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Sammanfattning 

 

Arbetsmotivation är ett fenomen som är väl omtalat i massmedia men som kan vara svårt att 

få ett ordentligt grepp om och därför ville vi undersöka detta fenomen djupare. Syftet med 

denna studie var från början att undersöka vad som motiverar människor till arbete men detta 

syfte preciserades med tiden och blev slutligen hur människor kan motivera andra till arbete, 

hur vägledare pedagogiskt arbetar med att motivera någon. Vi har valt en hermeneutisk ansats 

där vi utgått ifrån den framstående teorin om självbestämmande. I uppsatsen presenteras vår 

hermeneutiska väg från det preliminära syftet till det slutgiltiga resultatet med tillhörande 

diskussion.  För att kunna genomföra vår studie tog vi hjälp av en verksamhet vid namn AMA 

som jobbar med bland annat motivationsarbete. Sammanlagt utfördes intervjuer med 12 

anställda från AMA:s sex avdelningar där två personer från varje avdelning intervjuades. I 

resultatet fann vi tre teman som utgör grunden i ett motivationsarbete; relation, individuellt 

samt process.  

 

Nyckelord: Självbestämmande teorin, inre motivation, yttre motivation, arbetsmotivation 
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle finns ett etablerat begrepp: arbetsmotivation. Det är ett begrepp som 

används flitigt för att förklara varför och vad som behövs för att individen ska vilja arbeta. En 

sociolog vid namn Anthony Giddens menar att det är vi människor som skapar strukturer i 

samhället och att dessa strukturer hela tiden påverkar oss. Arbetet utgör en struktur som vi är 

tvungna att förhålla oss till och den motivation vi känner inför arbetet utgör en stor del av 

detta förhållningssätt. Därför är begreppet arbetsmotivation sociologiskt intressant men även 

relevant för ett fungerande samhälle.  

 

Arbetsmotivation kan ses både utifrån en arbetsledares perspektiv, hur denne motiverar 

arbetstagarna till att utföra sitt bästa, men även utifrån arbetstagarens perspektiv, vad som 

driver denne till att arbeta. Det utmanande i ledarskapet, som en arbetsgivare ställs inför, är att 

kunna anpassa sig till alla individer och se till deras behov och förutsättningar. Det är viktigt 

att arbetsgivaren förstår vad om driver dennes olika medarbetare för att kunna ”pusha” dem 

på rätt sätt, för om motivationen att arbeta flitigt i en grupp finns, då kan stora saker hända 

(Haridi, 2010).  
 

Den traditionella synen är att alla individer/arbetstagare har en inneboende motivation men att 

dem drivs av olika saker. Exempelvis understryker statsministern Fredrik Reinfeldt i en 

intervju att ”drivkrafterna för jobb måste vara tydliga i ett samhälle. Det måste märkas i den 

egna plånboken. Det måste finnas motivation för alla och envar att kunna jobba … det ska 

löna sig att arbeta.” (Hennel, 2010, s. 22). Han pekar här på vikten av att det finns någonting 

yttre (plånboken) som ska driva individen, göra denne motiverad att arbeta. Förmågan att vilja 

göra saker och att arbeta behöver ha en drivkraft, en motivation. Har vi inte några drivkrafter 

gör vi igenting. En kille från Tensta (en förort till Stockholm) berättar att många han känner 

saknar motivation att arbeta, för det är lätt att manipulera sjukförsäkringen. ”Det är så enkelt 

att få bidrag, folk saknar motivation för att jobba” (Kadhammar, 2010, s. 19). I båda dessa 

exempel blir det tydligt hur personerna hävdar att pengar/lönen är viktigt för att vi ska vilja 

arbeta, de pratar om en yttre morot för att få arbetsmotivation. 

 

Men åsikterna om vad det är som driver människan varierar. I en debattartikel menar 

Sternlycke att ”för den som har försörjningsplikt är inte höjda inkomster den viktigaste 

arbetsmotivationen, utan tillfredsställelse i arbetet”. (Sternlycke, 2010, s. 2).  Motivationen 

kan komma inifrån genom att du ser någonting som får dig engagerad, du vill göra skillnad 

och finner motivationen i det. Så var det för Linnéa Ahlgren, hon fann sin motivation till att 

arbeta med internationella relationer när hon besökte Grekland och såg människornas 

situation. Att ha denna inre motivation till arbetet är en dröm för många, att få arbeta med 

någonting som individen brinner för. En läkare förklarar att han drivs av sitt jobb som 

konfronterar döden och livet dagligen och säger att det är drivkraften av medmänsklig kontakt 

och människovärdets centrala roll som gör att han älskar sitt jobb. Han säger att han går till 

jobbet och känner ”vad härligt”, en känsla som många förmodligen önskar att de hade 

(Duberg, 2010). Ett annat exempel är Göran som går till jobbet varje dag med ett leende på 

läpparna. Han älskar sitt arbete med barnen på förskolan, barnen ger så mycket tillbaka att allt 

stoj och stök är värt allt slit i världen, för han känner att han har sitt drömjobb (Westman, 

2010).  
 

I alla möjliga sammanhang skrivs och pratas det om motivationens centrala roll för att trivas 

med vardagen och för att kunna prestera bra på jobbet. ”Effektiviseringarnas tid” är ett uttryck 

som används gång på gång idag och förklarar den situation på arbetsmarknaden där 
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omorganisationer genomförs på bred front för att öka produktionen utan att öka kostnaderna. 

Många menar att denna ständiga förändring i arbetslivet är till nackdel för arbetstagarens 

motivation, eftersom stundom arbetsro behövs för att arbetsmotivation och effektivitet ska 

upprätthållas (Tenfält, 2009). Det är visserligen arbetsgivarens uppgift att frambringa 

arbetsmotivation hos sina medarbetare, men det är minst lika viktigt att individen har 

förmågan att driva sig själv. Tommy Ljusenius som är friskvårdskonsult menar att det inte 

bara är chefens ansvar att skapa vilja hos personer utan ”alla måste inse sitt ansvar att göra 

rätt för sig och bidra i samhället” (Aronsson, 2002, s. 124). 

1.1 Preliminärt syfte och frågeställning 

Motivation är ett vardagligt begrepp med stor bredd som används flitigt i många olika 

sammanhang för att förstå och förklara vad som driver människor till handling. Vi har 

intresserat oss för vad det är som gör att människor väljer att arbeta och därför vill vi få en 

djupare förståelse för begreppet arbetsmotivation, vad motiverar människor till arbete? Detta 

är utgångspunkten i vår studie och visar på att vi följer hermeneutikens tankar om det öppna 

frågandets princip. Frågor har en tendens att söka efter vissa givna svar men med öppna 

frågor menas att man är öppen för vilket svar som helst. Vi försöker därför inte fylla i 

frågorna på våra egna svar utan lämna dessa svar åt respondenterna och vara öppna för deras 

syn (Ödman, 2007). Efter att ha påbörjat vår undersökning fann vi dock vissa faktorer som 

sakta men säkert fick oss att precisera syftet och frågeställningen. Denna precisering 

specificeras allt mer genom hela vårt inledningsavsnitt som avslutas med den sista och 

slutgiltiga preciseringen. 

1.2 Disposition  

Hittills har vi gett en syn på hur vårt studieområde arbetsmotivation belyses och behandlas i 

samhället vilket mynnade ut i vår första preliminära frågeställning om vad som motiverar 

människor till att arbeta. För att titta djupare på fenomenet och därefter sakta men säkert 

precisera vår frågeställning allt mer forsätter vi med att presentera den teoretiska och 

begreppsliga referensramen vi utgår ifrån. Här belyser vi teorin om självbestämmande som 

vi valt att grunda studien på, de glasögon vi valt att anamma, och som hela vår studie kommer 

att vila på. För att ytterligare precisera syftet avgränsar vi vårt undersökningsfält till en 

verksamhet som arbetar med arbetslösa och i avsnittet om AMA presenterar vi denna 

verksamhet i detalj för att ge läsaren en översiktlig bild av deras arbete. Under rubriken 

tidigare forskning presenterar vi den forskning vi tagit del av och som vi anser vara relevant 

kring ämnet arbetsmotivation och självbestämmandeteorin. Här finner vi tre teman; 

motivation i studierna, könsskillnader i val av framtida karriär samt motivation i arbetet som 

tillsammans ger en bild över den forskning som gjorts på området. Här finner vi att det saknas 

en pedagogisk synvinkel på arbetsmotivation, dvs. hur arbetet med att motivera andra kan se 

ut. Hela denna inledning, med alla preciseringar och upptäckter mynnar därför tillslut ut i vårt 

slutgiltiga syfte om den valda självbestämmandeteorin om motivation kan hjälpa oss i 

förståelsen om hur vägledare arbetar med att motivera människor? samt om finns det några 

luckor i teorin som behöver omarbetas? Under rubriken metod berättar vi sedan hur vi har 

gått tillväga i vår studie genom att göra en presentation av hermeneutiken och hur vi använt 

oss av denna. Vi tittar närmare på hermeneutiken som lärandet av tolkning, förståelse, 

språkets betydelse, öppna frågandets princip, de hermeneutiska cirklarna, totalisering, 

svårigheter med hermeneutiken som metod, dialog samt reflexivitet. Därefter går vi noga 

igenom vår datainsamling och urval samt klargör för de etiska principer vi förhållit oss till. 

Avsnittet därpå består av vårt resultat, det vill säga vår tolkningsanalys av de intervjuer vi 
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gjort och dokument vi tagit del av. Resultatet presenteras i de tre nivåer som tolkningen 

gjordes på vilka är individnivå, avdelningsnivå samt AMA:s motivationsarbete i helhet. I 

diskussionsdelen ser vi tillbaka på uppsatsens olika delar och dess helhet. Men främst 

diskuterar vi vårt resultat i förhållande till det teoretiska ramverket, kända sociologers 

teorier, tidigare forskningen samt metod. Vi avslutar hela uppsatsen med att ta upp förslag 

till framtida forskning. 

1.3 Teoretisk och begreppslig referensram 

Den första preciseringen för vårt syfte och frågeställningen ”vad motiverar människor till 

arbete?” är valet av den teoretiska och begreppsligga referensramen. Vi har valt en central 

samhällsvetenskaplig teori inom motivation som är Self-determination theory, det vill säga. 

självbestämmandeteorin. Denna teori kommer att fungera som våra glasögon som guidar oss 

under undersökningen. Självbestämmandeteorin är framtagen av två professorer vid namn 

Richard M. Ryan och Edward L. Deci. Dem menar att motivationen är beroende av vårt 

självbestämmande och att fenomenet motivation kan delas upp i två olika typer; inre och 

yttre. Denna teori har använts i en mängd psykologiska fält, utgjort grunden till mer än 400 

empiriska studier sedan 1980 och är dominerande inom bl.a. socialpsykologi och utbildning. 

Att teorin ses som betydande och integrerad inom motivationsforskning går även att styrka 

beträffande det faktum att teorin presenteras i läroböcker för arbetslivspsykologi strax efter 

Maslows behovshierarki (Kaufmann, 2005). Denna precisering av den teoretiska och 

begreppsliga referensramen visar även på att vår studie är typiskt hermeneutisk då vi utgår 

ifrån vår förförståelse och en teori som hjälper oss i vårt sökande efter kunskap samt vår 

tolkning av denna kunskap. 

 
Figur 1: Modellen om inre och yttre motivation i självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2000, s 61).  

*För att förtydliga modellen har vi även lagt till self-determination som visar på graden av 

självbestämmande i de olika motivationstyperna.  
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Modellen som Ryan och Deci tagit fram om inre och yttre motivation i 

självbestämmandeteorin presenteras ovan. Till vänster i modellen finner vi total avsaknad av 

motivation (amotivation) medan vi finner inre motivation (intrinsic motivation) längst till 

höger. Anledningen till att det finns en avskärmning mellan total avsaknad av motivation, inre 

motivation samt den mittersta delen (extrinsic motivation) är pga. deras olika relation till 

motivation. Den vänstra delen innehåller ingen motivation alls medan den högra delen endast 

visar på en inre motivation. Den mittersta delen (extrinsic motivation) innehåller yttre 

motivation och visar på att denne finns fyra olika typer (external regulation, introjection, 

identification och integration) (Ryan & Deci, 2000).  

 

Ryan och Deci menar att graden av självbestämmande (self-determination) avgör hur mycket 

motivation vi känner inför något. Självbestämmande är beroende av kompetens, 

självständighet samt en känsla av tillhörighet till andra och att den inre och yttre motivationen 

ökar när dessa behov tillfredställs. Desto mer självbestämmande individen är i sitt utförande 

av något desto större motivation kan denne känna. Eftersom självbestämmande utgör en stor 

del av den inre motivationen innebär det att den inre motivationen är den mest önskvärda 

motivationstypen (Ryan & Deci, 2000). Självbestämmandet innebär en viss frihet som 

motiverar en individ att vilja utforska och expandera sin egen kompetens genom nyfikenhet 

och som modellen visar sjunker motivationen när du tvingas kompromissa för mycket mellan 

självbestämmandet och arbetsutförandet. För att tydliggöra självbestämmandets centrala roll 

har vi, i modellen ovan, lagt till en linje som presenterar hur mycket självbestämmande som 

finns i varje kategori.   

 

I sinnesstämningen total avsaknad av motivation (amotivation) saknas all intention att agera, 

en avsaknad av motivation inför själva utförandet (Deci & Ryan, 2004). Individerna känner 

inte att det finns något samband och mening mellan deras beteende/handling och resultatet. 

Denne ifrågasätter och ser total meningslöshet i allting. En individ med total avsaknad av 

motivation förlorar glädjen i själva arbetsutförandet och den positiva energin som 

sammanfaller med denna (Kowalski & Westen, 2005). Som exempel kan jämföras med en 

student som inte ser någon mening med att läsa på högskolan och därför väljer att hoppa av, 

hon ser inga fördelar alls med sina handlingar och genomför dem därför inte (Deci & Ryan, 

2004).  

 

Inre motivation (intrinsic motivation) som vi finner längst till höger i modellen innefattar en 

motivationsenergi som ligger i själva utövandet av ett arbete och där självbestämmandet utgör 

en central del. När en individ agerar utifrån inre motivation agerar hon helt utan baktankar 

och endast för sin egen njutnings skull. Individen gör någonting för att denne har ett inre 

intresse för det eller tycker att det är kul (Sansone & Harackiwicz, 2000). En student som gör 

sin läxa för att denne tycker det är kul och intressant att lära sig nya saker är ett bra exempel 

på när en individ drivs utifrån en inre motivation (Deci & Ryan, 2004). Den inre motivationen 

är stabilare än den yttre motivationen då den kommer inifrån och fungerar som en slags inre 

motor som ”går av egen maskin” (Kaufmann, 2005).  

 

Yttre motivation (extrinsic motivation) finner vi i mitten av modellen och denna motivation är 

uppdelad i fyra olika typer. Den yttre motivationen är mer kontrollerande än den inre och 

uppstår genom yttre belöningar som exempelvis lön, mat och materiella saker, men även olika 

typer av hot, deadlines och obekväma konsekvenser (Ryan & Deci, 2000). Yttre motivation är 

svagare än inre motivation då yttre påverkan tenderar att minska människors känsla av 

självbestämmande. Detta gör att de kan känna sig tvingade till själva utförandet och förlorar 
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motivationen inför det (Kowalski & Westen, 2005). Denna sorts motivation kan ha en 

destruktiv effekt på individens kreativitet då studier visar att kreativiteten sänks ju mer 

kontrollerade vi är (Kaufmann, 2005). 

 

De fyra olika typerna av yttre motivation skiljer sig från varandra genom deras relation till 

självbestämmande. Mängden självbestämmande i den yttre motivationen beror på individens 

internalisering och integration. Med internalisering menas hur man införlivar värderingen av 

ett utförande, att man upplever ett värde och en mening i utförandet. Integration innefattar hur 

individer kan förena skilda delar av utförandet med sig själv och göra det till en del av sig 

själv (Ryan & Deci, 2000). För att öka självbestämmandet i den yttre motivationen innebär 

det därför att individen ser utförandet som mer värdefullt och som en del av sig själv. 

Individen kan då uppleva en mening med det denne utför och känna att relationen till 

utförandet är starkt. Individen ser sig själv som en bidragande del av arbetet, att denne är med 

och påverkar arbetet (Sansone & Harackiwicz, 2000).  

 

Den första av de fyra olika typerna av yttre motivation är extern reglering (external 

regulation). Denna typ av yttre motivation har minst kontakt med självständighet och 

självbestämmande och befinner sig dessutom närmast total avsaknad av motivation. Här 

agerar individen för att få belöning, genom påtryckningar, tvång eller för att undvika 

bestraffningar (Ryan & Deci, 2000). Utförandet upplevs som mycket kontrollerande och 

alienerande av individen, denne ser därför handlingen som något separerad från sig själv. Att 

en student läser en bok bara för att få bra betyg visar på hur denne gör någonting för att uppnå 

något annat (Deci & Ryan, 2004). 

 

Introjektion (introjected regulation) är en typ av yttre motivation som fortfarande är ganska 

kontrollerande. Individen utför ett arbete med känslan av att vara tvungen till det för att slippa 

känna skuld eller ångest men agerandet kan även bottna i att denne vill få en ego-boost och 

känna stolthet. Här handlar det om att bevara individens självförtroende för att kunna utföra 

något, att behålla sitt självvärde. I den här fasen har yttre regleringar/påtryckningarna börjat 

internaliserats i individen, fast denne har inte riktigt börjat acceptera handlingarna med sig 

självt. Ett exempel kan vara studenten som tar in, men inte riktigt accepterar, andra personers 

regler eller uppmaningar att tänka, känna eller agera på vissa specifika sätt. Studenten läser 

boken vilket gör att denne kan känna sig som en bra student, även fast hon inte ser meningen 

med det (Deci & Ryan, 2004). 

 

Identifikation (identification) innebär att individen har identifierat utförandet av något som 

personligt viktigt och accepterat utförandet som en del av sig själv. Denna form av motivation 

börjar närma sig självbestämmande, då den innebär ett ständigt värderande av mål och 

påtryckningar, samt att individen accepterar det som viktigt för sin person. Individen 

transformerar/omvandlar yttre påtryckningar till egna själv-godkännande mål. När individen 

kan identifiera sig med en handling eller det värde som den medför, ger detta en högre 

upplevd grad av självbestämmande (Deci & Ryan, 2004). Att studera kan i detta fall uppfattas 

som viktigt för personen för att denne ska kunna utbilda sig till ett yrke, som upplevs 

intressant av personen själv. 

 

Integration (intergrated regulation) är den mest självständiga av de olika yttre motivationerna 

och befinner sig därför längst till höger i modellen, närmast inre motivation. Här har 

identifikationen med handlingen blivit total, individen har införlivat den helt med sig själv 

och sina egna värderingar. De yttre kraven har blivit en del av individens egna mål, 

värderingar och behov. Individen har lärt känna sig själv och har lätt för att införliva nya 
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uppgifter med egna behov och värderingar (Ryan & Deci, 2000). Åtskillnaden mellan 

integration och inre motivation är att individen i integrationsfasen agerar för att uppnå ett 

personligt viktigt resultat, snarare än för dennes inneboende intresse och glädje. Agerandet 

görs fortfarande för att bidra till ett avskiljbart resultat vars värde är väl integrerad med sig 

själv (Deci & Ryan, 2004). Ett exempel på detta är när en student ska bege sig över till 

grannens poolparty och hennes mamma blir arg eftersom dottern ska hålla i en viktig 

redovisning i skolan dagen efter. När dottern/studenten tänker om, väljer att inte festa utan att 

stanna hemma, för att hon vill vara pigg och fräsch till kommande redovisning, då har hon 

integrerat påtryckningarna i sin egen handling och drivs av motivationsformen integration.  

1.4 AMA  

Vi har nu preciserat syftet, vad som motiverar människor till arbete, genom att utgå ifrån den 

kända teorin om självbestämmande som ska kunna vägleda oss genom vår studie om 

arbetsmotivation. En ytterligare precisering som vi gör för att avgränsa den empiriska 

kontexten är att ta hjälp av en verksamhet vid namn AMA. Vi valde AMA som empirisk 

kontext eftersom verksamheten arbetar mycket med motivationsarbete då deras huvudsyfte är 

att få ut arbetslösa på arbetsmarknaden igen.  

 

Arbetsmarknadsavdelningen, AMA Arbetsmarknad, är Västerås stads kommunala verksamhet 

inom arbetsmarknadsområdet och har som uppgift att genomföra olika åtgärder för att hjälpa 

människor tillbaka till den ordinarie arbetsmarknaden. Fortsättningsvis kommer vi att 

använda oss av förkortningen AMA när vi refererar till Västerås stads 

Arbetsmarknadsavdelning. Deras slogan lyder ”Vi finns för dig. Och tillsammans gör vi det 

möjligt!”, vilket på ett tydligt sätt påvisar att AMA:s verksamhet är individbaserat då varje 

person ges enskilt fokus för att få bästa stöd (Teknik och idrottsförvaltningen, 2010).  

 

AMA:s övergripande mål är ”kortaste vägen till jobb” och självförsörjning, vilket innebär att 

de strävar efter att deltagarna ska vara i AMA:s program så kort tid som möjligt och att 

insatserna ska vara jobbinriktade för att främja förutsättningarna till att få ett arbete. AMA har 

framförallt tre uppdragsgivare; arbetsförmedlingen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

samt sysselsättning och försörjning inom proAros. Verksamheten påverkas mycket av 

politiska beslut om arbetsmarknadsinsatser, vilket ställer krav på en flexibel verksamhet 

eftersom besluten oftast är kortsiktiga och sker snabbt. AMA:s mål är att forma hjälpen efter 

individens positiva egenskaper, vilja, förmåga och kompetens. Stödet från AMA anpassas 

utifrån individens behov och deras tjänsteutbud består av fem kärnaktiviteter; utredning, 

rehabilitering, kompetensutveckling, praktik och matchning. Sammanlagt finns det ett 80-tal 

medarbetare på AMA i Västerås och det är ungefär 3000 personer/ärenden som får hjälp av 

AMA varje år (Teknik och idrottsförvaltningen, 2010). 
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Figur 2: Modell över AMA:s verksamhet och de sex avdelningar som vi studerat 

 

Modellen visar att AMA är uppdelat på två kärnverksamheter: Jobbcentrum (JC) och 

Utvecklingscentrum (UC) varav dessa kärnverksamheter i sin tur är uppdelade i tre 

avdelningar var. JC arbetar med personer som bedöms ha kort väg ut i arbetslivet. Detta 

innefattar framförallt yngre personer och tjänsteutbudet som JC erbjuder består i synnerhet av 

utredning, kompetensutveckling, praktik och matchning. De tre avdelningarna som utgör JC 

är: Arenan, Nuevo och Jobbcentrum (som är en avdelning med samma namn som dess 

kärnverksamhet JC). Arenan riktar sig till ungdomar mellan 16-20 och arbetar med att följa 

upp individer som inte påbörjat gymnasiet eller inte skaffat något jobb, för att se vad dessa 

ungdomar gör och ge de möjlighet till att få hjälp med att ta sig dit de vill. Arenan kan liknas 

med att den fungerar som en landningszon där de hjälper till att bygga upp och stärka 

individen inför kommande framtid. Nuevo arbetar med personer mellan 18-29 år och arbetar 

genom att i samtal försöka få igång en förändringsprocess hos individen för att denne ska 

kunna ta sig framåt, ut till egen försörjning, i arbete eller studier. Jobbcentrum arbetar med 

deltagare mellan 18-64 år utifrån en modell vars syfte är att hjälpa individen med de delar 

som saknas för att deltagaren ska kunna nå ut på arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna ska 

nå ut till självförsörjning eller att utreda eventuella arbetshinder, avdelningen fungerar därför 

som en slags sista anhalt innan jobb. 

 

Kärnverksamheten UC arbetar framförallt med äldre personer som av olika anledningar 

bedöms har lång väg kvar till arbetsmarknaden, här består tjänsteutbudet främst av utredning 

och arbetsrehabilitering. Deltagarna är ofta inne i AMA:s program en längre tid och de tre 

avdelningarna som utgör UC är Arbetsrehabilitering (Arbetsrehab), Natur och miljö samt 

Praktiska avdelningen. Arbetsrehab jobbar med människor mellan 18-64 år. Deltagarna 

arbetar utifrån en individuell rehabiliteringsplan och målet är att de ska komma ett steg 

närmare arbetsmarknaden. Natur och miljö arbetar med deltagare mellan 18-64 år där 

deltagarna arbetar utifrån en rehabiliteringsplan. De praktiska sysslorna försöker efterlikna 

arbetsmarknaden där deltagarna får jobba med sådant som rör natur och miljö. Praktiska 

avdelningen arbetar med individer mellan 18-64 år och syftet är att individen ska få en 

meningsfull sysselsättning och förhoppningsvis komma ett steget närmare arbetsmarknaden. 

Avdelningen försöker efterlikna arbetsmarknaden och deltagarna får här arbeta praktiskt inom 

exempelvis bageri, snickeri och svetsning.   
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1.5 Tidigare forskning 

bestämt oss för vilken teori vi ska utgå ifrån i vår studie samt avgränsat den empiriska 

kontexten till AMA:s verksamhet, vill vi nu se hur självbestämmandeteorin har använts i 

tidigare forskning. Genom att söka efter artiklar gällande arbetsmotivation och 

självbestämmandeteorin fann vi att tidigare forskning endast fokuserat på deltagarens 

upplevelse och synvinkel av motivation, det saknas forskning om hur arbete med motivation 

kan se ut. Nedan presenterar vi artiklar kring arbetsmotivation utifrån självbestämmandeteorin 

som tydligt visar på att det är deltagarens motivation som hittills har studerats. Dessa artiklar 

har vi delat in i tre teman: motivation i studierna, könsskillnader i val av framtida karriär 

samt motivation i arbetet.  

1.5.1 Motivation i studierna 

 

Självbestämmandeteorin har främst använts i studier kring motivation relaterat till utbildning. 

Inom detta tema presenterar vi tre studier som alla fokuserar på studenternas upplevelse av 

vad som driver de till att studera. Den första studien visar att studenter presterar bättre om de 

drivs av en inre motivation. Forskarna menar att självacceptans, en känsla av tillhörighet och 

gemensamhetskänsla är viktiga komponenter för att individer ska kunna känna en inre 

motivation (Bye, Pushkar, & Conway, 2007). Dessa resultat bekräftas i en annan studie men 

forskarna finner även att en viss del av yttre motivation också kan vara prestationshöjande. 

Den yttre motivationen får inte dominera men om den existerar i måttliga mängder kan det 

vara bra för motivationen (Lin, McKeachie, & Kim, 2001).  

 

En tredje studie visar på att inre motivation inte bara är prestationshöjande, utan även gör att 

studenten får ett högre välbefinnande. Om studenten väljer att fokusera på de saker denne 

upplever som roliga och intressanta, istället för att agera med fokus på att nå framtida mål, 

känner de mer välbefinnande och presterar bättre (Schmuck, Kasser, & Ryan, 2007). Det är 

den inre motivationen som är nyckeln till välmående och kreativitet. Förmågan att vilja 

utvecklas och prova nya saker främjas genom att studenten är lycklig och känner ett 

personligt engagemang. Men samtidigt visade en fjärde studie på att skolans struktur 

uppmuntrar yttre motivation vilket får konsekvensen att studenterna mår sämre och att den 

inre motivationen avskräcks (Moneta, & Siu, 2002). 

1.5.2 Könsskillnader i val av framtida karriär 

 

De två studierna i detta tema visar att män värderar yttre motiverande aspekter medans 

kvinnor värderar inre motiverande aspekter i val av framtida karriär. Männen tycker att lön 

och prestigefyllda arbeten är två av de viktigaste komponenterna i ett framtida yrke medan 

kvinnor har en större benägenhet till att vilja arbeta med någonting kul och intressant 

(Hagström, & Gamberale, 2010 samt Ryan D, & William E, 2007). Den andra studien 

genomfördes under en 10-års period. Forskarna urskiljde att det under studiens gång skedde 

en ökning i antal studenter som började värdera inre motiverande aspekter högre än vad de 

värderade yttre aspekter. Detta tyder på att vi går mot en tid där lönen och prestigefyllda 

karriärer inte längre är det som dominerar utan att utgångspunkten istället är individens eget 

intresse (Ryan D, & William E, 2007). 



Malin Fransson & Emma Thalén 

  SOA300 delkurs III, C-uppsats 

 

 13 

 

1.5.3 Motivation i arbetet 

 

Likt resultaten i temat ovan visar den första av sex studier i detta tema på att kvinnor drivs 

mer av en inre motivation än män. Kvinnorna forsätter att arbeta för att de är lockade av 

själva arbetet medan männen arbetar för att de vill vinna erkännande och tjäna stora pengar 

(De Jong, 1999). Den andra studien intresserade sig också för vad som motiverade 

arbetstagare till att fortsätta arbeta, men här fokuserades det på oavlönat volontärarbete. Den 

inre motivation var visserligen den som volontärerna framhöll som sin drivkraft men 

resultatet visade att de även hade yttre externa mål med sitt volontärarbete. De ansåg sig 

kunna komma ett steg närmare sin drömkarriär om de visade prov på att vara engagerade 

individer vilket visar på att en stor del av deras engagemang grundandes i en yttre motivation 

(Finkelstien, 2009). 

 

Att arbetstagare styrs av yttre motivation bekräftas även i den tredje studien men här visas det 

att om den yttre motivationen finns och är på en lagom nivå, kan detta göra att arbetstagarna 

blir mer motiverade till att arbeta. Om den yttre motivationen är för hög eller för låg tenderar 

den istället att hämma och bromsa arbetsmotivationen, vilket leder till att de anställda blir 

mindre motiverade (Chang, 2003). Den fjärde artikeln var hårdare i sin kritik och hävdade att 

yttre krav, som exempelvis en rörlig löneersättning, påverkar individens inre drivkraft 

negativt. Prestationsbaserad lön eliminerar den individuella kraften vilket leder till att 

arbetstagarna tappar intresse för arbetet och inte presterar på topp (Forest, 2008). 

 

De två sista studierna visar att arbetstagarens inre motivation främjas av dennes möjlighet att 

själv bestämma över situationen på jobbet. Att arbetstagaren har flextid innebär ett friare 

upplägg av arbetstiden och resultatet av den femte studien visar att en ökad egen kontroll över 

sitt schema leder till ökad motivation i arbetet samt lägre nivå av stress (Barney C, & Elias S, 

2010). I den sjätte studien belystes att förutom arbetstagarens möjlighet till självbestämmande 

blev dennes prestationer bättre om chefen förespråkade självständighet och 

kompetensutveckling. Den inre motivationen ökade om det fanns fokus på den enskilde 

individens möjligheter (Kuvaas, 2009). 
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1.6 Slutgiltigt syfte och frågeställning 

Efter att först ha funnit ett intresse för det breda och allmänna begreppet arbetsmotivation 

ville vi göra en studie om vad som motiverar människor till att arbeta. För att vi skulle få en 

förståelse för detta vardagliga fenomen valde vi att använda oss av hermeneutiken som metod.  

Hermeneutiken menar att vi tolkar vår omvärld genom vår förförståelse vilket innebär att våra 

tolkningar av arbetsmotivation skulle speglas av vår förförståelse. Genom att läsa in oss på en 

välkänd teori om motivation kunde vi se motivationsbegreppet med större kunskapsbredd och 

låta denna teori vägleda oss mot ett trovärdigt resultat. För att avgränsa vårt område tog vi 

hjälp av AMA där motivationsarbete utgör en stor del av verksamheten. Den tidigare 

forskningen visade oss att självbestämmandeteorin har använts till att förstå vad som 

motiverar människor. För att bidra till forskningen blir vårt slutgiltiga syfte därför att 

undersöka den pedagogiska sidan av motivation, dvs. hur människor kan motivera andra till 

arbete. Vi skiftar på det sättet fokus från deltagarens upplevelse av motivation till hur 

vägledaren pedagogiskt arbetar med att försöka motivera någon. Vårt perspektiv kommer 

därför vara utifrån vägledarens syn på sitt motivationsarbete. Vår studie har även en 

sociologisk riktning då detta motivationsarbete sker i interaktion mellan två individer. 

Eftersom vi använder självbestämmandeteorin utifrån en annan synvinkel kan vi även 

undersöka om det finns begränsningar i teorin eller om den behöver utvecklas. Våra 

slutgiltiga frågeställningar lyder: 

 

Kan den centrala självbestämmandeteorin om motivation hjälpa oss i förståelsen om hur 

vägledare arbetar med att motivera människor? samt finns det några luckor i teorin som 

behöver omarbetas? 
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2. Metod 

 

När vi nu fastställt vårt slutgiltiga syfte vill vi i följande avsnitt presentera den hermeneutiska 

metoden som hjälpt oss i genomförandet av studien. Eftersom vi vill få en förståelse för hur 

vägledare kan arbeta med att motivera andra föll det sig naturligt för oss att välja 

hermeneutiken som metod där tolkning och förståelse ligger i centrum. Vi har även använt oss 

av hermeneutikens grundläggande begrepp: språket, öppna frågandets princip, den 

hermeneutiska spiralen och totalisering. Vi har genomfört studien i ren hermeneutisk anda 

eftersom vi hela tiden förhållit oss både dialogiskt och reflexivt kring vårt material. I 

metodavsnittets avslutande delar redovisar vi vår datainsamling, urval samt de etiska principer 

som vi förhållit oss till.  

 

2.1 Hermeneutik som tolkande metod 

En av anledningarna till att vi valde en hermeneutisk ansats i vår studie av arbetsmotivation 

var för att hermeneutiken menar att det inte finns någon objektiv verklighet, utan att 

verkligheten består av innebörder som måste tolkas för att förstås. När människan upplever 

någonting i hennes livsvärld försöker hon att förstå det med hjälp av tolkning, och tolkningen 

grundar sig på det hon tidigare upplevt, hennes förförståelse. Vår uppgift, som hermeneutiska 

forskare, är att genom tolkning få en förståelse för vad motivationsarbete innebär för 

respondenterna och på det sättet nå a förklaring av hur arbete med att motivera andra kan se 

ut. Tolkning används omedvetet när tecken blir oklara och hjälper därav till att förstå det vi 

redan kände (Ödman, 2004).  

2.1.1 Förståelse, språkets betydelse samt öppna frågandets princip 

Som vi tidigare nämnt är arbetsmotivation ett brett och svårbegripligt begrepp som kan 

upplevas oklart. Genom vår studie ska vi därför försöka få en förståelse för detta begrepp som 

vi vet existerar men inte förstår oss på (Ödman, 2007). Hermeneutiken menar att vi alltid har 

en förförståelse utifrån våra egna erfarenheter och upplevelser. För att få en djupare förståelse 

för hur vägledare arbetar med att motivera andra har vi därför utvidgat vår förförståelse vilket 

presenteras i det inledande kapitlet av studien. Den data vi tar in från AMA, både i form av 

dokument samt intervjuer, använder vi i vår egen tolkning av hur ett motivationsarbete kan se 

ut. Genom att utifrån självbestämmandeteorin tolka det som sägs av de anställda på AMA 

samt de dokument som styr verksamheten kan vi skapa oss en djupare förståelse för deras 

motivationsarbete.  

En grundläggande förutsättning för att vi ska förstå vår värld är vårt användande av språket. 

Orden i sig har alltid en bakomliggande betydelse som vi tillskriver dem, därför menar 

hermeneutiken att språket är med och skapar vår värld. Under intervjuerna har vi strävat efter 

att vara öppna och lyssna efter vad som uttrycks med orden, inte bara de exakta ord som sägs. 

För att få fram meningen bakom orden behövde vi ibland be respondenterna utveckla vissa 

utsagor för att vi skulle få en bättre förståelse för dessa. Genom hela studien har vi därför 

försökt att ha i åtanke hur någonting förmedlas, lyssna efter det osagda, för att kunna tolka 

och förstå individens mening (Ödman, 2007).  

Vi utgår även ifrån den hermeneutiska tanken om öppna frågandets princip då vi började 

studien med en öppen frågeställning för att sedan preciserat syftet utifrån den kunskap vi fått 



Malin Fransson & Emma Thalén 

  SOA300 delkurs III, C-uppsats 

 

 16 

kring fenomenet. Genom detta förfarande har vi låtit studien styra oss mot nya kunskaper och 

en djupare förståelse för fenomenet (Ödman, 2007).  

2.1.2 De hermeneutiska cirklarna 

Förståelse och tolkning är två grundläggande begrepp i hermeneutiken som alltid är 

ömsesidigt sammankopplade med varandra och används i den så kallade hermeneutiska 

spiralen. Tolkning används när något upplevs som oklart och vi tolkar vår omvärld för att få 

en förståelse för den. Det är genom spiralen som vi tolkar vår omvärld vilket innebär ett 

pendlande mellan förflutet och framtid samt mellan olika analys- och abstraktionsnivåer. Det 

handlar om ett pendlande mellan sin förförståelse och förståelse samt del och helhet. En 

hermeneutikers uppgift är därför likt ett pussel; genom att se till delarna kan vi få en förståelse 

för helheten och vise versa. Tolkning blir på det sättet en process som leder fram till en ny 

förståelse. Spiralen visar på att denna process inte är statisk utan att vår förståelse och 

helhetsbild konstant förnyas. Processen tar aldrig slut, det som var gårdagens förståelse är 

dagens förståelse (Ödman, 2007). I vår analys av hur AMA arbetar med att motivera sina 

deltagare och hur deras verksamhet ser ut har vi hela tiden försökt pendla mellan både 

respondenternas egna utsagor samt AMA:s verksamhetsstruktur och vise versa. Det var på 

detta sätt som vi kunde skapa oss en helhetsbild över hur motivationsarbetet på AMA såg ut. 

Genom att även pendla mellan vår tidigare förståelse (förförståelse) och den nya förståelsen 

som växte fram under tidens gång kunde vi öka vår uppfattning för fenomenet motivation och 

hur arbetet med att motivera någon kan se ut.  

2.1.3 Totalisering 

Under analysen eftersträvade vi en ökad nivå av totalisering, det vill säga en mer omfattande 

abstraktionsgrad. Totalisering innebär att vi ser på materialet utifrån en högre abstraktionsnivå 

som omfattar en större del av verkligheten. Genom att omsluta den tidigare tolkningen samt 

utveckla/bredda denna nås på så vis en större abstraktionsgrad. I resultatet har vi därför gått 

från individnivå till avdelningsnivå för att till slut kunna se på AMA:s motivationsarbete som 

helhet. Vår analys av textmaterialet innefattade att vi från början läste igenom varje 

intervjutext för sig för att sedan få en helhetsbild över alla texterna tillsammans. Vi tog 

därefter ut olika teman som vi tyckte representerade den gemensamma innebörden av 

texterna/intervjuerna (Ödman, 2007). I diskussionsdelen har vi tagit resultatet till ytterligare 

en totaliseringsnivå när vi kopplar resultatet till större sociologiska teorier och ser det utifrån 

ett samhällsperspektiv. Självbestämmandeteorin gav oss glasögon för att bredda vår syn på 

motivationsarbete och vi har även utvecklat teorin om självbestämmande genom att applicera 

den i en sociologisk kontext.  

2.1.4 Svårigheter med hermeneutiken som metod 

En primär svårighet med att genomföra en hermeneutisk studie är att det inte finns några klara 

steg och riktlinjer för hur tolkningsprocessen ska se ut, det är därför viktigt att som forskare 

vara kreativ i sitt analysarbete. I hela uppsatsen, inte bara analysdelen har vi därför arbetat 

med den hermeneutiska spiralen som grund (Ödman, 2007). Eftersom vi utgår ifrån en teori 

som utgör en del av vår förförståelse har vi anammat denna teoris tankar. Förförståelse gör 

dock att när vi som forskare ska undersöka ett fenomen ger vi vissa tolkningar företräde 

framför andra för att dessa passar bäst ihop med vårt perspektiv på fenomenet. Till anledning 

av detta valde vi att utgå ifrån en framstående och bred teori om motivation då denne känns 
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trovärdig och ger oss som forskare möjlighet till att vara öppna för fler tolkningar på grund av 

teorins bredd (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

2.1.5 Dialog och reflexivitet 

För att vi som forskare ska kunna nå förståelse av fenomenet motivation och hur arbetet med 

att motivera någon annan kan se ut, måste ett utbyte av kunskap göras mellan forskare och 

respondent. Vi som forskare måste med hjälp av respondenterna kunna ta del av deras syn på 

motivationsarbete. Detta givande av kunskap ska inte vara ensidig utan för att nå till djupet är 

det viktigt för oss att föra en dialog med respondenterna under intervjuerna för att en 

ömsesidig förändring samt en förståelse av horisonter kan ta plats (Ödman, 2007). Det är 

därför viktigt att vi är reflexiva vilket innebär att vi måste titta omvänt på fenomenet. Vi måste 

vara lyhörda för vår egen förförståelse och inse vad denna är och att den existerar. Först då 

kan vi lämna vår egen horisont för att försöka sätta oss in i vägledarens perspektiv och tolka 

samt försöka förstå dennes upplevelse av fenomenet (Dahlberg m.fl., 2008). 

2.2 Datainsamling och urval 

Nu går vi vidare ifrån de metodologiska byggstenarna vi använt oss av och presenterar istället 

hur datainsamlingen och urvalet gått till. Vi har använt oss av ett ändamålsenligt urval i denna 

studie för att få ett urval som kan förmedla riklig kunskap om fenomenet. Det är viktigt att 

eftersträva maximal variation i det ändamålsenliga urvalet för att stärka dess kvalitet och 

därför har vi tagit hänsyn till vissa kriterier i vårt val av respondenter. Vi har använt oss av 

lika många respondenter av varje kön för att ta utesluta att könskillnader i synen på 

motivation ska påverka trovärdigheten i vårt resultat. Detta eftersom den tidigare forskningen 

visade på att upplevelsen av motivation skiljde sig mellan män och kvinnor. Beroende på om 

vägledaren var en man eller kvinna ansåg vi att deras egen upplevelse av motivation därför 

kunde påverka deras motivationsarbete med deltagarna. För att få en jämvikt har vi därför 

intervjuat sex män och sex kvinnor. Då vi ville studera hur motivationsarbetet på hela AMA 

såg ut ansåg vi att det var viktigt att intervjua anställda från varje avdelning. Sammanlagt 

består AMA av sex avdelningar och därför intervjuade vi en man och en kvinna från varje 

avdelning. På det sättet kunde vi både ta hänsyn till skillnader och likheter på avdelningarna 

samt utesluta/minimera möjligheten att könsskillnader skulle påverka resultatet. För att göra 

studien ännu mer trovärdig har vi valt att endast intervjua anställda som arbetar på AMA på 

heltid och dagligen är involverade i motivationsarbete. Vi ansåg att detta var viktigt eftersom 

vi ville att respondenterna skulle ha en uppfattning av vad motivationsarbete innebär i 

praktiken. Tack vara detta kriterium uttalar sig respondenterna om en verksamhet som de 

känner till vilket visar på att vi även har använt oss av ett intensitetsurval (Patton, 2002). 

. 
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Figur 3: Modellen visar på hur vårt urval har sett ut då vi intervjuat två respondenter/avdelning. 

(Namnen är fiktiva men påvisar den variation av kön vi haft i undersökningen)  

 

Innan intervjuerna skrev vi ner en enkel tematisk intervjuguide som verktyg med frågor 

utifrån självbestämmandeteorin (se bilaga 1). På detta sätt försökte vi beröra alla tänkta 

aspekter av fenomenet och det var även ett verktyg vi använde oss av när intervjuerna 

stannade av, för att få de att komma igång igen. Intervjuerna tog ungefär en timme vardera 

och gjordes i dialogform, vilket kan liknas med ett vanligt interaktionssamtal där endast några 

enstaka direkta frågor ställdes. Detta eftersom hermeneutiken menar att dialog är den rätta 

vägen för att finna ökad förståelse (Ödman, 2007). Dialogen mellan respondenterna och oss 

som forskare måste fungera för att en ömsesidig förståelse ska kunna äga rum. Därför 

försökte vi få intervjun att rulla på och få respondenterna att tänka till utan att vi som forskare 

påverkade dem för mycket. Vi försökte framförallt ha i åtanke att vi endast skulle försöka 

lirka fram svaren hos respondenterna utan att föra över våra egna åsikter på dem. I enlighet 

med Ödmans (2004) resonemang, beträffande att det är utifrån texter vi kan analysera 

verkligheten, valde vi att använda diktafon under intervjuerna. Detta för att vi skulle kunna 

transkribera och därmed lättare kunna gå tillbaka till materialet i analysarbetet. Vi 

transkriberade materialet ordagrant och uppmärksammade även pauser för att få med hur 

orden förmedlades till oss under intervjun. Orden i sig får olika innebörder beroende på hur de 

uttalas. När vi skulle tolka och förstå materialet var vår avsikt var att bemöta texterna med den 

dialog och det öppna förhållningssättet som vi hade under intervjuerna. Hermeneutiken saknar 

klara riktlinjer för hur analysarbetet ska genomföras och därför krävdes det att vi var 

uppmärksamma och känsliga för att materialet ska kunna styra oss rätt. Vår analys av 

textmaterialet innefattade att vi från början läste igenom varje intervjutext för sig där vi kunde 

utläsa olika teman som växte fram ur texten. Här var vi tvungna att ha tålamod, att skynda 

långsamt, för att låta textens innebörd komma fram. Därefter pendlade vi mellan att se på var 

text för sig och den helhetsbild som texterna förmedlade tillsammans. Detta gjorde att vi 

kunde nå en högre abstraktionsgrad och ta ut olika meningsfulla teman som vi tyckte 

representerade den gemensamma innebörden av texterna/intervjuerna. 

2.3 Etiska principer 

När en forskningsstudie genomförs måste vi som forskare förhålla oss till vetenskapsrådets 

fyra etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa finns för att skydda de som är inblandade 

i studien från att behandlas både illa och felaktigt. De fyra huvudkraven på forskningen är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att 

respondenterna skulle kunna känna sig trygga i själva intervjun och våga vara ärliga i sina 

svar läste vi innan varje intervju upp en liten sammanställning av varför vi var där och vilka 
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krav som ställdes på oss som forskare (se bilaga 2). Även fastän det ämne vi studerar kanske 

inte upplevs som känsligt för respondenterna var vi ändå noga med att följa de etiska 

principerna för att visa på att vår studie görs med hänsyn till etiken. Vi valde därför att 

redovisa respondenternas namn och kön i fiktiv form för att ge dem större anonymitet.   
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3. Resultat 

 

Efter att ha påbörjat vår studie såg vi att tidigare studier saknade fokus på hur en vägledare 

kan arbeta med att motivera någon annan. Därför ville vi titta närmare på hur 

motivationsarbetet på AMA ser ut. Nedan börjar vi med att presentera en individnivå där 

vägledarna beskriver deras syn och upplevelse av motivationsarbete. Därefter går vi över till 

en avdelningsnivå, med fokus på strukturella aspekter som spelar in såsom pengar, 

vägledare/inskriven deltagare osv. I enlighet med hermeneutiken totaliserar vi allt mer och 

intar därför en tredje nivå som ämnar täcka hela AMA:s motivationsarbete. 

 3.1 Individnivå   

Av de 12 intervjuer som vi genomförde har vi valt att som första steg presentera fyra typfall 

från intervjuerna. Anledningen till att vi inte presenterar en berättelse från varje intervju är för 

att respondenterna förmedlade en likartad bild av deras upplevelser kring det 

motivationsarbete de utför. Alla visade sig använda liknande ord som exempelvis förändring 

och glädje. Vi valde därför ut fyra typfall som representerar en gemensam bild över vad alla 

respondenter sa och genom dessa täcker vi in alla aspekter av vad som förmedlades under 

intervjuerna. I typfallen tar vi upp två intervjuberättelser från vartdera könet som vi tycker kan 

förmedla en bra helhetlig bild till hur respondenterna upplevde motivation och deras 

motivationsarbete. Vi vill genom dessa berättelser ge en övergripande bild av upplevelserna 

som framkom under intervjuerna.  

3.1.1 Anna  

Motivation är, enligt Anna, en känsla av ”att det är någonting som berör mig”. Det bottnar i 

att individen känner att någonting är roligt och intressant, och det är genom denna känsla som 

drivkraften skapas till att agera. ”Motivation är superviktigt… det är anledningen till allt man 

gör.” Det är frivilligt för deltagarna att komma till Annas avdelning och hon tycker därför att 

deltagarna har någon slags motivation när de kommer, eftersom de faktiskt beslutat sig för att 

gå dit.  

Anna jobbar mål- och lösningsfokuserat utifrån varje enskild individ och målet är att stärka 

individen för att de ska kunna komma framåt i den riktning de vill. Hon menar att grunden i 

motivationsarbetet är att ha en respektfull och accepterande relation med individen där fokus 

ligger på att deltagaren själv ska inse att denne bestämmer över sitt eget liv och sina egna val. 

Detta är en process som kan ta tid men Anna vill få deltagaren att förstå att det är dennes egen 

handling som är motorn i livet. ”Det är inte så att vi servar de med färdiga lösningar utan vi 

jobbar mycket med att de själva ska vilja… annars är det lätt att det går för fort”. Grunden i 

Annas arbete är att få individen att själv agera för att få igång en förändring utan att hon ska 

stå med pekpinnen och säga åt deltagarna vad de ska göra, inte komma med färdiga lösningar 

på problemet. ”Vi jobbar för att man ska hitta den rätta vägen och det får inte gå för snabbt”. 

Anna menar att processen att finna sina mål kan ta tid och denna tid är möjlig att ge individen 

då Annas avdelning inte har någon maxtid/deltagare att förhålla sig till. 

Genom att lyssna, bekräfta, uppmärksamma, tro på individen och ge respons försöker Anna 

motivera deltagarna. Hon försöker få dem att ha en positiv inställning till framtiden, få 

deltagarna att känna att ”allting är möjligt” bara du själv vill. Det viktiga är att få personen 
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att se till en helhetsbild, att inse konsekvenserna av sitt handlande, för att denne ska kunna 

agera och nå dit han/hon själv vill.  

3.1.2 Niklas  

Deltagarna som Niklas arbetar med har i sitt bagage fått uppleva en ”massa minus överallt”. 

Han menar att de har en problematisk bakgrund med mycket misslyckanden och därför 

poängterar han att avdelningens främsta uppgift är att främja positiva saker och ”jobba med 

plussen”. Grunden för motivationsarbete är enligt Niklas att skapa en förtroendefull relation 

samt finna en vilja hos deltagaren till att förändras. För att detta ska vara möjligt är det viktigt 

”att få personen att själv bli delaktig i sin egen process, att fatta egna beslut… för vårt mål är 

att personen ska bli kung i sitt eget liv”. Hans uppgift blir därför att hjälpa individen att få 

makt över sitt eget liv och aktivt bestämma utefter egen vilja. Om kemin mellan en vägledare 

och deltagare inte fungerar finns det möjlighet för båda att byta samtalspartner. En 

grundläggande förutsättning som Niklas tycker är avgörande för allt arbete som sker på 

avdelningen är att deltagaren frivilligt har valt att ”skriva in sig” och delta i verksamheten.  

Ytterligare ett mål som Niklas framhåller är att få individen att återigen bli delaktig i 

samhället. För att detta ska kunna uppnås är det viktigt att hitta motivationen utifrån varje 

enskild individ. Motivation, enligt Niklas, är när individen vill göra någonting utan att tänka 

på vad det är denne gör, en inre drivkraft av glöd och lustkänsla hos individen. ”Motivation är 

när någonting sker automatiskt”. Niklas poängterar att ”alla människor har motivation till 

olika saker… vårt jobb är att hitta vad man är motiverad till, för i det kan man hitta ledtrådar 

som går att överföra till ett arbete”. Han arbetar därför med grundsynen att alla människor är 

motiverade till någonting, det gäller bara att hitta vad och sedan rikta energin på jobb och 

försörjning.  

För att kunna motivera är det viktigt att ge feedback, lyssna, bekräfta, stötta och tro på 

individen. Genom att trycka på olika ”knappar”, lyfta fram problem, pusha om det behövs och 

belysa påverkningsmöjligheterna, försöker Niklas nå fram till individens egen drivkraft och 

motivation. Det är avgörande att se deltagarna, finnas där för dem och ”nappa” när små 

initiativ kommer ”för annars kan man vara bränd för livet”. Relationen kan bli fördärvad om 

vägledaren inte gör sitt jobb och uppmärksammar de små förändringarna.   

Niklas upplever att det finns en poäng med att ”vänta ut deltagaren”, vilket han också har 

möjlighet till då det inte finns någon maxtid över hur länge deltagaren får vara inskriven på 

avdelningen. En grundläggande förutsättning är att deltagarna förstår att vi finns där för dem, 

att ”vi står kvar även när det går emot” eftersom Nicklas upplever att det är viktigt att 

deltagaren förstår att dennes vägledare inte ger upp även om det går trögt. Alla lärdomar är 

nyttiga och hjälper individen framåt och motiverar denne till att agera annorlunda och 

förändras, ingen kan gå bakåt för ”man får alltid reda på någonting”.  

3.1.3 Julia  

Julia jobbar lösningsfokuserat och försöker hela tiden få individen ”att driva sin egen 

process”, låta individen vara motorn när denne ska välja att agera. Många är vana att bli 

tillsagda men Julia försöker vända på detta och ”bolla tillbaka ansvaret på dem”. För om det 

ska bli ett långvarigt resultat menar Julia att det är av yttersta vikt att deltagarna förstår att det 

är de själva som måste styra sina liv åt det håll de vill. Julia menar att motivation ”det är ju 

drivkraften i det man gör”, det är motorn till handling. Hela hennes arbetskoncept går därför 
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ut på att få individen att ta självständiga beslut och för att komma ut på arbetsmarknaden. Till 

hjälp i sitt arbete använder sig Julias avdelning sig av en modell som de tillämpar på 

deltagarna. Julia tycker att den fungerar som ”en kvalitetssäkring för de arbetssökande som 

kommer, så det är samma material och upplägg för alla” men även att modellen fungerar som 

stöd för personalen på avdelningen. Eftersom modellen ger vägledarna samma utgångspunkt 

gör det att alla får samma förutsättningar.  

Deltagarna som kommer till Julia bedöms vara ”nära arbetsmarknaden” och på avdelningen 

får de hjälp med att komma vidare. Deltagarna är tvingade till Julia och många som kommer 

till henne vill inte ens ha ett jobb, de klarar sig bra som de har det med försörjningsstöd. Julia 

försöker därför hjälpa individen att ”se vad som kan vara positivt med ett jobb”, se till sociala 

och ekonomiska fördelar ett jobb medför. Genom att lyfta upp jobbiga saker som deltagarna 

bär på kan vägledaren uppmuntra deltagaren till att gå vidare och själv agera för ”det bättre” 

samt få denne att våga prova sig fram. Julia påpekar att det kan vara svårt att hitta den egna 

motivationen och drivkraften men i samtalen med deltagarna jobbar hon för att de själva ska 

få reflektera över sina egenskaper och situation, för att finna en morot till förändring. Det 

viktiga är att få individen att förstå att det är den själv som styr sitt liv, ”vi försöker ju säga 

det liksom… att vem styr din båt om inte du själv?”.  

Julia vill få deltagarna att tänka själva och för att kunna få fram det tycker hon att det måste 

finnas en bra relation dem emellan, en trygg bas att utgå ifrån. Hon får lirka, berömma, peppa, 

pusha, visa intresse, vara lyhörd, haka på när de gör små framsteg och ibland lägga fram 

förslag för att få de ”på rullning”. Hon upplever att det är svårt att hjälpa individen om den 

inte har någon motivation eller önskan för någonting. Julia jämför detta dilemma med ett 

läkarbesök, att patienten måste kunna visa på vilket område, vilken del av kroppen denne har 

ont i för att läkaren ska kunna hjälpa till. Detsamma gäller för Julia i hennes arbete att ”vet 

inte jag vilket håll du (deltagaren) ska åt, hur ska jag då kunna hjälpa dig åt det hållet?”. 

Hon jobbar för att dem ska lyckas och då behöver deltagaren inse vad som är möjligt men 

även vilka begränsningar som finns för att denne inte ska ställa för höga mål och bli besviken 

när de inte nås. Det gäller att få en helhetsbild av ”vad som skulle vara möjligt och troligt”, få 

en realistisk syn på nuets tänkbarheter.  

3.1.4 Per  

Per upplever att hans arbete är flexibelt, att arbetsuppgifterna anpassas efter individen för att 

se till att denne får en meningsfull sysselsättning. Visserligen får de in beställningar på vad 

som ska göras, men det är ingen stress om allt inte blir klart i tid, alla jobbar i sin takt efter sin 

egen förmåga. ”En del vill ju jobba som sjutton och en del tar det ju väldigt lugnt. Vi är ju 

olika som människor”. Per träffar deltagarna varje dag och upplever att det på hans avdelning 

är väldigt högt i tak, alla är raka mot varandra och det är en hög arbetsmoral, vilket genererar 

en bra inställning till arbetet.  

Per menar att hans motivationsarbete sker automatiskt, att det därför inte går att förklara vad 

han gör. Men motivation för honom är när du känner att du lyckas med någonting. För att 

deltagarna ska kunna göra det försöker Per stötta och hjälpa dem att få ordning på sina liv 

med allt från pappersarbete till samtal, vilket oftast sker spontant ute i verksamheten där 

deltagarna känner sig tryggast. Per menar även att relationen med deltagarna är viktig, att 

deltagarna ska förstå att dem alltid går i första hand. Behöver deltagare prata av sig och få 

hjälp ”då får jobbet stå, svårare än så är det inte”. Det är hans jobb att finnas där för 

deltagarna, sysselsättningen kommer alltid i andra hand.   
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Deltagarna kommer till Per för att de är intresserade av det praktiska arbetet som utförs på 

avdelningen men det betyder inte att deltagarna har testat på just det arbetet förut. Pers jobb 

blir då att lära dem från grunden, finnas med i processen, stötta, se vad de klarar, testa och 

höja ribban med tiden. När deltagaren kommer försöker Per ”hitta något jobb som passa för 

personen. Så att man inte lägger på någonting och så blir det bara skit hela tiden, för det 

höjer man ju knappats någonting med. Så man får lägga sig på dennes nivå… och de som 

klarar av det… ja, då höjer man bara ribban. Det är inte så svårt, tycker jag”. Per menar att 

det är viktigt att inte begära för mycket i början utan att deltagarna får börja lugnt och enkelt. 

Att först lära känna personen och läsa av för att kunna se vilken syssla som är bäst lämpad för 

den deltagaren. Sedan utmanas deltagarna stegvis för att dem ska kunna utvecklas både som 

personer och i arbetet.  

Per jobbar för att individen ska stärkas och det försöker han få denne att göra det genom att 

berömma, visa uppskattning, och låta deltagaren testa nya saker för att denne ska kunna se att 

den klarar av något. Per försöker alltid uppmuntra och belöna deltagarna verbalt genom att 

”säga att det funkar väldigt bra… och det räcker oftast. Det kanske till och med är det första 

berömmet de får”. Han jobbar mycket för att stärka deras självförtroende genom att 

uppmuntra dem att testa nya saker och bli självgående i arbetsuppgifterna. Han poängterar att 

han vill få deltagarna att ”sträcka mer på sig” för som han uttrycker sig är det viktigt att 

deltagarna känner att ”man är inte värdelös bara för att man är arbetslös”.  

Sammanfattning av vägledarnas upplevelse av sitt motivationsarbete 

 

De ord respondenterna använde ofta i beskrivningen av deras syn på motivation var; roligt, 

intressant, förståelse, drivkraft, glöd, agera automatiskt, glädjekänsla, lyckas. Vi har även 

funnit återkommande ord som användes i beskrivningen av deras upplevelse kring 

motivationsarbetet; relation, arbetar individuellt, egen takt, bygga upp individen, 

självbestämmande utifrån egen vilja, möjligheter, förståelse, vägleda, lösningsfokus, 

förändringsprocess, medvetenhet samt byta samtalspartner. Alla dessa ord används när 

respondenterna beskriver sina upplevelser och vi har utifrån detta material funnit vissa 

likheter mellan respondenternas uttalanden som vi presenterar i vår tolkning av vägledarnas 

upplevelser. 

  

3.1.5 Tolkning av vägledarnas upplevelser 

 

Även om det fanns vissa skillnader i vad respondenterna betonar när de pratar om arbetet med 

att motivera deltagaren, framträder dessa skillnader som sekundära i vår tolkning då 

meningen visar sig vara densamma. När vi går bortom dessa exakta ord och utsagor urskiljer 

sig likheter. De likheter som vi genom tolkning finner framträdande och som gör att 

respondenternas syn på motivationsarbete kan sammanfattas med tre byggstenar är; relation, 

individperspektiv samt process.  

 

Utgångspunkten i ett motivationsarbete är enligt alla respondenter en bra relation. Denna 

likhet ser vi bland annat genom att Anna uttrycker vikten av en respektfull, accepterande och 

antiauktoritär relation medan Julia framhäver att relationen är grunden för henne att se 

förändringspotentialen. Det är genom en trygg relation som vägledarna lär känna individerna 

och förstå dess möjligheter.  
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I alla typfallen kan vi se att respondenterna hela tiden försöker anpassa arbetet utefter varje 

enskild individ. Exempelvis uttrycker Anna detta när hon påpekar vikten av att alltid utgå från 

varje individs vilja medan Per menar att alla deltagare får jobba utefter sin egen takt. Niklas 

förmedlar detta genom hans syn på att alla är motiverade till något, det gäller bara att hitta till 

vad. Fokus blir därför hela tiden att arbetet ska vara individuellt utifrån varje deltagare.  

 

Under deltagarens inskrivning bedrivs en ständig process kring motivationsarbetet med 

denne. En process sker genom ständig kontakt där vägledaren tillsammans med deltagaren 

försöker utvärdera och revidera både bra och dåliga saker samt via förändringen hos 

deltagaren. Dessa synsätt förmedlas dels genom Niklas bedömning av att det ibland kan vara 

bra att vänta ut deltagarna medan Julia pratar om vikten av att individen driver sin egen 

process med viss coachning av vägledaren.  

3.2 Avdelningsnivå  

På individnivån fann vi likheterna relation, individperspektiv samt process när det kom till 

respondenternas syn på deras motivationsarbete. Dock förekommer det vissa strukturella 

skillnader mellan avdelningarna som vi anser behövs tas med i beräkning för att vi ska kunna 

få en helhetssyn av vad ett motivationsarbete innebär. Vi ansåg därför att respondenternas 

subjektiva syn inte var tillräcklig då de strukturella faktorerna påverkar arbetet med 

deltagarna. Vi kommer nu därför ta klivet ifrån individnivå till avdelningsnivå där vi 

framförallt tittar på strukturella skillnader mellan avdelningarna.
1
 Nedan presenterar vi en 

matris över våra upptäckter som vi sedan diskuterar stegvis för att förklara hur dessa 

strukturer påverkar motivationsarbetet.   

                                                 
1
 De styrningsdokument AMA använder sig av och som vi tog del av gav oss ingen ny information än den vi fick 

från respondenterna. 



Malin Fransson & Emma Thalén 

  SOA300 delkurs III, C-uppsats 

 

 25 

Jobbcentrum

Arenan Nuevo Jobbcentrum
Arbetsrehab 

avd.

Arbets- 

rehab org.
Natur & Miljö Praktiska

Individuell handlingsplan x x x x x x
Pengar x x x x x x

Mål självförsörjning självförsörjning

självförsörjning/ 

utreda 

arbetshinder

bedöma 

arbetsförmåga/ 

närmare 

självförsörjning/ 

daglig 

verksamhet

bedöma 

arbetsförmåga/ 

närmare 

självförsörjning/ 

meningsfull 

sysselsättning 

bedöma 

arbetsförmåga/ 

närmare 

självförsörjning/ 

meningsfull 

sysselsättning 

Huvud-aktivitet samtal samtal samtal + dator

praktiskt 

utförande samtal 

praktiskt 

utförande

praktiskt 

utförande

Mest använda samtalsform bokade bokade spontanta spontana bokade spontana spontana

Samtalsinnehåll grundligt grundligt grundligt ytligt grundligt ytligt ytligt
Vägledare/inskriven 1/4+ 1/13 1/30 1/12 1/150 1/15 & 1/25 1/10
Ålder på deltagarna 16-20 18-29 18-64 18-64 18-64 16-64

Kvar till arbetsmarkanden nära nära nära långt långt långt
Platsbunden närvaro x x x x
Vägledare arbetar i team x x x x 1 av 2 x

Maxtid obegränsat obegränsat 9 mån 2 år 2 år 2 år

Individuella arbetstider för 

deltagarna x x x x x
Frivilligt deltagande JA JA NEJ NEJ men val NEJ men val NEJ men val
Arbetsplatslikt tider praktiskt praktiskt
Utgår ifrån en modell x

Betyg x

Utvecklingscentrum

 

Figur 4: En matris över avdelningarnas syn på motivation och strukturella aspekter som spelar in. 
2
  

På alla avdelningar upprättas en individuell handlingsplan tillsammans med deltagaren när 

denne skrivs in och blir den plan som följs under hela inskrivningen, dock kan den ändras 

under tiden gång för att bättre passa deltagaren. Enligt självbestämmandeteorin utgör 

handlingsplanen en viss struktur och styrning. Vägledaren måste vara uppmärksam på hur 

individen förändras under motivationsarbetets gång för att kunna anpassa arbetets struktur 

därefter. Det blir skillnad på motivationsarbetet om handlingsplanen utgör en struktur som 

deltagaren ska följa än om denna plan kontinuerligt anpassas efter deltagaren.  

Vid alla avdelningar får deltagarna någon form av pengar under deras vistelse på AMA. 

Denna försörjning kan variera och vara allt ifrån lön, bidrag, försörjnings- och aktivitetsstöd. 

Vilka yttre faktorer som finns och påverkar deltagaren i dennes valmöjlighet är avgörande för 

motivationen. Det blir olika utgångslägen i motivationsarbete om individen agerar på grund 

av en yttre morot än om den själv väljer att agera utifrån egen vilja och intresse.  

Som en övergripande och generell målsättning för all arbetsmarknadsverksamhet i Västerås 

stad finns mottot att minimera tiden i program genom parollen ”kortaste vägen till jobb eller 

eget företagande och egen försörjning”. Denna paroll indikerar på att det arbete som AMA 

bedriver ska vara effektivt samt resultera i självförsörjning. (Västerås stad, 2009-11-24). När 

vi frågade respondenterna vad avdelningens mål var skiljde sig svaren åt. På Arenan, Nuevo 

samt Jobbcentrum är målet att deltagarna ska komma ut till självförsörjning, men 

Jobbcentrum utreder även arbetshinder. Praktiska avdelningen, Natur och miljö samt 

Arbetsrehab har också som uppdrag att bedöma arbetsförmågan hos deltagarna. Men dessa 

                                                 
2
 Rut på avdelningen Arbetsrehab har en övergripande roll där hon kan gå in och hjälpa alla avdelningar i 

Utvecklingscentrum efter behov. Eftersom hennes arbete motivationsarbetet skiljer sig från det arbete som den 

andre respondenten på Arbetsrehab utför kommer vi dela upp Arbetsrehab i två sidor. För Ruts arbete använder 

vi benämningen Arbetsrehab. org. medan den andra sidan av Arbetsrehab får namnet Arbetsrehab. avd. 
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avdelningar uppger även att de vill att deltagarna ska komma ett steg närmare självförsörjning 

samt att dem ska uppfatta sitt arbete på avdelningen som meningsfullt. Enligt 

självbestämmandeteorin påverkas den individuella motivationen av de yttre mål som 

avdelningen har. Olika påtryckningar som konkreta eller friare mål påverkar individens 

motivation på olika sätt, då individens möjlighet att själv välja och forma sina egna mål enligt 

teorin är avgörande för deltagarens motivation. Vägledarens uppgift blir att försöka få 

avdelningens mål att bli en del av deltagarens mål och beroende på hur målen är utformade 

måste även motivationsarbetet anpassas därefter.   

Den huvudaktivitet som bedrivs på de olika avdelningarna skiljer sig framförallt åt mellan de 

två kärnverksamheterna JC och UC. Natur och miljö samt Praktiska avdelningen strävar efter 

att vara lika arbetsplatsen när det kommer till arbetsuppgifternas upplägg, där det praktiska 

utförandet utgör den största delen av aktiviteten på avdelningen. Det praktiska utförandet är 

bestämt och kontrollerat inom området då deltagarna utför arbetsuppgifter efter arbetsorder 

men de har dock själva valt inriktning (som exempelvis; bageri, snickeri, parkarbete och 

lokalvård). På avdelningen Arbetsrehab utgörs visserligen den huvudsakliga aktiviteten av 

praktiskt utförande men skiljer sig ifrån Natur och miljö samt den Praktiska avdelningen 

genom att sysselsättningen på Arbetsrehab. avd. är mer lik en daglig verksamhet. På Arenan, 

Nuevo och Jobbcentrum utgör samtal grunden för verksamheterna. På Jobbcentrum använder 

deltagarna även en stor del av sin tid framför datorn, där dem letar information som behövs 

för deras utveckling mot arbetslivet. Sammanfattningsvis har kärnverksamheten JC:s 

avdelningar samtal i fokus medan avdelningarna på UC fokuserar på det praktiska 

utförandet.
3
 Vägledaren måste arbeta med att motivera deltagaren på olika sätt beroende på 

om huvudaktiviteten utgör samtal eller praktiskt utförande. Då dessa aktiviteter ser olika ut 

behöver vägledaren anpassa motivationsarbetet efter respektive struktur.  

Strukturen på den mest använda samtalsformen varierar på avdelningarna. Jobbcentrum, 

Arbetsrehab. avd., Natur och miljö samt Praktiska fokuserar på att fånga upp individen i 

verksamheten för spontana samtal. Arenan, Nuevo och Arbetsrehabs övergripande 

organisation arbetar mer med inbokade samtal. Deltagarnas motivation påverkas beroende på 

om samtalen sker spontant eller inbokat vilket kräver olika anpassning av både deltagare och 

vägledare. Det krävs därför en annan planering och möjlighet till förberedelse för vägledaren 

att kunna motivera deltagaren beroende på samtalsform.  

Vilket samtalsinnehållet är varierar också mellan avdelningarna. Vår bedömning är att 

Jobbcentrums, Arenans, Nuevos och Arbetsrehabs övergripande organisations samtal är 

grundliga eftersom dessa avdelningar vill få igång en tankeprocess hos individen, för att 

denne ska kunna förändras och på så vis förbättra sin situation. På Arbetsrehab. avd., Natur 

och Miljö samt Praktiska tolkar vi det som att samtalen sker på en ytligare nivå kring 

problemen när de ”bubblar upp till ytan”, då avdelningarna arbetar med att lösa dessa för att 

kunna gå vidare. Motivationsarbetet påverkas av om samtalen fokuserar på problem när de 

visar sig på ytan eller problem som gömmer sig bakom ytan. Skillnaden på vad vägledaren 

väljer som samtalsfokus, den nivå samtalen ligger på, påverkar därför hur vägledaren närmar 

sig deltagaren i motivationsarbetet.  

Vägledare/inskriven deltagare varierar kraftigt mellan avdelningarna. Nuevo, Arbetsrehab. 

avd., Praktiska samt en av respondenterna på Natur och miljö uppgav att varje vägledare hade 

                                                 
3
 Vi vill understryka att alla avdelningar på AMA samtalar med deltagarna, men denna kategori är till för att 

klargöra vad som utgör avdelningens huvudaktivitet. 
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ansvar för ungefär 10-15 deltagare. Jobbcentrum samt den andre respondenten på Natur och 

miljö uppgav att de kunde ha hand om ungefär 25 deltagare per vägledare. För respondenten 

på Arenan och Arbetsrehabs övergripande organisation var det svårt att uppge hur många 

deltagare varje konsulent eller arbetsledare hade hand om. Detta på grund av att det finns 40st 

inskrivna deltagare på Arenan och 9 anställda, men att de även arbetar förebyggande med 

ungdomar. Arbetsrehabs övergripande organisation arbetar med deltagare på alla UC:s 

avdelningar när behov uppstår. Hur mycket tid vägledarna har möjlighet att ge deltagarna, hur 

mycket vägledarna kan finns där för dem är avgörande för motivationsarbetets utformning. 

Det krävs en annan planering och ansträngning hos vägledaren för att motivera många 

deltagare på kort tid än vad som är fallet med få deltagare på lång tid.    

Ålder på deltagarna är lite varierade men alla förutom Arenan och Nuevo jobbar med hela 

ålderspannet av potentiella arbetstagare mellan 18-64 år. Arenan jobbar med ungdomar och 

Nuevo med unga vuxna. En deltagare som är 17 år, och har livet framför sig, har andra 

möjligheter och förutsättningar än en deltagare på 64 år. Åldern kan därför utgöra ett hinder 

eftersom alla inte får samma förutsättningar då möjligheten att exempelvis börja studera, för 

att sedan få ett jobb, skiljer sig åt om du är 17 eller 64 år. Den ålder som en deltagare har är 

därför avgörande för vad vägledaren väljer att fokusera på i motivationsarbetet. 

Arenan, Nuevo och Jobbcentrum arbetar med deltagare som anses ha relativt kort väg kvar till 

arbetsmarknaden vilket skiljer sig från Arbetsrehab. avd., Natur och miljö samt Praktiska då 

dessa avdelningar arbetar med deltagare som anses ha en längre väg kvar till 

arbetsmarknaden. Avståndet till arbetsmarknaden är avgörande för motivationsarbetet. Den 

som befinner sig längre bort från arbetsmarknaden bedöms ha fler saker att arbeta med för att 

nå fram och behöver fokusera på andra saker än dem som bedöms vara nära arbetsmarknaden. 

Detta gör att vägledaren måste anpassa motivationsarbetet efter deltagarnas olika avstånd till 

arbete.  

Det finns närvarokrav som ser lite olika ut beroende på vilken avdelning deltagaren befinner 

sig på. Alla avdelningarna, utom Arenan och Nuevo, kräver platsbunden närvaro där 

deltagarna måste vara fysiskt närvarande i avdelningens lokaler utifrån bestämda tider i 

handlingsplanen. Detta innebär att deltagarna har en bestämd plats som deras arbete ska ske 

på. På Arenan och Nuevo kan deltagaren dock jobba med uppgifter hemifrån. Vilken 

möjlighet deltagarna har att själva bestämma arbetsplats är avgörande för hur vägledaren kan 

lägga upp motivationsarbetet. Det krävs olika upplägg av vägledaren beroende på hur mycket 

deltagaren får bestämma själv jämfört med hur pass styrd denne blir av verksamheten. Om 

deltagaren har möjlighet att själv bestämma arbetsplats eller om denne måste närvara på 

avdelningen påverkar upplägget och därav motivationsarbetet.  

Respondenterna förklarade att på alla avdelningar, förutom Arbetsrehabs övergripande 

organisation, arbetar vägledarna i team. De har då möjlighet att utbyta information om 

deltagarna med varandra och därför kunna bistå varandra med hjälp. På Natur och miljö 

uppgav en av respondenterna att denne inte arbetade i team och därför inte hade möjlighet att 

lämna över arbetet till någon annan som kände till deltagarnas personliga situationer. Det 

fanns dock möjlighet att få någon att hjälpa till med att dela ut arbetsuppgifter till deltagarna. 

Vilken möjlighet de anställda har att utbyta ”information om deltagarna” med varandra avgör 

i vilken grad deras kollegor kan hjälpa till med motivationsarbetet vid vägledarens frånvaro. 

Hur pass mycket en kollega vet om en deltagare påverkar dennes möjlighet att hjälpa till med 

allt motivationsarbete, både praktiska sysslor och personliga samtal. Ytterligare en aspekt som 

påverkar motivationsarbetet blir deltagarens möjlighet att byta vägledare. På alla 
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avdelningarna där vägledarna arbetar i team får deltagaren byta vägledare om relationen dem 

emellan av någon anledning inte fungerar. För att kunna motivera någon krävs det att parterna 

når fram till varandra och därför påverkar relationen motivationsarbetet. Visar det sig att 

klimatet dem emellan inte fungerar är möjligheten till ett byte mellan deltagare och vägledare 

avgörande för fortsatt motivationsarbete.  

Den maxtid som deltagarna får vara inskrivna på varierar mellan avdelningarna. På Arenan 

och Nuevo får deltagaren vara inskriven på obegränsad tid, förutsatt att denne har åldern inne 

samt att projektet Nuevo kvarstår, vilket i dagsläget är totalt tre år. Alla andra avdelningar har 

en maxtid upp till två år. Den tid vägledaren och deltagaren har att jobba fram en förändring 

är avgörande för motivationsarbetet. Det krävs en annan vägledning och pushning i arbetet 

beroende på om deltagaren är inskriven på bestämd eller obegränsad tid.  

På alla avdelningar, förutom Jobbcentrum, gäller individuella arbetstider för deltagarna. På 

Jobbcentrum ska deltagarna finnas på plats mellan kl.08.30-15.30 varje arbetsdag eftersom 

avdelningen vill efterlikna arbetsmarknaden. Vilka tider och ramar som deltagaren måste följa 

är enligt självbestämmandeteorin avgörande för vägledarens motivationsarbete med 

deltagaren. Upplägget för motivationsarbetet blir olika om deltagaren måste passa 

förbestämda tider eller om denne själv har möjlighet att vara med och påverka sina ramar.   

Det råder frivilligt deltagande på Arenan och Nuevo, dessa är de enda avdelningarna där 

deltagarna själva får bestämma om de vill bli inskrivna i verksamheten eller inte. På 

avdelningarna som tillhör UC dvs. Arbetsrehab, Natur och miljö samt Praktiska avdelningen 

har deltagarna själva valt inriktning (som exempelvis; bageri, snickeri, parkarbete och 

lokalvård) efter intresse, men är tvingade till avdelningarna för att få ut sitt ekonomiska 

bidrag. Den enda avdelningen dit deltagaren är direkt tvingad att delta för att få ut det 

ekonomiska bidraget är Jobbcentrum. Vilken möjlighet deltagarna själva har att välja om de 

vill vara inskrivna är avgörande för vägledarens motivationsarbete med deltagaren. Vilken 

motivation som finns och hur vägledaren ska arbeta med denna skiljer sig beroende på om 

deltagaren själv valt att delta eller om denne blivit tvingad till avdelningen på någon annans 

begäran.  

Det skiljer sig åt mellan avdelningarna hur pass arbetsplatslika de strävar efter att vara. På 

Natur och miljö samt Praktiska avdelningen är arbetsuppgifterna lika dem som utförs på 

arbetsmarknaden. På Arbetsrehab. utgörs aktiviteten också av praktiskt utförande där detta är 

mer likt en daglig verksamhet eftersom individen själv får välja vad den vill ”pyssla” med. På 

Jobbcentrum finns det obligatoriska arbetstider som gäller för alla deltagare vilket är likt en 

”vanlig” arbetsplats. Dessutom använder deltagarna stor del av sin tid framför datorn vilket 

även det är likt många arbetsplatser i dagens samhälle. Arenan och Nuevo bedriver ingen 

arbetsplatslik verksamhet i sina lokaler. Hur mycket deltagaren har möjlighet att själv 

bestämma samt hur mycket denne styrs utifrån påverkar motivationsarbetets utformning. 

Strukturerna på avdelningarna, de ramar som finns, påverkar vägledarens motivationsarbete 

med individen.   

Jobbcentrum är den enda avdelningen där arbetet med deltagarna sker utifrån en bestämd 

modell. Vilka möjligheter vägledaren har att se till deltagarens personliga behov är avgörande 

för planeringen av motivationsarbetet. Det krävs en annan ansträngning hos vägledaren att 

arbeta olika med alla individer än vad som är fallet om avdelningen utgår från en förbestämd 

modell.  
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Det är bara Arenan som arbetar med att ge deltagarna möjlighet att läsa upp sina betyg. Deras 

deltagare har därav chansen att läsa upp sin gymnasiekompetens för att kunna nå sina 

personliga mål. Det blir skillnader i vägledarnas motivationsarbete beroende på dem 

förutsättningar och den kompetens en deltagare har. Motivationsarbetet ser olika ut beroende 

på om deltagarna kan förbättra sin kompetens, och därmed öka chanserna att få ett jobb, eller 

om vägledaren arbetar med deltagarna utifrån nuvarande och befintlig kompetens.  

Sammanfattning av avdelningsnivån 

På individnivån fann vi likheterna relation, individperspektiv samt process när det kom till 

respondenternas syn på deras motivationsarbete. På avdelningsnivån har vi nu visat att det 

finns strukturella skillnader mellan avdelningarna och dessa skillnader ger olika möjligheter 

till genomförandet av motivationsarbetet. Avdelningarna arbetar med deltagare med olika 

förutsättningar, vissa behöver mer hjälp än andra och avdelningarna har olika resurser att ta 

till som hjälp. Några avdelningar har en högre kontroll över sina deltagare medan andra 

avdelningar har en friare struktur.  

3.3 AMA:s motivationsarbete i helhet 

Vår avsikt är nu att göra en syntes av de två första nivåerna för att nå ytterligare en 

totalisering av hur ett motivationsarbete kan se ut. I den här fasen vill vi därför både låta de 

individuella upplevelserna samt de strukturella aspekterna komma fram och göra en 

övergipande tolkning av dessa. På individnivån upplevde respondenterna deras 

motivationsarbete som relativt lika där begrepp som relation, individperspektiv samt process 

kunde utläsas. På avdelningsnivån visade det sig att det fanns strukturella skillnader mellan 

avdelningarna. Vi vill nu se hur vägledarnas syn på motivationsarbete påverkas av de 

strukturella faktorer de har att utgå ifrån.  Nedan presenteras därför de tre begreppen som 

framkom på individnivån i relation till avdelningarnas strukturer. 

3.3.1 Relation 

Alla respondenter lyfte fram att en bra relation mellan deltagaren och den anställde utgjorde 

grunden för motivationsarbetet. Detta för att det skulle finnas ett bra klimat de emellan där 

både positiva och negativa saker skulle kunna tas upp och diskuteras för att en förändring 

skulle ske hos deltagaren. Respondenterna förmedlade att det var i relationen som de kunde 

ge deltagaren den förståelse och trygghet som behövdes för att denne skulle kunna nå framåt.  

Det var därför viktigt att vägledaren förhåller sig antiauktoritärt mot deltagaren.  

 

Utifrån vägledarnas beskrivningar av deras relationsarbete fick vi uppfattningen av att arbetet 

utfördes på liknande sätt på alla avdelningar. Vi har dock på avdelningsnivån visat på att 

relationsarbetet både på och inom avdelningarna skiljer sig åt beroende på de strukturella 

faktorerna som spelar in. Möjligheten till att uppnå en fungerande relation är därför är olika 

beroende på avdelning. Hur mycket tid vägledaren har med varje deltagare påverkar 

relationen då mer tid ger bättre förutsättningar för att vägledaren ska kunna finnas tillhands 

för deltagaren. Möjligheten för deltagaren att byta samtalspartner är viktigt om relationen de 

emellan inte fungerar och denna möjlighet skiljde sig åt beroende på om den anställde 

arbetade i team eller inte, då arbetet i team innebär en chans till att byta samtalspartner om 

relationen inte fungerar. När de anställda arbetar i team finns det även möjlighet för en 

kollega att ta över motivationsarbetet med en deltagare om dennes vägledare är frånvarande. 
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En nackdel med att relationen är en av AMA:s viktigaste grunder för motivationsarbete är att 

arbetet blir sårbart om relationen inte fungerar.  

3.3.2 Individperspektiv 

Alla respondenter uttrycker även att de arbetar individuellt med alla deltagare utifrån dennes 

person och situation. Respondenterna menar att individen kan jobba i sin egen takt, efter egen 

förmåga och alltid har möjlighet att själv bestämma vad denne vill arbeta med under dagen. 

Dessa utsagor låter lika men när vi tittar på de rådande betingelserna finner vi att uttalandena 

betyder olika beroende på avdelning. 

Den individuella handlingsplanen är något som alla avdelningar på AMA förhåller sig till och 

denna handlingsplan påverkas av de mål, närvarokrav, maxtider och som finns på 

avdelningarna samt avstånd till arbetsmarknaden. Handlingsplanens utformning anpassas 

efter de strukturer som råder vilket innebär att handlingsplanerna ser olika ut även oberoende 

av individen. Dessa strukturer utgör ramar för individen som leder motivationsarbetet med 

denne i en viss förbestämd riktning, knutet till en specifik plats, takt och närhet till 

arbetsmarknaden. Huvudaktiviteten på avdelningarna såsom praktiskt utförande eller samtal 

utgör också en ram som individen måste anpassa sig till. Hur pass individuellt vägledaren kan 

arbeta med deltagaren påverkas därför av utförandets struktur. Det är skillnad mellan att 

arbeta efter beställningar och att helt bestämma själv över arbetets upplägg, samtidigt som det 

är skillnad på att ha en bestämd arbetsplats eller själv kunna bestämma denna.  

Ytterligare en aspekt som påverkar hur pass individuellt vägledaren kan arbeta med en 

deltagare är dennes ålder då förutsättningarna ser olika ut beroende på denna. Deltagarna har 

olika möjligheter och begränsningar på grund av deras ålder vilket gör att vägledaren, förutom 

att se till individen, även måste se till de ramar som finns. Möjligheten att exempelvis börja 

studera, för att sedan få ett jobb, skiljer sig mycket åt om du är 18 eller 64 år. Avdelningar har 

därför olika ramar att förhålla sig beroende på deltagarnas ålder. Att kunna erbjuda deltagaren 

att läsa upp sina betyg och därmed öka deltagarens kompetens, utgör en strukturell aspekt 

som öppnar upp för individens möjligheter till förändring.  

 

En sista aspekt som påverkar vägledarnas möjlighet att arbeta individuellt med deltagarna är 

om motivationsarbetet utgår ifrån en modell eller inte. En modell kan bli styrande och detta 

kan påverka det individuella motivationsarbetet då alla deltagare arbetar utifrån denna modell. 

En modell kan missa något som individen måste jobba på eller behöver och som finns utanför 

modellen. På det sättet försvinner synsättet på att arbetet ska utgå ifrån den enskilde individen 

då alla deltagare utgår ifrån denna mall. För att mallen ska bli individuell krävs det att den har 

en stor bredd och är anpassningsbar.  

3.3.3 Process 

 

Respondenterna uttrycker att förutom det individuella arbetet utifrån relationen innebär 

motivationsarbete en ständig process. Vägledarna arbetar med deltagarna från och med att 

deltagarna skrivs in tills de går vidare ut från AMA. Processen påverkas av både deltagaren 

som person men även av de strukturella faktorerna som utgör ramarna på varje avdelning, 

vilket gör att processen skiljer sig åt mellan både deltagarna samt avdelningarna.  

Motivationsarbetet och dess process påverkas av om deltagaren känner sig tvingad till att 

närvara på avdelningen eller har möjlighet att själv bestämma att delta utifrån egen vilja. Alla 
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som är inskrivna hos AMA får även ut någon slags försörjning vilket blir en av anledningarna 

till att deltagarna befinner sig på avdelningen. Denna försörjning kan påverka 

motivationsarbetet eftersom pengarna blir en yttre morot som finns med under hela processen. 

Gemensamt för avdelningarna är som tidigare nämnt den individuella handlingsplanen som 

upprättas tillsammans med deltagaren. Denna påverkas av yttre faktorer (mål, huvudaktivitet, 

närvarokrav, maxtider samt avstånd till arbetsmarknaden) som ger en viss styrning och 

kontroll över motivationsprocessen och handlingsplanens utformning skiljer sig därför mellan 

avdelningarna. Dessa aspekter innebär både möjligheter och begränsningar i 

motivationsarbetet. Avståndet som deltagaren har kvar innan denne ”skrivs ut” påverkar vart i 

processen deltagaren befinner sig samt vad denne har att arbeta med. Tiden på avdelningen 

sätter ramar för hur processen kan se ut.   

I det dagliga arbetet arbetar alla avdelningar med samtal fastän formen och innehållet på 

samtalet varierar. Vissa avdelningar arbetar mer med spontana samtal medan andra arbetar 

med inbokade samtal. Djupet på samtalen skiljer sig också åt då vissa avdelningar, enligt vår 

tolkning, löser problem när dem uppstår på ytan istället för att fokusera på det som gömmer 

sig bakom ytan. Samtalsstrukturen påverkar hur vägledaren närmar sig individen i 

motivationsarbetet och därmed påverkas processen. Att jobba utifrån en modell eller att kunna 

erbjuda deltagaren att läsa upp betyg är två aspekter som även dem påverkar processen i 

motivationsarbetet. Om deltagarna arbetar efter samma modell innebär det att de arbetar efter 

en likartad struktur vilket påverkar den processen som deltagarna genomgår i 

motivationsarbetet. Betygen har liknande effekt eftersom deltagarna strävar efter att uppnå 

samma mål vilket gör att processerna kan bli likartade och mindre individuella.  

Sammanfattning av motivationsarbete 

 

Enligt respondenternas upplevelser kom vi fram till att vägledarna arbetar med motivation 

utifrån tre byggstenar; relation, individperspektiv och process. På individnivån visade vi att 

denna subjektiva syn sträcker sig över alla avdelningar. För att kunna förstå hur vägledarna 

jobbar med dessa byggstenar måste vi även se till hur avdelningarna är uppbyggda. Därför 

gick vi vidare på avdelningsnivån där vi belyste de strukturella skillnaderna som fanns på 

avdelningarna. På den avslutande helhetsnivån har vi nu sett att avdelningarna arbetar olika 

med byggstenarna beroende på de strukturella faktorerna, eftersom byggstenarna måste 

anpassas utefter avdelningarnas ramar. Detta visar på att den subjektiva synen på 

motivationsarbetet inte räcker till, utan att denna måste överskridas, för att vi ska kunna få en 

helhetsförståelse för hur motivationsarbetet kan gå till i praktiken.  
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4. Diskussion 

 

I ett inledande skede av studien började vi intressera oss för arbetsmotivation. Därefter 

preciserades syftet allt mer genom att vi valde teoretisk grund, kontext. Denna precisering 

avslutades efter den tidigare forskningen då vi beslutade oss för en pedagogisk syvinkel på 

arbetsmotivation. I vårt resultat hittade vi faktorer som spelar en avgörande roll för 

motivationsarbete. Som sista steg i resultatet gjorde vi en helhetlig syntes av AMA:s 

motivationsarbete där vi beaktade både vägledarnas individuella upplevelser och de 

strukturella aspekter som rådde på avdelningarna. Resultatet visar att det är nödvändigt att 

beakta både subjektets upplevelser och rådande betingelser för att få förståelse för hur en 

vägledare kan arbeta med att motivera andra. I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt 

resultat kopplat till teoretisk och begreppslig referensram, kända sociologers teorier, tidigare 

forskning, metod samt framtida forskning.  

4.1 Diskussion av teoretisk och begreppslig referensram 

I ren hermeneutisk deduktiv anda började vi vår studie med att ta oss an en teori om 

motivation. För det första gav självbestämmandeteorin oss en utgångspunkt när vi sökte 

tidigare forskning och hjälpte oss specificera vårt syfte. För det andra hade den en avgörande 

roll när vi formulerade intervjufrågorna. Vi utgick från självbestämmandeteorin men har inte 

konkret tillämpat den i resultatdelen där vi arbetat fram vår egen tolkning men vi ska nu 

applicera och återknyta den till studien. Vi vill börja med att återanknyta den till hur de olika 

avdelningarnas arbete ser ut genom att göra en tolkning av AMA:s arbete med motivation 

utifrån självbestämmandeteorin. Därefter diskuterar vi kritik av självbestämmandeteorin för 

att sedan avsluta med ett stycke där vi överskrider teorin.  

4.1.1 Tolkning av AMA:s arbete med motivation utifrån självbestämmandeteorin  

 

Som ett första steg vill vi tillämpa självbestämmandeteorin på AMA för att se hur arbetet på 

AMA:s olika avdelningar kan förstås och tolkas utifrån de begrepp som utgör 

självbestämmandeteorin. Våra bedömningar av vart de olika avdelningarna befinner sig enligt 

självbestämmandeteorin grundar sig på hur mycket kontroll respektive självbestämmande 

vägledarna upplever att deltagarna har på respektive avdelning. Vi vill därför påpeka att det 

inte är deltagarnas egen upplevelse som ligger till grund för vår bedömning. Istället är det 

vägledarnas syn på deltagarnas upplevelse i kombination med de strukturella aspekterna som 

utgjort underlaget för vår klassificering av avdelningarna.  
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Figur 5: Modell över hur vi positionerat de olika avdelningarna på de fyra olika typerna av yttre 

motivation. Vi vill dock påpeka att denna positionering endast är gjord utifrån en jämförelse mellan 

avdelningarna på AMA. Positioneringen skulle därför kunna ändras om vi t.ex. jämförde avdelningarna 

med andra organisationers avdelningar inom kommunen och inte bara inom AMA. 

 

Vår bedömning är att avdelningen Jobbcentrum främst använder sig av motivationstypen 

extern reglering. Denna typ av yttre motivation har minst kontakt med självständighet och 

självbestämmande, och befinner sig dessutom närmast total avsaknad av motivation. 

Jobbcentrum är den enda avdelningen som arbetar utifrån en modell och i grundliga samtal 

fokuserar avdelningen mycket på nuet. I samtalen tas både möjligheter men även 

begränsningar upp vilket gör att dem har en realistisk tongång i arbetet med att hjälpa 

deltagaren framåt. Att Jobbcentrum hamnade närmast total avsaknad av motivation beror 

främst på att de yttre strukturerna (fasta arbetstider, platsbundenhet, deltagarna är tvingade dit, 

begränsad inskrivningstid). Enligt självbestämmandeteorin kan dessa yttre strukturer bli 

kontrollerande och skapa en påverkan som kan upplevas alienerande av individen.  

 

Avdelningen Natur och miljö samt Praktiska avdelningen är väldigt lika varandra när det 

kommer till motivationsarbete och dessa avdelningar bedömer vi utgår ifrån motivationstypen 

introjektion. Detta är en motivationstyp som fortfarande är ganska kontrollerande men där det 

finns mer möjlighet till individuella val. Avdelningarna fokuserar på att deltagarna ska 

uppleva en mening i deras sysselsättning och försöker arbeta med att stärka deras 

självförtroende. Här finns det också betydande strukturella aspekter som fungerar 

kontrollerande (styrda arbetsuppgifter, platsburen närvaro) men deltagarna har individuella 

tidscheman och möjlighet att välja inriktning på arbetsuppgifterna efter eget intresse. Det sker 

inte mycket samtal med individen och de samtalen som sker här är mer ytliga beträffande 

arbetsuppgifter, vilket gör det svårare att komma djupt inpå individen och upptäcka dennes 

motivation. 

 

Vår bedömning är att Arenan arbetar mest med motivationstypen identifikation som innebär 

att individen har identifierat utförandet av något som personligt viktigt och accepterat 

utförandet som en del av sig själv. Avdelningen inriktar in sig på att i djupgående samtal 
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upptäcka individens intressen och målet är att tillsammans med individen hjälpa denne att nå 

sina egna uppsatta mål. Deltagarna själva får bestämma om de vill skrivas in, de får vara på 

avdelningen under obegränsad tid och det finns en öppen syn på platsbundenhet. Detta visar 

på att det finns stor möjlighet till självbestämmande och att avdelningen då inte är lika 

kontrollerande som Natur och miljö samt Praktiska avdelningen. Identifikation innebär att en 

individ kan förstå helheten i någonting dvs. att denne kan utföra en ”tråkig uppgift” eftersom 

uppgiften leder till att denne når sitt mål. På arenan kan deltagarna läsa upp betyg för att klara 

gymnasiekompetensen och därmed nå ett steg närmare sitt framtida yrke, deltagarna blir 

därmed tvungna att göra saker i nuläget som kanske inte upplevs som roliga för att sedan 

kunna arbeta med något av intresse. Detta gör, enligt självbestämmandeteorin, att dem inte 

kan bli så pass självständiga att de kan uppnå nästa steg i motivationsutvecklingen vilket är 

motivationstypen integration.  

 

Avdelningen Arbetsrehab. arbetar utifrån motivationstypen identifikation vilket innebär att 

individen har identifierat utförandet som personligt viktigt och accepterat utförandet som en 

del av sig själv. Denna motivationsform börjar nu närma sig självbestämmande då den innebär 

ett ständigt värderande av mål och påtryckningar. Respondenterna framhåller att individen ska 

vilja utvecklas och att deltagarna upplever en mening i utförandet. Avdelningen har ett fåtal 

kontrollerande strukturer men den platsburna närvaron, maxtid på inskrivningen och spontana 

samtal gör att det blir svårare att arbeta med att motivera individen. Deltagaren får dagligen 

välja sysselsättning och de mjuka målen (att de ska komma ett steg närmare arbetsmarknaden) 

gör att fokus på den individuella utvecklingen, likt Arenan, blir mer påtaglig. 

 

Arbetsrehabs. övergripande organisation arbetar även den utifrån motivationstypen 

identifikation, vilket innebär att individen har identifierat utförandet av något som personligt 

viktigt och accepterat utförandet som en del av sig själv. Här förs det grundligare samtal med 

individen för att få denne att själv vilja bestämma över sitt eget liv. Viss struktur och styrning 

finns då samtalen är inbokade och eftersom vägledarna arbetar med ett stort antal deltagare 

samtidigt blir det svårare att skapa en bra relation vilket gör att motivationsformen inte kan nå 

integration. 

 

Till sist har vi gjort bedömningen att avdelningen Nuevo arbetar mest efter motivationstypen 

integration, som är den självständigaste av de olika yttre motivationerna. Motivationsarbetet 

på avdelningen sker genom samtal som tenderar att vara grundliga där vägledarna försöker få 

fram deltagarens egen vilja inför utförandet för att denne ska kunna känna en införlivad och 

internaliserad motivation. Deltagaren får vara inskriven på obestämd tid och avdelningen 

använder sig mest av inbokade samtal. Detta kräver att deltagaren anpassar sig efter 

strukturerna utifrån vilket, enligt självbestämmandeteorin, gör att denne inte kan skapa en helt 

inre motivation. Deltagarna på Nuevo strävar inte efter yttre mål på samma sätt som på 

Arenan, där betygen ses som en del av någonting större och därmed utgör en yttre kontroll. På 

Nuevo har deltagarna möjlighet att vara mer självständiga vilket gör att de befinner sig 

närmare självbestämmande och inre motivation. 

 

Sammanfattning av positioneringen av AMA:s avdelningar 

 

I den här analysen har vi positionerat ut de olika avdelningarna efter modellen i 

självbestämmandeteorin. Vad vi kan se är att motivationstyperna (extern reglering, 

introjektion, identifikation och integration) på olika sätt anknyter till avdelningarnas sätt att 

arbeta. Genom att se till de strukturella aspekterna men även den synen varje avdelning har på 

motivationsarbete kan vi se att avdelningarna arbetade utifrån olika nivåer/typer av yttre 
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motivation. Dessa nivåer skiljer sig ifrån varandra genom deras relation till 

självbestämmande. De strukturella aspekterna tenderar att sätta ramar för deltagarnas 

möjligheter till självbestämmande och de aspekterna visade sig därför väga tyngre i 

positioneringen av avdelningarna, än respondenternas syn på motivationsarbetet. 

4.1.2 Kritik av självbestämmandeteorin 

 

I förståelsen av motivationsarbete har vi funnit att självbestämmandeteorins bild på 

motivation är otillräcklig. Vårt resultat visar på att de strukturella förutsättningar som finns 

påverkar och överskrider individens upplevelser. Första kritiken riktas därför mot att 

självbestämmandeteorin inte ser till dessa yttre strukturer som betydelsefulla för motivationen 

utan tenderar endast att se till individens upplevelse. Teorin menar att individen själv kan 

konstruera sin egen livsvärld relativt oberoende av yttre omständigheter då allting till slut 

handlar om upplevelsen av något. I vår studie har vi kommit fram till att de yttre aspekterna 

har en lika stor betydelse som upplevelsen och att det hela tiden sker ett samspel mellan dessa 

två aspekter. Människor påverkas konstant av omgivningen och dess yttre aspekter och denna 

påverkan utgör en stor del i förståelsen av någons upplevelse. 

 

Med utgångspunkt i den ömsesidiga påverkan som sker mellan individ och omgivning blir vi 

även kritiska till om inre motivation existerar i praktiken. När vi jämförde avdelningarna med 

varandra insåg vi att motivation i arbetslivet alltid är kopplat till strukturella faktorer som 

exempelvis lön. Vi anser att eftersom arbete är kopplat till försörjning arbetar individer för att 

bibehålla eller få någonting, exempelvis lön och mat på bordet. Detta gör att arbete alltid är 

kopplat till yttre faktorer som kan fungera kontrollerade. Den inre motivationen ska, enligt 

teorin, komma från individen själv genom ett genuint intresse eller lustkänsla. Men vi anser 

som vi nämnde ovan att människor, både i arbete och privat, påverkas konstant av sin miljö 

och omgivning vilket gör att ingenting bara kan vara helt ”inre”. När vi får ett genuint intresse 

eller lustkänsla för ett utförande är vi ändå beroende av utförandet för att dessa känslor ska 

uppstå. Försvinner utförandet försvinner även intresset för det.  

 

För det tredje vill vi rikta uppmärksamheten mot att självbestämmandeteorin påstår att 

individer kan ha en total avsaknad av motivation (amotivation). Att ha en total avsaknad av 

motivation innebär, enligt självbestämmandeteorin, att individen inte är motiverad till 

någonting. Som det framgår i vårt resultatavsnitt anser AMA att det alltid finns motivation till 

någonting, vilket är ett ställningstagande vi håller med om. Motivationen kan vara att gå ut 

med hunden eller fika, det är fortfarande motivation även fastän den inte har med arbetet att 

göra. Genom att fokusera på denna motivation, menar AMA, att de kan hitta ett arbete som 

grundar sig på individens intresse. Att gå ut med hunden kan exempelvis innebära att 

individen tycker om att vara fysisk det vill säga; röra på sig, vara ute i naturen, att personen 

gillar sällskap osv. Dessa intressepunkter kan kopplas ihop med ett arbete och på så vis 

försöker de se till att arbete och individ att gå hand i hand. Saknas motivation helt och en 

person är apatisk anser vi att det är ett mer sjukligt tillstånd och att personen i fråga är i behov 

av större och djupare stöd än hjälp till att hitta en sysselsättning.  
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4.1.3 Överskridande av självbestämmandeteorin 

 

Efter att ha kritiserat självbestämmandeteorin vill vi nu överskrida den genom att bidra med 

en egen tolkning av teorin. Med utgångspunkt i den kritiska diskussion vi förde ovan har vi 

skapat en ny motivationsform vid namn självgrundad motivation, behållit 

självbestämmandeteorins fyra nivåer av yttre motivation men avfärdat den inre motivationen 

och totala avsaknad av 

motivation. Den 

självgrundande motivationen 

har sin utgångspunkt i den 

inre motivationen med 

undantaget att även yttre 

faktorer påverkar denna. Här 

kan individen bestämma mer 

över sin situation då denne 

inte endast är tvungen att 

anpassa sig till de yttre 

faktorerna, som i 

självbestämmandeteorins 

begrepp yttre motivation, utan 

även kan påverka dessa själv. 

Eftersom individer alltid 

måste förhålla sig till vissa 

yttre faktorer sker det därför, i 

den självgrundade 

motivationen, ett ömsesidigt 

samspel mellan individ och 

yttre påverkan. Modellen visar två gubbar som motiveras genom två olika motivationstyper. 

Gubben till vänster har en yttre motivation som är grundad i yttre påverkan och pilen är därför 

enkelriktad mot gubben eftersom denne endast påverkas av det yttre utan att i sin tur kunna 

påverka tillbaka. Den yttre motivationen består fortfarande av fyra olika motivationstyper 

beroende på hur väl individen har införlivat och integrerat den yttre påverkan med sig själv. 

Gubben till höger drivs av en självgrundad motivation som grundar sig på dennes inre intresse 

och glädje för något. Denna självgrundade motivation påverkas dock av yttre faktorer vilket 

gör att det sker ett samspel mellan gubbens intresse och den yttre påverkan. Här är pilen 

mellan gubben och den yttre påverkan därför riktad åt båda hållen eftersom gubben både 

påverkas av samt påverkar det yttre.  

4.2 Två sociologers teorier 

För att se på vårt resultat ur ett samhällsperspektiv kommer vi nedan att diskutera vår studie i 

förhållande till två sociologiska teorier. Anthony Giddens har utvecklat en teori vid namn 

structuration theory, där han menar att det finns strukturer i samhället som är socialt skapade. 

Inom dessa strukturer har individen möjlighet att själv välja hur denne ska anpassa sig till 

dessa. I dagens moderna samhälle är människan en reflexiv varelse som hela tiden reflekterar 

och försöker förstå sin omvärld.  Giddens menar att ingenting är konstant utan att vi hela tiden 

befinner oss i en ständig process där vi människor konstant påverkas av och påverkar 

samhället. Detta gör att individerna tillsammans omskapar samhället, att allt genomgår en 

ständig omprövning och förändring. Vårt resultat passar väl in i detta synsätt då vi påvisat att 

Figur 6: En modell över vår syn på de existerande 

motivationsformerna 
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strukturerna sätter ramar och påverkar individens möjligheter att själv bestämma utförandet. 

Samt att individen har möjlighet att själv reflektera över situationen och anpassa sig på bästa 

sätt (Giddens, 1991).  

 

Joel M. Charon är ytterligare en sociolog som pratar om symbolisk interaktionism. Han menar 

att vår identitet är vårt sätt att se på oss själva och att denna är socialt skapad. Charon menar 

även, liksom Giddens, att samhället befinner sig i en ständig förändringsprocess. Dessa två 

aspekter innebär att vi aldrig kan ha någon konstant och stabil struktur i ett motivationsarbete 

eftersom detta arbete måste anpassa sig till både individens och samhällets förändringar. Det 

är genom interaktionen mellan oss människor som vi skapar och för samhället framåt. Vår 

tolkning av Charon är därför att ett motivationsarbete är en process och att det som är 

avgörande för människan och samhällets utveckling är den sociala relationen. Denna teori 

stärker därför vårt resultat då vi visar att relationen, individen och processen är de avgörande 

byggstenarna i ett motivationsarbete (Charon, 2007).  

4.3 Diskussion av tidigare forskning 

Vi kommer nu att gå vidare från de två sociologernas teorier och istället diskutera vårt resultat 

i förhållande till de studier vi presenterar i den tidigare forskningen. Där kom vi fram till tre 

teman: motivation i studierna, könsskillnader i val av framtida karriär samt motivation i 

arbetet (se kapitel 1.5). Dessa teman visar på att studier har gjorts kring vad människor 

motiveras av. Eftersom det saknas studier om hur människor kan motivera andra valde vi att 

göra vår studie utifrån denna pedagogiska synvinkel på motivation. Vi har därmed tillfört en 

ny aspekt till forskningen då vi flyttat fokus på deltagaren till vägledaren.   

 

De studier som utgjorde vår tidigare forskning men även självbestämmandeteorin beaktar inte 

skillnaden mellan att motivera någon annan och att själv bli motiverad. När vi studerade 

motivationsarbetet utifrån samspelet mellan två individer tog vi självbestämmandeteorin från 

den psykologiska nivån till den sociala och sociologiska nivån. Vårt resultat visar på att 

relationen är utgångspunkten i motivationsarbete och vägledarna behöver kunna sätta sig in i 

en annan persons situation för att kunna hjälpa dem. Vägledaren måste tänka på empati, 

förenkla och sätta ord på budskap, de måste helt enkelt kunna skapa en bra relation med 

deltagaren för att motivationsarbetet ska bli lyckat. Detta gör även att motivationsarbetet blir 

skört eftersom det bygger på en fungerande relation. Här kan vi även rikta kritik mot 

självbestämmandeteorins syn på den inre motivationen som opåverkad av yttre betingelser då 

teorin inte beaktar samspelet mellan individ och den yttre påverkan som förekommer i 

relationen.  

 

Studierna vi presenterat i den tidigare forskningen visade på att upplevelsen av motivation 

skiljde sig mellan män och kvinnor. Enligt studierna tenderar kvinnor att värdesätta den inre 

motivationen medan män söker sig efter den yttre motivationen. Beroende på om vägledaren 

var en man eller kvinna ansåg vi att deras egen upplevelse av motivation därför kunde 

påverka deras motivationsarbete med deltagarna. Därför valde vi att intervjua hälften män och 

hälften kvinnor, för att undvika att könsskillnader skulle påverka vårt resultat och dess 

tillförlitlighet.  

 

Vi ser likheter mellan studierna i den tidigare forskningen och vad respondenterna/vägledarna 

i vår studie förmedlar då de eftersträvar att motivationen tillslut ska komma inifrån deltagaren 

själv, en inre motivation. I likhet med vårt resultat framkom det även i alla forskningsartiklar 

att den inre motivationen leder till bättre resultat, mer kreativitet och större välmående än 
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yttre. Vi håller med om att inre motivation enligt självbestämmandeteorin kan ha dessa 

gynnsamma konsekvenser. Men som vi påpekat tidigare anser vi dock att den inre 

motivationen är en idealiserad form av motivation och därför är svåruppnåeligt om inte 

omöjlig att uppnå i det verkliga livet. 

 

Självbestämmandeteorin menar att den inre motivationen (som är helt oberoende av yttre 

påverkan) är den bästa motivationsformen. Studierna i vår tidigare forskning visar dock på att 

en viss yttre påverkan kan fungera som ett bränsle framåt, vilket visar på att 

självbestämmandeteorin kan brista i det anseendet. Enligt teorin är yttre kontroll hämmande 

för självbestämmandet och därmed för motivationen, men vi anser, likt den tidigare 

forskningen, att lite kontroll kan vara drivande. Vi tror, likt respondenterna i vår studie, att det 

kan behövas yttre påverkan för att starta en process hos individen. Yttre belöning och kontroll 

kan vara bra för att pusha individen, att det blir en morot som lockar och hjälper denne på rätt 

väg framåt. Vi menar att det är svårt att bara säga åt individen att denne ska bestämma själv 

utan vägledning och tro att denne klarar det, det blir som att bestämma i ett kaos. Vägledaren 

har möjlighet att finnas med som en stöttepelare och samtidigt vägleda individen mot dennes 

egna mål. Självbestämmandeteorin hävdar att mål är en yttre kontroll som leder till en yttre 

motivation. Vi är skeptiska mot att individen kan utveckla sin motivation utan att rikta denna 

drivkraft mot ett mål och vi tror därför, likt studieresultat i den tidigare forskningen, att lite 

yttre påverkan är bra för motivationen.   

4.4 Diskussion av metod 

Hermeneutiken tenderar att vara deduktiv eftersom den utgår ifrån en förförståelse och ibland, 

som i vårt fall, en teori och därför blev hermeneutiken den metod vi valde att utgå ifrån. 

Dessutom var det rimligt att använda hermeneutiken då vårt utgångsläge var att genom 

tolkning få en förståelse för hur AMA:s anställda arbetar med att motivera deltagarna. 

Hermeneutiken är även intressant när något pockar på vår förståelse, det vill säga upplevs 

som oklart samt när det finns motstridiga tolkningar om något. Vi anser att begreppet 

motivation är något oklart eftersom det finns olika tolkningar av fenomenet och därför 

passade den ansatsen oss bra.  

 

Svårigheterna med att genomföra en hermeneutisk studie är att det är en öppen metod som 

därför kan upplevas svårkontrollerad. Det finns inte några klara steg och riktlinjer för hur 

tolkningsprocessen gå till utan det är upp till oss som forskare att ta oss an materialet och 

finna vår egen väg, för att tillslut nå fram till en sammanhängande och innehållsrik tolkning. 

Det är även en stor utmaning för oss som nya forskare att klara av att ta tolkningarna till den 

slutgiltiga abstraktionsnivån och nå en allomfattande förklarande huvudtolkning. Det är en 

process där vi måste ”skynda långsamt” då det tar tid och kräver eftertanke för att vi ska 

kunna höja vår tolkning till rätt nivå. Samtidigt är det svårt att veta när vi nått tillräcklig 

abstraktionsnivå vilket gör att det krävs tålamod och ett starkt intresse för det som undersöks. 

Dessa är några praktiska tillämpningssvårigheterna som existerar men vi anser att vi förhållit 

hos till alla aspekter och löst dem på ett föredömligt sätt. Detta var genomförbart eftersom vi 

lade mycket fokus på att läsa på om metoden innan och lät den växa fram under arbetets gång. 

Det var tack vare metodens öppenhet som vi även kunde låta materialet styra oss istället för 

att själva styra materialet för mycket. På det sättet kunde vi genom olika avgränsningar och 

därmed successivt anpassa oss och få en fördjupad förståelse för fenomenet. 

 

Inom hermeneutiken är det viktigt att förhålla sig dialogiskt till intervjupersonerna och i 

analyserandet av materialet. Svårigheterna med att ha en dialogisk och interaktionsliknande 
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intervju är att vi som forskare inte leder och påverka respondenten för mycket. Vi ska vara 

med och förstå fenomenet för att kunna förklara det i vår huvudtolkning, men får inte bli för 

ledande och därmed styra respondenterna in i svaren, vilket är en stor utmaning som kräver 

fingertoppskänsla. Därför valde vi att utföra intervjuerna båda två tillsammans för att vi båda 

skulle kunna hjälpa varandra att hålla intervjuerna öppna utan att styra för mycket. 

4.5 Framtida forskning 

Vårt resultat visade på att motivationsarbete utgår ifrån en relation där vägledarna arbetar 

individuellt med deltagarna och att detta arbete utgör en ständig process. Denna förklaring 

väcker en allmän förståelse för fenomenet arbetsmotivation men innebär inte att vår förklaring 

är slutgiltig. Vi har försökt komma fram till en så rimlig tolkning som möjligt men vill påpeka 

att ett fenomen alltid är öppet för nya tolkningar utifrån andra perspektiv. När det kommer till 

vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att göra fler studier utifrån vägledarens 

perspektiv för att se om deras resultat passar ihop med vårt. Som komplement skulle det vara 

relevant att göra en studie om hur AMA:s deltagare upplever motivationsarbetet som 

vägledarna utför. Det vore även intressant att studera motivationsarbete ur chefers perspektiv 

och på det sättet studera hur chefer motiverar sina anställda. Vi anser som tidigare nämnt att 

självbestämmandeteorin borde användas ur andra synvinklar som inte endast är 

upplevelsebaserade för att teorin ska kunna utvecklas och appliceras på flera områden.  

 

Sammanfattning av diskussion  

 

Efter att ha preciserat vårt slutgiltiga syfte, hur vägledare arbetar med att motivera 

människor, har vi nu diskuterat vårt resultat i förhållande till teoretisk och begreppslig 

referensram, kända sociologers teorier, tidigare forskning, metod samt framtida forskning. I 

vårt resultat kom vi fram till att relation, individperspektiv och process är viktiga 

komponenter i vägledarnas motivationsarbete. Vi tillämpande självbestämmandeteorin på 

AMA:s olika avdelningar för att se om dessa kan tolkas och förstås utifrån teorin. Här fann vi 

att teorin behövde kompletteras då den endast fokuserar på den egna individens upplevelser. 

Detta gör att teorin bortser från de yttre omständigheter som hela tiden påverkar oss vilket 

måste tas i beräkning för att teorin ska kunna appliceras i sociala sammanhang. Vi har 

upptäckt att andra sociologers teorier styrker vårt resultat och gör att vi kan se det från ett mer 

samhälleligt perspektiv. Vi anser att vi har kompletterat studierna som presenterats i den 

tidigare forskningen då vi har studerat självbestämmandeteorin från en annan synvinkel och 

här har hermeneutiken varit till stor hjälp. Metoden har guidat oss till en förståelse för 

fenomenet arbetsmotivation utifrån vägledarnas syn på deras arbete. Vi ser även att det skulle 

vara intressant att studera hur AMA:s deltagare upplever motivationsarbetet som vägledarna 

utför. Detta för att få en helhetsbild över motivationsarbetet, då båda perspektiven tas i 

beräkning, men även för att se om deltagarnas syn överensstämmer med vägledarnas.  

 



Malin Fransson & Emma Thalén 

  SOA300 delkurs III, C-uppsats 

 

 40 

5. Referenser 

 

5.1 Litteratur 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Charon, J.M. (2007). Symbolic Interactionism (9
th

 edition). New Jersey: Pearson Education, 

Inc. 

Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Research (2nd ed.).  

Lund: Studentlitteratur.  

Deci, E. L., & Ryan, M. R. (2004). Handbook of Self-determination Research. Rochester: The 

University of Rochester Press. 

Giddens, A. (1991). Modernitet och självidentitet – självet och samhället i den senmoderna 

epoken. Uddevalla: Bokförlaget Daidilus AB. 

Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2005). Psykologi i organisation och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kowalski, R., & Westen, D. (2005). Psychology. Hoboken: John Wiley and sons, Inc. 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. London: Sage 

Publications.  

Sansone, C., & Harackiwicz, M. J. (2000). Intrinsic and extrinsic motivation: The search for 

optimal motivation and performance. California: Academy Express. 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Göteborg: 

Nordstedts. 

 

5.2 Artiklar  

Aronsson, C. (2002, 19 maj). Friskvård mer än träning. Svenska Dagbladet, s. 124. 

Barney, C. E., & Elias, S. M. (2010). Flex-time as a moderator of the job stress-work 

motivation relationship: A three nation investigation. Personnel review, 39, 487-502. 

Bye, D., Pushkar, D., Conway, M. (2007). Motivation, interest, and positive affect in 

traditional and nontraditional undergraduate students. Adult Education Quarterly, 57, 141-

158.  

Chang, E. (2003). Composite effects of extrinsic motivation on work effort: Case of Korean 

employees. Journal of world business, 38, 70-79. 

De Jong, E. (1999). The Impact of Motivation on the Career Commitment of Dutch Literary 

Translators Poetics. Source Poetics, 26, 423 -437. 

Duberg, I. (2010, 4 oktober). Talet är Thomas varda. Borås Tidning, s. 24. 

Finkelstien, M. A. (2009). Intrinsic vs. extrinsic motivational orientations and the volunteer 

process. Personality and Individual Differences, 46, 653-658. 

Forest, V. (2008). Performance-related pay and work motivation: theoretical and empirical 

perspectives for the French civil service. International review of administrative sciences, 

74, 325-339. 

Hagström, T., & Gamberale, F. (2010). Young people's work motivation and value orientation 

Journal of Adolescence. Special Issue: "Adolescent research: A European perspective 

1995, 18, 475-490.  

Haridi, R. (2010, 7 oktober). Led och utveckla projekt. Dagens Sekreterare nr 6, s. 22-23.  



Malin Fransson & Emma Thalén 

  SOA300 delkurs III, C-uppsats 

 

 41 

Hennel, L. (2010, 29 augusti). Framme vid drömskatten. Svenska Dagbladet, s. 24. 

Kadhammar, P. (2010, 19 september). Inte rasistiskt – men trångsynt.  Aftonbladet, s. 18-19. 

Kuvaas, B. (2009). A test of hypotheses derived from self-determination theory among public 

sector employees. Employee relations, 31, 39-56. 

Lin, Y-G., McKeachie, W. J., Kim, Y-C. (2001). College student intrinsic and/or extrinsic 

motivation and learning. Learning and Individual Differences, 13, 251-258. 

Moneta, G. B., & Siu, C. M. Y. (2002). Trait Intrinsic and Extrinsic Motivations, Academic 

Performance, and Creativity in Hong Kong College Students. Journal of College Student 

Development, 43, 664-683. 

Ryan. D. D., & William, E. S. (2007). What is most important to students' long-term career 

choices: Analyzing 10-year trends and group differences. Journal of career development, 

34, 149 -163. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions 

and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67. 

Schmuck, P., Kasser, T., & Ryan, R. M. (2007). Intrinsic and extrinsic goals: their structure 

and relationship to well-being in German and U.S. College students. Social Indicators 

Research, 50, 225-241.  

Sternlycke, H. (2010, 15 januari). Ett mer jämlikt samhälle. Miljömagasinet, s. 2. 

Teknik och idrottsförvaltningen. (2010). Verksamhetsberättelse 2010. Västerås stad, 

Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad. 

Tenfält, F. (2009, 4 december). SDN-reform i rätt riktning. Göteborgs-Posten, s. 2. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer. Hämtad 10 januari, 2011, från 

Vetenskapsrådet: http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/ 

forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf 

Westman, U. (2010, 4 oktober). Få män vill utbilda sig till förskolelärare- ”Vi kan mer än att 

brottas och spela boll”.  Tidningen Ångermanland, s. 4. 

 



Malin Fransson & Emma Thalén 

  SOA300 delkurs III, C-uppsats 

 

 42 

Bilaga 1:  

 

 

Intervjuguide 

 
 

 Ålder 

 Profession 

 Hur länge har du arbetat på AMA? 

 På vilket sätt arbetar ni på just er avdelning? Finns det några stora skillnader jämfört 

med de andra? 

 Vad är motivation för dig? 

 Hur pass motiverade upplever du att deltagarna är när de kommer till er på AMA?  

 Hur ofta träffar ni deltagarna? 

 Hur arbetar ni med att motivera deltagarna?  

 Finns det några knep som du anser fungera bättre än andra när det gäller att motivera 

någon? 

 Hur upplever ni att deltagarna utvecklas motivationsmässigt? 

 Hur mycket individbaserat upplever ni att ert arbete är? 

 Vilka regler eller krav har ni? 

 Hur mycket får deltagarna själva bestämma? 

 Vad är det ni inte hinner prata om med deltagarna som ni känner att det skulle behövas 

mer tid till? 

 Har ni många vikarier som kan ta över när ni inte finns tillgängliga, hur mycket får de 

ta över? 
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Bilaga 2: 

 
”Syftet med vår studie är att undersöka hur man arbetar med att motivera individer till arbete 

och därför intervjuar vi just er på AMA som är inblandade i någon typ av motivationsarbete 

med deltagarna. Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan 

samt bestämma om du vill att vi stryker de uppgifter vi har tagit in från dig i vårt 

forskningsmaterial. De uppgifter vi samlar in från dig kommer endast att användas i 

forskningssyfte. Vi tänker inte nämna några namn eller kön i vår uppsats, allt för att hålla er 

som vi intervjuar på AMA så anonyma som möjligt i forskningen. Men det kommer 

förmodligen tas upp vilken avdelning uppgifterna kommer ifrån eftersom vi även jämför 

avdelningarna med varandra. Du får gärna läsa igenom vår uppsats och då t.ex. de delar där 

informationen vi samlar in på intervjuerna tas upp innan vi lämnar in den för att du ska kunna 

godkänna det vi har skrivit. Du kan närsomhelst kontakta oss via mejl eller telefon vid frågor 

och funderingar eller om du vill avbryta din medverkan.”  

 

 

 


