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Inre motivation hos arbetssökande 

- betydelsen av psykologiskt kapital, inskrivningstid och jobbcoach 
   

Catrin Andersson och Therese Assmund 

 
Forskning har visat att arbetssökandes motivation till att söka 

arbete påverkar deras hälsa och sociala liv. Tre motivationsteorier 

som utvecklats inom området och som ligger till grund i studien 

är Förväntning- och värdeteorin, Målsättningsteorin och 

Självbestämmandeteorin. Syftet med studien var att undersöka 

hur positivt psykologiskt kapital, inskrivningstid på 

arbetsförmedling samt tillgång till jobbcoach eller inte inverkar på 

arbetssökandes inre motivation. En enkätstudie genomfördes där 

154 arbetssökande, 83 män och 70 kvinnor deltog. De fick ta 

ställning till 50 påståenden gällande tron på den egna förmågan, 

hopp, hantering av motgång och inre motivation. Resultatet 

visade att den främsta variabeln som förklarar inre motivation hos 

arbetssökande är hopp, som innebär hopp om framtiden. Det 

visade sig att tiden som individen är arbetssökande och tillgång 

till jobbcoach, inte hade någon betydelse för inre motivationen. 

Slutsatsen är att trots att det råder lågkonjunktur så finns hopp om 

framtiden. 

 

Key words: length of unemployment, hope, intrinsic motivation, 

resiliency, self-efficacy. 

 

 

Inledning 
 

 

Vad är det som gör att vissa människor är mer motiverade än andra? Varför håller en del 

ut längre än andra? Motivation är ett livaktigt och aktuellt begrepp, som främst används i 

teorin för att exempelvis förklara arbetsmotivation. Motivation är också en del som 

behövs för att ta till handling vid exempelvis ”jobbsökeri”. Furnham (2005) menar att 

motivation kan ses som naturens drivkraft (var den kommer ifrån; vilken är dess 

egenskaper) och hur denna drivkraft riktas (vilken effekt det har på beteendet) (Furnham, 

2005). Redan de gamla grekiska filosoferna försökte förklara motivation antingen som en 

drivkraft för njutningens skull eller för att undvika lidande (Steers, Mowday, & Shapiro, 

2004). Ämnet tillhör ett av de besvärligaste och äldsta inom psykologin att förklara. Det 

beror på att det föreligger ett definitionsproblem av begreppet motivation. Det råder 

oense mellan forskare om det är behov, belöning, förstärkning, mål eller incitament som 

förklarar varför individer agerar som de gör. Motivation kan också förklaras som 

”medveten eller omedveten inriktning hos en person att vilja utföra vissa handlingar” 

(Egidius, 2005, s. 451). Mitchell och Daniels (hämtat från Furnham, 2005) menar att 

motivation kan förstås som en inre process som innehåller olika beteenden som är 
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målinriktat. De inre processerna för individer innebär förmåga, egenskaper, tro och 

värderingar samt sinnesstämning. Det hör också ihop med arbetet; uppgiftens natur, 

fysiska miljö, inre och yttre belöning, sociala normer och samhällskulturen. Delarna 

påverkar sedan hur lätt eller svårt det är att utföra ett arbete. Motivationen kan ändras 

över tid hos individer beroende på situation (refererat från Furnham, 2005). Motivation 

kan delvis förklaras som en inre motivation, att individen njuter av en aktivitet för sakens 

skull men kan också bero på yttre faktorer (sociala faktorer) (Deci, Koestner, & Ryan, 

1999; Furnham, 2005). Inre motivation beskrivs av Deci och Ryan (1980) som ”inre 

motivation förklarar beteenden som är påverkade av underliggande behov av kompetens 

och självbestämmande” [undersökningsledarnas översättning] (Deci & Ryan, 1980. s. 

42). I tidigare studier förklaras motivation både utifrån att yttre och inre faktorer styr. I 

denna studie fokuseras endast på den inre motivationen då den handlar om psykologin 

inom individen själv och inte faktorer utifrån. 

 

 

Motivationsteorier 
 

Ledande motivationsteorier antar att individer väljer ett visst beteende, så länge som tron 

på att det kan leda till ett visst resultat eller till ett visst mål (Deci & Ryan, 2000). Tre 

motivationsteorier som utvecklats inom området och som ligger till grund i studien är 

Förväntning- och värdeteorin (”Expectancy Value Theory”), Målsättningsteorin (”Goal 

Setting Theory”) och Självbestämmandeteorin (”Self Determination Theory”). 

Den första, Förväntning- och värdeteorin, är speciellt skapad för mätning av 

motivation i arbetslivssammanhang. Den bygger på tanken att individen är motiverad till 

arbete när de förväntar sig att uppnå och erhålla det de vill få ut av sitt arbete. Teorin 

karaktäriserar individer som rationella, logiska och kognitiva varelser som tänker på vad 

och hur mycket de vill få ut innan de utför det. Det sker med andra ord en sorts 

kalkylering av vinning och vad som krävs av en eventuell insats. Teorin specificerar tre 

sorters motivation; förväntningar (leder viss handling till detta mål?), instrumentellt 

(leder arbetsprestationen till viss belöning?) och värde (hur högt värdesätter individen 

det?). Om individen inte tror på att den kommer uppnå det förväntade resultatet läggs det 

inte ner tid och ansträngning. Det resulterar i att motivation saknas. Ju mer individen 

värdesätter sin arbetsprestation desto högre motivationsnivå genereras (Furnham, 2005). 

Målsättningsteorin är en annan teori som försöker förklara vad motivation är. Den 

utgår ifrån filosofen Locke (refererad av Furnham, 2005) och handlar just om den 

målsättning individer har. Målsättning kan förklaras som specifika och tillräckligt 

utmanande mål. Genom återkoppling, stöd och belöning och upplevd förmåga (tron på 

den egna förmågan (”self-efficacy”) påverkas individens målsättning. Mål som är svåra 

att uppnå leder till att individen presterar mer än om målet är mer tillgängligt. Kowalski 

och Westen (2005) menar att målen representerar önskade resultat som skiljer sig ifrån en 

individs nuvarande situation. Målen aktiverar val från förr, samt uppmuntrar individernas 

insatser för att kunna skapa nya lösningar om tidigare inte fungerade. Särskilda mål är av 

mer vikt vid målsättning än allmänt hållna mål. Likväl som Förväntning- och värdeteorin 

gör även Målsättningsteorin en avvägning om det finns kompetens nog för att nå målet. 

Slutligen krävs det en tillräckligt hög målsättning att vara motiverad och ha en hög grad 

av engagemang till det önskade målet (Kowalski & Westen, 2005). Att vara 
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arbetssökande handlar om den förväntning som finns i processen med att söka arbete och 

hur den arbetssökande ser på värdet av att få ett arbete. Därför är dessa teorier lämpliga 

för att förklara motivation som en förutsättning för att söka arbete. 

En tredje teori som kan försöka förklara vad motivationen är Självbestämmandeteorin 

(Deci & Ryan, 2000). Deci och Ryan (2000) menar att teorin är en generell 

motivationsteori där inre motivation ingår. Den förklarar att individer är motiverade att 

utföra en handling för sakens skull eller av ett genuint intresse hos individen. 

Motivationen är bakgrunden till varför individer gör de val och beter sig som de gör. 

Teorin bygger på tanken att individer kan agera aktivt eller passivt, beroende på de 

sociala förhållanden som individen lever inom (Deci & Ryan, 2000). Vad som motiverar 

vissa individer att söka arbete, skriva ansökningshandlingar och gå på intervjuer kanske 

beror på att de finner en inre tillfredställelse över att vara aktiva. 

Deci och Ryan (1980, 1985b, 1991, 2000) menar att Självbestämmandeteorin skiljer 

sig gentemot andra teorier, då den utgår från psykologiska behov, och huruvida individen 

lyckas tillfredställa behoven eller inte. De tre psykologiska behoven är medfödda som 

antingen minskar eller ökar den inre motivationen och välmåendet; kompetens (att 

individen upplever att den har kompetensen som krävs), autonomi (att individen upplever 

självständighet vid beslutstagande) och släktskap (”relatedness”) som innebär att 

individen upplever trygghet ifrån omgivningen för att nå framgång. När dessa faktorer 

uppfylls bidrar det till ökad motivation och välmående. Om de däremot inte infrias saknas 

motivationen och välmåendet minskas (Deci & Ryan, 1980, 1985b, 1991, 2000). 

 

 

Aspekter av arbetslöshet 
 

Begreppet arbetssökande fick en ny definition år 2007 av Statistiska centralbyrån, SCB. 

Den skiljer sig från den tidigare definitionen, då den inkluderar alla individer mellan 15-

74 år. Även heltidsstuderande studenter är numera inräknande som arbetslös under 

perioden då den studerar. Tidigare definition var snävare och inkluderade endast åldrarna 

16-64 år (SCB, 2009). 

Som arbetssökande registrerar man sig vid arbetsförmedlingen, som i folkmun kallas 

att ”man skriver in sig”. Statens offentliga utredningar (1990) redovisade 1990 att 

genomsnittliga arbetssökartiden var 4-5 månader. Katja Olofsson, statistiker/utredare vid 

SCB, (personlig kommunikation 20 november 2009) menar att, då definitionen av 

arbetslöshet ändrades 2007 är också tiden som arbetssökande kortare. Det beror på att 

unga söker arbete under terminerna och inför sommaren. Denna grupp menar Olofsson, 

drar antagligen ned den genomsnittliga söktiden för arbete eftersom de ofta har kortare 

söktid av naturliga skäl. 

Arbetsmarknadsstyrelsen (1998) noterar tre brytpunkter vad gäller arbetslöshetstiden; 

mellan 3-6 månader, 9-12 månader samt 21-24 månader. Upp till 9 månader som 

arbetssökande är risken för diskriminering (att arbetssökande inte erbjuds arbete) liten. Ju 

längre tid som arbetssökande desto svårare är det att få tillträde till arbetsmarknaden. 

Den främsta orsaken till att en individs lämplighet för ett arbete minskar är att, med tiden 

avtar yrkeskunnandet och den sociala förmågan. En längre periods arbetslöshet kan leda 

till passivt beteende hos individen. Arbetsmarknadsstyrelsen (1998) talar om positivt 

respektive negativt varaktighetsberoende. Det positiva talar för att den ekonomiska 
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uppoffringen blir svårare att bära ju längre tid en individ går som arbetssökande. 

Sökandet efter ett arbete intensifieras parallellt som de personliga kraven på arbetet 

minskar. Det negativa varaktighetsberoendet är det motsatta förhållandet där chansen att 

få arbete minskar ju längre tid en individ är arbetssökande. En anledning till det kan just 

vara passivisering och att motivationen att söka arbete avtar ifrån arbetssökandes sida. 

Med tiden kan också ens yrkeskunnande försämras då färdigheten inte praktiserats. 

Under tiden som arbetslöshetssiffran stiger i den rådande konjunkturen finns det olika 

livsöden bakom varje siffra. Arbetslöshet kan följa en rad negativa hälsoeffekter och 

individer kan påverkas psykiskt av det. Nordenmark (1999) nämner att studier 

genomfördes på 1930- talet om arbetslösa. Då var fokus på hur det drabbar ekonomiskt 

men också hur det påverkar individens sociala liv och hälsa. Winefield och Tiggeman 

(1990) och Winefield, Winefield, Tiggeman och Goldney (1991) menar att, förutom att 

det kan vara en hög stressfaktor för individer att förlora sitt arbete så påverkas deras 

identitet och självbild. Det finns också risk för att drabbas av depression då ens privata 

ekonomi är hotad och vardagen saknar samma struktur som man fick genom sitt arbete. 

Lenzflor (1996) menar att arbetslöshet ofta handlar om en livsupplevelse som är en 

psykisk process. Det är en otrygghet som först börjar med aningar och motstridiga besked 

för att sedan gå över i ekonomisk otrygghet. Arbetslöshet påverkar inte individer enkom 

utan det berör exempelvis relationer runt omkring individens och dennes framtidsplaner. 

Under en längre tids arbetslöshet kan allt verka meningslöst och oron kring vad som ska 

hända leda till sömnproblem. 

Vem är jag om jag saknar ett arbete? Huruvida individen har ett arbete eller inte, har 

det betydelse för hur den arbetssökande ser på dennes identitet? De frågorna ligger nära 

till hands att ställa sig vid arbetslöshet. Plunkett (2001) menar att individen identifierar 

sig med vilket arbete den har. Individens karriärsidentitet består av olika konstruktioner 

som rollidentitet, yrkesmässig identitet, men inkluderar också hur individerna definierar 

sig själva i relation med dess arbete. Karriärsidentiteten är den som är bland de viktigaste 

identiteterna då den vägleder individens framtid (Ibid 2001). 

Fryers och Payne (refererad från Vansteenkiste et al., 2004) drar slutsatsen att 

arbetslöshet inte endast är av ondo. Arbetslöshet kan försvaga vissa individer men också 

upplevas som en befriande känsla. Plötsligt frikopplas individerna ifrån ansvar och 

stressigt arbete. Som arbetssökande finns möjlighet att ägna tid åt annat som är av 

intresse. 

Undersökningsledarna menar, att det möjligtvis kan vara så att arbetssökande 

exempelvis upplever ett utanförskap med att vara arbetssökande. Det kan vara så att ju 

längre tid individen står utan arbete också blir mer negativ och känner att den inte bidrar 

till samhället. Negativa tankar kan uppstå där ens kompetens och identitet ifrågasätts 

vilket i sin tur leder till förlorad tro på den egna förmågan. Det kan möjligen påverka den 

inre motivationen i form av att individen upplever en uppgivenhet inför sin situation. Vad 

gäller sociala normer kan arbetslöshet tänkas utesluta individen ifrån gemenskapen som 

tidigare funnits, då ens dagsrutin skiljer sig. För individer som ser arbetslöshet som en 

möjlighet kan den arbetslösa perioden upplevas som tid för återhämtning. Trots att 

ekonomin ständigt gör sig påmind som en bristvara, kan arbetslöshet göra att nya 

intressen uppstår. 
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Inre motivation och arbetslöshet 
 

För att söka arbete enas Sansone och Thoman (2006) om att den inre motivationen har en 

påverkan på den arbetssökandes förmåga och resultat. Atkinson och Birch (refererat från 

Vaansteenkiste et al., 2005) menar att skälen till varför individer har olika motivation är 

olika. Arbetssökande kan se arbetslösheten som tillfälle att utföra andra aktiviteter som 

inte prioriterats tidigare. Så länge individers motivation är större till andra aktiviteter 

kommer det inte finnas fokus på att söka arbete. Andra arbetssökande upplever sig 

pressade av sin omgivning att söka arbete och har därför mindre motivation. De som 

upplever att de själva kan styra (autonomi) över sin motivation hade större förväntningar 

på att finna ett arbete, medan de som upplever kontrollerad motivation (påbud utifrån) har 

mindre sådan. Vansteenkiste et al. (2004) skriver att individer som styr över sin egen 

motivation har visat sig vara mer uthålliga i arbetssökandet. Den kontrollerade 

motivationen hänger dock samman med ett återkommande engagemang till att söka 

arbete. Det innebär att motivationen håller i sig längre om individen själv får styra över 

sitt arbetssökande. 

Enligt Feather (refererat från Vaansteenkiste et al., 2004) så slutar individer med låg 

motivation så småningom att söka arbete, då förväntningen att få ett arbete upphör. 

Arbetssökande som upplever stor press lät bli att söka arbete och upplevde sig därför 

också som mer värdelösa. Seligman (1976) beskriver brist på motivation som en brist i 

avsikt. De individer som upplever att deras agerande inte kommer ge önskat resultat 

tenderar att känna sig hjälplösa och blir därför omotiverade. Under arbetslöshet måste 

också motivationen underhållas för att individen inte ska passiviseras och sluta söka 

arbete. 

Motivation har också med samhällsklass att göra. Andersen (2009) anser att det är 

aktuellt att forska om lycka och välbefinnande. Forskare, som Andersen refererar till, 

finner starkt stöd att det råder samband mellan vilken samhällsklass individen tillhör och 

hur det påverkar välbefinnandet. Dock saknas tillräcklig forskning om hur de olika 

faktorerna påverkar arbetslöshet och om detta beror på vilken samhällsklass de 

arbetssökande befinner sig i. Resultatet har uppvisat att det kan bero på vilken 

samhällsklass en arbetssökande tillhör. Det påverkar den arbetssökandes lycka och 

välbefinnande vid arbetslöshet. Upplevelsen av stress blir större ju högre upp i den 

samhällsklassen man befinner sig (Andersen, 2009). 

 

 

Positivt psykologiskt kapital 
 

Luthans, Luthans, och Luthans (2004) presenterar fyra olika kapital som kan appliceras 

till arbetslivet; humant (vilken utbildningsbakgrund individen har), socialt (hur 

kontaktnätet ser ut), ekonomiskt (vad individen har av materiellt och ekonomiskt värde) 

och positivt psykologiskt kapital (tron på den egna förmågan (”self-efficacy”), hopp 

(”hope”), optimism och hantering av motgång (”resiliency”). I denna studie kommer 

endast positivt psykologiskt kapital att tas upp. Det saknas forskning där fokus är 

arbetssökande och där faktorer som hopp, tron på den egna förmågan och hur individen 

hanterar motgångar tas i beaktande. 
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Om individer blir medvetna och lär sig att utveckla kapitalet kan det resultera i positivt 

utfall utifrån individens egna mål. På så sätt klarar individer av utmaningar bättre i 

framtiden om de har höjt sitt positiva psykologiska kapital. Optimism valdes bort då det 

råder svaga samband, enligt Kanfer och medarbetare (refererad av Fleig- Palmer, 

Luthans, & Mandernach, 2009) mellan optimism och arbetssökande. 

Tron på den egna förmågan (”self-efficacy”) handlar om hur individen bedömer att 

den har kompetensen som krävs eller inte för att utföra en uppgift (Bandura, 1982). Det 

påverkar hur motiverad individen känner sig inför en uppgift. Bandura (1997) presenterar 

fyra källor till tron på den egna förmågan. Tidigare erfarenheter som innebär att individen 

tänker tillbaka på tidigare erfarenhet av framgång. Ett misslyckande underminerar 

däremot tron på den egna förmågan. Egna erfarenheter är inte den enda källan till tron på 

den egna förmågan. Genom att iaktta andra (andras erfarenheter) lär vi oss också något 

om hur vi kan prestera. Hur andra presterar ger oss en föreställning om huruvida jag som 

individ också lyckas utföra det. Social övertygelse är också en central faktor för att stärka 

en individs tro på den egna förmågan att lyckas. Om en betydelsefull person i ens 

omgivning har tro på den egna förmågan skapas och behålls även vid motgång, en hög tro 

på den egna förmågan. Fysiskt och emotionellt stöd är också en källa där individen 

bedömer sin tro på den egna förmågan baserad på psykiska och fysiska tillstånd. 

Individer är mer benägna att känna en förbättring av tron på den egna förmågan om de 

inte är upptagna av stress (Bandura, 1997). 

Kännetecknande för individer med hög tro på den egna förmågan är att de också har 

lättare att stå emot motgångar. Individer undviker aktiviteter som de upplever är för svåra 

och utför istället sådant som de tror sig behärska. Bedömningen av individens tro på den 

egna förmågan är avgörande för hur uthållig individen är innan den ger efter för 

uppgiften. Människor med låg tro på den egna förmågan upplevs ofta som improduktiva 

trots att de vet vilken uppgift som behöver göras. Dessa individer nöjer sig med ett 

medelmåttigt resultat (Bandura 1982; Bandura, 2000). Som arbetssökande kan det 

innebära att man inte lägger ner tillräcklig energi på att söka arbete just för att individen 

saknar tron på den egna förmågan. Hur det går för andra att söka arbete kanske påverkar 

individens tro på den egna förmågan, att söka arbete. Som arbetssökande kan situationen 

uppfattas som stressande vilket innebär att tron på den egna förmågan blir lägre. Det leder 

till att individen inte har tro på den egna förmågan, för den tror inte att den har vad som 

krävs. 

Hopp (”hope”). Snyder et al. (1991) definierar begreppet som en kognitiv förmåga 

som härstammar från känslan av att kunna göra framgångsrika val av mål (”agency”) och 

planera för att nå målen (”pathway”). Det kan förstås som att en individ gör en 

framtidsplan men inte vet hur den ska gå tillväga får att nå dit, finns risken att den går 

mot fel riktning eller står stilla. De som har högt hopp vet precis vad som krävs och hur 

den stegvis ska gå tillväga för att nå sitt mål. Individer med högt hopp vet hur de ska nå 

sina mål medan individer som har lågt hopp inte vet hur den ska gå tillväga för att nå sitt 

mål. Individer som har högt hopp uppnår snabbare målet än de som har lågt hopp 

(Snyder, Feldman, Shorey, & Rand, 2002). 

Hantering av motgång (“Resiliency”). Dyers och McGuinness (1996) beskriver det 

som “en process där människor har en förmåga att stå emot motgångar och gå vidare i 

livet. Det är en dynamisk process som påverkas kraftigt av skyddande faktorer” 

[undersökningsledarnas översättning] (Dyers & McGuinness, 1996, s. 276). Det kan 
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förklaras som att en individ har förmåga att stå emot motgångar och nederlag som 

exempelvis arbetslöshet och bygger på att individen vet hur den ska hantera krisen när 

den uppstår. Genom att stärka sin hantering av motgång i kombination med 

”jobbsökeriträning” kan den arbetssökande bli mer engagerad, vilket kan leda till positiv 

återanställning. I denna process är stress en faktor som kan påverka träningen. Det är 

därför av vikt att i förväg vara medveten om eventuell stress för att kunna hantera det. 

Det har visats att arbetssökande gynnas av att öva sig för att söka arbete. Arbetsträningen 

innehöll arbetsrelaterade kunskaper, förberedelse av ansökningar, ta kontakt med 

arbetsgivare och öva sig i att bli intervjuad (Fleig- Palmer, Luthans, & Mandernach, 

2009). 

 

 

Arbetssökande och jobbcoach 
 

Under perioden individen är inskriven på arbetsförmedlingen och söker arbete erbjuds 

den arbetssökande att får träffa en jobbcoach. I mötet ges den arbetssökande stöd i 

förberedelsen för att söka arbete. Stöd ges också till att skapa sig ett socialt kontaktnät 

och lägga upp en målbild på kort och lång sikt, för den arbetssökande individen (AMS, 

2009). En jobbcoach kan ge ett spektrum av karriärsval till den arbetssökande, som den 

kanske inte funderat över tidigare. 

Donohue och Patton (1998) utförde en studie om hur effektiv yrkesvägledning är på 

långtidsarbetssökande. Resultatet visade att långtidsarbetssökande som fått 

yrkesvägledning, ledde till ökad kunskap om sig själva samt en sorts bekräftelse av sin 

egen uppfattning, om dess förmågor och färdigheter. De arbetssökande hade också fått 

förnyat karriärsmål och slutligen en högre tro på den egna förmågan. 

 

 

Motivation, positivt psykologiskt kapital och arbetslöshet 
 

Cole, Daly och Mak (2009) kom i en studie fram till att individer som har arbete mår 

bättre, är gladare, och individer som mår bra anställs mer troligt än arbetslösa. Det 

psykologiska kapitalet förväntas påverka individers motivation vid ”jobbsökaraktivitet”. 

Ju mer motiverade individer är desto mer förväntas de anstränga sig och åstadkomma. 

Forskarna Judge och medarbetare (refererad i Cole et al., 2009) menar att 

motivationsteorier som Målsättningsteorin och Förväntning- och värde Teorin, att 

individer med högre tro på den egna förmågan, självkänsla, emotionell stabilitet och inre 

locus of control är mer motiverade och benägna att uppnå mål, som exempelvis 

anställning. Dessa individer utvärderar resultat på ett optimistiskt vis och ser det som en 

lärdom inför framtiden. Det är mer sannolikt att de tänker positivt efter ett nederlag. 

Individer med lågt psykologiskt kapital tenderar att ge upp och lägger inte ned lika 

mycket ansträngning. 

Eden och Aviram; Caplan och medarbetare (refererat i Cole, Daly och Mak, 2009) har 

kommit fram i sina studier, att individer som får individuell träning såsom; arbeta med 

dess självkänsla, tron på den egna förmågan, copingförmåga, livstillfredställelse och att 

stärka den mentala hälsan så resulterar det i ökad motivation hos individer som var 

arbetssökande. Forskarna kommer också fram till slutsatsen att arbetsmarknadsprogram 
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också borde inkludera träning för den psykologiska hälsan, uppmuntra positiva aspekter 

av coping (som att öva på locus of control), och bygga upp självkänsla och tro på den 

egna förmågan. Individer med lågt psykologiskt kapital visar också en större tendens att 

välja arbeten som är osäkra och krävande. Det kan leda till att arbetssökande väljer 

arbeten som de uppfattar mindre krävande fast de skulle klara av ett mer krävande sådant. 

Individen utnyttjar inte då sin fulla kapacitet för vad den skulle kunna göra. En 

jobbcoachs uppgift skulle kunna vara att stötta i de situationerna, genom övning i 

hantering av motgång, hopp och tro på den egna förmågan (refererat i Cole, Daly & Mak, 

2009). 

 

 

Problemformulering 

 
I den rådande lågkonjunkturen i samhället är det många människor som saknar ett arbete 

att gå till. Den föreliggande studien kan ge ökad kunskap om vad som påverkar 

arbetssökandes inre motivation. I studier som Luthans, Luthans och Luthans (2004) utfört 

har det handlat om vad personal i en organisation behöver för att må bra och vad som 

motiverar till att vilja göra ett bra arbete. Olika sorters kapital har lyfts fram som viktiga 

faktorer för just det. Dock saknas det forskning kring hur inskrivningstid, jobbcoach eller 

inte och psykologiskt kapital påverkar arbetssökandes inre motivation. Därför var det av 

vikt att fokusera på dessa komponenter och kartlägga hur de förhåller sig till 

arbetssökande individer och deras inre motivation. 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien var att undersöka hur positivt psykologiskt kapital, inskrivningstid på 

arbetsförmedling samt tillgång till jobbcoach inverkar på arbetssökandes inre motivation. 

Utifrån det sammanställdes tre frågeställningar; Vilken betydelse har inskrivningstiden på 

den arbetssökandes inre motivation? Vilken betydelse har jobbcoachen för de 

arbetssökandes inre motivation? Vilket samband har inskrivningstid, jobbcoach, 

hantering av motgång, hopp, och tron på den egna förmågan för inre motivationen? 

 

 

Metod 

Deltagare 

 

Deltagarna som valdes ut för studien var arbetssökande, som besökte en arbetsförmedling 

i Västmanland. De var antingen arbetssökande som skulle skriva in sig för första gången 

eller besöka en handläggare. Utifrån ett tillgänglighetsurval valdes arbetsförmedlingen i 

studien ut. I undersökningen medverkade totalt 154 individer av den totala populationen 

(cirka 4 000 arbetssökande) utifrån oktober månads statistik i länets kommun (AMS, 

2009). Något generellt bortfall förekom inte då alla enkäterna returnerades. Dock 

förekom partiellt bortfall på 7.8% på påståendena ”Jag är beslutsam” respektive ”Vad 
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som än händer klarar jag mig alltid”. Som tack för deltagande gavs en mindre belöning. 

Könsfördelningen visade ett bortfall på 0.6% (n= 1). Totalt deltog n=83 män (53.9%) och 

n=70 kvinnor (45.5%). 

Deltagarnas ålder redovisades ett bortfall på 0.6%. Gruppen 25-54 år utgjordes av 

44.2% (n=68) individer. I åldern 20-24 år var det 39.0% (n=60) som deltog och 

resterande visar 8.4% (n=13) i gruppen 55-64 år, 7.1% (n=11) i gruppen 18-19 år och 0.6 

% (n=1) tillhörde gruppen yngre än 18 år. 

För 62.3% (n= 96) av deltagarna var den högsta avslutade utbildningen gymnasium. 

Den näst högsta utbildningen hade 14.9% (n=23) svarat högskole- och 

universitetsutbildning, 13.6% (n= 21) för grundskoleutbildning och 7.1% (n=11) hade 

svarat annan utbildning. Tre personer valde att inte besvara frågan. 

Andelen ensamstående var 32.5% (n= 50), 22.7% (n=35) var sambo, 18.8% (n=29) var 

gift, 17.5% (n= 27) var hemmaboende och 4.5% (n= 7) var särbo. Sex personer (3.9%) 

valde att inte besvara frågan. 

Resultatet visar att 68.8% (n= 106) var födda i Sverige medan 29.9% (n=46) inte var 

det. Två personer valde att inte besvara frågan (1.3%). 

Arbetssökande som deltog i studien var antingen korttids (0-6 mån) eller 

långtidssökande (7 mån eller längre). Siffrorna visar att 59.1% (n=91) var 

korttidsssökande och 39% (n=60) hade varit det en längre period. Tre deltagare svarade 

inte på frågan. 

Andelen som inte hade jobbcoach var 57.1% (n=88) och andelen som hade tillgång till 

det var 41.6% (n=64). Två personer svarade inte på frågan (n=1.3% ). Av de 64 som hade 

tillgång till jobbcoach var det (n=41) 41 stycken som hade det på annan arbetsförmedling 

än där studien genomfördes. Två personer (1.3%) valde att inte besvara frågan om de 

hade jobbcoach på annat ställe än arbetsförmedlingen. 

 

 

Material  
  

En enkät bestående av bakgrundsvariablerna (kön, utbildning, ålder), inskrivningstid, inre 

motivation, hopp, hantering av motgång, tron på den egna förmågan och jobbcoach eller 

inte sammanställdes. I enkäten användes fem mätinstrument varav ett som var konstruerat 

av Wiljebrand och Edberg (2007). Inre motivation var studiens beroendevariabel och 

positivt psykologiskt kapital liksom inskrivningstid och jobbcoach var oberoende 

variabler.  

 

Inre motivation 

 

Inre motivation. Fråga 9- 10 i enkäten var konstruerade av Wiljebrand och Edberg 

(2007) som handlar om att ”arbetssökarbeteende”. Fråga 9 innehåller påståendena ”Hur 

motiverad upplever du att du är” där situationen byts ut till”… just nu i ditt 

arbetssökande?”, ”… Till att läsa arbetsannonser?” till att söka kurser som stärker din 

position som arbetssökande?” Fråga 10 består av påståendena ”När jag söker arbete 

tycker jag att det generellt sett är viktigt för min motivation…”, ”… att få beröm och 

acceptans?”, ” … att jag får den positiva feedback som jag tycker att jag förtjänar?”, ”… 

att få konstruktiv kritik som jag kan lära av?”, ” … att jag får möjlighet till personlig 

utveckling?”, ”… att jag kan leva upp till de krav som ställs på mig som arbetssökande?”, 
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” … att jag har en tro på mina förutsättningar att lyckas med det jag företar mig”? 

Deltagarna fick svara på en skala mellan 1 (stämmer inte alls) till 7 (stämmer helt). Den 

skalan sattes samman med ett mätinstrument som Warr, Cook och Wall (refererad av 

Furnham, 2005) har utformat för inre motivation, för att fylla ut med frågor kring 

motivation. Totalt användes 6 påståenden (frågorna 11-16) där deltagaren svarar på en 

skala mellan 1 (stämmer inte alls) till 7 (stämmer helt). Furnham (1997) menar, att 

resultatet ska tolkas som ju närmre svarsalternativ 7 desto högre förväntningar har 

individen. Frågorna 9-16 handlar tillsammans om ”jobbsökarbeteende” och inre 

motivation och beräknade medelvärde på motivationspåståendena till ett index. 

Cronbach’s alfa visade sig vara α=.85. 

 

Positivt psykologiskt kapital 

 

Hopp. Mätinstrumentet ser ut som originalet, som mäter hur individer går tillväga för 

att nå sitt mål (Snyder et al., 1991).  Det består av 12 stycken påståenden (frågorna 17-28) 

som exempelvis ”Jag har varit relativt framgångsrik i livet” och ”Det finns flera lösningar 

på ett problem”. Snyder utformade enkäten med 4 utfyllnadsfrågor som inte har någon 

betydelse för mätning av hopp. Det är frågorna 19, 21, 23 och 27, och uteslöts i 

databearbetningen. Svarsalternativen var ursprungligen åtta stycken men 

undersökningsledarna valde att endast ha sju alternativ så att utformningen skulle vara 

lika i enkäten. Påståendena besvarades på en sjugradig skala från 1 (stämmer inte alls) till 

7 (stämmer helt). Cronbach’s alfa visade sig vara α=.84, som är ett mått på 

mätinstrumentets reliabilitet. 

 

Hantering av motgång. (Neill, 2006). Instrumentet används för att mäta hantering av 

motgång och psykosocial anpassning (Wagnild, & Young, 1993). Orginalskalan består av 

25 påståenden. I denna studie användes en kortare version bestående av 10 påståenden 

(frågorna 29-38). Exempelvis ges påståendet ”Jag brukar ofta göra framsteg” och ”Jag 

känner mig nöjd att ha fullföljt saker i mitt liv” som besvaras mellan 1 (stämmer inte alls) 

till 7 (stämmer helt). Cronbach’s alfa visade sig vara α=.88. 

 

Tron på den egna förmågan. (GSES; Koskinen-Hagman, Schwarzer, & Jerusalem, 

1999). Skalan mäter tron på den egna förmågan att hantera krav som ställs i livet och 

handlar om hur individen bedömer om den har den kompetens som krävs eller inte för att 

utföra en uppgift (Bandura, 1982). Skalan är uppbyggd av 10 påståenden (frågorna 39-

50) som till skillnad från de andra svarsalternativen, besvaras med något av de fyra 

alternativen 1 (tar helt avstånd), 2 (tar delvis avstånd), 3 (instämmer delvis) eller 4 

(instämmer helt). Exempel på påstående är ”Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag 

bara anstränger mig tillräckligt”. Furnham (1997) menar att ju högre poäng individen 

graderar påståendet desto mer generell tro på den egna förmågan. Cronbach’s alfa visade 

sig vara α=.89. 

 

 

Procedur 
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Studien inleddes med att undersökningsledarna kontaktade arbetsförmedlingen, om 

tillåtelse att få utföra studien på plats. I enkäten sammanställdes fem mätinstrument som 

först testades i en pilotstudie i avsikt att kontrollera hur frågorna uppfattades och om det 

var något som behövdes korrigeras. Pilotstudien visade att deltagarna hade svårt att ta 

ställning till vissa påståenden. De önskade tillägg med exempel då det ibland var svårt att 

förstå innebörden. För att undersökningsledarna inte skulle påverka deltagarnas svar 

ändrades inte enkätens utformning. Urvalet för den verkliga studien skedde utifrån 

arbetssökande som kategori därav ett klusterurval. Alla individer som besökte 

arbetsförmedlingen erbjöds att delta. Övervägande delen tackade ja till att delta. 

Innan enkäten delades ut togs hänsyn till de rekommendationer som Trost (2007) 

föreskriver om validitet, reliabilitet, standardisering och strukturering. Därefter 

informerades undersökningsledarna, av den utvalda arbetsförmedlingen, att de tilldelats 

ett bord som de arbetssökande kunde komma fram till om de ville delta. För att det inte 

skulle råda några oklarheter vilka som stod bakom studien inhandlades ett stativ där 

skolans logga framgick. Det inhandlades även ett nyckelhalsband med skolans namn som 

hängdes synligt för besökarna. Om deltagarna samtyckte till att delta, delades enkät och 

penna ut. Studien genomfördes på en arbetsförmedlings entréplan under tiden som 

deltagarna satt i kö. 

Under datainsamlingen var miljön lugn och det fanns möjlighet för deltagarna att fylla 

i enkäten i avskildhet. På enkätens försättsblad fanns ett missivbrev innehållande 

information om de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) 

rekommenderar. De fick även muntlig information av undersökningsledarna att det var 

frivilligt att delta, att konfidentialitet utlovades och möjlighet att avbryta när så önskades 

utan att ange särskilda skäl för detta. Det innebär att deltagarna informerades om allt som 

kan tänkas påverka deras villighet att delta. Deltagarnas utlovades som sagt 

konfidentialitet som omöjliggör identifiering av enskilda samt att rådatan inte ska 

användas för andra ändamål än uppsatsskrivande. Vid förfarandet av datainsamlingen 

delades 154 enkäter ut vid fyra tillfällen; två heldagar under arbetsförmedlingens 

öppettider (klockan 10.00- 16.00) och två halvdagar. 

Enkäten överlämnades till undersökningsledarna efter att deltagaren fyllt i den. Den 

fick ett kodat nummer för antalet enkäter som samlats in. De lades direkt i en mapp för att 

obehöriga inte skulle ta del av materialet. 

 

 

Resultat 
 

Tabell 1 visar korrelationen mellan variabler som använts i studien samt medelvärde (M) 

och standardavvikelse (SD). Resultatet uppvisar att hantering av motgång och hopp har 

högst korrelation. 

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelation mellan indexerade variabler och deskriptiv statistik 

Index 1 2 3 4 M SD 

1.Inre 

motivation 
-    5.36 .81 
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2. Hopp .51** -   5.13 .98 

3. Tron på 

den egna 

förmågan 

.20* .66* -  3.07 .51 

4. 

Hantering 

av 

motgång 

.47**   .76** .70** - 5.45 .98 

 

Not. * p<.05, **p< .01 

 

Tabell 2 

T-test mellan inskrivningstid och jobbcoach av mätning på inre motivation 

 

Inre motivation 

 

 N df t-värde p M S 

Inskrivningstid   .83 ns   

Grupp 1 91 54   5.40 .75 

Grupp 2 60 95   5.28 .88 

Jobbcoach   .80 ns   

Ja 64 53   5.30 .84 

Nej 88 97   5.41 .79 
Not. p <. 05 
 

Tabellen illustrerar frågeställningarna ”Vilka skillnader har inskrivningstiden på den 

arbetssökandes inre motivation? samt ”Vilken skillnad har jobbcoachen för de 

arbetssökandes inre motivation?”. 

Vilka skillnader har inskrivningstiden på den arbetssökandes inre motivation? Det 

utfördes ett t-test för att mäta inskrivningstiden på arbetssökandes inre motivation. Den 

grupp som varit inskrivna under 6 månader (kort inskrivningstid) är grupp 1. Den grupp 

som varit inskrivna 6 månader eller längre benämndes som grupp 2 (lång 

inskrivningstid). Medelvärdet för grupp 1 (under 6 månader) var M=5.40 och S=.75. För 

grupp 2 (över 6 månader) visade resultatet ett medelvärde på M=5.28 och S=.88. 

Resultatet visade på 5% nivån att det inte har någon betydelse för den arbetssökandes inre 

motivation beroende på inskrivningstid. 

Vilken skillnad har jobbcoachen för de arbetssökandes inre motivation? För att mäta 

den inre motivationen med jobbcoach genomfördes ett t-test. De arbetssökande fick välja 

mellan svarsalternativet ”ja” eller ”nej” på påståendena ”Har du jobbcoach” och ” Har Du 

jobbcoach på annan jobbförmedling än arbetsförmedlingen?”. Påståendena 

sammanfördes till ett gemensamt index och de som svarade ”ja” respektive ”nej” mättes 

tillsammans med inre motivation. De arbetssökande som hade tillgång till jobbcoach var 

medelvärdet för de sammanfogade påståendena M=5.30 och S=.84. För de arbetssökande 

som inte hade tillgång till jobbcoach var medelvärdet M=5.41 och S=.79. Resultatet 

visade på 5% nivån att det inte har någon betydelse för den arbetssökandes inre 

motivation beroende på om man har jobbcoach eller inte. 
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Vilket samband har hantering av motgång, hopp, tron på den egna förmågan, 

inskrivningstid och jobbcoach för den inre motivationen? Tabell 2 visar R² =.36 som 

förklarar att det råder ett samband mellan de oberoende variablerna hopp, tron på den 

egna förmåga och hantering av motgång när det gäller inre motivation. Det finns 

emellertid inget samband med inskrivningstid och jobbcoach för arbetssökandes inre 

motivation. Entermodellen visar F(5, 133) = 14.80, p< .001. 
 

Tabell 3 

Multipel regression med Enter 

Variabler Beta t Sign. 

 

.00 

R²  

 

.36 

df 

 

5,133 

F 

 

14.80 

Tron på den 

egna förmågan 

 

-.38 

 

-3.73 

 

 .00 

   

Hopp .48 4.25 .00    

Hantering av 

motgång 

 

.37 

 

3.06 

 

.00 

   

Inskrivningstid -.03 -.48 .63    

Jobbcoach .08 1.15 .25    
Not. p< .001 

 
 

Diskussion 
 

Tidigare forskning har undersökt motivation i samband med att söka arbete. I 

föreliggande studie har det endast undersökts vilka faktorer som påverkar den inre 

motivationen. Det kan möjligen dras en parallell till att söka arbete men inget som studien 

gör anspråk på. Syftet med studien var att undersöka hur positivt psykologiskt kapital, 

inskrivningstid på arbetsförmedling samt tillgång till jobbcoach eller inte inverkar på 

arbetssökandes inre motivation. Utifrån det sammanställdes tre frågeställningar som 

besvaras nedan; 

Vilken betydelse har inskrivningstiden på den arbetssökandes inre motivation? 

Resultatet i studien visade att de flesta deltagarna (N=91) hade varit inskrivna mellan 0-6 

månader (grupp 1). När det gäller de arbetssökandes inre motivation hade inte 

inskrivningstiden någon betydelse. Det förvånade båda undersökningsledarna och ställer 

sig därför frågan vad det kan bero på att det inte har någon betydelse.  

Undersökningsledarna ställer sig frågan, om det kan vara så att deltagare som upplever 

låg inre motivation har tidigare erfarenhet av motgångar, som gör att inre motivation är 

på den nivån? Det skulle i så fall gå i linje med både förväntning och värdeteorin och 

Målsättningsteorin. De menar att om individen inte tror på att den kommer uppnå det 

förväntade resultatet läggs det inte ner tid och ansträngning vilket genererar i brist i inre 

motivation. Teorin som lyfts fram i studien av Arbetsmarknadsstyrelsen (1998) har 

endast undersökt motivation och betydelsen av att få ett arbete. De redovisar i en studie 

att ju längre arbetssökande har varit inskrivna på arbetsförmedlingen desto mindre chans 

till arbete är det. I föreliggande studie har dock inte inre motivation i relation till att söka 

arbete undersökts utan endast undersökt det i relation till positivt psykologiskt kapital. 

Det finns därför begränsad ”koppling” som stöder föreliggande studie. 
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Vilken betydelse har jobbcoachen för de arbetssökandes inre motivation? Utifrån 

databearbetningen framgick det att 64 deltagare har jobbcoach. Trots det visades ingen 

signifikant skillnad i inre motivation, gentemot de 88 deltagare som inte hade tillgång till 

jobbcoach. Det kan möjligen bero på att majoriteten av deltagarna (N= 41/64) hade 

jobbcoach på annat ställe än arbetsförmedlingen. Det kan vara så jobbcoacher har olika 

arbetsmetoder vilket kan påverka arbetssökandes inre motivation. En annan infallsvinkel 

kan vara att de arbetssökande har andra intressen än att söka arbete.  Atkinson och Birch 

(refererat från Vaansteenkiste et al., 2005) menar att under arbetslöshet så uppstår det 

andra möjligheter och prioriteringar som arbetssökande, än när man har ett arbete att gå 

till varje dag. Det kanske också beror på psykosociala faktorer runt omkring individen 

som styr som exempelvis om det finns ett skyddsnät och stöd omkring den. Av 

litteraturen framgår det att vikten av socialt stöd har en inverkan på den egna tron till den 

egna förmågan. Det framhävdes också i litteraturen, att så länge individer prioriterar 

annat än att söka arbete hjälper det inte med tillgång till en jobbcoach. Donohue och 

Patton (1998) menar att arbetssökande som får tillgång till jobbcoach har större tro på sin 

egen förmåga. Det resultatet strider mot vad föreliggande studie kom fram till. 

Undersökningsledarna menar att det kan bero på att övervägande antalet deltagare inte 

hade tillgång till jobbcoach. Frågan som lyfts är, hur såg deltagarnas inre motivation ut 

innan de fick tillgång till jobbcoach? Har den förändrats över lag? Vidare forskning 

skulle kunna undersöka kontakt med jobbcoach ”före och efter”. 

Vilket samband har hantering av motgång, hopp, och tron på den egna förmågan för 

inre motivationen? Resultatet visade att hopp och hantering av motgång har störst 

inverkan på de arbetssökandes inre motivation. Det kan möjligen förklaras att deltagarna 

upplevde sig hoppfulla och hade en inre motivation gällande sin framtid. 

Vad gäller hantering av motgång kan det vara så att deltagarna upplevde att de hade 

förmåga att hantera sin arbetslösa situation. Motivationsskalan mätte den förväntning 

individen har av inre motivation. Det kan förklaras genom de arbetssökande ska kunna 

klara av motgångar som att bli nekad ett arbete. Det kan också vara så att de 

arbetssökande känner ett högt engagemang i sitt ”jobbsökeri” som enligt Fleig- Palmer, 

Luthans och Mandernach (2009) anser är viktigt för att få en återanställning. Det ökar 

chansen att snabbare få ett arbete. Av studiens resultat visar det sig att medelvärdet på 

deltagarnas ställningstagande vad gäller hantering av motgång var 5.45. Det kan indikera 

på att genomsnittet vet hur de ska klara sig igenom svåra situationer och motgångar. 

Det framstår att deltagarna upplever sig ha hopp att få ett arbete. Deltagarna anser sig 

veta hur de ska nå målen och hur de ska gå tillväga för att komma dit. Snyder, Feldman, 

Shorey och Rand (2002) menar att individer som har högt hopp också lyckas uppnå sina 

mål snabbare än de som har lågt hopp. I studien var medelvärdet 5.13. Det kan vara så att 

deltagarna upplevde sig ha hopp om framtiden och visste sitt tillvägagångssätt för att nå 

sitt mål om vad som är viktigt i sitt liv. 

Tron på den egna förmågan visade sig ha minst inverkan på den inre motivationen. 

Det kan förklaras som att den övervägande parten av deltagarna inte hade haft tillgång till 

jobbcoach. Medelvärdet visade sig vara lägre på variabeln, tron på den egna förmågan 

som var 3.07. Av det faktum att påståendena placerades sist i enkäten kan möjligen ha 

påverkat resultatet. Det kan också vara så att deltagarna inte upplevde sig motiverade att 

delta i studien. Bandura (1982) menar att tron på sin egen förmåga, handlar om hur en 

individ bedömer sin kompetens inför att utföra en uppgift. Det i sin tur påverkar 
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individers motivation inför en uppgift, som i detta fall var att delta i en 

enkätundersökning. 

Vad motivation är för något är svårt att fastställa. Något entydigt svar har forskningen 

ännu inte kommit fram till. Som svar på vad det är som gör individer motiverade råder 

det delade meningar om. Undersökningsledarna lyfte fram två motivationsteorier som 

båda påminner om varandra, Förväntning- och värdeteorin och Målsättningsteorin. De 

handlar om att individen gör en avvägning mellan om vad den förväntas klara av, om det 

leder till viss belöning och hur gärna man vill något. Hur ens målsättning ser ut spelar 

också roll. Är det ett allmänt eller specifikt hållet sådant? För att lyckas nå till sitt mål 

krävs det enligt Målsättningsteorin att individen exempelvis har tro på den egna 

förmågan, får stöd och återkoppling. Som nämndes inledningsvis hör motivation ihop 

med uppgiftens natur, fysiska miljö, inre och yttre belöning, sociala normer och 

samhällskulturen. Delarna påverkar sedan hur svårigheten kring att utföra ett arbete. 

Motivationen kan ändras över tid hos individer beroende på situation. Det kan möjligen 

vara så att deltagarnas inre motivation ser ut som den gör för tillfället, då det råder 

lågkonjunktur. På frågan som ställdes i inledningen, vad är det som gör att vissa individer 

är mer motiverade än andra och varför håller en del ut längre än andra? Enligt denna 

studie kan det vara en kombination av faktorer som styr individers inre motivation. 

Att vara arbetssökande kan för vissa upplevas som psykiskt påfrestande, då ens 

kontaktnät förändras. Det kan även upplevas som att det lämnar utrymme till aktiviteter 

som inte prioriterats innan och därför mår individer bra av det. Det kan vara att umgås 

mer med familjen eller utföra sin fritidssysselsättning. Om arbetslöshet påverkar ens 

identitet som Plunkett (2001) menar är det rimligt att ifrågasätta vad det gör med 

individen och utifrån det kan man arbeta med att stärka individer som har negativa tankar. 

När undersökningsledarna av föreliggande studie inledde sitt skrivande, insåg de snabbt 

att skriva om motivation och inskrivningstid inte enkom går att utelämna hälsa som en 

betydande faktor i processen att söka arbete. Det hela kan förklaras med att om man har 

låg inre motivation kan ens välmående påverkas som även Cole, Daly och Mak (2009) 

nämnde. Situationen som arbetslös kan påverka en individ negativt då den ständigt måste 

fundera på hushållsekonomin ska räcka till. På lång sikt kan det påverka hälsan och den 

individens kontaktnät blir inte lika frekvent som den varit tidigare. Om individen både 

saknar en god hälsa och upplever sig deprimerad kan det vara svårt att finna inre 

motivation. Om dessutom båda parter i ett förhållande drabbas av arbetslöshet påverkar 

det hela familjesituationen. Funderingar kring hur lån, hyra, skulder skall betalas ställer 

individer inför en oerhört svår och pressande situation. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Undersökningsledarna försökte så långt som möjligt att hitta de svenska motsvarigheterna 

till de engelska begreppen. Om det fanns tveksamheten kring ett begrepp behölls 

uttrycket på engelska. Anledningen till att vissa individer avböjde att delta kan vara flera. 

De svar som kom undersökningsledarna tillkänna var att en arbetssökande upplevde att 

det inte förändrade individens situation som arbetssökande. Det kan också vara så att 

arbetssökande som kategori är vana att delta i studier och därför tackar nej. Det finns en 

risk att det förekommer en testeffekt på arbetssökande som grupp som kan snedvrida 
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svaren. Svarsresponsen i enkäten hade eventuellt sett annorlunda ut om det hade funnits 

omvända svarsalternativ. Av det faktum att studien handlar om attityder gör det svårt att 

få ett högt reliabelt svar (Furnham, 2005). Vad motivation innebär kan vara olika 

beroende på vilken individ som svarar. 

Trost (2007) menar att den sociala verkligheten är svår att styra över vilket innebär att 

omständigheterna är lika för alla. Undersökningsledarna lade märke till att vissa deltagare 

läste igenom hela enkäten först och svarade efteråt. Vissa deltagare läste missivbrevet och 

andra inte. Den oändliga variation som råder mellan människor menar Trost (2007) gör 

att svarssituationen aldrig har en hög grad av standardisering. För att minska på 

variationen såg formuläret likadant ut för alla deltagare. Svarsalternativen var 

strukturerade med bestämt antal svarsalternativ för att få en så hög grad av struktur som 

möjligt. 

Det förekommer mätfel i studien som är värda att beakta. Enkäten var utformad på 

svenska vilket innebar svårigheter i förståelse för en del deltagare. Det framkom att flera 

påståenden uppfattades som repetitiva vilket kan ha påverkat reliabiliteten i svaren. En 

deltagare uppfattade inte att dennes medverkan hade någon betydelse för dennes situation 

och avböjde därför att delta. Vad som också kan påverka resultatet är att de som befann 

sig på arbetsförmedlingen, bara genom detta visar på motivation, jämfört med de som inte 

var närvarande eller föredrar att söka jobb hemifrån? Svarsalternativen passade inte 

påstående 9- 10, vilket upptäcktes under tiden som studien genomfördes. Under första 

dagen då studien utfördes informerades deltagarna om vilka de korrekta svarsalternativen 

var, 1 (inte alls motiverad) till 7 (mycket motiverad). Skalan som Wiljebrand och Edberg 

(2007) borde inte ingå i enkäten, då studien inte handlade om att söka arbete utan endast 

om faktorer som påverkar inre motivationen. Då endast 6 frågor återstod innehållande 

påståenden om inre motivation var det för få till antalet för att mäta den inre 

motivationen. Undersökningsledarna borde komplettera med fler motivationspåståenden 

för att mäta den inre motivationen. 

Kan vi lita på att resultatet går att upprepa? För att svara på frågan tog vi hänsyn till 

kongruens och precision (Trost, 2007). Med kongruensens i åtanke innehöll enkäten flera 

frågor som mätte en och samma sak. Detta i syfte för att nå reliabiliteten i ett så 

uttömmande svar som möjligt. Precisionen tog i viss utsträckning hänsyn till genom att 

benämna vad varje skalsteg stod för i enkäten. Undersökningsledarna hade också i åtanke 

att enkäten skulle vara lättförståelig och att svarsalternativen skulle vara lika till antalet i 

den utsträckning det var möjligt. 

Mäter studien det som avsågs att mäta? För att öka validiteten mättes hopp, hantering 

av motgång, tro på den egna förmågan, inskrivningstid, jobbcoach och inre motivation 

med beprövande mätinstrument. Dock som framgick ovan borde Wiljebrand och Edbergs 

(2007) skala utgå, då ”arbetsökarbeteende” inte var studiens syfte. 

I en regressionsanalys mellan tron på den egna förmågan och hantering av motgång 

visade resultatet värde .70
**,

 vilket är ett högt värde. Det kan förklaras att tron på den 

egna förmågan och hantering av motgång mäter nästan samma sak och då finns risk för 

multikollinearitet. Det innebär att de mäter samma sak och borde därför 

undersökningsledarna ha sammanfogat de två variablerna till ett eget index. Egentligen så 

finns det ett högt samband mellan inre motivationen och tro på den egna förmågan hos de 

arbetssökandena, om man tänker att tron på den egna förmågan är lika med hantering av 

motgång. 
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Slutsats 

 

Studien har bidragit till att ge en bild av betydelsen av hur positivt psykologiskt kapital, 

tillgång till jobbcoach och inskrivningstid på arbetsförmedlingen inverkar på inre 

motivationen. Den fann att varken inskrivningstid eller om arbetssökande har tillgång till 

jobbcoach eller inte, har betydelse för arbetssökandes inre motivation. Det som är av 

störst betydelse för arbetssökandes inre motivation är dess hantering av motgång och 

hopp. Tron på den egna förmågan hade också betydelse men inte i lika stor utsträckning. 

Ett beteende anses motiverat så länge handlingen har ett mål. Hur individens förväntning 

och hur individen värdesätter målet har betydelse för inre motivation. I studiens fall 

skulle det kunna förstås som att arbetssökande är motiverade inifrån om individens 

handling leder till ett önskat resultat. Då det för tillfället råder lågkonjunktur i svenska 

samhället kan det medföra att arbetssökande upplever sin handling meningsslös. Bristen 

på arbetstillfällen kan möjligen bidra till att individer inte känner sig motiverade att söka 

arbete. Det kan leda till passivt beteende och en känsla av uppgivenhet. För att stärka 

arbetssökande är det av vikt att känna till vilka faktorer som inverkar på motivationen. 

Först efter det kan det sättas in resurser för att den inre motivationen inte ska falna. 

Resultatet i studien visar att det positiva psykologiska kapitalet förklarar 36% av den 

inre motivationen. Det innebär att resterande procent kan bero på andra faktorer som inte 

nämns i studien. Variabler som inskrivningstid och huruvida arbetssökande har jobbcoach 

eller inte testades men visade inget signifikant värde på att det är av betydelse för 

deltagarna. 

Undersökningsledarna anser att, vad som motiverar individer att ta till handling, 

rimligtvis handlar om att stilla ett begär eller ett behov. För den arbetssökande kan det 

vara att börja studera för att få fler valmöjligheter ute på arbetsmarknaden. Den inre 

motivationen kan bero på att den vill känna en inre tillfredställelse över att ha lyckats 

utföra en handling. Dock ställs frågan varför man vill känna den tillfredställande känslan. 

Är det av inre eller yttre skäl? Kan det vara så att individer som tror att inre faktorer 

avgör ens motivation, i själva verket är påverkan utifrån? 

 

 
Framtida forskning 

 

I föreliggande studie är det arbetssökande som undersökts. Om fokus istället hade varit 

individer generellt vore det intressant att se om resultatet vore detsamma. Är hopp den 

variabel som har störst inverkan på inre motivation även för alla individer eller kan det 

tänkas vara hantering av motgång eller tron på den egna förmågan? Med utökad 

forskning kan det undersökas vilka fler faktorer som påverkar arbetssökandes inre 

motivation. Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 1980) utgick ifrån människors 

psykologiska behov (kompetens, autonomi och släktskap) och huruvida de tillfredställs 

eller inte. Undersökningsledarna anser att det vore intressant att i framtida forskning mäta 

just de behoven, då den utgår från att individer har behov som skall tillfredställas. Det 

vore också intressant att utläsa vilket resultatet blir om individer själva får bestämma hur 
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den ska agera. Då 36 % förklarar inre motivation i föreliggande studie, lämnas utrymme 

för att undersöka vilka fler faktorer som inverkar. 
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Bilaga 1 

 

Är Du arbetssökande och inskriven på denna arbetsförmedling? 
 

1. Kön  
Kvinna    

Man   

 

2. Ålder  
<18   

18-19 år   

20-24 år   

25-54   

55-64 år   

65<   

 

3. Högsta avslutade utbildning 
Grundskola    

Gymnasieskola   

Högskola/universitet      

Annat ange vad  

   

4. Civilstånd 
Gift    

Sambo   

Särbo   

Ensamstående  

Hemmaboende  

 

5. Är du född i Sverige?  Ja Nej, ange varifrån…………………………….. 

 

6. Ungefär hur länge har Du varit arbetssökande?  

<3 mån          

3-6 mån       

6-12 mån    

12 mån eller längre     

                 

7. Har Du jobbcoach?  

Ja      

Nej   

 

8. Har Du jobbcoach på annan jobbförmedling än Jobbförmedling? 

Ja      

Nej   

      

Var god vänd sida 

 



 

Nedan kommer ett antal frågor. Gör en cirkel runt den siffra som ni tycker stämmer bäst 

in på Dig. (Markera ett svar per fråga) 
 

9. Hur motiverad upplever du att du är… 

A. ... just nu i ditt arbetssökande? 
 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
 

B. … till att läsa arbetsannonser? 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
 

C. … till att söka kurser som stärker din position som arbetssökande? 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
  

10. När jag söker arbete tycker jag att det generellt sett är viktigt för min motivation… 

 

A. … att få beröm och acceptans 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
 

B. … att jag får den positiva feedback som jag tycker att jag förtjänar 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
 

C. … att få konstruktiv kritik som jag kan lära av 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
 

D. … att jag får möjlighet till personlig utveckling 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
 

E. … att jag kan leva upp till de krav som ställs på mig som arbetssökande 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
 

F. … att jag har en tro på mina förutsättningar att lyckas med det jag företar mig  

 



 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

11. Jag känner personlig tillfredsställelse när jag gör ett bra arbete. 
 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

12. Jag får sämre uppfattning om mig själv när jag gör ett dåligt arbete 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

 

13. Jag känner stolthet när jag gör ett så bra arbete som jag kan 
 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

14. Jag känner mig missnöjd när jag upplever att jag inte gjort ett bra arbete 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

15. Jag tycker om att se tillbaka på dagens arbete med en känsla av att jag utför ett 

bra arbete 
 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

16. Jag försöker tänka på hur jag kan göra mitt arbete mer effektivt 
 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Var god vänd sida 

 



 

Nedan kommer ett antal påstående. Gör en cirkel runt den siffra som ni tycker stämmer 

bäst in på Dig. (Markera ett svar per fråga) 

 

17. Jag vet hur jag ska ta mig ur knepiga situationer  

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
    

18. Jag jobbar energiskt för att fullfölja mina mål 

  

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
  

19. Jag känner mig trött mestadels av tiden 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
 

20. Det finns flera lösningar på ett problem  

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

21. Jag förlorar ofta argumentationer 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

22. Jag vet hur jag på flera sätt kan gå tillväga för att nå vad som är viktigt i mitt liv 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

23. Jag är orolig för min hälsa  

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

24. När andra upplever att det är hopplöst kan jag ändå finna lösningar på problem 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

25. Mina tidigare erfarenheter har förberett mig inför framtiden   

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

26. Jag har varit relativt framgångsrik i livet  

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

27. Jag kommer ofta på mig själv med att oroa mig över saker  



 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 

 

28.  Jag når de mål som jag själv ställt upp 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7         Stämmer helt 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var god vänd sida 

 

 

 



 

Nedan kommer ett antal påståenden. Gör en cirkel runt den siffra som ni tycker stämmer 

bäst in på Dig. (Markera ett svar per fråga) 

 

29. Jag brukar klara mig på ett eller annat sätt 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7 Stämmer helt 

 

30. Jag känner mig nöjd över att ha fullföljt saker i mitt liv. 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7 Stämmer helt 

 

31. Jag brukar ofta göra framsteg 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7 Stämmer helt 

 

32. Jag är vän med mig själv    

 

 Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7 Stämmer helt 

 

33. Jag är beslutsam 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7 Stämmer helt 

 

34. Jag är intresserad av många olika saker  

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7 Stämmer helt 

 

35. Min tro på mig själv gör att jag klarar mig igenom svåra situationer 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7 Stämmer helt 

 

36. Mitt liv har en mening 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7 Stämmer helt 

 

37. I svåra situationer finner jag ofta en lösning 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7 Stämmer helt 

 

38. Jag har tillräcklig energi för att utföra det jag måste göra 

 

Stämmer inte alls   1         2         3         4         5         6         7 Stämmer helt 
 

 

 

 

Var god vänd sida 



 

Nedan kommer ett antal påståenden. Kryssa i den ruta ni tycker stämmer bäst in på Dig. 
(Markera ett svar per fråga) 
 

 

 

 

39. Jag lyckas alltid lösa 

     svåra problem om jag     

     bara anstränger mig 

     tillräckligt. 

 

40. Även om någon 

motarbetar mig hittar       

jag ändå vägar att nå 

mina mål. 

 

41. Jag har inga svårigheter 

att hålla fast vid mina     

målsättningar och förverkliga 

mina mål. 

 

44. I oväntade situationer 

vet jag alltid hur jag      

skall agera. 

 

45. Till och med i överraskande 

situationer tror jag mig klara     

mig bra. 

 

46. Tack vare min egen förmåga 

känner jag mig lugn även när      

jag ställs inför svårigheter. 

 

47. Vad som än händer klarar 

jag mig alltid.     

 

48. Vilket problem jag än 

ställs inför kan jag hitta     

en lösning. 

 

49. Om jag ställs inför nya 

utmaningar vet jag hur     

jag skall ta mig an dem 

 

50. När problem uppstår kan                                

jag vanligtvis hantera dem av egen kraft    

Tack för din medverkan! 

Instämmer 

inte alls 

Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 


