar på att sysselsätta dessa med för individen meningsfulla uppgifter. Att 
känna en inre motivation verkar alltså i hög grad hänga samman med att må bra. 

Vi tror det är bra att stärka individers inre motivation, eftersom det hjälper dessa att bli 
självständiga och kan förebygga framtida problem. Vansteenkiste et al. (2004) antog i sin 
studie att om man följer sin inre känsla om vad man egentligen vill skapas en starkare vilja att 
bli mer motiverad till att söka jobb. Ett sådant tankesätt främjar en mer långsiktig utveckling 
hos individen. Den självständige individen blir då kanske mer medveten om vad den kan och 
vilka möjligheter den faktiskt har. Att vara realistisk i sitt tänkande men samtidigt våga nya 
utmaningar tror vi är en fördel för den arbetssökande. 
 

Utbildning 
 
Tidigare forskning har sett att utbildning hör ihop med attityder till arbete. Majoriteten av våra 
respondenter hade inte högre utbildning än att de gått klart gymnasiet. Detta ser vi som en 
nackdel då det är stor konkurrens på de få jobb som finns lediga på arbetsmarknaden idag. 
Dieckhoff (2007) visar samtidigt på att utbildning och kompetensutveckling inte alltid har 
någon effekt för att få en anställning efter arbetslöshet. I likhet med vad Dieckhoff antar får 
utbildningen kanske större effekt vid lågkonjunktur när det är större konkurrens om varje 
jobb. Vi tänker att en utbildning skulle kunna bli en fördel, speciellt för dem med mindre 
erfarenhet av arbetslivet. En utbildning kan också hjälpa individer att hitta en inriktning och 
lära sig om det de skulle vilja arbeta med. Vi är medvetna om att det inte alltid är lätt att veta 
vad man vill studera till men det kan samtidigt vara en väg ut ur arbetslösheten. Vi tänker oss 
att en utbildning kan höja individernas självkänsla, vilket kan öka motivationen att söka andra 
arbeten i framtiden. De av våra respondenter som hade mer än en gymnasieutbildning hade 
tydligare mål att sträva efter i sitt jobbsökande. Att gå en utbildning är också ett sätt att lära 
sig nya sätt att tackla situationer på, vilket är positivt för självkänslan och självförtroendet.  
 

Åtgärder för att stärka motivation 
 
Thomsen (2009) som undersökt olika program för arbetslösa konstaterar att det finns en 
fokusering på att åtgärdsprogrammen i Sverige är inriktade på enskilda individers olika 
behov. Vad han såg för brister var att många av programmen var alltför fokuserade på 
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individen, med mindre tid för själva jobbsökandet. Tvärtom ser vi inom Jobbcentrum att 
fokuseringen till största delen ligger på att deltagarna måste söka jobb. I AMA´s 
verksamhetsplan går att läsa att varje deltagare ska stå i centrum och, som vi läser det, få hjälp 
efter enskilt behov och intresse. Ett mål är att deltagarna ska uppleva personlig utveckling, 
varför de aktiviteter som erbjuds ska vara meningsfulla och utvecklande för deras behov. 
Coachen ska finnas som stöd och kunna motivera under de mötestillfällen som ges. Den 
övergripande målsättningen hos Jobbcentrum är samtidigt att få ut sina deltagare så snabbt 
som möjligt i arbetslivet eller på utbildning. Dessa mål tycker vi krockar med varandra då det 
kan vara svårt att fokusera på en personlig utveckling när det huvudsakliga målet är att få ut 
deltagarna ur verksamheten på kortast möjliga tid. Våra respondenter upplevde heller inte att 
aktiviteterna alltid var särskilt givande. Bland annat fanns endast ett fåtal föreläsare som tog 
upp samma saker om igen. Dessa föreläsningar upplevdes av respondenterna främst vara för 
de nyinskrivna.  Att sitta framför en dator och söka jobb var heller ingen utvecklande 
sysselsättning. I jämförelse med Thomsens undersökning går tiden på Jobbcentrum mer åt till 
själva jobbsökandet jämfört med dessa åtgärdsprogram. Detta borde öka chansen att få ett 
arbete, samtidigt som personen bakom den arbetslöse kanske lätt glöms bort eller i vart fall 
försummas pga. tidsbrist. 

En brist hos Jobbcentrum kan då sägas vara att det blir mindre tid över för att stärka 
deltagarnas tro på sin egen förmåga, eller sin självkänsla. Detta är något som Marston och 
McDonald (2008) pekar på vara en viktig del i åtgärdsprogram i västvärlden för att stärka 
motivationen hos arbetslösa. Lyckas man stärka självkänslan, kan man förvänta sig bättre 
prestation och inre motivation från de arbetslösa när de söker jobb. 

Det verkar inte finnas något officiellt mål hos Jobbcentrum att stärka deltagarnas tro på sin 
egen förmåga, men det verkar för övrigt finnas många likheter med de Australiska 
åtgärdsprogram som undersökts av Marston och McDonald (2008). Dessa program 
kännetecknas av att deltagarna ska få hjälp i sitt arbetssökande samtidigt som det ska ställas 
krav på motprestation från deras sida. En likhet med Marston och McDonalds studie och vår 
är att deltagarna upplever opersonliga åtgärder som inte är anpassade efter deras behov och att 
tjänstemännen kan ha svårigheter i att engagera sig och ge rätt råd eftersom de har så många 
som behöver hjälp. En skillnad mellan deras och vår studie var att Jobbcentrums åtgärder 
ändå inte upplevdes vara bortkastad tid, utan att de faktiskt gav deltagarna något och att hjälp 
fanns att få. Vad många av respondenterna sa var att hjälp fanns att få om man bad om det. 
Dock önskades ett större initiativtagande från coacherna att tillsammans hitta lösningar och 
möjligheter för fortsatt jobbsökande. Att tillägga är att det verkar vara viktigt att själv vara 
aktiv och fråga om hjälp. Det verkar som att deltagarna kanske kan få mer hjälp än vad de tror 
om de bara ber om den. Det kan vara svårt för dem att veta vilken kunskap coacherna besitter 
när de inte har fått erfara den och ett hinder här kan också vara att coacherna har många som 
behöver hjälp.  

Marston och McDonald (2008) ser problem med hur dessa typer av åtgärdsprogram är 
utformade, bl.a. genom att dessa inte tar ansvar för anställningsresultat och att vissa individer 
som har olika typer av svåra problem kanske därför lättare hamnar utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden. Författarna anser inte att ”morot och piska” hjälper till med att stärka de 
arbetslösas self-efficacy. En skillnad mellan vår och Marston och McDonalds studie är att 
deras undersöker långtidsarbetslösas situation. Våra respondenter bedömdes stå nära 
arbetsmarknaden och relativt enkelt kunna ta ett arbete. Däremot kan en likhet ses i 
svårigheten att lyckas stärka deltagarnas tro på sin egen förmåga. Det största problemet här 
verkar vara att personalen inte har tid att engagera sig i deltagarna samt att aktiviteterna som 
erbjuds inte är lämpliga eller meningsfulla för just stärkandet av self-efficacy. Vad som också 
spelar in borde även vara faktorer som ligger utanför AMA´s verksamhet, som att upprepade 
gånger nekas de arbeten som söks. Eftersom forskning visat att ökad self-efficacy hos särskilt 
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personer med låg tro på sin egen förmåga ger effekt i att få ett arbete bör sådana insatser 
kanske övervägas för arbetslösa. 

Eftersom Jobbcentrum verkligen fokuserar på att deltagarna ska ut i arbete (eller 
utbildning) på kortast möjliga tid verkar det som att jobbsökaraktiviteterna verkligen hålls 
igång under tiden hos AMA. Detta tror vi är positivt med tanke på aktiveringen i sig (som vi 
beskrivit fördelen med ovan) men även med hänvisning till Wanbergs et al. (1999) studie som 
just visar att arbetssökarintensitet har ett samband med återanställning. Vad de betonar är att 
arbetssökandet med fördel kan ses som en heltidssysselsättning. Samtidigt säger de att det kan 
vara viktigare att hålla uppe motivationen med planering och målsättningar i arbetssökandet 
än att vara effektiv i själva sökandet. Vad som ses som viktigt är att åtgärder som håller uppe 
motivationen sätts in för de arbetslösa. I likhet med dem tror vi att det är viktigt att individen 
lär sig vara förberedd på och kunna hantera de bakslag som rimligen bör komma genom att 
nekas anställning. Återigen ser vi en koppling till självkänslan och tron på sin egen förmåga, 
men även det allmänna välmåendet och behov av stöd från andra. För de som inte har ett 
stöttande socialt nätverk blir coachernas stödjande insatser ännu viktigare. 
 
 
Återkoppling till teorierna 
 

Risksamhället 
 
Resultatet visade att de arbetslösa deltagarna på Jobbcentrum upplevde framtiden som oviss. 
Det var inte alltid självklart inom vilket område de skulle söka arbete, utan de flesta sökte nog 
så mycket som de trodde sig klara av att arbeta med. Viktigt här kan också vara att det 
upplevdes som ett krav från Jobbcentrums sida att söka så mycket som möjligt – oavsett om 
deltagarna ansåg sig som lämpliga för jobben eller inte. Att söka sig in på nya, okända 
områden kan säkert upplevas riskfyllt eftersom man inte vet vad det innebär. Beck (1998: 
146-149) menar ju att exempelvis människor utan yrkesutbildning är en grupp som riskerar att 
bli arbetslös och att arbetslösheten drabbar alla på ett sätt som inte skett tidigare, genom bl.a. 
att arbetslösheten lätt blir något individuellt och inte något som beror på yttre faktorer. Vad vi 
tycker oss kunna se är att det blir svårare att satsa på en utbildning, när man inte är säker på 
att den leder till ett arbete. Det kanske är svårt att känna motivation att utbilda sig när man 
samtidigt ska vara beredd att söka arbete inom ett väldigt brett område. 

Det är svårt att säga något om hur personligt ansvariga våra respondenter upplevde sig vara 
för sin arbetslösa situation. De flesta pekade just på nedskärningar och problem att få in en fot 
på någon arbetsplats eftersom ingen ville satsa på nyanställningar. Snarare såg vi att de 
hänvisade till den svåra arbetsmarknad som råder idag med konkurrens om anställningarna, 
vilket ju på sätt och vis får ses som positivt. Vi ser det som positivt att deltagarna inte 
skuldbelägger sig själva, eftersom detta – som Beck skriver – är en nackdel för individerna 
och deras självförtroende.  

Vad som var intressant i vårt resultat var att en del av våra respondenter upplevde sig ha 
varit på Jobbcentrum mycket längre tid än vad Jobbcentrum själva angav. Detta verkar 
stämma överens med vad Beck (1998: 120-123) säger om att långtidsarbetslöshet blir ett allt 
vanligare fenomen som kan vara svårare att ta sig ur. En del av våra respondenter beskrev att 
de endast varit ute på praktik, dessa typer av sysselsättningar ger ju inte trygghet på samma 
sätt som ett ordinarie arbete. Sjukskrivningar är också någonting som försvårar återkomsten 
till arbetsmarknaden.  

Att ha ett arbete stod många gånger för en trygghet för våra respondenter, det ger möjlighet 
till en fast inkomst, rutiner och stabilitet. Giddens (2003: 548-549) ser ju betydelsen av att 
känna tillit till omgivningen i det riskfyllda samhället. Den tillit våra respondenter verkade 
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känna för Jobbcentrum handlade om att de såg att de gjorde sitt jobb, de gjorde vad de kunde 
för att deltagarna skulle få arbete. Respondenterna var fullt medvetna om svårigheten för 
AMA att ordna fram arbeten i den svåra arbetssituation som råder idag och de såg också 
problemet för coacherna att engagera sig i dem på ett mer personligt plan när det var så många 
som behövde deras hjälp. Samtidigt kan man säga att tilliten till AMA också minskade genom 
att deltagarna såg att AMA inte kunde göra så mycket för sina deltagare. Vi såg ju också att 
våra respondenter såg sig som personligt ansvariga i att skaffa ett arbete. Tilltron till att AMA 
skulle kunna hjälpa dem med detta var ganska låg. Detta ser vi hänga samman med den 
individualisering som råder idag och som Beck också nämner. 

När det gäller motivationen kanske det i ett individualiserat samhälle blir än viktigare att 
stärka den inre motivationen, eftersom de yttre faktorerna inte går att känna tillit till i så stor 
omfattning. Vi tyckte oss se betydelsen för deras motivation av att de arbetssökande kände sig 
självgående och att de kunde kontrollera sin situation på bästa sätt. 
 

Förväntningars och värderingars betydelse för motivation (Expectancy-Value Theory) 
 
Vad vi kunde se i resultatet var att de flesta av våra respondenter var motiverade att skaffa sig 
ett arbete, vilket i så fall verkar tyda på att förväntningarna att få ett också var relativt höga. 
Däremot hade många låga förväntningar på AMA redan innan de kom dit, vilket kan bidra till 
att de upplever tiden på Jobbcentrum som mindre stimulerande eller rolig. De låga 
förväntningarna som fanns med redan från början verkade spela en stor roll i hur de värdesatte 
tiden där.  

Många av våra respondenter ansåg sig ha goda möjligheter till arbete i framtiden. Inom 
Expectancy-Value Theory skulle man se detta som positivt i jobbsökandet, då tron på att 
ansträngningar och en god prestation kan leda till att man når de mål man vill (Furnham, 2005: 
306-307). Vad respondenterna värderade högst om de skulle få ett arbete ansåg de vara att ha 
möjlighet att knyta an sociala kontakter, rutiner, stabilitet och att kunna försörja sig själva och 
sina familjer. Precis som Vansteenkiste et al. (2005) menar så tror vi att då våra respondenter 
har höga förväntningar på att få arbete och att de verkligen vill ha ett arbete i framtiden 
resulterar detta i att de söker mer jobb, samtidigt som det är svårt att söka jobb intensivt när 
det är ont om dem på arbetsmarknaden. En belöning som ger motivation i dagsläget skulle 
kunna vara att de faktiskt får komma på intervju, att veta att det finns en chans och möjlighet 
att kunna få arbete. Även om den första intervjun inte leder till ett arbete skulle det kunna bli 
en eventuell positiv erfarenhet där man får träna och lära sig nytt. Detta kan leda till att 
målsättningar höjs. Hade det dock funnits fler valmöjligheter på arbetsmarknaden, hade de 
kanske inte behövt söka arbeten de egentligen inte är intresserade av, och då hade 
motivationen enligt Expecantcy-Value Theory förmodligen varit ännu högre än vad den är 
idag, då ens handlingar bestäms till stor del av behov och värderingar. Eftersom vi bland våra 
respondenter kunde se att deras positiva värderingar av en stabil ekonomi var stor är det 
rimligt att de därför faktiskt väljer att gå till Jobbcentrum för att lyckas nå sina mål. Vad vi 
tror är viktigt när man använder sig av Expectancy-Value Theory är hur de sociala normerna i 
samhället ser ut. Att värdesätta att ha ett arbete är en självklarhet för de flesta, eftersom 
normen i samhället är att kunna försörja sig på egen hand. Detta kunde vi se hos våra 
respondenter då de ansåg det vara jobbigt att få stöd med sin försörjning. Vissa skämdes över 
att leva på bidrag. Att endast få försörjningen tryggad med ekonomiskt stöd är inte tillräckligt 
för att tillfredsställa individens behov. 

Beroende på vad som förväntas av deltagarna på Jobbcentrum så tror vi att de presterar 
efter vilka krav som ställs på dem. Detta skulle kunna innebära att de kunde prestera mer om 
högre krav ställdes, samtidigt måste kraven vara rimliga och meningsfulla för att deltagarna 
ska ta till sig och bli motiverade. Expectancy-Value Theory (Furnham, 2005: 308-309) menar 
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att prestationen kan sänkas beroende vad som förväntas av individen i en situation. Självklart 
är det viktigt att se till de möjligheter som situationen ger. Som respondenternas situation i 
dagsläget ser ut för dem på Jobbcentrum, blir de inte tillräckligt stimulerade. De känner heller 
inte att det finns tillräckligt med arbeten att söka vilket även det bidrar till att motivationen 
kan sänkas. 
 

Inre och yttre motivation (Self-Determination Theory) 
 
I vår studie kunde vi se exempel på hur individerna påverkas av både inre och yttre faktorer, 
vilket i sin tur borde påverka den inre och yttre motivationen. AMA´s påverkan på sina 
deltagare står ju för mycket av den yttre motivationen, eftersom det ställs vissa krav på 
deltagarna för att få vara kvar i verksamheten och därmed få ut sitt försörjningsstöd. En 
intressant fråga är hur AMA´s åtgärder möter de inre värderingar som deltagarna har. Vi 
kunde se exempel på hur Jobbcentrums aktiviteter (framför allt jobbsökandet framför dator) 
upplevdes som meningslösa och omotiverande och då blev troligtvis motivationen väldigt 
kontrollerad, som ett måste för att få ut det ekonomiska stödet. Å andra sidan såg vi även 
exempel på att deltagarnas attityd var att det var självklart att göra sitt bästa för att få ett 
arbete och en tacksamhet att få ut pengarna. Alla verkade väl införstådda med att det kanske 
inte skulle gå att få ett drömjobb med en gång utan att man mer eller mindre fick ”jobba sig 
upp”. Detta verkar då stämma överens med Ryans och Decis (2000) teori om Organismic 
Integration Theory, där yttre värderingar integreras med ens egna och leder till en autonom, 
snarare än en kontrollerad motivation. Även om Jobbcentrums åtgärder på många sätt var 
tråkiga och omotiverande, var de ändå nyttiga för deltagarna genom att de ökade deras 
möjligheter att få arbete. 

Den inre motivationen sägs främja kreativitet (Ryan & Deci, 2000), vilket vi kunde se 
genom att de mer självgående deltagarna kunde hitta egna vägar till att söka arbete som 
kändes meningsfullare än att endast sitta framför en dator och söka jobb. Det kan vara positivt 
för AMA att stötta deltagarna i deras egna kreativa insatser för att hjälpa dem bli mer 
självgående. Därför ser vi det som en fördel med flexibla åtgärder. Då kan kanske mer 
engagemang läggas på de som har svårare att motivera sig själva. Vi såg också att aktivering 
av olika slag – både fysiska och psykiska – var positivt för motivationen. Vissa av 
respondenterna utnyttjade erbjudandet om tillgången till träning men tyckte att det var för lite 
tid i veckan som man fick gå dit. Även att träna ger en känsla av rutin och att man har ett mål 
i det man gör, som när man tränar skulle kunna vara att man påbörjar ett pass som sedan 
avslutas. Om deltagarna blir mer engagerade och stimulerade verkar de bli stärkta i sig själva 
och mer villiga att söka nya arbeten. Att bli nekad arbeten kan å andra sidan leda till en 
minskad tro på att få någonting. Vi tror att familjen och det sociala nätverket är viktigt. De 
deltagare som inte har ett stöttande socialt nätverk blir mer beroende av vad som går att få 
från exempelvis verksamheter som AMA. 
 
 
Egna reflektioner 
 
Vår förförståelse om vad som motiverar arbetslösa att skaffa ett arbete har vi presenterat ovan 
i inledningen och metodavsnittet. Vi trodde – vilket också bekräftades av våra respondenter – 
att ekonomin många gånger inte är det avgörande för motivationen. Här handlade det ändå om 
individer som uppenbart hade det kärvt med sin ekonomi. En möjlig anledning till detta tror vi 
kan vara att en lön ofta ses som så självklar att det inte är något som man reflekterar så 
mycket över. Även en låg lön borde vara högre än det försörjningsstöd som deltagarna får. En 
möjlig tanke är att lönen kanske motiverar oss på ett mer omedvetet plan. De sociala 
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kontakter som ett arbete ger visade sig, som vi också trodde, vara något som värderades högt 
av respondenterna. 

Vi trodde att förväntningarna på att få ett arbete skulle vara motiverande för jobbsökandet 
på samma sätt som tron på möjligheterna att kunna få detta arbete. Våra respondenters 
förväntningar kändes ganska realistiska, det var ingen som hade en tro på att direkt kunna få 
sitt drömjobb. Att arbetsmarknaden ser ut som den gör idag försämrar säkert de 
arbetssökandes förväntningar på att få ett önskat arbete. Vi förstod det som att 
förväntningarna – och därmed motivationen – ska ses mot de realistiska mål som går att sätta 
upp. Att ha ett mål framför sig som upplevs som nåbart var något som verkade vara positivt 
för motivationen. Att sätta upp mål är något vi inte fokuserat så mycket på i vår uppsats. 

Vad vi lärde oss mest av om motivation, som vi inte tidigare reflekterat över, var att olika 
aktiviteter verkar kunna ge en skjuts för motivationen. Det går att se en koppling mellan 
aktivering och allmänt välbefinnande. Det allmänna välbefinnandet ser vi som mycket viktigt 
för att individerna ska motiveras att göra saker. Vi tror att det är viktigt att arbetslösa försöker 
hålla igång, både med motion och med andra intressen, för att orka med vardagsproblemen. 
Här är det samtidigt viktigt att aktiviteterna känns meningsfulla, annars blir nog risken att de 
sliter på individerna snarare än stärker dem. Just för motivationen tror vi att det är en fördel 
om aktiviteterna leder till att mål uppnås. Särskilt åtgärder som ingår i verksamheter som 
AMA bör vara meningsfulla för att stärka motivationen. Åtgärderna bör leda till något positivt 
för deltagarna, antingen genom ökade möjligheter till jobb eller personlig utveckling. 

Krisen på arbetsmarknaden kan leda till en viss uppgivenhet, vilket gör att många finner 
sig i att det inte finns några jobb att få. Här tror vi på betydelsen av engagerade coacher som 
kan peka på när det händer något positivt. Arbetsmarknadskrisen kanske också bidrar till de 
låga förväntningar deltagarna har på AMA, då ju deltagarna är fullt medvetna om att AMA 
inte enkelt kan skaffa fram arbeten åt dem. 

 
Metodkritik och framtida forskningsförslag  

 
Vi tycker det har varit positivt att använda oss av hermeneutisk metod med tanke på vårt syfte 
att få en förståelse för vad som motiverar arbetslösa deltagare vid Jobbcentrum att söka arbete. 
Vad vi kan se vara en brist i vår uppsats är att det var svårt att fånga vad som motiverar någon 
att skaffa ett arbete eftersom begreppet motivation är svårdefinierbart. Det finns så många 
faktorer, både yttre och inre, som spelar in i människors motivation. Att många faktorer 
kanske är omedvetna gör också att de blir svåra att fånga in vid intervjuer. En annan nackdel 
med intervjuer är också att vi kanske fick svar efter vad respondenterna trodde vi ville höra. 
Det är lätt att vilja stå i bra dager om någon frågar lite känsliga frågor. Ett alternativ till 
studien hade varit att kombinera intervjuerna med en kvantitativ undersökning, kanske en 
enkät, baserad på teorier om motivation som kunde delats ut till fler av deltagarna i 
Jobbcentrums verksamhet. En enkät hade kanske kunnat fånga mer omedvetna tankegångar 
hos deltagarna och samtidigt få fram känsligare svar på ett mer anonymt sätt. Det hade också 
varit intressant att intervjua coacher hos AMA för att få en bredare och mer rättvis syn på 
verksamheten. 

En del coacher jobbar med att den arbetssökande ska sätta upp mål för sin egen planering. 
Ett alternativ till framtida forskning inom AMA´s verksamhet är att se hur uppsättande av mål 
skulle kunna påverka motivationen att söka arbete. Vi vet inte idag om deltagarna hade 
individuella mål som de strävade efter. Det skulle även kunna göras en fördjupning i de 
åtgärdsplaner som finns för att se vilka förbättringar som kan göras inför framtiden. 
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Bilaga 1 

 

Hej, 
 
Vi är två studenter som läser sjätte och sista terminen på det beteendevetenskapliga 
programmet vid Mälardalens högskola. Vi skriver just nu på vår examensuppsats inom ämnet 
sociologisk socialpsykologi och för detta genomför vi en studie om motivation hos arbetslösa. 
 
Undersökningen görs som en del i vår högskolekurs för att vi ska bli examinerade. Vi gör 
alltså inte undersökningen på uppdrag av AMA, utan helt fristående. AMA är naturligtvis 
intresserade av resultatet och därför kommer vi att göra kopplingar till AMA:s åtgärder. Detta 
missivbrev kommer att delas ut till dig som är deltagare i Jobbcentrums verksamhet och 
intresserad av att vara med i studien. Därefter kommer vi att ta kontakt med dig – antingen via 
telefon eller e-post – för att närmare bestämma tid och plats när vi kan genomföra intervjun. 
Vi kommer att bjuda på lite enkel fika. 
 
Att medverka innebär att du kommer att intervjuas om dina upplevelser kring arbetslöshet, 
motivation och deltagande i AMA:s åtgärder. Vi är oerhört tacksamma om du vill ta dig tid 
och ställa upp på denna kvalitativa undersökning. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du 
har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Vi räknar med att intervjuerna tar ca 30 
minuter och om det går bra för dig vill vi gärna spela in samtalet. Inspelningen kommer att 
transkriberas och sedan raderas. Dina uppgifter kommer inte att användas för andra ändamål 
än just den här studien. Vi kommer att använda dina uppgifter konfidentiellt, vilket innebär att 
ditt namn inte kommer att synas och inget av det du säger ska gå att identifiera med dig. 
 
Tack för din medverkan!      
 
 
/ Carina Grund Nilsson och Elin Skärberg 
 
 
 
Vid frågor eller om du vill ta del av resultatet kan du kontakta oss på nedanstående 
mailadresser eller telefonnummer: 
 
Elin Skärberg: tel. 070-729 79 51, esg07003@student.mdh.se 
Carina Grund Nilsson, tel. 073-82 91 223, cgd07001@student.mdh.se 
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      Bilaga 2 
Intervjuguide  

 
Bakgrundsfakta:  

• Ålder  
• Bor du i Västerås? 
• Utbildning? Examen? 
• Civilstånd, Har han/hon arbete idag? barn? 
• Anser du att din familj/dina vänner stöttar och motiverar dig att söka nytt 

arbete? 
• Hur länge har du varit arbetslös? 
• Hur kommer det sig att du är arbetslös? 
• Hur lång tid har du varit hos AMA och hur kom det sig att du kom hit? 

Kan du förklara vad du gör på Jobbcentrum? 
• Sökte du många jobb innan du kom till AMA? Hur? 
• Hur ofta/hur många jobb söker du idag? Per dag/vecka/månad? 
• Har du försökt söka jobb i en annan stad? Varför/varför inte? 

 
Typ av motivation 

• Vad anser du viktigt i ditt liv? Fritidsintressen/vänner/familj m.m. (Är det 
något som saknas/ något som skulle kunna se annorlunda ut?) 

• Vad anser du är det viktigaste med att ha ett arbete? Varför vill du ha ett 
arbete? 

 
Förväntningar 

• Vad skulle du helst vilja arbeta med? 
• Hur ser du på dina möjligheter att få ett sådant arbete? Vad finns det för 

hinder? 
• Vilka förväntningar har du på AMA/jobbcentrum?  
• Tror du att AMA/jobbcentrum kan hjälpa dig med ditt problem (som gör 

att du inte fått något arbete hittills)? Hur hjälper dem dig? 
• Känner du dig mer motiverad att skaffa ett arbete sedan du kom till 

AMA? På vilket sätt känner du att de motiverar dig? Om inte, vad skulle 
du behöva för att bli det? Vad motiverar dig? 

 
Känslor 

• Känns AMA:s åtgärder meningsfulla för dig? Ger de dig någonting? 
• Tycker du att det är någonting som saknas på JC? Vad? 

 
Framtid 

• Hur ser du på din framtid och dina möjligheter på dagens arbetsmarknad? 
Positivt/negativt? 


