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Research shows that unemployed´s motivation to seek 
work affects their health and social life. Employment 
officer’s motivational work should be based on strengthening 
the individual's confidence in their abilities. Five motivational 
theories underpinning the study is Cognitive Theory, Self-
determination theory, Expectancy Value Theory, need theory 
and Goal Theory. The purpose of this study was to 
investigate individuals' job motivation, and emotional 
experiences, also in relation to contact with the employment 
officer. A study was conducted in which 
four individuals participated. They talked about their emotional 
experiences and motivation in their situation as 
unemployed, and in relation to their employment officer. The 
method is based on theory-driven thematic analysis. The results 
showed that participants feel they have motivation to seek work, 
although time may be marked out of stress and 
depression. It also proved that all participants feel a lack of 
motivation and support from their employment officer. 
 
Keywords: Motivation, unemployed, well-being, health, 
unemployment, motivation theories 

Inledning 
 

Arbetslöshet i dagens samhälle är hög vilket gör det till ett intressant ämne att forska om, 
begränsad forskning finns i ämnet arbetslöshet, motivation och känslomässiga upplevelser 
samt hur kontakten med arbetsförmedlaren upplevs. Det som går att läsa syftar till stor del på 
arbetssökande och deras hälsa men motivation och känslomässiga upplevelser för individer är 
viktiga aspekter vid arbetslöshet. Vad är det som gör att vissa individer är mer motiverade än 
andra? Och hur kan motivationen påverka i en situation utav arbetslöshet? Motivation är ett 
aktuellt begrepp, som främst används i teorier för att exempelvis förklara motivation till att 
arbeta, det är även en faktor som behövs för individer att ta till vid handling vid exempelvis 
arbetssökande (Furnham, 2005).  De inre och yttre krafter som påverkar beteendet hos en 
individs handling är motivation och som psykologisk kraft kan det innebära att en individ 
anstränger sig till handling genom att uppleva sig vara motiverad. Att en individ känner sig 
uppskattad utav andra individer påverkar även motivationen (Lantz & Friedrich, 2006). 
Begreppet motivation används för att förklara hur individer påverkas emot vissa mål och även 
ifrån dem, begreppet ses som en process som påverkar riktning, uthållighet och styrka i ett 
målinriktat beteende (Passer & Smith, 2011). Det är även ett begrepp som är centralt för att 
förstå ett beteende och dess orsaker och en nödvändig drivkraft för många situationer. 



Att vara arbetssökande  3 
 
 

 

 
 

Tidigare beskrevs motivation som en del utav individens personlighet och att vissa individer 
hade mer eller mindre utav det, de individer som hade mindre motivation ansågs vara 
svårmotiverade. Idag beskrivs motivation mera som en ständigt pågående process med en 
mera dynamisk syn på begreppet, där situation och tidpunkt bestämmer graden utav 
motivation. Det finns utrymme för att påverka motivation i den ena eller andra riktningen 
(Orth-Gomér & Perski, 2008). Gellerman (1995) anser att begreppet motivation är 
missbrukat, det används för ofta och bör bli behandlat med respekt på grund utav att det är så 
mycket som är beroende av det. Med motivation visas skillnaden mellan att göra det minsta 
möjliga man kan till att göra allt man faktiskt förmår att göra. Att motivera människor med 
samma metod fungerar inte varje gång, det är människor för komplicerade och olika för. 
Verklig motivation handlar om att göra individer produktiva, inte om att göra dem glada 
(Gellerman, 1995). 
 

Teoretiska perspektiv på motivation 
 
Styrka och inriktning hos ett målinriktat beteende bestäms utav hur starka individens 
förväntningar är på att beteendet skall leda till ett visst mål. Det här är innebörden utav det 
Kognitiva perspektivet. Har individen starka förväntningar och ett högt värderat mål så leder 
det till hög motivation, om individen har svaga förväntningar samt lågt värderat mål leder det 
till svag motivation (Karlsson, 2007). Om en individ inte känner någon inspiration till 
handling karakteriseras denne som omotiverad, de individer som istället är aktiverade till att 
slutföra en uppgift anses vara motiverade (Deci & Ryan, 2000a; Passer & Smith, 2011).  
Enligt kognitiva teorin behöver individen veta att det är värt mödan att lägga ner stor kraft på 
att fullfölja en uppgift, jämfört med att individen inte tror att insatsen leder någon vart. 
Individen behöver känna att motivationen kommer ifrån dem själva till att prova något nytt, 
det bör inte endast vara ett utifrån tvingande krav (Lantz & Friedrich, 2006).  
 
Expectancy Value Theory (förväntning och värde teori) är skapad utav mätning av motivation 
i arbetslivssammanhang, teorin undersöker arbetslöshetseffekter. Teorin syftar på att individer 
är rationella, logiska och kognitiva, vi tänker på hur mycket vi vill få ut innan vi utför en 
handling. Teorin innefattar tre olika sorters motivation: förväntningar, med vilket menas ifall 
vissa handlingar leder till ett mål, instrumentellt, får vi viss belöning utav utförd 
arbetsprestation, samt värde, hur högt värdesätter vi det.  Desto mera individen värdesätter sin 
arbetsprestation eller sitt arbetssökande desto mera motivation skapas. Om individen tror att 
den kommer att uppnå det förväntade resultatet skapas hög motivation (Feather, 1992). En 
kognitiv ansats på värdeteorin innebär att målinriktat beteende fastställs gemensamt utav 
styrkan av den berörda personens förväntningar att vissa beteenden kommer att leda till ett 
mål. Förväntan och värde multipliceras, vilket ger följande ekvation: Motivation = 
förväntning * värde (Passer & Smith, 2011). 
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Individer är antingen motiverade att utföra en handling för sakens skull eller för att individen 
har ett genuint intresse utav det enligt Self determination theory (självbestämmande teori). De 
val som individer gör är bakgrunden till motivation. Teorin bygger på att individer agerar 
aktivt eller passivt, beroende på de sociala förhållanden som individen lever inom. 
Självbestämmandeteorin skiljer sig från andra teorier eftersom den utgår från psykologiska 
behov, och har sin utgångspunkt i om en individ lyckas tillfredställa behoven eller inte. 
Individer har tre psykologiska behov som är medfödda: kompetens – upplever individen att 
den har kompetens som krävs, självbestämmande – att individen upplever självständighet vid 
beslutstagande och släktskap – att individen upplever trygghet i sin omgivning. Dessa 
antingen minskar eller ökar vår motivation. När de här faktorerna uppfylls bidrar det till ökad 
motivation för individen, om behoven motarbetas så kan det bidra till negativa konsekvenser 
för den fysiska och psykiska hälsan (Deci & Ryan, 2000b; Passer & Smith, 2011).  
 
Enligt David McClellands behovsteori som avser de mänskliga behoven, delas behoven in i 
tre huvudtyper: maktbehov, kontaktbehov och prestationsbehov. Individer med starkt 
maktbehov vill ha eget inflytande, gärna ha eget ansvar och vill få igenom sina idéer. Dessa 
individer siktar gärna emot ledande positioner inom arbeten och attraheras utav att ha kontroll 
över andra. Individer med starkt kontaktbehov är beroende av kontakt och nära umgänge med 
andra människor och de individerna vill gärna vara omtyckta utav andra samt undvika 
konflikter. Individer med starkt prestationsbehov vill känna personligt ansvar för att 
problemet blir löst och dessa individer kännetecknas som kreativa och inriktade emot mål. 
McClelland anser att en människa i en prestationssituation alltid dras mellan hoppet om 
framgång och fruktan för att misslyckas (Jacobsen & Thorsvik, 1998; Kaufmann & 
Kauffman, 2005). Individer har inte bara olika mängder utav motivation utan även olika typer 
utav det (Deci & Ryan, 2000a; Passer & Smith, 2011). Det finns fyra olika 
motivationskombinationer enligt McClelland, personlighetstyp A motiveras av starkt hopp om 
framgång, men hålls tillbaka av stark fruktan för att misslyckas. Den personlighetstypen 
klarar sig relativt bra men har en tendens att gasa och bromsa samtidigt. Personlighetstyp B 
klarar sig bäst i en prestationssituation eftersom han eller hon har starkt hopp om att lyckas 
samtidigt som individen inte är rädd för att misslyckas. Den här personlighetstypen har mer 
energi att ge till uppgifter eftersom han oroar sig minst. Personlighetstyp C och D saknar det 
starka hoppet om framgång och typ D är även mycket rädd för att misslyckas och blir 
hämmad av fruktan. Personlighetstyp C är likgiltig och saknar motivation, där både fruktan 
för nederlag och hopp om framgång är låg (Gjerde, 2004). 

När en individ arbetar mot ett bestämt mål utgör det den centrala motivationskraften enligt 
Målsättningsteorin. Målen talar om för individen vad den behöver göra och vilken insats som 
är nödvändig för att nå dit. De viktigaste principerna i teorin är att specifika mål främjar 
prestationen bättre än generella mål, svåra mål har större motiverande effekt än lättare mål 
samt att feedback leder till större prestation än för de individer som saknar feedback. 
Målsättningsteorin utgår från två viktiga faktorer, den första är målförpliktelse, vilket innebär 



Att vara arbetssökande  5 
 
 

 

 
 

att individen känner sig förpliktad att följa målsättningen och inte förändrar eller överger den. 
Den andra viktiga faktorn handlar om individens självförmåga, vad den enskilde individen 
tror att han eller hon kan klara av i förhållandet till en uppgift. En individ med hög 
självförmåga har en upplevelse om sig själv att vara kompetent och skicklig medan en individ 
med låg självförmåga tvivlar på sin kompetens. Individer med låg självförmåga tenderar att 
sänka sina mål eller ge upp helt (Kaufmann & Kauffman, 2005; Lantz & Friedrich, 2006). 
Bland individer som har varit arbetslösa i tre månader efter den första kontakten med 
arbetsförmedlingen så är motivationskontroll den enda faktorn som förutsäger intensiteten på 
ett jobbsökande. Motivationskontroll är en benämning på hur skicklig individen är på att sätta 
upp mål, hantera sin miljö samt upprätthålla sina sökinsatser under tiden som arbetssökande. 
Om individen har en stark förmåga att upprätthålla sin motivation för arbetssökande med 
hjälp utav målsättning och planering så kan det vara utav större vikt än individens effektivitet 
vid arbetssökande (Kanfer, Rotundo, & Wanberg, 1999). Att sätta upp mål är en metod som 
har stor effekt. Motivation handlar om strävan efter definierbara mål, det ger impulser till 
målinriktad beteende. En av mekanismerna bakom effekten utav målinställning är 
själveffektivitet, tron att individen är kapabel att utföra de specifika beteenden som krävs för 
att uppnå sina mål. Positiv själveffektivitet är relaterat till framgång och uppnådda mål 
(Passer & Smith, 2011). 

Motivation och känslomässiga upplevelser för arbetssökande 
 
Rollen som arbetssökande kan innebära en stor påfrestning för individer, exempelvis i form 
av psykisk press (Kanfer, Rotundo, & Wanberg, 1999). De arbetssökande individer som 
självständigt kan behålla sin motivation vid misslyckande utav arbetssökande, är individer 
som är benägna att fungera fullt ut även om situationen präglas utav stress och saknad utav ett 
arbete. Tiden efter att en individ har förlorat sitt arbete kan vara svår psykiskt, tiden kan 
präglas utav stress och det kan även kännas som ett slag emot individens ego. Vissa perioder 
kan upplevas deprimerande, dels utav det ekonomiska hotet men även brist på struktur och 
tillfredställelse i vardagen. Alla individer är olika och medan en individ söker arbeten 
effektivt så slutar en annan att söka arbeten. Vissa individer kan möjligen känna sig befriade 
ifrån ett ansvar och stress vilket ger dem möjlighet att ägna sig åt andra intressanta aktiviteter. 
Om arbetssökande inte söker arbeten eller åtminstone på ett väldigt begränsat vis kan det bero 
på att de upplever låg motivation. Den arbetssökande har då låga förväntningar på att 
sökandet kommer att leda till ett arbete (De Witte, De Witte, Deci, Lens, & Vansteenkiste, 
2004).  

Många arbetssökande individer har realistiska förväntningar om att hitta ett arbete, men så 
många som 40 % missbedömer sina chanser till arbete. De individer som överskattar sina 
möjligheter bekymras mindre av situationen än dem som underskattar möjligheten att få ett 
arbete. Arbetssökande som har en realistisk bild utav sina chanser till arbete, upplever 
situationen mindre påfrestande än de som är medvetna om att de har mindre chans att få 
arbete. Arbetssökande kan aktivt söka efter arbete och/eller försöka anpassa sig till situationen 
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för att skydda sitt personliga välbefinnande. Arbetssökandes beteende kan variera mellan 
olika tidpunkter beroende på hur individen bedömer sin egen möjlighet till att få ett arbete 
(Bolinder, 2006).  Förväntningar på att finna ett arbete samt aktivitet att söka dem minskar ju 
längre tid en individ är arbetslös (Rantakeisu, Starrin, & Hagquist, 1996). Har en individ varit 
arbetssökande tidigare i livet så är risken stor att individen kommer att ha fler arbetslösa 
perioder i sitt liv (Axelsson & Ejlertsson, 2002). I en studie i Sverige 1998 som genomfördes 
under tre månader undersökte kopplingar mellan självrapporterad hälsa, självkänsla och 
socialt stöd för arbetssökande unga individer. Studien visade att de arbetssökande individerna 
hade mer problem med hälsan jämfört med andra individer som hade arbete eller studerade. 
Depression och rastlöshet var två faktorer som var överrepresenterade bland arbetssökande. 
Det visade sig även att stöd ifrån den sociala omgivningen är viktigt. De individerna med 
lägst självkänsla och litet stöd visades vara särskilt sårbara i en situation utav arbetslöshet 
(Axelsson & Ejlertsson, 2002). 

Långtidsarbetslösa individer har allvarligast risk för psykisk ohälsa. De kan uppleva en form 
utav nedbrutenhet och brist på självkänsla vilket kan öppna upp för andra typer utav 
sjukdomar. En studie om samband mellan arbetslöshet och antal nyintagningar på en 
psykiatrisk klinik som pågick mellan 1841 – 1967 visade en signifikant korrelation (Olsén, 
1985). Fler studier på arbetslöshet och depressivitet har även de visat på en signifikant 
korrelation. Även om förhållanden så som personlighetsdrag kan inverka så slår 
arbetslösheten igenom och förorsakar depressioner. Symtom som depression och stress 
utvecklas på olika vis och i olika omfattning men de uppträder oftare bland arbetslösa än 
bland icke – arbetslösa enligt statistik (Olsén, 1985; Rantakeisu, 2002; Hammarström, 
Mehmed & Strandh, 2010). Individens ekonomiska situation och att kunna planera sin egen 
framtid har stor betydelse för arbetslöshetens effekter för individens välmående. Det kan även 
ligga skuld i att behöva vara den familjemedlem som är skyldig till att familjen hamnar i en 
kris och därmed tvingas bryta upp ifrån sina rötter och till exempel tvingas byta bostad 
(Rantakeisu, 2002). 

Bland arbetslösa individer som redan mår bra under sin arbetslöshet visar forskningsresultat 
på att deras välbefinnande förbättras ytterligare om de individerna får arbete. Bäst resultat på 
ett ökat välbefinnande finns hos de individer som underskattat sina jobbchanser men sedan får 
ett arbete. Om individerna har realistiska förväntningar är det bra för deras välbefinnande, 
samt om de har positiva förväntningar så reducerar det den negativa stress som de kan 
uppleva. Mår även den arbetssökande individen bra vid sitt första intervjutillfälle så ökar det 
chansen till att få ett arbete (Bolinder, 2006). 

Copingstrategier 
 
När individer är arbetslösa har Bolinder (2006) funnit två olika copingstrategier: att lägga 
energi och fokusera på att söka arbete eller att välja att undvika den obehagliga verkligheten. 
Att aktivt söka en lösning kontra att undvika stressfaktorn. Att ta avstånd är relaterat till 
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positiv effekt på psykisk hälsa, samt att vara aktiv och söka arbete påverkar effekten på den 
psykiska hälsan negativt. Förklaringen kan vara att om en individ söker arbete aktivt så krävs 
det tid och ekonomiska kostnader vilket kan resultera i frustration. Det ger en ny källa till 
stress för individen själv. Om individen istället anpassar sig till sitt nuvarande liv kan det 
resultera i känslomässig stabilitet. Dessa två copingstrategier kan dock samexistera, individer 
kan använda sig utav båda strategierna för att hantera en långvarig arbetslöshet. 
Avståndstagande är en anpassningsbar funktion för att minska negativa känslor framkallade 
utav arbetslöshet, problemen med arbetslösheten kan underlättas genom att se det ifrån den 
ljusa sidan eller genom att distansera sitt arbetssökande. Det skall dock skiljas ifrån att 
hantera en arbetslöshet med att önska att situationen ska vara över och undvika den igenom 
att röka, sova mera eller undvika andra människor (Leung & Lin, 2010). För att förebygga 
negativa konsekvenser utav att vara arbetslös så är det positivt att främja individens känsla 
utav kontroll, genom att underlätta med vidareutbildning eller omskolning. Känsla utav att ha 
kontroll ökar individens psykiska välbefinnande och det kan även fungera mot negativ stress 
(Bolinder, 2006). 

Motivation och känslomässiga upplevelser vid kontakt med Arbetsförmedlaren 
 
När en arbetssökande ska söka arbete så har individen en arbetsförmedlare till sitt förfogande, 
den upplevelse som den arbetssökande får av sin arbetsförmedlare har betydelse för hur 
relationen dem sinsemellan utvecklas (Birnik, 2010). Om en individ vill motivera en annan 
individ så krävs det kommunikation, motivation är otänkbart utan kommunicering. Att 
kommunicera på rätt sätt kan dock vara svårt eftersom att arbetsförmedlaren befinner sig i 
maktställning och kan sakna brist på att lyssna (Gellerman, 1995). Den arbetssökande har 
förväntningar som påverkar hur denne uppfattar och förhåller sig till det som utspelas i en 
handledningsprocess. Det kan skapa svårigheter om arbetsförmedlaren förväntar sig att den 
arbetssökande skall lösa problemen själv och samtidigt som den arbetssökande har samma 
förväntningar på sin arbetsförmedlare (Birnik, 2010). För att kunna bli vägledd krävs det att 
arbetsförmedlaren har utgångspunkt på individens förutsättningar, mål och kompetens. När en 
individ får möjlighet och hjälp att beskriva sin kompetens så kan individen ofta upptäcka att 
den kan mer än den tror själv, vilket kan öppna för nya möjligheter till arbete. Motiverande 
arbete baseras på att stärka individens tilltro till sin egen förmåga, först när den arbetssökande 
är motiverad så kan man börja verkställa en plan för att nå målet med vägledning. Den egna 
personliga tilltron som den arbetssökande har är utav stor betydelse för ifall individen 
kommer att söka arbeten aktivt (Lantz & Friedrich, 2006). Arbetsförmedlaren kan stödja den 
arbetssökande genom att informera om möjligheter och begränsningar som påverkar chansen 
att få ett arbete. Arbetssökande individers förväntningar på att vara arbetssökande skiljer sig 
åt och det speglar även deras behov utav stöd från arbetsförmedlaren. Utgångspunkten bör 
vara att arbetsförmedlaren utgår ifrån arbetssökandes upplevelser utav situationen (Bolinder, 
2006). Målet med en vägledares tjänster är att skapa förutsättningar som behövs för att stärka 
individens tilltro till sin egen förmåga (Lantz & Friedrich, 2006). Det kan bli för mycket 
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fokus på olika metoder i samband med coaching och det är viktigt att arbetsförmedlaren har 
fokus på vad det egentligen handlar om, att hjälpa den arbetssökande att hjälpa sig själv 
(Gjerde, 2004).  

Den som vägleder och den som vägleds behöver mötas både intellektuellt och känslomässigt. 
Att se den arbetssökande samt ha intresse för individen är arbetsförmedlarens ansvar (Lantz & 
Friedrich, 2006). Ett sätt att skapa motivation kan vara att ge lite kritik men mycket beröm 
(Gellerman, 1995). Det är även utav stor vikt att den som coachar agerar en form utav 
bollplank till den behövande individen. Att veta vad man vill i livet kan vara svårt för den 
arbetssökande och en uppgift för arbetsförmedlaren kan då vara att ställa frågan: Vad vill du? 
Och sedan ge ett brett informationsunderlag så att den arbetssökande kan fatta ett beslut. Det 
är viktigt att arbetsförmedlaren aldrig tar över beslut ifrån den arbetssökande genom att 
övertala (Lantz & Friedrich, 2006).  

Fokusering på att skapa goda relationer samt fokusering på en individs känslor benämns som 
sociemotionellt. Om ett samtal hamnar i obalans och fokuserar mer på uppgiftsinriktade 
aspekter och det socioemotionella saknas så kan den arbetssökande uppleva att sina känslor 
begränsas. Det socioemotionella utbytet dem sinsemellan har inget egetvärde i sig men är en 
nödvändig förutsättning. Det finns fyra olika byggstenar är viktiga för arbetsförmedlaren att 
reflektera kring vid vägledning för att stärka individens kraft, motivation, personlig 
initiativkraft, individens tilltro till sin egen förmåga samt tilltro till den egna kompetensen. 
Det är viktiga delar att diskutera för att urskilja om den arbetssökande behöver mer stöd inom 
något särskilt område. För att det här skall fungera behöver även arbetsförmedlaren ha djupa 
kunskaper i vad motivation innebär. Motivation för att prova något nytt bör inte endast vara 
ett utifrån tvingande krav (Lantz & Friedrich, 2006).  

Ovanstående text visar att motivation driver individer till somliga handlingar och bort ifrån 
andra, har individen ett högt satt mål så ökar det motivationen. Motivation till att prova något 
nytt för individen bör inte endast vara ett utifrån tvingande krav. Det finns tre medfödda 
psykologiska behov som bör vara uppfyllda för att öka individens motivation, det är 
kompetens, självbestämmande och trygghet i sin omgivning. Desto mer en individ värdesätter 
sitt arbetssökande desto mera motivation skapas. Om individen är arbetssökande under en 
längre period så minskar aktiviteten att söka arbete samt förväntningar på att finna ett arbete. 
Det är även vanligt att om en individ har varit arbetssökande tidigare i livet så ökar risken för 
att bli det igen. Arbetslösheten för en individ kan präglas utav stress, depression och rastlöshet 
och tidigare forskning tyder på att arbetssökande individer har mer problem med hälsan 
jämfört med de individer som arbetar. Den arbetssökande kan antingen välja att fokusera på 
att söka arbete eller välja att fly ifrån verkligheten. Upplevelsen som den arbetssökande får 
utav sin arbetsförmedlare har betydelse för hur deras relation skall utvecklas och 
kommunikation mellan den arbetssökande och arbetsförmedlaren är grunden till motivation.  
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Syfte 
 

Syftet är att undersöka motivation och känslomässiga upplevelser hos arbetssökande individer 
samt upplevelser utav kontakten med arbetsförmedlaren.  

Metod 
 

Studiens vetenskapsteoretiska huvudinriktning är hermeneutisk. Som vetenskapsteoretiskt 
synsätt syftar hermeneutiken till metoder om förståelse och tolkning. En individs förförståelse 
växer genom ny erfarenhet och möten vilket i sin tur leder till ny förståelse. 
Forskningsansatsen i studien är fenomenologisk vilket innebär att undersöka vad som är 
essensen av individers upplevelse av ett visst fenomen. Intresset är att försöka förstå ett 
fenomen utifrån en arbetssökande individs perspektiv, genom beskrivning gällande deras 
motivation och känslomässiga upplevelser samt hur kontakten med arbetsförmedlaren 
upplevs. Fenomenologi syftar även till att beskriva det psykologiska fenomen som upplevs, 
hos deltagarna (Cohen, Manion, & Morrison, 2007).  

Deltagare 
 
Två män och två kvinnor har deltagit i studien. Deltagarna har valts genom 
bekvämlighetsurval. Urvalet av deltagare kontaktades via telefon som sedan resulterade i ett 
möte. I studien har deltagarna godkänt användandet utav deras riktiga namn, deras ålder och 
tiden de har varit arbetssökande. Deltagare var: 

1. Emma, 26 år, arbetslös sedan nio månader. 

2. Tomas, 47 år, arbetslös sedan fyra månader. 

3. Annika, 27 år, arbetslös sedan tre månader. 

4. Martin, 27 år, arbetslös sedan åtta år i perioder. 
 

Datainsamling 
 
Studien syftar till det kvalitativa perspektivet som grundas på att studera hur människor tolkar 
och uppfattar världen (Backman, 2008). Kvalitativa studier syftar även till att skapa förståelse 
för den man intervjuar och den situation som denne befinner sig i (Friberg, 2006). Ämnet för 
studien valdes för att nå en djupare kunskap om hur motivation och känslor vid arbetslöshet 
upplevs. Samt hur relationen till arbetsförmedlaren upplevs och dess betydelse i en situation 
utav arbetslöshet. Studien är baserad på intervjuer, att genomföra intervjuer ger en djupare 
förståelse utav en persons beteende och agerande, motiv, erfarenheter och upplevelser. 
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Intervjuernas syfte är att få en förståelse hos den enskilda individens självkännedom om 
motivation och känslomässiga upplevelser samt dess betydelse för arbetssökande i förhållande 
till kontakten med arbetsförmedlaren (Patel & Davidson, 2008). Intervjun är varken ett 
vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär utan har ett syfte, den bör vara halvstrukturerad 
och fokusera på vissa teman och sedan skrivas ut och analyseras (Kvale, 2009). Data 
samlades in genom intervjuer som genomfördes med hjälp utav en intervjuguide som innehöll 
semistrukturerade frågor som var formulerade i förväg. Under intervjuernas gång ställdes det 
följdfrågor och nya frågor, frågorna har inte ställts i samma ordning till de olika deltagarna 
utan de har anpassats till hur intervjuerna utvecklats. Intervjuerna började med breda och 
öppna frågor för att sedan bli mer specificerade mot slutet, en såkallad tratt - teknik.  Det här 
för att få veta vad som var viktigast för deltagarna. Strax innan intervjun avslutades så 
tillfrågades alla deltagare om de själva ville tillägga något till intervjun (Langemar, 2008).  

De teman som är relevanta för studien är motivation, känslomässiga upplevelser, och 
arbetsförmedlarens tillvägagångssätt. Under varje tema är det mindre delområden. Inom temat 
motivation var delområdena, förväntningar, behov, självbestämmande och målsättning. Under 
förväntningar ställdes frågor om deltagarnas mål för att finna ett arbete och deltagarnas 
inspiration för att nå sina mål samt hur deltagarna värdesätter sitt eget arbetssökande. Under 
temat behov ställdes frågor om hur deltagarna upplever att de vill ha eget inflytande och eget 
ansvar samt hur pass viktigt det sociala umgänget är för dem (se bilaga 1). Deltagarna fick 
även ringa in sin egen personlighetstyp (Gjerde, 2004) genom en bild som visades för dem, 
för att urskilja vilken personlighetstyp deltagarna är (se bilaga 2). Under temat motivation 
frågades det även om deltagarnas självbestämmande i form utav olika faktorer som kan öka 
individens motivation, vilka är kompetens, självständig i beslutsfattande samt trygghet i 
omgivning. Inom målsättingsteoretiska perspektivet frågades deltagarna hur de ser på att 
arbeta emot mål samt vem som sätter målen. Under temat känslomässiga upplevelser var 
delområdena stress, depression och copingstrategier. Deltagarna fick frågor om hur deras 
situation upplevs psykiskt, samt hur avsaknad utav struktur yttrar sig på temat stress. Vidare 
frågor under temat är i fall deltagarna har upplevt depression och rastlöshet under sin 
arbetslöshet och hur det i så fall yttrar sig. Samt hur deras stöd ifrån omgivningen påverkar 
deras arbetslöshet. Inom temat copingstrategier så frågades deltagarna om de har någon 
strategi för att nå ett arbete samt hur den ser ut. Under temat arbetsförmedlarens 
tillvägagångssätt finns områden som upplevelse, vägledning, kommunikation, intresse, 
samtalsinriktning och förutsättningar.  Under upplevelse ställdes frågan om vilka 
förväntningar deltagarna har på sin arbetsförmedlare. På vägledning så frågades det om hur 
deltagarna upplever att arbetsförmedlaren vägleder dem i arbetssökandet. På temat 
kommunikation fick deltagarna berätta om hur de upplever sin kommunikation med sin 
arbetsförmedlare. På temat intresse så fick deltagarna berätta om på vilket vis 
arbetsförmedlaren visar intresse för dem. På tema samtalsinriktning så frågades hur 
inriktningen ser ut i deras samtal samt hur fördelning på kritik och beröm visar sig. Studien 
stöder sig på deltagarna egen uppfattning om vad begreppet motivation och känslomässiga 
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upplevelser betyder för dem. Intervjuerna varade i cirka en timme per respondent. Slutligen så 
fick deltagarna berätta om hur arbetsförmedlaren skapar förutsättningar för att få ett arbete. 
De frågor som ställts till deltagarna är relaterade till den teoretiska bakgrund som studien 
grundar sig i och kommer att presenteras löpande i resultatet, frågorna finns i intervjuguiden 
(se bilaga 1). De frågor som däremot inte ansågs vara relevanta för studien finns även de att ta 
del utav i intervjuguiden för läsaren (se bilaga 1). De frågorna diskuteras även vidare i 
metoddiskussionen. Innan intervjuerna genomfördes så utfördes en testintervju på varandra 
för att öka kvalitet och validitet. Intervjuerna genomfördes på olika platser, dels i 
respondentens hemmiljö, samt dels på ett café i lugn och ro. Under intervjuerna användes 
diktafon. Begreppet motivation eller känslomässiga upplevelser förklarades inte för 
deltagarna innan intervjuerna, det för att inte begränsa deltagarnas berättelser utav deras 
upplevelser. Det finns fyra etiska principer som utgör en riktlinje för forskaren och den som 
deltar i undersökningen. Syftet med dessa innebär också att ge insikt i forskarens eget 
ansvarstagande.  De fyra huvudkraven benämns som sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 
konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa principer och rekommendationer är följda.  

Analys 
 
Studiens analys är teoristyrd och tematisk, vilket innebär att data strukturerats utifrån teman, 
de teman var i förväg bestämda utifrån vår teoretiska bakgrund. Det innebär att studien har en 
deduktiv utgångspunkt. Att genomföra en teoristyrd tematisk analys är ofta mer komplicerat 
och används när man vill utgå ifrån tidigare forskningsresultat samt har ett bestämt fokus som 
studien skall inriktas på (Langemar, 2008). Materialet transkriberades ordagrant till skriven 
text, syftet med transkribering är att ge en bättre överblick över intervjumaterialet och för att 
tydligare kunna se de mönster som framträder. Resultatet har sammanställts och analyserats 
utifrån de olika temana genom att se det transkriberade materialet för varje tema. I vissa fall 
har vi sett att deltagarna är eniga i sina upplevelser, i andra fall ser vi att det finns skillnader 
och även det har tagits upp i resultatet.  
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Resultat 
 

Syftet är att undersöka motivation och känslomässiga upplevelser hos arbetssökande individer 
samt upplevelser utav kontakten med arbetsförmedlaren. Resultatet presenteras i löpande text 
nedan med rubriker för varje tema. Resultatet innehåller även citat för att ytterligare 
tydliggöra deltagarnas upplevelser för läsaren. 
 

Motivation 
 
Under det här avsnittet synliggörs deltagarnas upplevelse utav motivation samt betydelsen 
utav det för arbetssökandet.  
 

Förväntningar 
 
Förväntningar på att få ett arbete kan variera och det som framkommer i deltagarnas svar 
angående förväntningar på att få ett arbete är att deltagarna anser sig ha höga förväntningar. 
En annan upplevelse är att en deltagare anser sig ha låga förväntningar som grundar sig i att 
den deltagaren saknar gymnasieutbildning.  

”Det är klart att man har jättestora förväntningar nu när man har gått en utbildning och 
obehöriga lärare ska bort. Då har man ännu större förväntningar. Det ser lite ljusare ut” 
(Annika) 

”Ja alltså jag vill ju jättegärna få ett arbete men sedan är det ju oftast det här med att man 
måste ha utbildning och det här med ju, så det är ju lite svårt. Ja eftersom jag inte har gått ut 
gymnasiet och det så har jag ju den grejen liksom, så jag har ju rätt mycket att läsa upp och 
så. Så helst skulle man ju vilja att det låg ett bananskal som man kunde glida in på ” (Emma) 

Deltagarna fick frågan om vad de har för mål för att det skall leda till ett arbete. Deltagarna 
upplever sig ha olika mål för att nå ett arbete. En deltagare berättar om att läsa upp betyg samt 
studera vidare för att kunna nå ett arbete. En annan deltagare berättar att målet är att ringa ofta 
till olika arbetsgivare och att arbetsmarknaden skall ändras. Ytterligare en deltagare svarar att 
målet är att utbilda sig inom det område som individen är intresserad utav, för att tillslut 
kunna så mycket som möjligt inom en viss sektor.  

 […Jag försöker ju röra på mig och få lite inspiration både när det gäller idrotten för just nu 
går jag runt lite i tankarna att jag skulle få ett jobb på gymnasiet där min gamla idrottslärare 
skall gå i pension…] (Annika) 

Deltagarna berättade om deras inspiration för att nå deras mål. Att nå sina mål kan göras på 
flera olika vis, en deltagares upplevelse är att inspirationen kommer genom att man upplever 
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ett tvång, att enda vägen till ett arbete att studera. Det är också så att en deltagare väljer att 
hålla sig i form för att kunna prestera och vara en förebild i det arbete som passar den 
utbildning som deltagaren har. En deltagare berättar att inspirationen kommer ifrån att 
deltagaren vill ha det bra senare i livet som pensionär. En annan deltagare upplever att 
inspirationen finns i att deltagaren hoppas på att arbetsmarknaden skall förändras så att det 
skapas fler arbeten.  

På frågan om deltagarna har upplevt utifrån tvingande krav i sin situation som arbetssökande 
svarar en deltagare att det finns inga krav utifrån som upplevs som pressande. Andra deltagare 
berättar om sina upplevelser gällande utifrån tvingande krav på dem som kan vara att tvingas 
söka arbeten i hela Sverige vilket blir ett problem genom flytt till exempel för de deltagarna 
som har bostad samt sambo med arbete i sin hemkommun. 

[…man såg det där skräckscenariot att jag kommer att få sätta mig i Haparanda och bli 
lärare…] (Annika)  

Deltagarna berättade om hur de värdesätter sitt eget arbetssökande, om det är högt eller lågt 
och om det leder till arbete eller inte. Deltagarna svarar att deras arbetssökande lönar sig 
genom att det resulterar i anställningar gällande sommarjobb som snart skall påbörjas och att 
de värdesätter därmed arbetssökandet högt.  En deltagare upplever dock att arbetssökandet 
värdesätts lågt eftersom att det endast resulterat i sommarjobb år efter år istället för en fast 
anställning. 
 

Självbestämmande 
 
Det talades om för deltagarna att det finns tre faktorer som kan öka motivationen och det är 
om individen upplever sig ha den kompetens som krävs för de arbeten som söks, att individen 
upplever sig självständig vid beslutsfattande, samt om individen upplever trygghet i 
omgivningen. Svaren visar att alla deltagarna upplever sig själva som kompetenta för de 
arbeten som de söker. 

[…jag söker inga jobb som jag inte är kompetent för…] (Martin) 

[…när jag skickar ansökan så känner jag inte att jag saknar kompetens…] (Annika) 

Även att vara självständig i sitt beslutsfattande är något alla i studien upplever sig vara.  

[…som lärare måste du ju kunna fatta egna beslut så det har man ju prövat på hela tiden…] 
(Annika) 

[…dem tycker att man ska söka allt men sådana jobb söker inte jag, det vet jag ju inte om jag 
klarar av…] (Thomas) 
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Deltagarna upplever sig känna trygghet i sin omgivning, en upplevelse är dock att man som 
person aldrig ska lita på någon annan än sig själv.  

Behov 
 
Deltagarna fick berätta om på vilket vis de upplever att de vill ha makt i form utav eget 
inflytande, ansvar och få igenom sina egna idéer. En deltagare berättade att du som individ 
måste visa att du bestämmer själv, för att inte till exempel arbetsförmedlaren ska ta över och 
fatta beslut åt dig. En annan deltagare svarar att det är viktigt med makt och eget inflytande. 
De andra deltagarna svarade att det är okej om någon annan bestämmer. 

Deltagarna fick berätta om vad deras sociala umgänge betyder för dem, alla deltagarna 
upplever att kontakt och umgänge med andra människor är en viktig del i livet som 
arbetssökande.  

”Det betyder mycket, vänner och familj. Mycket stöd runt omkring, särskilt från familjen” 
(Emma) 

[… Det är klart att det betyder jättemycket, jag tycker det är skönt också att man kan träffa 
vänner som kan lyssna på en och ja bara att sitta här och få berätta om min situation…] 
(Annika) 

Deltagarna fick berätta om en situation med personligt ansvar samt på vilket vis det upplevs, 
det är tydligt i svaren om hur alla deltagarna drivs utav det egna personliga ansvaret. Det 
uppskattas. 

[…jag vill gärna ha koll på läget…] (Annika) 

[…du har alltid ett personligt ansvar, jag måste ha full kontroll på min dag…] (Martin) 

[…för att jag ska ha kontroll över allting, så vill ja gärna se så att allt går rätt till liksom. 
Gör så här och så här, går in i minsta detalj, det känns skönt liksom för då har man 
kontroll…] (Annika) 
 

Personlighetstypsbild 
 
Deltagarna fick ringa in sig själva på en bild över fyra olika personlighetstyper som kan 
förekomma i samband med arbetssökandet, i svaren framkommer det tre utav de fyra olika 
personlighetstyperna. En deltagare upplever sig motiveras utav starkt hopp av framgång i sitt 
arbetssökande men hålls tillbaka utav stark fruktan för att misslyckas, det är typ A. En 
deltagare upplever sig har starkt hopp om att lyckas samtidigt som den deltagaren inte är rädd 
att misslyckas i sitt arbetssökande, typ B. Två deltagare upplever sig sakna starkt hopp om 
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framgång och är mycket rädda för att misslyckas i sitt arbetssökande, typ D. 
  

Målsättning 

Svaren på frågan om hur deltagarna upplever att arbeta emot mål i sitt arbetssökande visar att 
alla deltagarna upplever sig ha bestämda mål för att nå ett arbete. En deltagare svarar att ett 
mål är att utbilda sig vidare samt att efter det söka arbete i andra regioner och eventuellt 
därmed flytta dit. Det är även ett mål att söka så många arbeten som möjligt för att komma 
ifrån sin situation som arbetssökande. De mål som arbetsförmedlaren eventuellt sätter upp för 
den arbetssökande upplevs på olika vis utav deltagarna. En upplevelse är att 
arbetsförmedlaren inte alls sätter upp några mål utan att det kommer ifrån individen själv. En 
annan upplevelse är att de målen som arbetsförmedlaren sätter upp inte stämmer överens med 
de mål som den arbetssökande själv har.  

Motivation och känslomässiga upplevelser för arbetssökande 
 
Under det här avsnittet synliggörs deltagarnas upplevelse utav motivation och känslor i 
förhållande till deras arbetssökande. 

Stress 
 
Deltagarna fick berätta om hur de upplever sin situation psykiskt som arbetssökande. Alla 
deltagarna har någon gång under sin tid som arbetssökande upplevt stress. Det har yttrat sig 
genom att deltagarna har brutit ihop och som sedan även lett till en depression. En annan 
deltagare berättar om känslan utav stress ifrån sin omgivning, när vänner skaffar hus och barn 
och deltagaren själv inte har samma möjligheter. Det kan även yttra sig i stress på grund utav 
att ha höga studieskulder samt genom att inte kunna fylla dagarna med sysselsättning. 

Ingen utav deltagarna upplever någon brist på struktur eftersom att de inte upplever att det 
förekommer någon skillnad på att vara arbetssökande mot att vara arbetande. Vardagen 
fortsätter med andra ord som vanligt, de stiger upp på morgonen och försöker hålla sig igång 
genom att ha en vardag som flyter på, en del ägnar sig åt fritidsaktiviteter och en del åt sina 
barn. 

”Nej alltså jag stiger ju ändå alltid upp tidigt på morgonen. Försöker ha en vardag som 
vanligt, jag har inte ro att ligga fram till middag. Upp på morgonen och göra något hela 
dagen så man får dagen till att gå” (Martin) 

Alla deltagarna berättade att de tidigare i deras liv har varit arbetssökande någon period. 
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Depression 
 
På frågan om deltagarna upplevt perioder som arbetssökande som deprimerande och hur det i 
så fall yttrat sig berättar en deltagare om att denne inte har upplevt det alls. De andra 
deltagarna berättar om att de har upplevt någon form utav depression under sin arbetslöshet. 
En deltagares upplevelse är att efter man får ett nej och ytterligare ett nej utav arbetsgivare så 
bildas en depression, du är så väl medveten om att du är arbetssökande. En annan deltagares 
upplevelse är depression på grund utav hänvisning till arbete utav arbetsförmedlaren som den 
arbetssökande själv inte anser sig passa till, vilket då har lett till avstängning ifrån a-kassa. 

[…det tär ju på en, jag då som är nyexaminerad känner frustration för att komma ut och göra 
det jag vill. Jag var deprimerad, man fokuserar så mycket på att vara bitter så man blir 
nästan trött av det…] (Annika) 

Deltagarna frågades om de har upplevt rastlöshet som arbetssökande samt hur det yttrar sig i 
så fall. En upplevelse är att en deltagare har varit rastlös i början på sin arbetslöshet, men att 
det nu har lagt sig. En annan upplevelse är att deltagaren är det på grund utav avsaknad att 
vara igång, och individen upplever en väntan på att dagen skall gå. Andra deltagares 
upplevelser är att det inte är någon skillnad på att vara arbetssökande eller inte.  

På frågan om stöd ifrån omgivningen är viktigt för deltagarna så svarade deltagarna att de 
upplever att de har gott stöd ifrån sin omgivning genom samtal som uppmuntrar dem och det 
ger en känsla utav att det skall lösa sig för dem. 

Copingstrategier 
 
Deltagarna fick frågan om de har någon strategi för att nå ett arbete samt om de söker aktivt 
eller väljer att ta avstånd.  Deltagarna berättar att de söker arbeten hela tiden, inställningen är 
att det ska gå att få ett arbete. 

”Nej nej jag söker hela tiden, det ska gå” (Thomas) 

Deltagarna frågades om de upplever sig själv ha kontroll över sitt arbetssökande, alla 
deltagarna upplever sig själva ha kontroll över sin situation och sitt arbetssökande genom att 
söka de arbeten som läggs ut och att endast söka de arbeten som de själva vill ha. 

”ja det har jag, total kontroll. Alltså du söker jobben du vill ha, du söker ju inte det du inte 
vill ha. Det är ju ingen som ska tala om för dig att detta ska du syssla med” (Martin) 

Motivation och känslomässiga upplevelser vid kontakt med Arbetsförmedlaren  
 
Under det här avsnittet synliggörs deltagarnas motivation och känslomässiga upplevelser i 
kontakt med arbetsförmedlaren och dess betydelse för en relation och samarbetet dem 
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emellan. 
 

Upplevelse 
 
På frågan om deltagarnas förväntningar på deras arbetsförmedlare berättar de alla att de har 
låga förväntningar. Avsaknad utav kontakt med arbetsförmedlaren gör att det blir svårt att 
skapa någon relation, och de önskar mer personlig kontakt. 

[…Ja alltså egentligen så skulle jag vilja ha mera kontakt. Det är ju inte alls mycket kontakt, 
jag vet inte egentligen varför jag har en arbetsförmedlare…](Emma) 

[…alltså jag har inga förväntningar på min arbetsförmedlare, för jag vet att han inte kan 
göra det jag ber honom att göra. Jag gjorde ett reportage med en kvinna i lokaltidningen och 
det tog tre veckor och sedan fick jag i stort sett göra vad jag ville. Då gav jag honom 
förslaget om den här utbildningen och då sa han, ja men att det kan jag väl ordna. Trots att 
utbildningen var i en annan kommun, jag får även milersättning för att köra. Så du har lika 
stor rätt att säga till honom någonting som han har att säga till dig. Tolkningsfrågan idag är 
ju att arbetsförmedlaren är så mycket mer värd än den arbetslöse är, men det ska ju 
egentligen vara tvärtom…] (Martin) 
 

Vägledning 
 
Deltagarna fick svara på hur de upplever att deras arbetsförmedlare vägleder dem i deras 
arbetssökande och de berättar att bristen på kontakt med arbetsförmedlaren gör att det saknas 
vägledning för deltagarna. 

[…det gör dom inte, dem bryr sig inte. De hjälper dig inte med lösningar. Hade de lagt ner 
lite energi och tid på en individ så hade man förmodligen kunnat lösa det mycket snabbare för 
att inte den här personen skulle hamna i aktiviteter istället för att få ett jobb. Idag bollar dem 
bara omkring oss…] (Martin) 
 

Kommunikation 
 
Deltagarnas upplevelse utav kommunikationen med sin arbetsförmedlare är att den är så gott 
som obefintlig. De alla beskriver även att de önskar att de hade mer kontakt med sin 
arbetsförmedlare, och att de i vissa fall väljer att åka till arbetsförmedlingen för att redovisa 
de arbeten de sökt för att få personlig kontakt. En deltagare berättar om att arbetsförmedlaren 
gav honom en lapp med informationen att han skulle höra sig per mail en gång i månaden för 
att arbetsförmedlaren saknade tid för honom. 
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[…jag har en arbetsförmedlare här men henne har jag aldrig träffat, jag vet vad hon heter, 
bara mailat, henne har jag haft i två år. Man känner sig ganska opersonlig, när man ringer 
och ska redovisa sina arbeten…] (Emma) 
 

Intresse 
 
Deltagarna frågades om de upplever att intresse för dem finns utav arbetsförmedlaren, de 
berättar alla att det inte finns, en deltagare berättar även om upplevelsen att de yngre 
arbetsförmedlarna vill visa makt och att deltagaren då upplever att arbetsförmedlaren vill sätta 
åt honom. 

[…Intresse? Nej det känner jag inte att de har, nej. Det känns nästan som att de yngre 
arbetsförmedlarna känner makt och vill sätta åt en på något vis. Jag menar det är väl ingen 
som vill vara arbetslös frivilligt?...] (Thomas) 
 

Samtalsinriktning 
 
Deltagarna berättar att de inte upplever att arbetsförmedlaren ger dem varken kritik eller 
beröm. De berättar att man går dit och redovisar de sökta arbeten och sedan är det tack och hej 
som gäller. Vissa deltagare upplever även att de undrar vad arbetsförmedlaren gör där över 
huvudtaget och att de saknar ett engagemang. 

[…man undrar ju vad de gör där? Liksom varför inte de engagerar sig mer i folk. Det tycker 
jag är konstigt…] (Thomas) 
 

Förutsättningar 
 
Deltagarna fick frågan om hur deras arbetsförmedlare skapar förutsättningar för dem. Ingen 
utav deltagarna upplever att deras arbetsförmedlare har skapat några förutsättningar för att nå 
ett arbete. En deltagares upplevelse är att ha känt tvång att söka arbeten för att inte bli 
avstängd ifrån sin a-kassa, en annan deltagares upplevelse är att coachning inte har skapat 
några förutsättningar. 

 […jag gick på jobbcoachning i grupp, då trodde man ju att då ska man väl få något arbete, 
men då står ju bara den där gubben och pratade där framme om grejer som inte gagnade mig 
något särskilt i alla fall, det kändes lite så meningslöst…] (Emma) 

[…så länge jag har varit arbetslös så har ingen arbetsförmedlare hjälpt mig att hitta ett 
arbete. Det finns inte den tiden att lägga ner…] (Martin) 
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Resultatsammanfattning 
 
Resultatet visar att motivation till att söka arbete krävs hos alla arbetssökande för att lyckas. 
Deltagarna upplever vid sitt arbetssökande att de har uppsatta mål, känner personligt ansvar, 
trygghet i sin omgivning, har förväntningar och upplever sig vara kompetenta för de arbeten 
som söks. Det visar sig dock att vissa deltagare är rädda för att misslyckas i sitt arbetssökande 
samt att de upplever att arbetsförmedlaren inte har samma mål som de själva har. Enligt 
resultatet har alla deltagarna tidigare har varit arbetssökande någon period i livet och 
symptom som stress och depression är vanligt förekommande, deltagarna saknar dock kontakt 
med sina arbetsförmedlare vilket gör att det saknas vägledning. Resultatet visar att deltagarna 
i studien upplever sig ha full kontroll över sitt eget arbetssökande. Resultatet visar även på att 
deltagarna upplever avsaknad utav kontakt med arbetsförmedlaren vilket gör att 
kommunikationen och lyssnandet inte går att bedöma, de upplever avsaknad utav intresse för 
dem själva, samt att samtalen är uppgiftsinriktade och att de saknar den socioemotionella 
biten. Deltagarna kan vidare heller inte uppleva att det skapas förutsättningar för dem att få ett 
arbete. 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med den här studien var att undersöka motivation och känslomässiga upplevelser hos 
arbetssökande individer samt deltagarnas upplevelser utav kontakten med arbetsförmedlaren. 
 

Motivation  
 
Motivation till att söka arbete krävs hos alla arbetssökande för att lyckas (Furnham 2005) . 
Enligt Karlsson (2007) så höjs motivationen genom olika faktorer hos individer, att ha höga 
förväntningar i sitt arbetssökande är en faktor. Deltagarna har berättat om sina förväntningar 
på att få ett arbete som de anser är höga, men en deltagare skiljde sig ifrån de övriga med att 
berätta att hon anser sig ha låga förväntningar vilket leder till låg motivation.  En möjlig 
tolkning är att det innebär att deltagaren genom sina svaga förväntningar även upplever en 
minskad motivation till att söka arbeten. En annan faktor för att uppnå hög motivation är att 
ha högt värderade mål precis som det kognitiva perspektivet i Karlsson (2007) beskriver, alla 
deltagarna i studien berättar om att de har mål uppsatta för sitt arbetssökande. Det kan tolkas 
som att de mål som deltagarna har satt upp är höga, vilket ger deltagarna en högre motivation 
i strävan efter ett arbete. Deci & Ryan (2000a) och Passer & Smith (2011) skriver att om en 
individ inte känner sig inspirerad till handling så blir individen omotiverad vilket kan påverka 
ett arbetssökande. Deltagarna upplever sig inspirerade genom olika faktorer, det kan vara att 
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man vill ha det bra som pensionär vilket innebär att man behöver arbeta för att få pension. En 
annan faktor är att utbilda sig vilket även det kan leda till ett arbete. Deltagarna har inspiration 
för att nå ett arbete vilket resulterar i hög motivation i deras arbetssökande. Enligt Lantz & 
Friedrich (2006) så bör inte motivation till att prova något nytt vara ett utifrån tvingande krav, 
en individ behöver känna att motivationen kommer ifrån en själv och att det finns ett intresse i 
det man skall genomföra. Deltagarna berättade om sina utifrån tvingande krav som kan vara 
tvång att söka arbeten i andra regioner, de upplevelserna medför att motivationen hos 
individerna kan minska utav de kraven som ställs på dem.  

Self determination theory enligt Deci & Ryan (2000b) och Passer & Smith (2011) ökar 
motivationen om en arbetssökande individ upplever sig vara kompetent för de arbeten som 
söks, upplever sig att vara självständig vid beslutsfattande samt om individen upplever 
trygghet i sin omgivning. Alla deltagarna berättade om att dessa faktorer i deras liv är väl 
uppfyllda vilket kan tolkas öka deras motivation i deras arbetssökande och kan underlätta en 
situation utav arbetslöshet. Om arbetssökande värdesätter sitt eget arbetssökande högt så ökar 
även det motivationen enligt Expectancy value theory (Feather 1992), deltagarna berättade att 
de upplever att de värdesätter det högt eftersom att det har lett till ett arbete. En tolkning är att 
eftersom deltagarna har värdesatt sitt eget arbetssökande högt så resulterade det i att 
motivationen ökade och slutresultatet blev därmed en anställning. Men en upplevelse är även 
att det värdesätts lågt eftersom att det endast har resulterat i sommarjobb år efter år, vilket i 
sin tur minskar den arbetssökandes motivation enligt Expectancy value theory. En möjlig 
tolkning är att motivationen sänks eftersom att deltagaren inte tror att den kommer att uppnå 
sitt förväntade resultat, det vill säga att få en fast anställning.  

Människor har tre mänskliga behov enligt McClellands behovsteori (Jacobsen & Thorsvik, 
1998; Kaufmann & Kaufmann, 2005) vilka är makt, kontakt och prestation, vissa deltagare 
anser det vara viktigt att ha makt för att inte arbetsförmedlaren skall ta över och fatta beslut åt 
dem. Andra deltagare anser att det inte är särskilt viktigt med makt utan samtycker till att 
någon annan bestämmer åt dem. Det sociala umgänget betyder mycket i en situation utav 
arbetslöshet för deltagarna, det kan tolkas som att behovet utav det sociala umgänget ökar 
eftersom att individerna är arbetssökande och inte får de behovet tillfredsställt genom ett 
arbete. Tydligt visas även hur uppskattat det är med personligt ansvar i olika situationer för 
deltagarna, det tyder på att de är medvetna om att de själva har ansvar för sitt arbetssökande.  

McClelland skriver att det finns fyra olika motivationskombinationer (Gjerde, 2004) och på 
bilden med dessa personlighetstyper fick deltagarna ringa in sig själva vilken personlighetstyp 
de själva upplever sig att vara i samband med sitt arbetssökande. En deltagare ringade in sig 
själv som den typ som är motiverad utav starkt hopp av framgång, men som hålls tillbaka utav 
stark rädsla för att misslyckas. Det kan vara en nackdel för individens arbetssökande om man 
tenderar att gasa och bromsa samtidigt vilket kan leda till att individen inte kommer framåt i 
arbetssökandet. En utav deltagarna ringade in sig själv som personlighetstypen som har starkt 
hopp om att lyckas och är heller inte rädd för att misslyckas vilket är de bästa 
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förutsättningarna för att lyckas i sitt arbetssökande och få ett arbete. Två deltagare ringade in 
sig själva som personlighetstyperna som saknar hopp om framgång och de är även mycket 
rädda att misslyckas. Att tillhöra den personlighetstypen kan hämma arbetssökandet eftersom 
att individen då kanske söker mindre arbeten. 

Genom att en individ arbetar emot mål i sitt arbetssökande ökar motivationen och främjar 
olika prestationer enligt målsättningsteorin (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Lantz & 
Friedrich, 2006). Deltagarna berättade att de arbetar med målsättning genom vidareutbildning 
eller att söka så många arbeten som möjligt för att slippa vara arbetssökande. Tolkningen är 
att alla deltagarna redan gör det som de kan för att uppnå maximal motivation i samband med 
arbetssökandet. Deltagarna upplevde även att de mål som deras arbetsförmedlare sätter upp 
för dem inte stämmer överens med deras egna uppsatta mål. Vilket kan ha en negativ effekt på 
deras framgång i arbetssökandet eftersom det är viktigt att arbetsförmedlaren inte tar över ett 
beslut från den arbetssökande utan istället fråga individen, vad den vill.  

Motivation och känslomässiga upplevelser för arbetssökande 

Enligt De Witte et al., (2004) så tyder forskning på att om en individ förlorar ett arbete kan 
det ge symtom på stress, även om vissa individer kan uppleva det som befriande. Alla 
deltagare berättade att de har upplevt stress men utav olika anledningar, en anledning kan vara 
stress ifrån sin omgivning och en annan kan vara de höga studieskulder som finns efter en 
avslutad utbildning men även brist på sysselsättning om dagarna. Den här studien är inte 
något undantag ifrån den tidigare forskning som nämnts och som visar att stress är vanligt 
förekommande ibland arbetssökande. Det kan påverka hur en individ hanterar sin situation 
som arbetssökande. Stress över att ha studieskulder som ska betalas tillbaka kan öka en 
individs motivation till att söka arbeten och skapa en vilja att ta sig ifrån den situation som 
den arbetssökande befinner sig i. Brist på struktur kan enligt De Witte et al., (2004) medföra 
att arbetssökande individer saknar tillfredsställelse i vardagen, deltagarna upplever inte någon 
brist på struktur utan alla deltagarna berättade om att de försöker ha en vardag som om de 
arbetade. Det är positivt för deras upplevelse utav situationen som arbetssökande, 
omställningen till att börja arbeta behöver inte bli stor eller upplevas som jobbig om man 
redan har en struktur i sin vardag. Om en individ har varit arbetssökande tidigare, ökar risken 
för att bli det igen skriver Axelsson & Ejlertsson (2002) och det är tydligt i studiens resultat. 
Alla deltagare har någon gång tidigare varit arbetssökande, det kan påverka en individs 
motivation och känslor negativt om man blir besviken på nytt när man åter igen mister ett 
arbete och vet hur påfrestande en vardag utan arbete kan vara.  

Tiden som arbetssökande kan präglas utav problem och depression är en faktor, det här 
kopplas till Axelsson & Ejlertsson, 2002; Olsén, 1985; Rantakeisu, 2002; Hammarström, 
Mehmed & Strandh, 2010. En deltagare upplever sig inte alls ha upplevt depression. En 
tolkning är att deltagaren upplever att bristen på arbete kan vara befriande och därmed 
upplever heller inte situationen som jobbig. Övriga deltagare berättade om det motsatta, de 
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har upplevt tiden som arbetssökande som deprimerande och de individerna riskerar att bli 
sårbara i sin situation som arbetssökande och att det kan leda till nedbrutenhet och brist på 
självkänsla. En annan faktor som är tydlig bland arbetssökande är rastlöshet skriver Axelsson 
& Ejlertsson (2002) att ha ett arbete men sedan mista det gör att dagarna kan upplevas som 
tomma för en individ. Deltagarna berättar om olika upplevelser gällande rastlöshet, en saknad 
på att vara igång men även upplevelser som att det inte är någon skillnad nu emot då. Det är 
olika från individ till individ vad man väljer att fylla sina dagar med, om man får känna sig 
meningsfull genom att göra saker varje dag så minskar det risken för att känna rastlöshet. 
Enligt Axelsson & Ejlertsson (2002) är det viktigt med socialt stöd som arbetssökande för att 
minska sårbarheten för individen, har man lite stöd ifrån sin omgivning är man särskilt sårbar 
i sin situation som arbetssökande. Alla deltagare berättade om deras upplevelse utav stöd ifrån 
sin omgivning, som de anser är uppmuntrande. Det är positivt i deras situation som 
arbetssökande att känna stöd och att det därmed kan öka motivationen till att ta sig ur 
arbetslösheten. Som arbetssökande kan man fokusera på att antingen söka aktivt eller undvika 
situationen som man befinner sig i enligt Bolinder (2006). Forskning visar att söka aktivt kan 
påverka hälsan negativt på grund utav den tid och de ekonomiska kostnader det medför och 
kan leda till frustration och stress. Alla deltagarna berättade att de söker arbeten aktivt hela 
tiden. Det är positivt men det kan även medföra en frustration om det inte resulterar i ett 
arbete då individen lägger ner tid och pengar på arbetssökandet utan att känna att insatsen ger 
utdelning. Det psykiska välbefinnandet ökar för den arbetssökanden om det finns kontroll 
över själva arbetssökandet, alla deltagarna berättade att de upplever sig själva ha kontroll över 
det. De söker endast de arbeten de själva vill ha. Känslan utav att ha kontroll reducerar 
negativ stress (Leung & Lin, 2010), det är positivt att alla deltagarna upplever sig själva ha 
kontroll. Det gynnar dem själva att söka de arbeten de själva vill ha, vilket kan öka deras 
motivation. 
 

Motivation och känslomässiga upplevelser vid kontakt med arbetsförmedlaren 

Enligt Birnik (2010) är den upplevelse som den arbetssökande får utav sin arbetsförmedlare 
viktig för samarbetet dem emellan och för att relationen ska utvecklas. Deltagarna berättade 
att de inte har någon relation till sin arbetsförmedlare och att de saknar personlig kontakt. En 
tolkning är att det är omöjligt att uppnå en relation eftersom att deltagarna själva berättar att 
kontakten är näst intill obefintlig med arbetsförmedlaren. Det är även svårt för den 
arbetssökande att få någon vidare upplevelse utav sin arbetsförmedlare eftersom att kontakten 
saknas. I en förlängning kan det innebära att eftersom deltagarna inte har någon relation kan 
även motivationen sänkas för den arbetssökande som inte upplever något stöd.  

För att skapa motivation krävs det att arbetsförmedlaren stärker den arbetssökandes tilltro till 
sig själv, det sker genom att ha utgångspunkt på individen kompetens, mål och förutsättningar 
(Lantz & Friedrich, 2006). Deltagarna upplever att det saknas vägledning, det kan bero på 
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bristen utav kontakt, vilket innebär att tilltron till individen inte kan stärkas utav 
arbetsförmedlaren och medför därmed även att den arbetssökande inte blir motiverad.  

För att en relation ska utvecklas krävs det kommunikation och enligt Gellerman (1995) så är 
motivation otänkbart utan kommunikation. Deltagarna berättar att deras upplevelse utav 
kommunikation med sin arbetsförmedlare är så gott som obefintlig. De beskriver även att de 
önskar att de hade mer kontakt med sin arbetsförmedlare. Eftersom kontakten mellan 
arbetsförmedlaren och deltagarna saknas, finns det ingen kommunikation dem emellan, vilket 
kan leda till minskad motivation i deras arbetssökande.  

Precis som Lantz & Friedrich (2006) skriver så är det arbetsförmedlarens ansvar att se samt 
visa intresse för den arbetssökande. Det krävs att båda parter möts både intellektuellt och 
känslomässigt. Det är viktigt att arbetsförmedlaren fokuserar på den arbetssökande och att 
hjälpa individen att hjälpa sig själv. Alla deltagarna är överrens om att arbetsförmedlaren inte 
har något intresse för dem. Bristen på intresse från arbetsförmedlaren gör att individerna kan 
uppleva att de är ännu mer utlämnade i sin situation som arbetssökande. 
 
Ett sätt att skapa motivation på kan vara att ge lite kritik men mycket beröm skriver 
Gellerman (1995) . Deltagarna berättade att de inte upplever att arbetsförmedlaren ger dem 
varken kritik eller beröm. En upplevelse är att den arbetssökande undrar vad 
arbetsförmedlaren gör där överhuvudtaget eftersom de saknar ett engagemang från deras sida. 
Det är svårt att bli motiverad och att kunna förbättra sig i sitt arbetssökande om man aldrig får 
någon form utav feedback när man kanske behöver det som mest.  

Enligt Lantz & Friedrich (2006) kan samtalet mellan arbetsförmedlaren och den 
arbetssökande hamna i obalans om det fokuseras mer på uppgiftsinriktade aspekter än det 
socioemotionella. Den arbetssökande kan då uppleva att det emotionella begränsas. 
Deltagarna berättade att det fokuseras mer på uppgifter än på det emotionella vid kontakt med 
arbetsförmedlare. Eftersom det emotionella utbytet dem sinsemellan är en nödvändig 
förutsättning är det är negativt att det saknas. Skapande utav en givande relation skall ge den 
arbetssökande motivation och hjälpa den individen till ett arbete, genom att kunna ha samtal 
om både uppgifter och känslor med arbetsförmedlaren.  

Lantz och Friedrich (2006) skriver att det är arbetsförmedlarens ansvar att skapa de 
förutsättningar som behövs för den arbetssökandes tilltro till sin egen förmåga. Det här kan 
arbetsförmedlaren skapa genom att informera om möjligheter och begränsningar för att det 
ska leda till ett arbete. Alla deltagare är överrens om att deras arbetsförmedlare inte har skapat 
några förutsättningar för att de ska nå ett arbete. Det är svårt att bli motiverad om man inte 
kan få hjälp med de möjligheter och begränsningar som kan finnas för att få ett arbete, 
arbetsförmedlaren bör skapa förutsättningar för den arbetssökande för att individen skall 
kunna nå ett arbete och komma ifrån sin arbetslöshet. 
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Det är viktigt att arbetsförmedlarna kan motivera individerna att inte ge upp sitt sökande, utan 
istället se till behovet hos just den man arbetar med. De arbetssökande individerna är 
ansvariga över sin situation, men även arbetsförmedlaren har ett stort ansvar för att relationen 
ska fungera på bästa sätt, att åtgärderna ska vara anpassade till individerna och att de ger 
resultat. Det är viktigt att möta sina deltagare med respekt, förtroende och ge dem bästa 
möjliga service. Avslutningsvis hoppas vi att den här studien kan vara till nytta för både 
arbetssökande och arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen för att synliggöra vad som kan 
underlätta i situationen för dem båda. 
  

Metoddiskussion 
 
Tillvägagångssättet för studien har varit kvalitativa intervjuer, validiteten har stärkts genom 
att genomföra varsin provintervju på varandra för att upptäcka brister och styrkor eller 
oklarheter i intervjuguiden. Genom tidigare genomförda intervjuer upplever vi själva oss vara 
mer lyhörda i rollen som intervjuare. Kritik som riktas emot studien är att antalet deltagare 
begränsades, det hade kunnat vara möjligt att intervjua fler individer och därmed erhålla ett 
ännu mer omfattande resultat. Vidare kritik är att valet att intervjua två kvinnor och två män, 
syftet för studien var inte att jämföra de båda könen, vilket innebär att det kunde ha valts mer 
slumpmässigt. Intervjuguiden som arbetats fram för att utföra intervjuerna innehöll fler frågor 
än vad som var relevant för studiens syfte, vilket upptäcktes vid resultatskrivningen och den 
togs utav den anledningen bort. Frågan var om vilka metoder deltagarna har haft för att söka 
arbeten. Efter genomförandet utav intervjuerna och resultatet skulle skrivas så förekom det 
från början ett tema till, arbetsförmedlingens tillvägagångssätt. Anledningen till att det temat 
valdes bort var för att deltagarnas berättelse återkom till arbetsförmedlaren och inte 
arbetsförmedlingen i sig. Temat hörde inte till syftet med studien vilket gjorde att det valdes 
bort.  

Genom att ställa frågan om deltagarna ville tillägga något själva till intervjun så kunde det i 
vissa fall urskiljas att det gav ytterligare material till studien, vilket är positivt. De områden 
som ringats in under varje tema har varit betydelsefulla och gjort att materialet har analyserats 
på ett mera strukturerat vis. Deltagarna verkade uppskatta bilden med personlighetstyper, 
vilket gjorde att det övergick ännu mer till ett avslappnat samtal. För att nå syftet med studien 
så gav kvalitativa intervjuer oss en djupare förståelse för individernas upplevelser. 
Egenskaper har upptäckts hos deltagarnas upplevelse gällande motivation och känslor i 
förhållande till arbetsförmedlaren vilket motsvarar det syfte studien har. Observationer eller 
enkäter anser vi inte hade gett oss någon djupare förståelse för individens upplevelse.  

Det fanns en föraning om att miljön vid intervjutillfället skulle spela in och eventuellt kunna 
påverka respondenten negativt. Det fanns ingen möjlighet att genomföra intervjuerna på 
samma plats för alla deltagarna, det upplevs dock inte har haft någon påverkan på deltagarna. 
Alla deltagarna har varit öppna och velat berätta sina upplevelser oavsett miljö. Att arbeta 
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med fenomenologi var ett självklart val på grund utav studiens syfte, avsikten var att se 
upplevelser utav ett visst fenomen. Huvudinriktning hermeneutik används vid förståelse och 
tolkning vilket även det var ett självklart val för att nå syftet med studien. Valet utav tematisk 
analys växte fram efter arbete med bakgrundsfakta som studien grundar sig i. Efter att 
teoridelen var skriven så kom temana fram naturligt att arbeta utifrån. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
 
Den forskning som författarna har tagit del utav inom ämnet motivation och känslomässiga 
upplevelser samt hur relationen med arbetsförmedlaren upplevs anses begränsad. Det bör 
genomföras mer forskning anser författarna, för att se vilket behov de arbetssökande har i sin 
situation som arbetssökande och för att arbetsförmedlare ska kunna bemöta individerna på ett 
utvecklande vis.  Att studera vidare inom samma område som nämnts ovan på en större grupp 
deltagare är utav intresse för att se om upplevelserna skiljer sig åt dem emellan och i så fall 
hur, eller om de är lika varandra i sina berättelser som visats i den här studien.  
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Bilaga 1. Frågemall 
 

 

Motivation 
Förväntningar – Hur ser dina förväntningar ut på 
att få ett arbete? Kan du berätta om du upplevt 
utifrån tvingande krav i din situation? Har du mål för 
att det skall leda dit? Berätta om dem?  Kan du 
berätta hur du värdesätter ditt arbetssökande? Kan du 
berätta om din inspiration till att nå dina mål? 
Behov – På vilket vis upplever du att du vill ha makt 
i form utav eget inflytande, ansvar och få igenom 
dina idéer? Vad betyder socialt umgänge för dig? På 
vilket vis tycker du om att känna personligt ansvar 
för att exempelvis en uppgift blir löst? Berätta om en 
situation med personligt ansvar och hur du upplevde 
den? Personlighetstypsbild! 
Självbestämmande – Det finns tre faktorer som kan 
öka din motivation och det är om du upplever dig 
kompetent för de jobb du söker, känner dig 
självständig när du fattar beslut och om du upplever 
en trygghet i din omgivning. Hur skulle du beskriva 
din syn på dessa faktorer i ditt liv? 
Målsättningsteorin – Hur ser du på att arbeta mot 
mål i ditt jobbsökande? Är det du eller din 
arbetsförmedlare som sätter upp mål i samband med 
arbetssökandet? Hur upplever du det? 

Känslomässiga upplevelser 
Stress – Hur upplever du din situation psykiskt som 
arbetssökande? Om du har arbetat tidigare, kan du 
beskriva hur brist på struktur upplevdes för dig? Har 
du varit arbetssökande någon period tidigare i ditt 
liv? 
Depression – Kan du berätta om du upplevt perioder 
som arbetssökande som deprimerande och hur det 
kändes i så fall? Upplever du dig rastlös och hur 
yttrar det sig i så fall? Hur ser ditt stöd ut ifrån 
omgivningen?  
Copingstrategier – Kan du beskriva din strategi för 
att nå ett arbete? Söka aktivt, ta avstånd? Hur 
upplever du att du har kontroll över ditt 
arbetssökande? 
Metoder – Kan du berätta vilka metoder du har för 
att söka arbeten? 

 
Ålder? 
Arbetslös hur länge? 
Har du varit arbetssökande tidigare? 
 

Arbetsförmedlare 
Upplevelse– Kan du berätta vilka förväntningar du 
har på din arbetsförmedlare?  
Vägledning - Hur upplever du att arbetsförmedlaren 
vägleder dig i ditt arbetssökande?  
 Kommunikation – Hur upplever du 
kommunikationen med din arbetsförmedlare? 
Intresse - På vilket vis upplever du att din 
arbetsförmedlare har intresse för dig?   
Samtalsinriktning - Vad skulle du säga att era 
samtal är inriktade mot när ni har kontakt? Hur ser 
fördelningen kritik och beröm ut ifrån din 
arbetsförmedlare?  
Förutsättningar - Kan du berätta om din 
arbetsförmedlare skapar förutsättningar för att du 
skall få ett arbete, i så fall hur? 
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Bilaga 2.  Personlighetstyper 

A 
Motiveras du utav starkt hopp av 
framgång, men hålls tillbaka utav 
stark fruktan för att misslyckas? 

B 
Har du starkt hopp om att lyckas 
samtidigt som du inte är rädd för att 
misslyckas? 

C 
Saknar du starkt hopp om 
framgång, är likgiltig och saknar 
motivation, samt fruktar ett 
nederlag? 

D 
Saknar du starkt hopp om framgång, 
och är mycket rädd för att 
misslyckas? 


