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Sammanfattning 
Arbetsmotivation	  samt	  relationsskapande	  har	  länge	  varit	  diskuterat	  kring	  

arbetssökande.	  Tidigare	  forskare	  har	  undersökt	  vad	  det	  är	  som	  ger	  en	  ökad	  

arbetsmotivation	  samt	  vilken	  betydelse	  och	  vilka	  effekter	  relationer	  kan	  ha	  på	  en	  

arbetsplats	  för	  de	  anställda.	  Syftet	  med	  den	  här	  undersökningen	  är	  att	  skapa	  en	  

större	  förståelse	  över	  hur	  de	  som	  deltar	  på	  en	  arbetsmarknadsavdelning	  i	  

Värmland	  påverkas	  av	  relationerna	  som	  etableras	  på	  arbetsplatsen	  samt	  vilken	  

betydelse	  denna	  sysselsättning	  har	  för	  dem	  och	  deras	  arbetsmotivation.	  

Undersökningen	  bygger	  på	  sex	  halvstrukturerade	  livsvärldsintervjuer	  samt	  två	  

kvalitativa	  sidointervjuer.	  Livsvärlds	  intervjuer	  utfördes	  på	  en	  deltagare	  och	  fem	  

assisterande	  handledare	  på	  avdelningen,	  de	  två	  sidointervjuerna	  som	  utfördes	  

på	  två	  ordinarie	  handledare.	  Materialet	  har	  sedan	  blivit	  analyserat	  med	  hjälp	  av	  

emotionsteori.	  Begrepp	  som	  är	  använda	  för	  att	  analysera	  materialet	  är	  bland	  

annat	  skam,	  stolthet,	  socialt	  stöd,	  främre	  och	  bakre	  regioner.	  	  

	  

Resultatet	  av	  analysen	  visar	  bland	  annat	  att	  relationer	  har	  en	  stor	  betydelse	  för	  

individerna	  som	  arbetar	  på	  arbetsmarknadsavdelningen	  i	  Värmland.	  

Respondenterna	  uttrycker	  sig	  uppleva	  socialt	  stöd	  från	  sina	  medarbetare	  som	  i	  

sin	  tur	  leder	  till	  ökad	  arbetsmotivation.	  Respondenterna	  uttrycker	  sig	  även	  ha	  

ändrat	  sitt	  tankesätt	  och	  upplever	  sig	  ha	  utvecklats	  under	  sin	  tid	  på	  

arbetsmarknadsavdelningen.	  De	  upplever	  sig	  mer	  redo	  för	  att	  komma	  ut	  på	  

arbetsmarknaden	  och	  även	  en	  större	  vilja	  att	  arbeta.	  Resultatet	  av	  studien	  visar	  

även	  att	  det	  finns	  en	  skillnad	  i	  arbetsmotivation	  mellan	  deltagare	  samt	  

assisterande	  handledare.	  Detta	  var	  inte	  i	  avsikt	  att	  undersöka	  detta	  men	  det	  blev	  

så	  tydligt	  i	  intervjumaterialet	  och	  det	  är	  något	  man	  kan	  undersöka	  i	  framtida	  

forskning.	  	  	  

	  

Nyckelord:	  arbetsmarknadsavdelning,	  motivation,	  självkänsla,	  sociala	  relationer,	  

socialt	  stöd.	  
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Abstract 

	  
Job motivation and relationship creation have long been discussed around jobseekers. 

Earlier researchers have investigated what it is that gives an increase in motivation for 

work and the significance and effects of relationships on a workplace for employees. 

The purpose of this survey is to create a greater understanding of how those 

participating in a labor market department in Värmland are affected by the 

relationships established at the workplace, and the importance of this employment for 

them and their motivation for work. The survey is based on six semi-structured life-

world interviews and two qualitative page interviews. Livsvärld interviews were 

conducted on a participant and five assistant supervisors at the department, the two 

side interviews conducted on two regular supervisors. The material has since been 

analyzed with the help of emotion theory. Concepts that are used to analyze the 

material include shame, pride, social support, front and rear regions. 

 

The result of the analysis shows, among other things, that relationships are of great 

importance to the individuals working at the labor market department in Värmland. 

Respondents express themselves to experience social support from their employees, 

which in turn leads to increased job motivation. Respondents also express themselves 

as having changed their mindset and experience developing during their time at the 

labor market department. They feel more ready to enter the labor market and also a 

greater willingness to work. The result of the study also shows that there is a 

difference in work motivation between participants and assistant supervisors. This 

was not intended to investigate this, but it became so clear in the interview material 

and it is something that can be explored in future research. 

 

Keywords: labor market department, motivation, self-esteem, social relations, social 

support. 
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1 Inledning 
År 2014 blev jag själv inskriven på arbetsförmedlingen, jag upplevde svårigheter med 

att fullfölja gymnasiet av personliga skäl. Redan innan jag blev inskriven på 

arbetsförmedlingen hade jag haft möten med min handledare angående hur hon skulle 

hjälpa mig att komma ut på arbetsmarknaden då jag redan var i en utsatt grupp som 

förvärrade mina arbetsmarknadsmöjligheter. Jag hade ingen tidigare 

arbetslivserfarenhet, jag fick hjälp att hitta en praktikplats genom en organisation som 

hjälper dem som är utsatta på arbetsmarknad att hitta ett arbete. Genom olika 

praktikplatser höjdes min självkänsla och fick uppleva känslan av att vara delaktig i 

samhället. Studien inleds med bakgrundsinformation inom området som har 

undersökt, sedan beskrivs mitt syfte samt frågeställningar.  

1.2 Bakgrund  
Den 17 december 2016 beslutade regeringen att avveckla sysselsättningsfasen, istället 

skulle nya möjligheter och andra insatser för stöd sättas in för långtidsarbetslösa. Den 

tidigare sysselsättningsfasen innehöll tre olika faser som bland annat beskriver vilka 

insatser som har varit tillgängliga för individen samt hur länge hen har varit inskriven 

på arbetsförmedlingen. Fas 1 är den första fasen man hamnar i där man utför 

jobbsökningsaktiviteter, kartläggning av individen samt förberedande insatser. Sedan 

kommer fas 2 där man blir tilldelad arbetspraktik, arbetsträning samt förstärkt 

arbetsträning som följs upp med fas 3 där man hamnar hos en anordnare för 

sysselsättning (Arbetsförmedlingen 2016a, s. 5). 
 
Faserna styrdes av hur länge en individ hade varit inskriven på arbetsförmedlingen 

samt vilka insatser man har rätt till. Faserna var inte individanpassade utan utgick 

endast efter tid. Försäkringskassan beslutade om man skulle bli tilldelad 

aktivitetsersättning/aktivitetsstöd när man deltar i jobb och utvecklingsgarantin. 

Försäkringskassan beviljar ersättning under 450 dagar i normala fall, men det fanns 

undantag. Jobb och utvecklingsgarantin förändrades den 1 februari 2016 där bland 

annat faserna upphörde. Sysselsättningsplatserna försvann successivt och insatserna 

som erbjuds under faserna blev tillgängliga för alla deltagare (Arbetsförmedlingen, 

2016a, s. 6).  
 



	   6	  

Syftet med dessa förändringar i jobb och utvecklingsgarantin var att minska 

långtidsarbetslösheten och detta skulle ske genom individanpassade stöd. Individens 

behov kommer nu att styra vilka insatser man har rätt till samt när de ska sättas in. 

Det ska inte längre beslutas av tidsgränser utan av individen själv samt den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen (Arbetsförmedlingen, 2016a, s.7). 
 

Människor som är inskrivna i sysselsättningsfasen har sin huvudsakliga aktivitet hos 

en anordnare. Bland dessa 39000 personer som är inskrivna i sysselsättningsfasen är 

det ca 23800 personer som har en sysselsättningsplats. De resterande 15000 personer 

är placerade hos arbetsförmedlingen och en del av dessa personer är inskrivna i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program. De personer som är inskrivna hos 

arbetsförmedlingen kan delta i en utredning där man kartlägger individens 

arbetsförmåga eller väntar på ett godkännande till att börja en aktivitet.  

Arbetsförmedlingen samarbetar med olika sysselsättningsplatser från olika anordnare, 

dessa anordnare kan vara allt från anordnare med enstaka platser till verksamheter 

som drivs av deltagarersättning. Bland dessa anordnare finns det även sociala företag, 

dessa har som mål att skapa samhällsnytta och integrera människor i samhället och 

arbetslivet (Arbetsförmedlingen 2016a; 2016b, ss. 9-10). 
 
Studien kommer att undersöka en arbetsmarknadsavdelning i Värmland, avdelningen 

samarbetar med landstinget, psykiatrin, IFO (individ och familjeenheten), 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten samt SFI (svenska för 

invandrare). Jag besökte avdelningen i god tid innan för att prata med en av de 

ordinarie handledarna för att få utförligare information om verksamheten. Då denna 

studie är anonym tilldelas ingen källa till informationen om verksamheten då det är 

från en av de ordinarie handledarna på avdelningen. Individer som kommer till 

arbetsmarknadsavdelningen från arbetsförmedlingen och socialtjänsten är oftast där 

för att testa sin arbetsförmåga. Arbetet som utförs på avdelningen individanpassas 

genom exempelvis antal timmar i veckan, praktik eller utbildningar. Ett av 

arbetsmarknadsavdelningens syften är att minska försörjningsstöden genom att få ut 

individer i arbetslivet.  
 

Hur länge man stannar på avdelningen är olika från individ till individ. Deltagare från 

arbetsförmedlingen går efter ett kontrakt som kan förlängas vid behov, deltagare från 
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socialtjänsten gör uppföljningar med sina handläggare. När man kommer till 

arbetsmarknadsavdelningen sker det först en kartläggning samt utredning av personen 

för att kunna individanpassa arbetet.  
 

Människorna som är deltagare på arbetsmarknadsavdelningen i Värmland lever med 

olika problematiker som gör det svårare att komma ut på arbetsmarknaden samt att 

behålla ett arbete.  Något nytt som har införts på avdelningen är närvarokoll, det 

menas att deltagarna och de anställda får blåsa för nykterhetskontroll. Individer som 

har ett tidigare förflutet med droger måste gå iväg till ANL (Alkohol, Narkotika och 

Läkemedel) för drogtest under fyra veckor innan man får börja på 

arbetsmarknadsavdelningen.  
 

Det finns olika sorters stöd som erbjuds på arbetsmarknadsavdelningen. Bland annat 

hjälp till att skriva CV, referenser, körkortsgrupper. Man kan även bli erbjuden en 

utvecklingsanställning som är under 1 år. Då arbetar man som assisterande handledare 

med stöttning från de andra anställda. Positivt med detta är att man får en egen lön 

och kan betala in till A-kassan.  
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2 Syfte och frågeställningar 

I den här uppsatsen undersöker jag vilken betydelse en sysselsättning har för 

människor som ingår i utsatta grupper så som arbetslösa. Jag undersöker även hur 

relationerna ser ut på en arbetsmarknadsavdelning i Värmland samt vilken betydelse 

relationerna har för bland annat arbetsmotivationen?  
 

Jag har valt att undersöka två forskningsfrågor gällande relationerna som etableras på 

avdelningen samt vilken påverkan dessa relationer har för en ökad arbetsmotivation.  
 

• Vilka former av relationer etableras på en arbetsmarknadsavdelning bland 

deltagare och anställda? 

• Upplever deltagare och anställda en ökad arbetsmotivation genom de 

relationer som etableras på arbetsmarknadsavdelningen? 

 

2.1 Disposition 

Det inledande kapitlet följs av tidigare forskning med relevanta begrepp inom studien. 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som används i studien. 

Därefter beskrivs mitt val av metod i nästa kapitel samt en bearbetning av varför 

denna metod är mest lämpad för min studie. Metodkapitlet följs av analys och resultat 

kapitel där en presentation av undersökningen samt resultat sker. Det avslutande 

kapitlet sker en diskussion av slutsatserna samt förslag på framtida forskning. 
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3 Tidigare forskning 
I	  följande	  del	  redovisas	  tidigare	  forskning.	  De	  texter	  som	  presenteras	  här	  är	  

Paulsen	  (2015)	  ”Vi	  bara	  lyder-‐	  en	  berättelse	  om	  arbetsförmedlingen.”,	  Grund 

Nilsson & Skärberg, (2009), ”Motivation att söka arbete hos deltagare i AMA 

Arbetsmarknads verksamhet Jobbcentrum, Nybom (2014) ”Vilket resultat har 

socialtjänstens aktivering av socialbidragstagare? och Jassim (2015)”Arbetslöshet 

och fas 3 - En kvalitativ studie av deltagare i fas 3.  Dessa ligger till grund för min 

studie för att de berör hur det är att vara arbetssökande, kontrollerad samt isolering för 

individen och behovet av motivation hos den arbetssökande.	  

3.1 Arbetets makt 
Roland Paulsen (2015) skriver om arbetsförmedlingen i sin bok “Vi bara lyder” där 

han har lagt sitt fokus på individer som är i fas 3 i sysselsättningsfasen. Paulsen 

(2015) skriver bland annat om “kunskapssamhälle”. Det finns en föreställning om att 

vi har gått från ett industrisamhälle där kroppens fysik var viktig till ett 

kunskapssamhälle där arbetet har blivit svårare på en mer intellektuell och 

sofistikerad nivå. Denna föreställning anses vara av förskönande karaktär bland 

forskare i deras empiriska material. Arbetet har inte blivit svårare utan det har blivit 

enklare för de flesta. Förr var man som industribagare tvungen att vara insatt i 

jäsningsprocessen och gräddningstemperaturer medan idag trycker man på olika 

ikoner som gör jobbet. Trots denna utveckling kräver de flesta arbetsgivare att man 

har genomgått en treårig högskoleutbildning. Varför krävs det avancerad utbildning 

när jobben har blivit enklare? En förklaring som Paulsen (2015) tar upp är att 

högskolor och universitet har blivit förvaringsplatser för överskott av arbetskraft 

(Paulsen, 2015, ss. 99-100) 

 

Paulsen (2015) tar även upp kontrollen som arbetsförmedlingen utövar på de 

arbetssökande.  Denna kontroll- och maktstruktur förmedlas genom ideologier. 

Ideologi förklaras enligt Paulsen (2015) som tankar och föreställningar som 

underlättar att upprätthålla maktstrukturer. Han tar upp ett exempel om en 

arbetsgivare som egentligen tycker att det är fel att utöva kontrollåtgärder på de 

arbetslösa men lever under ideologin att de arbetslösa mår bra av att man ställer krav 
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på dem, detta tankesätt underlättar arbetsgivarens arbete. Inom lydnaden finns det 

osäkerhetsmoment som följer besluten: Tänk om de har rätt och jag har fel? 

Ideologierna får ett ansvar när det ekonomiska tvånget avtar, det kan man se på 

arbetsförmedlingen. Deltagarna i fas 3 behöver inte inbilla sig att de mår bra av att bli 

aktiverade till att delta, de är medvetna om vad straffet blir vid olydnad vilket är att 

det ekonomiska stödet dras in. De får välja mellan att lyda eller att sätta sig med en 

mugg på gatan. (Paulsen 2015, ss. 143-144).  

3.2 Motivation 
Maxwell (2008) har undersökt hur viktigt det är med motivation när man söker ett 

arbete. Maxwell har studerat vad andra forskare har kommit fram till för resultat 

vilket är att man under tiden som arbetslös aktivt måste söka arbete för att hålla uppe 

motivationen tills man når sitt mål, ett arbete. Syftet med Maxwells studie var att 

undersöka hur olika åtgärdsprogram kan öka motivationen hos deltagarna beroende på 

hur omständigheterna och målsättningarna ser ut. En av de negativa effekter av att 

vara arbetslös än att motivationen sjunker kan vara att man förlorar kontakt med sitt 

sociala nätverk samt familj, risk för ökad psykisk ohälsa som i sin tur leder till 

problem med att förhålla sig till samhället. Inom ett åtgärdsprogram är ett mål att 

förbättra den arbetslösas självbild samt hjälpa den till ett arbete (Grund Nilsson & 

Skärberg 2009, s. 14). 

 

Många av de individer som ingår i dessa program lider av allvarliga sociala problem, 

tuff bakgrund samt dålig hemmiljö. Detta leder till att chanserna att komma ut på 

arbetsmarknaden försvåras och åtgärderna blir istället mer anpassade efter deras 

behov. Motivationen för att vilja skaffa sig ett arbete grundar sig i tre viktiga aspekter: 

behov, värdering och mål. Dessa behov handlar främst om vad individen behöver, 

framförallt psykiskt för att kunna bygga upp sig själv. Mål är till för att få individen 

att sträva efter någonting. Om man arbetar utifrån dessa aspekter kan man ändra en 

persons beteende vilket ökar motivationen till att nå sitt mål. En person som är utan 

jobb kan vara i en jobbig livssituation men genom att sätta upp mål för individen 

hjälper man den att se vilka möjligheter den har. I många åtgärdsprogram väljer man 

att gå väldigt fort fram så att den arbetslöse inte tappar sin arbetsmotivation, 

åtgärdsprogrammet hjälper till att stimulera motivationen så att individen inte förlorar 
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sitt självförtroende utan vågar att ge sig ut och leta efter ett arbete. Nästa steg i 

processen när man fått upp sin motivation är att hålla fast vid den (Grund Nilsson & 

Skärberg 2009, s. 15). 

3.3 Aktiveringspolitik inom socialtjänsten 
Ett lönearbete är ett önskvärt utfall medan socialbidragstagande inte är lika önskvärt. 

Tidigare studier visar att socialbidragstagare vill få ett arbete och slippa att gå på 

bidrag, därför söker de ofta hjälp från socialtjänsten att få ett arbete för att bli 

självförsörjande (Nybom, 2014, ss. 26-27). 
 

Tidigare forskning om aktiveringspolitik bland arbetslösa visar ofta två idealtypiska 

modeller av aktivering, dessa är jobbaktivering och resursaktivering. En vanlig 

beskrivelse av detta är moroten och piskan, resursaktivering är moroten medan 

jobbaktivering och dess sanktioner är piskan. Med sanktioner menas i detta fall avslag 

på socialbidragsansökan, detta kan ske när klienten inte deltagit i de 

aktiveringsinsatser den har blivit tilldelad eller inte har varit tillräckligt aktiv i att söka 

jobb för att bli självförsörjande.  Kontroll av socialbidragstagare ligger högst upp i 

jobbaktiveringen medan resursaktivering anses vara mer stödjande där dess syfte är 

främst att förbättra socialbidragarnas position på exempelvis arbetsmarknaden genom 

utbildning och arbetslivserfarenhet. En tydlig skillnad mellan jobbaktivering med 

sanktioner och resursaktivering är att jobbaktiveringen skapar en avskräckande 

funktion där individen avstår från att söka socialbidrag om det inte är absolut 

nödvändigt. Resursaktivering anses vara mindre kopplad till sanktioner då det sker 

vid statlig aktivering (Nybom, 2014, s. 27). 
 

Giertz (SOU 2007:2) har använt sig av tidigare internationell forskning för att få 

översikt över effekterna mellan aktivering och sanktioner med fokus på 

socialbidragstagare. Forskningen visar att bland aktiveringsinsatser som är liknande 

vanligt arbete, exempelvis praktik i privata företag, uppvisas en positivare effekt än 

vad exempelvis arbetsträning inom kommunala sysselsättningsverksamheter ger. 

Detta resulterar i att resursaktivering har en positiv påverkan på socialbidragstagare. 

Människor blir tilldelade olika aktiveringsinsatser på olika grunder men forskningen 

visar även att aktiveringsinsatser och sanktioner kan ge olika effekter bland 

bidragstagare (Nybom, 2014, ss. 28-29). 
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Detta resultat bekräftas av Malmberg Heimonen (2005) där även han kommer fram 

till samma resultat. Genom påtvingat deltagande i en aktiveringsprocess finns det en 

risk att man förlänger en persons arbetslöshetsperiod. Det finns ett flertal 

internationella studier som tyder på att sanktioner har en större risk att riktas mot 

personer med svåra försörjningsmöjligheter och som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Sanktioner visas även ha en större effekt på att komma snabbare ut på 

arbetsmarknaden när tillämpningen har blivit kontrollerad (Nybom, 2014, s. 29). 

3.4 Utanförskap  
Angelin (2009) har i sin avhandling utgått från en longitudinell studie där hon kommit 

fram till att risken för att bli socialbidragstagare ökar när människor varit arbetslösa 

länge. En person som har en nedsatt hälsosituation har även svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden vilket i sin tur leder till behov av att söka ekonomiskt bistånd. 

Ekonomiskt bistånd avviker från den allmänna livsstilen vilket även skapar en känsla 

av maktlöshet och underordning till de villkor som biståndsgivaren ger den sökande 

(Jassim, 2015, s .7).   
 

En människa som har ekonomiskt bistånd förlorar möjligheten att kunna delta i 

samhället och blir maktlös, detta kallas även för social exklusion. Social exklusion 

uppstår i brytpunkten mellan den ekonomiska och den relationella axeln. Den 

ekonomiska axeln är tryggheten i att ha ett arbete och vara självförsörjande medan 

den relationella axeln är det sociala nätverket. När det sker en brytpunkt mellan dessa 

axlar sker en process där individen förlorar sitt fasta arbete och hamnar på tillfälliga 

arbeten vilket leder till ekonomisk utsatthet. Med utsattheten följer en process i den 

relationella axeln där individen förlorar sitt sociala nätverk och sedan hamnar i en 

social isolering (Jassim, 2015, s .8).   
 

Angelin (2009) beskriver social exklusion som utsatthet, främmande, annorlunda och 

avvikande. De arbetslösa står utanför samhället och blir därför behandlande ojämlikt 

från de som deltar i samhället. Det är allt fler bland de arbetslösa som känner sig 

utanför i samhället enligt Andersson (2006). Många arbetslösa undviker att gå på 

sociala tillställningar för att undvika att svara på frågan om vad man jobbar med, de 
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upplever sig värdelösa och har en uppfattning att vara andra- eller tredjeklassens 

medborgare (Jassim, 2015, s .8).   
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4 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de olika teoretiska resonemang samt tillhörande begrepp 

som kommer att användas som utgångspunkt för analys av undersökningens 

empiriska material. Inledningsvis presenteras valda delar ur Berglund & Schedin 

(2009) bok Arbetslivet där utgångspunkterna är teori X och Y samt yttre, inre och 

sociala incitament beskrivs. Detta följs av Giddens & Suttons (2014) bok Sociologi 

där de beskriver sex viktiga aspekter av ett arbete. Därefter följer Berglund & 

Schedins (2009) bok Arbetslivet igen där arbetsorganisation beskrivs. Detta följs av 

Härenstam & Bejerots (2010) bok Sociala relationer i arbetslivet där socialt stöd 

presenteras och dess innebörd på en arbetsplats. Därefter beskrivs krav/kontroll/stöd-

modellen av Berglund & Schedins (2009) bok Arbetslivet där socialt stöd har lagts in i 

modellen samt vilken betydelse socialt stöd har i arbetslivet. Detta följs av valda delar 

ur Johansson & Lalanders (2013) bok Vardagslivets socialpsykologi där främre och 

bakre regioner ur Goffmans (2004) perspektiv redogörs. Skam och stolthet beskrivs 

även samt vilken betydelse de har för individer och även emotioners påverkan i våra 

liv. Avslutande presenteras betydelsen av humor i arbetslivet av Noon & Brytons 

(2007) bok the Realities of work. Dessa teorier används då de anses vara centrala för 

att besvara mina frågeställningar och de används även för att uppnå en djupare 

förståelse i att vara arbetssökande och dess sociala innebörd.  

4.1 Arbetsmotivation 
Det finns två sätt att se på arbete och arbetsorganisation, antingen som en nödvändig 

ondska eller en möjlighet till tillfredställelse och utveckling. Författaren P-O Börnfelt 

skriver i boken ”Arbetslivet” att det finns explicita eller implicita antaganden inom 

arbetsorganisationer om vad som motiverar individer till att arbeta. Dessa val har en 

påverkan på hur organisationen väljer att styra och kontrollera de anställda. McGregor 

(1987/1960) gör en indelning mellan två motsatta förhållningssätten gällande 

anställdas motivation: Teori X handlar om att man utgår från att människor inte vill 

arbeta eller undviker att arbeta. De anställda väljer att inte ta ansvar eller sträva efter 

ekonomisks säkerhet.  När människor väljer att utgå från denna förhållningsätt måste 

de anställda tvingas, kontrolleras, styras eller hotas till att arbeta. Detta anses gå emot 

människans natur att växa och utvecklas. Genom denna hårda styrning kan de 
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anställda göra motstånd som leder till att organisationens mål inte uppfylls (Berglund 

& Schedin, 2009, s. 105). 

 

I den andra teorin, teori Y, utgår man från att människor vill arbeta och ta ansvar samt 

använda sina kreativa förmågor. Där anser man att arbetet är en del av livet som 

exempelvis vila och fritid. I denna teori utövar de anställda bland annat självkontroll 

och arbetar mot mål som motiverar dem.  När människor väljer att inte ta ansvar, 

saknar ambitioner och har svårigheter att ta initiativ kan det bero på att de har blivit 

påverkade av att arbeta i en X-orienterad arbetsorganisation under en längre tid. 

(Berglund & Schedin, S. 2009, s. 105). 

4.1.1 Yttre Incitament  

Enligt Rubenowitz (1984) och Thomson och McHugh (2002) handlar teori X om att 

en arbetsorganisation eller en företagsledning väljer att utgå från ett yttre incitament 

för att motivera människor. När man använder sig av yttre incitament för att motivera 

människor sker det genom detaljerad direktkontroll, regelstyrning, olika typer av 

tvingade kontroll samt belöningssystem. (Berglund & Schedin, S. 2009, s. 106). 

4.1.1 Inre och sociala incitament 

En företagsledning eller en arbetsorganisation som utgår från teori Y har som mål att 

skapa möjligheter för de anställda att ta egna initiativ samt att genomföra 

förändringar. Teori Y grundar sig i att människor motiveras genom inre incitament. 

Med inre incitament menas med att arbetet kan vara motiverande genom utvecklande 

och kvalificerade arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter kan leda till att de anställda 

får mer ansvar, befogenheter samt arbetsuppgifter som inte är för avgränsande. Det 

finns även sociala incitament som ökar motivationen hos de anställda.  Detta sker 

genom de sociala relationer som finns på arbetsplatsen som kan ge en känsla av 

grupptillhörighet. (Berglund & Schedin, S. 2009, s.106). 

4.2 Arbetsaspekter  
Författarna Giddens & Sutton (2014) tar upp i sin bok “Sociologi” sex aspekter som 

anses viktiga vid ett arbete: 
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• Lönen, utan en ekonomisk inkomst skapas oro över hur vardagen ska gå ihop, 

det är genom lönen som vi kan tillgodose våra behov exempelvis mat, ett tak 

över våra huvuden.  

• Aktivitetsnivå, arbetet gör det möjligt för oss att använda våra färdigheter och 

kompetenser samt förvärva nya färdigheter. Arbetet kan vara för det mesta 

vara rutinartat men den erbjuder även en strukturerad miljö där man kan få 

utlopp för sin energi.  

• Omväxling, arbetsuppgifter skiljer sig ofta från hushållsgöromål vilket kan 

vara uppskattat från många arbetare. Arbetet skiljer sig från hemmet och utgör 

ett annat sammanhang därför blir det en omväxling för många att gå till 

jobbet. 

• Tidsstruktur, arbetare följer ofta dagen efter arbetets rytm och får därför en 

struktur över tiden. Arbetets rytm kan ge en känsla av press samtidigt som en 

känsla av riktning till skillnad från arbetslösa. Det är inte ovanligt att 

långtidsarbetslösa klagar över långtråkighet eller förlorar tidsstruktur i 

vardagen.  

• Sociala kontakter, arbetsplatsen är en plats där bland annat nya kontakter 

knyts, möjligheter att delta i gemensamma aktiviteter skapas. Arbetslösa har 

inte samma möjlighet till att skapa nya kontakter utan deras kontaktnät brukar 

istället krympa. 

• Personlig identitet, en stabil social identitet skapas ofta i sammanhanget med 

ett arbete. I historien har man även sett att människors ökade självförtroende 

har varit kopplat till deras ekonomiska bidrag till hushållet (Giddens & Sutton, 

2014, s. 191).  

4.3 Arbetsorganisation 
Många av de olika verksamheterna i dagens samhälle är strukturerade i någon form av 

organisation. Inom en organisation behöver alla vara överens om huvudmålet med 

verksamheten för att den ska fungera. Det finns dock olika mål inom en organisation, 

delmål, övergripande mål som kan användas när det finns individer med olika 

intressen och har därför olika mål. Målstyrningen ska möjliggöra för individer att 

känna ansvar samt självkontroll (Berglund & Schedin, s. 2009, ss. 99-100). 
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Arbetsorganisationer kan finnas inom en organisation och skilja sig åt från 

organisationens olika verksamheter. För att förstå begreppet arbetsorganisation kan 

man studera Mintzbergs (1983) förklaring av begreppet genom hur arbetet fördelas 

och arbetsuppgifterna samordnas. Arbetsfördelning och samordning kan se ut på olika 

sätt beroende på hur verksamheten ser ut. Vid en hög arbetsdelning delas utgifterna 

upp i små och många arbetsuppgifter. När arbetsmomenten blir mindre och kortare 

blir de även mer effektiva, en nackdel med mindre arbetsmoment kan vara att 

arbetarna inte får någon möjlighet till att använda sin kreativitet eller intellekt. Detta 

kan senare leda till att arbetarna inte känner någon arbetsmotivation och blir okunniga 

(Berglund & Schedin, S. 2009, s.102). 
 

Man kan förklara minskad arbetsdelning genom arbetsberikning och arbetsutgivning. 

Inom arbetsutvidgning utförs flera likartade arbetsuppgifter, dessa sker på en 

horisontell dimension. Ett enkelt sätt att förklara den horisontella dimensionen är att 

arbetet breddas. Om man kollar på den vertikala dimensionen, där sker det en 

arbetsberikning som kan förklaras genom att den anställde får mer kontroll över sitt 

arbete och man har tilldelade arbetsuppgifter. Detta leder till att arbetet ger en ökad 

stimulans till skillnad från en hög arbetsdelning som sker på en horisontell dimension 

(Berglund & Schedin, S. 2009, s.103).  

4.5 Socialt stöd 
Olika sorters stöd är viktiga i arbetslivet, särskilt från arbetskamrater för att få 

bekräftelse att man gör ett bra jobb. En uppdelning i socialt stöd brukar vara 

emotionellt, informativt och instrumentellt, dessa stöd ska ge en ökad möjlighet till att 

klara av arbetet. Emotionellt och informativt stöd sker exempelvis bland 

undersköterskor för att kunna vara professionella bland vårdtagare som är i sitt 

slutskede.  När man går till en arbetskamrat och frågar om man gör rätt eller får hjälp 

med att prioritera arbetsuppgifter för att nå målet med arbetet utför man ett 

instrumentellt stöd, man hjälper och stöttar varandra (Härenstam & Bejerot, 2010, s. 

60).  
 

I en bristande ledning kan arbetskamraterna gå ihop och lösa uppgiften tillsammans, 

detta kan i sin tur bidra till bra arbetsförhållanden då de anställda upplever ett socialt 

stöd från sina arbetskamrater. I kollektiva kulturer förekommer oftast goda relationer 
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för där behöver inte de anställda möta arbetskrav och ansvar ensamma. Bland sociala 

gemenskaper känner individen tillhörighet samt ett skydd mot att bli överutnyttjad 

eller bli lämnad ensam med ansvaret. Kollektiva strukturer där alla hjälps åt med 

arbetsuppgifterna leder till lärande och kompetens inom olika arbetsområden. Det 

sociala stödet är byggstenarna i skapandet av bra och dåliga arbeten (Härenstam & 

Bejerot, 2010, ss. 39, 61-62).  

 

Att känna sina medarbetare är en viktig egenskap av att vara chef. När man har sina 

medarbetare i fokus lär man känna dem och kan upptäcka om någon mår dåligt. En 

chef som endast sitter på sitt kontor och inte träffar sina medarbetare vet inte heller 

hur de mår och saknar empati ifall något skulle hända. En chef som hjälper 

medarbetarna att utvecklas genom exempelvis coaching, visar tillit och vågar att ge 

ansvar till sina medarbetare är något som många medarbetare vill ha (Härenstam & 

Bejerot, 2010, s.162- 163). 

4.5.1 Krav/kontroll/stöd-modell 

Den ursprungliga krav/kontrollmodellen som är skapad av Karasek har 

vidareutvecklats av Jeff Johnsson (1989,1991). En tredje variabel har lagts in i 

modellen, socialt stöd – finns socialt stöd är arbetet kollektivt och när det inte finns 

eller endast en låg grad av socialt stöd är arbetet isolerat. Johnson (1989,1991) anser 

att socialt stöd kan ha betydelse i arbetslivet. Socialt stöd ger ett grundläggande behov 

av umgänge samt gruppkänsla och det är även ett skydd när det sker obalans mellan 

arbetskrav och egenkontroll.  När individen har goda relationer på arbetsplatsen 

minskar den risken för isolering. Hög kontroll hos individen samt ett starkt socialt 

stöd ökar möjligheterna till en bra arbetsmiljö (Berglund & Schedin, 2009, s.144).  

4.6 Socialisation och Emotioner 
Människor är flockdjur och trivs bäst med andra människor. Goffman (2004) 

beskriver det sociala livet som en teater där det finns främre och bakre regioner. 

Samhället har olika förväntningar på hur man ska agera i olika situationer. De främre 

regionerna är samhällets scen där man förväntas att agera i en roll. Ett exempel på 

detta kan vara att hålla en positiv attityd fast privatlivet faller samman. Det är i de 

främre regionerna som vi kritiseras och blir granskade av en publik.  I de bakre 
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regionerna kan vi vara oss själva, på en arbetsplats, exempelvis butik, där brukar de 

bakre regionerna vara fikarummet. Där kan personalen släppa leendet och vara sig 

själva, de behöver inte hålla en positiv attityd framför några kunder (Johansson & 

Lalander, 2013, s. 38). 
 

Skam handlar bland annat om att passa in och bli en del av sociala miljöer enligt 

författarna Johansson & Lalander (2013), inte endast hur individer underordnar och 

inordnar sig i samhället.  Det handlar även om sociala ambitioner, om förflyttningar i 

statushierarkier samt identitet. Skam är en känsla som påminner individen om dess 

otillräcklighet men kan även vara till hjälp för att höja ambitionerna och mod för att 

trotsa sociala barriärer och gränser. Det är just därför skam och stolthet hör ihop enligt 

författarna (Johansson & Lalander, 2013, s. 60).  
 

För att organisera och hantera vårt sociala liv använder vi oss av emotioner som har 

en grundläggande roll. Exempel på hur emotioner påverkar vårt sociala liv är hur 

skam och obehagskänslor påverkar hur vi relaterar till samhällsnormer och ideal. När 

vi skäms över våra kroppar går vi och tränar för att bli “vackra”. Ett annat exempel 

kan vara framgångsideal, när man är arbetslös gör man vad som helst för att få ett 

arbete, att ha någon sysselsättning är bättre än ingenting (Johansson & Lalander, 

2013, s. 61).  
 

Humor i arbetslivet används bland annat i svåra situationer bland annat för att minska 

stress och öka välmående hos de anställda enligt Noon & Blyton (2007). De anser att 

det finns fyra centrala funktioner som humor uppfyller på en arbetsplats: den 

underhåller den sociala ordningen och normaliserar spända situationer, den utmanar 

auktoriteter, den skapar gruppidentitet och gruppnormer samt bryter det monotona 

arbetet och gör arbetet med lättsamt. Ett ökat välmående hos de anställda utlöser 

faktorer som leder till en god arbetsmiljö samt att humorn är en viktig pusselbit i de 

gruppnormer som råder på en arbetsplats (Noon & Bryton, 2007, ss. 258-264).  
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5 Metod  
I denna del presenteras den valda metoden d.v.s. kvalitativ metod. Utöver detta 

redogörs även datainsamling, urval samt tillväga sätt vid bearbetning- och analys av 

intervjuerna. Det tas även upp olika kvalitetsfrågor och etiska aspekter som har berört 

mitt arbete. Det finns mycket material angående kvalitativ metod och har därför blivit 

tvungen att avgränsa mig inom ämnet. Därför har endast det som jag anser vara mest 

lämpligt för min studie av vad författarna har skrivit bearbetats. Jag besökte 

avdelningen i god tid innan påbörjandet av intervjuguiden för att få mer information 

om hur de arbetar. Alla var välkomnande och jag fick träffa en av de ordinarie 

handledarna/cheferna inne på hennes kontor där hon berättade om hur de arbetar samt 

deras syfte med verksamheten, jag berättade även om mig själv och mitt syfte med att 

undersöka deras verksamhet. 

5.1 Kvalitativ metod 
Den valda metoden är kvalitativ metod med halvstrukturerade livsvärdsintervjuer, 

författarna Kvale och Brinkmann (2014) anser att intervjuer är ett samtal som har en 

struktur och ett syfte. Intervjuer övergår från ett vardagligt samtal till ett samtal där 

intervjuaren kan ställa frågor och genom lyssnande skaffa sig grundligt prövande 

kunskaper. I samtalet är det forskaren som kontrollerar situationen och därför blir inte 

båda parterna likställda. Den halvstrukturerande livsvärldsintervjun beskrivs enligt 

författarna som en intervju med ett mål, att få en beskrivning av intervjupersonens 

livsvärld och har som syfte att tolka innebörden av vad som beskrivs vilket som 

kommer ske i min studie. Valet av kvalitativ metod skedde bland annat för att uppnå 

hög validitet i resultatet av mina forskningsfrågor. Validitet förklaras utförligare 

senare i kapitlet. Mitt mål är även att undersöka och besvara forskningsfrågorna på ett 

beskrivande sätt, därför valde jag en kvalitativ intervju med öppna frågor. Ahrne och 

Svensson (2016) menar att om man vill mäta en mängd av ett fenomen, vikt, längd, 

ålder, summa eller differens använder man sig av kvantitativa metoder. Kvalitativa 

metoder används om man vill undersöka ett yttrande, en händelse, en bild, smak eller 

beröring (Dahlgren och Starrin, 2004, s. 10;Kvale & Brinkmann, 2014, s.19). 
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De halvstrukturerade frågorna behandlades inom olika teman med förslag på frågor 

som berörde temat samt mina frågeställningar. Intervjuguiden inleds med 

bakgrundsinformation om respondenten, exempel hur länge de varit på avdelningen, 

hur de hamnade där, vilken sysselsättning de hade innan de kom dit. Detta följs av 

relationsfrågor, exempelvis genom frågor om hur de anser att relationerna ser ut på 

avdelningen. Därefter kommer ett tema om delaktighet där respondenterna berättar 

om hur de upplever sig delaktiga på arbetsplatsen samt vilken påverkan delaktighet 

har för deras arbetsmotivation. Intervjuguiden avslutas med ett tema om 

trivsel/välmående där respondenterna blir frågade om betydelsen av att trivas på en 

arbetsplats, om de upplever sig kunna skämta med sina arbetskamrater samt vilken 

betydelse denna sysselsättning har för dem. Det skulle vara möjligt för den 

intervjuade att berätta om olika händelser samt finnas en möjlighet att senare följa upp 

med nya oväntade frågor som inte är med i intervjuguiden. Det är bra att ha någon 

form av struktur i sin intervjuguide för att undvika likvärdiga frågor och 

upprepningar, därför används teman i min intervjuguide.  

 

Sex explorativa intervjuer gjordes, det menas med att intervjun är öppen och 

halvstrukturerad. Man ställer en fråga inom ett område som man senare kan använda 

svaret till att hitta ny information inom det aktuella området. En av fördelarna med att 

ha en halvstrukturerad intervju är att man inte måste följa frågornas struktur. En 

negativ aspekt med att använda en halvstrukturerad intervju kan vara att man inte 

uppnår en djupare kunskap om ett fenomen, men får istället en bredare bild med fler 

nyanser och dimensioner än vad man skulle få med standardiserade frågor (Kvale & 

Brinkman 2014, s.148;Ahrne & Svensson 2016, s. 38).  
 

5.2 Etiska riktlinjer  
Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav för att skydda individen vid underökningar. 

Dessa förklaras nedan samt hur de är uppfyllda i min studie.  

Informationskravet 

Det första kravet är informationskravet. Det handlar om att forskaren ska informera 

respondenterna vad syftet med forskningen är. Forskaren ska även informera om att 
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det är frivilligt att delta samt att man kan avbryta sin medverkan när som helst. 

Forskaren bör även vara tydlig med eventuella risker med att delta, exempelvis 

känsliga frågor. Detta krav uppfylldes då syftet med undersökningen förklarades både 

muntligt samt skriftligt till respondenterna, fördelar samt eventuella risker med 

undersökningen förklarades, exempelvis känsliga frågor som kan leda till obehag. 

Den intervjuade blev informerad att hen kan säga stopp när som helst under intervjun 

eller hoppa över en fråga. Jag belyste även att intervjun är frivillig och att man inte 

behöver genomföra hela (Vetenskapsrådet, 2015, s. 7). 

Samtyckekravet 

Det andra kravet är samtyckekravet. Detta krav handlar om att deltagarna ska ha rätt 

att själva bestämma över sin medverkan i undersökningen, att man som forskare bör 

ha deltagarnas samtycke till att medverka. Om respondenten är under 15 år bör detta 

inhämtas från förälder/vårdnadshavare. De som medverkar i undersökningen ska när 

som helst kunna avbryta sitt deltagande utan att få negativa följder. De ska även ha 

rätt att bestämma om på vilka villkor de ska delta. Vid beslut av att avbryta sin 

medverkan får inte respondenterna bli utsatta för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan. Det bör inte heller finnas något beroendeförhållande mellan forskaren och 

eventuella respondenter eller uppgiftslämnare. Detta krav är uppfyllt i studien då jag 

besökte avdelningen för att be om samtycke till att undersöka deras avdelning samt att 

intervjua fem respondenter och två ordinarie handledare. Den sjätte respondenten 

godkände sin medverkan direkt till mig då jag tog kontakt med henne privat. Början 

av intervjuerna var jag noga med att informera respondenterna att de kan avbryta sin 

medverkan när de vill och att det inte skulle ge några negativa följder. Samtycke till 

att spela in intervjun blev även godkänt av samtliga. Jag var tydlig med att ge ut 

information om att den inspelade filen kommer att raderas när uppsatsen är godkänd 

(Vetenskapsrådet, 2015, ss. 9-10).  

Konfidentialitetskravet 

Detta	  krav	  innebär	  att	  uppgifter	  om	  de	  personer	  som	  deltar	  i	  en	  undersökning	  

ska	  ges	  hög	  konfidentialitet	  samt	  att	  personuppgifter	  förvaras	  så	  att	  inte	  

obehöriga	  kan	  ta	  del	  utav	  dem.	  Detta	  kan	  även	  förklaras	  genom	  sekretess.	  Detta	  

krav	  uppfylldes	  i	  min	  studie	  då	  respondenterna	  blev	  tydligt informerade angående 
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vad intervjun ska användas till och om den intervjuade kommer vara anonym eller 

inte, i detta fall anonym. Jag säkerhetsställde med den intervjuade att den är anonym 

då jag bytte ut namn och specifika beskrivningar om arbetsplatsen eller personliga 

drag som kunde leda till hens identitet. Som forskare/student informerade jag den 

intervjuade om vilka som kommer ha tillgång till intervjun eller annat material, vilka 

rättigheter som behålls av mig att publicera intervjun eller delar av den, om det skulle 

bli aktuellt, vilket man bör informera om. Då intervjuerna med personer på samma 

arbetsplats finns det en möjlighet att genom läsning kommer att känna igen varandra 

då deras åldersgrupp beskrivs samt hur deras arbetssituation ser ut (Vetenskapsrådet, 

2015, ss. 12-13). 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om respondenterna får endast 

användas för forskningsändamål. Det innebär att de personuppgifter som är 

insamlande för forskningsändamål inte får användas för beslut eller åtgärder som 

berör personen utan ett godkännande av den berörda personen.  Detta krav uppfylldes 

genom att respondenterna informerades om att allt insamlat material kommer att 

raderas så fort uppsatsen är godkänd. Som forskare/student informerade jag den 

intervjuade om vilka som kommer ha tillgång till intervjun eller annat material, vilka 

rättigheter som behålls av mig att publicera intervjun eller delar av den, om det skulle 

bli aktuellt, vilket man bör informera om (Vetenskapsrådet, 2015, s.14).  

 
Författarna Kvale och Brinkman (2014) skriver att forskarens roll som person och 

integritet som är avgörande för kvaliteten samt hållbarheten i etiska beslut för den 

vetenskapliga kunskapen. Detta har jag tagit hänsyn till genom empati samt 

känslighet i moraliska frågor. Under skapandet av intervjun upplevdes problematik 

angående hur frågorna skulle formuleras. De flesta i min målgrupp har varit borta från 

arbetslivet under en längre tid, vilket kan leda till att de blivit isolerade och därför 

förlorat mycket av sin sociala kompetens, detta fick jag ta hänsyn till för att inte göra 

någon upprörd (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111).  
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5.3 Trovärdighet 
Man kan aldrig veta med full säkerhet att det skrivna är sant när man läser en uppsats 

eller en forskningsrapport, man måste därför förlita sig på att det som är skrivet är 

riktig och genomförts på rätt sätt. Ahrne och Svensson (2015) menar att om jag lyckas 

att övertala läsaren att mitt arbete är trovärdigt har jag lyckats med mitt arbete. Ahrne 

& Svenssons (2015) tar även de upp att trovärdighet är viktigt för kvalitativ forskning, 

om ingen tror på det som skrivs i forskningstexter finns det en risk att de inte får 

genomslag i forskningsvärlden. När man använder sig av kvalitativ forskning måste 

hitta ett annat sätt för att skapa trovärdighet i sin forskning än vad de i kvantitativ 

forskning gör med sina siffror. Det finns olika sätt att uttrycka trovärdighet i 

vetenskapen, trovärdighet är en dominerande föreställning, ett exempel på 

trovärdighet i vetenskapens värld är vita rockar i experiment. För att skapa 

trovärdighet i min studie är min forskningsprocess beskriven så att den går att 

diskuteras. Jag anser även att min text är detaljerad i beskrivningarna och att det höjer 

trovärdigheten genom att läsaren kan få en förståelse av hur jag har resonerat och 

tänkt kring mitt metodval (Ahrne & Svenssons, 2015, ss. 24-25). 

 

Andra faktorer som har betraktas för att säkerhetsställa studiens trovärdighet är 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet menas med att studien är tillförlitlig. Resultatet av 

studien ska kunna reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Studiens 

reliabilitet kan även påverkas av ledande frågor. Det är ofta önskvärt att ha en hög 

reliabilitet för att motverka godtycklig subjektivitet, konsekvensen av att lägga en 

tung tonvikt på reliabilitet kan minska kreativitet samt variationsrikedom vilket jag 

har tagit hänsyn till då jag vill ha variation i mitt material. Validitet i en intervjustudie 

handlar om giltigheten, styrkan och riktigheten i ett yttrande. Inom 

samhällsvetenskapen förklaras validitet som om en metod har undersökt vad den 

påstås undersöka. Detta har jag tagit hänsyn till genom att använda kvalitativmetod 

med livsvärldsintervjuer då mina forskningsfrågor behöver yttranden samt 

beskrivningar. Inom kvantitativ forskning använder man siffror, om jag skulle valt en 

kvantitativ metod skulle validiteten vara låg i min studie (Kvale & Brinkman 2014, ss. 

295-296). 
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5.4.1 Generaliserbarhet 

I vardagen sker generalisering mer eller mindre spontant. Inom forskningen är 

generalisering en fråga om möjlighet och tillgång. Ofta är det svårt att generalisera ett 

resultat inom kvalitativ forskning då man har för få intervjuer. Generalisering handlar 

bland annat om att utifrån vår upplevelse av en situation eller person skapas 

förväntningar om vad som kan hända i liknande situationer eller med liknande 

personer. Enligt samhällsvetenskapen bör man skapa generaliserbar kundskapt. Detta 

är för att vetenskaplig kunskap ska vara giltigt för alla människor, tider och platser i 

all evighet (Kvale & Brinkman 2014, s. 310). Mitt material bygger på åtta intervjuer 

och därför tänker jag inte generalisera detta material till att gälla för alla som arbetar 

på en arbetsmarknadsavdelning. 

5.5 Urval  
Urvalet för min studie består av ett strategiskt urval vilket innebär att urvalet till min 

studie består av personer som blev valda av organisationen. Det var inte jag som valde 

mina respondenter utan de valdes av de ordinarie handledarna. Jag ansåg att detta var 

den bästa metoden då alla som deltar på avdelningen går efter ett schema samt har 

olika begränsningar. Med strategiskt urval får man nöja sig med det man får och 

hoppas på variation i materialet. I mitt urval hade jag inget krav på ålder eller kön. 

Min kontaktperson kom med förslaget att det skulle vara bra att ha variation på 

deltagarperioden vilken jag höll med om. En nackdel med att använda sig utav 

strategiskt urval är att de som ska hjälpa, i detta fall en av de ordinarie handledarna, 

kan vara för hjälpsamma och påverka valet av respondenter för att man ska få 

”intressanta” personer eller personer som visar organisationens bästa sida (Trost 2014, 

ss 140-141). 

5.5.1 Avgränsningar 

Avgränsningar som är gjorda i samband med urvalet är bland annat antalet av 

respondenter för att förhindra mängden av material. Avgränsningen av mina 

respondenter påverkades av tiden. En annan avgränsning som gjordes är att jag valde 

att fokusera på en arbetsmarknadsavdelning i Värmland och inte flera, detta gjordes 

av anledning för att förhindra mängden av material. Detta skulle dock kunna ge en 

bredare bild samt en möjlighet till att generalisera mitt material.  
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5.6 Genomförande av forskningsintervju 

Första kontakten med de ordinarie handledarna skedde via direkt kontakt under ett 

besök på verksamheten för ett godkännande om uppsatsskrivande om deras 

verksamhet. Kontakten med de anställda/deltagare skedde både via direktkontakt samt 

mailkontakt. Utdelning av intervjumaterial skedde ej då intervjuerna var 

halvstrukturerade och jag hade endast informerat om vad intervjun skulle handla om 

för att få oförberedda svar. 
 

Intervjuerna varade från 20 minuter till 45 minuter.  De som medverkade i intervjun 

var fyra assisterande handledare, varav en som inte hade påbörjat sin anställning som 

assisterande handledare ännu och en deltagare. Jag gjorde fem intervjuer på 

avdelningen då jag ansåg att det var en bekväm plats för dem. En problematik som jag 

stötte på var att jag upplevde att jag inte fick en rättvis bild av hur det är att deltaga på 

verksamheten. Problematiken löstes genom att ställa frågor om hur det var när de 

började där, om det är någon skillnad nu när de är anställda än vad det var när de var 

deltagare. Detta gav mig dock ett rikare material då jag fick både en version av hur 

det var att vara en deltagare och hur det är att vara anställd. Ett annat sätt som jag 

löste problemet på var att jag tog kontakt med en av deltagarna på verksamheten för 

att få en bredare bild. Sammanlagt blev det sex intervjuer. Jag utförde även två 

sidointervjuer med två av de ordinarie handledarna för att få se deras bild av 

verksamheten samt få en ökad förståelse över hur verksamheten fungerar.  

5.6.1 Transkribering  

Efter att intervjuerna är gjorda påbörjade jag transkriberingsprocessen. 

Utskrivningarna av intervjuerna skedde manuellt, när man väljer att skriva ut sin 

intervju själv är det enklare att förstå vissa delar som är svåra att höra genom 

exempelvis anteckningar. En annan positiv aspekt av att skriva ut sitt material själv är 

man lär känna sitt material samt kan påbörja tolkningsarbetet genom att understödja 

med egna kommentarer. Mina intervjuer är anonyma och med det menas att namn och 

beskrivningar av platser är fiktiva och detta gjorde jag av etiska skäl. (Dahlgren och 

Starrin, 2004, s. 51). 
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5.6.2 Kodning 

Under analysdelen valde jag att använda mig av öppen kodning till en början och 

sedan gå över till fokuserad kodning. Under den öppna kodning kollar jag på första 

ordningens konstruktion som menas att man fokuserar på vad aktörerna säger. Jag 

kommenterade väldigt spontant genom korta och omedelbara nyckelord som 

definierar de emotioner eller erfarenhet som intervjupersonen beskriver, jag tänker 

inte på helheten. Nyckelord som jag stötte på var bland annat relationer, makt, 

självkänsla m.m. Öppen kodning är även en process där man bryter ner, undersöker, 

jämför, begripliggör samt kategoriserar data. Det är när man tittar på nyckelordens 

betydelse till varandra som man gör en kvalitativ analys, detta sker under den 

fokuserade kodningen. Det är i den fokuserande kodningen som man går över till den 

andra ordningens konstruktion, det menas att man kollar vilka teoretiska begrepp som 

passar in i materialet samt kollar på det ur en forskares perspektiv. Under den 

fokuserande kodningen uppstod sammanhang och mönster i mitt material, de 

nyckelord jag fått fram har börjat skapa teman som emotioner, relationer och 

framtidsplaner (Aspers, 2011, s. 167-170;Ahrne & Svensson 2015, s. 224;Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 241). 
 

När man använder sig av en nyfiken inställning förenklas kodningsarbetet. Målet med 

den öppna kodningen är att utveckla kategorier som sammanfattar de studerade 

erfarenheterna och handlingar till fullo. Man jämför data för att hitta likheter och 

olikheter, en röd tråd är målet med den öppna kodningen, första ordningens 

konstruktion. När jag upplevde att kodningen till slut började skapa ett mönster med 

att samma saker återkommer kunde jag avluta den öppna kodningen och gå över till 

fokuserad kodning, andra ordningens konstruktion där jag letar efter begrepp för att 

kunna förklara mitt material (Ahrne & Svensson 2015, s. 224;Kvale & Brinkmann 

2014, ss. 241-242;Aspers 2011, ss. 46-47).  
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras hur de anställda pratar om relationer och motivation på 

arbetsplatsen. Presentationen av resultaten sker genom teman som är knutet till min 

forskningsfråga. Analysen inleds med korta presentationer av de som har blivit 

intervjuade, sedan redogörs de teman som har framkommit ut materialet, de 

analyserar emotioner, relationer, arbetsmotivation samt framtidsplaner hos 

respondenterna på avdelningen. Som forskare är jag även medveten om min påverkan 

över hur respondenterna svarat och är därför medproducent.  

6.1 Presentation av anställda  
Här presenteras de intervjuade kort, hur länge de har varit på avdelning, eventuellt hur 

länge de har arbetat som assisterande handledare, vilken åldersgrupp de tillhör och 

eventuella tidigare arbetslivserfarenheter. Respondenterna blev informerade om att de 

kommer vara fullständigt anonyma och att jag kommer säkerhetsställa att deras 

identitet samt att deras nuvarande och eventuella föregående arbetsplats förblir 

skyddad. För att säkerhetsställa att de intervjuade förblir anonyma är namnen fiktiva.  

Fia, deltagare. 

Fia är en ungdom som har tillhört avdelningen i två år som deltagare. Hon har två 

sysselsättningar, den ena är på avdelningen där hon hjälper till med SFI. Den andra 

sysselsättningen är på en annan verksamhet där hon får timlön. Hon pluggar även 50 

% för att få en gymnasieexamen, hon deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

Hon bor med sin familj men vill flytta till eget nu när hon har en fast inkomst. 

Tidigare levde hon på försörjningsstöd från socialen som avslutades när hon fick sin 

anställning, hon har även CSN bidrag för sina studier.  

Anders, assisterande handledare. 

Anders är en ung man som har varit på avdelningen i lite över ett år. Han fick 

anställning som assisterande handledare under vintern 2016 och innan hade han varit 

deltagare på avdelningen från våren 2016. Han bor med sin familj och får lön från 

avdelningen. Han gick ur gymnasiet med godkänt i de betyg som krävdes för att få en 

gymnasieexamen. Anders fick hjälp av arbetsförmedlingen för att komma till 



	   29	  

avdelningen, han hade gått arbetslös i över 6 månader och levde på aktivitetsstöd. 

Innan han kom till avdelningen hade han praktiserat på en bilverkstad med trivdes inte 

så bra då hans handledare inte respekterade hans behov. 

Björn, assisterande handledare. 

Björn är en medelålders man som har varit på avdelningen i ett och ett halvt år. Han 

kom till avdelningen genom socialtjänsten IFO (Individ och familjeomsorg). Han blev 

anställd på utvecklingsanställning våren 2016. Innan han hamnade på avdelningen var 

han nyskild och satt mestadels hemma utan inkomst. Tidigare var han egenföretagare 

och innan det jobbade han som elmontör.  

Alexander, assisterande handledare. 

Alexander är en ung man som har varit på avdelningen i två omgångar. Första 

omgången kom han till avdelningen genom arbetsförmedlingen, under den tiden 

upplevde han sig omogen då han just gått ur gymnasiet, han stannade på avdelningen i 

två år. Han kände sig inte redo att komma ut i arbetslivet och fick hjälp av LSS och 

hitta en praktikplats i ett kulturhus. Han praktiserade på kulturhuset i tre år, senare 

kände han sig mer redo för att komma ut i arbetslivet och blev skickad till 

avdelningen igen. Efter två veckor på avdelning blev han tillfrågad om 

utvecklingsanställning. Idag har han haft utvecklingsanställning i ett år och fyra 

månader, han kommer få ytterligare en månad förlängt för att söka jobb. Han bor själv 

och får lön från sin utvecklingsanställning. Tidigare hade han aktivitetsstöd och 

senare fick han försörjningsstöd från socialen.   

Petra, assisterande handledare. 

Petra är en ung kvinna som bor med sin sambo. Hon har endast gått grundskola och 

har endast betyg i kärnämnena. Hon trivdes inte i skolan och fick gå i specialklass 

under skoltiden. Matematik pluggade hon upp på individuella programmet och även 

där upplevde hon problem med att få betyg. Petra var sjukskriven innan hon fick hjälp 

av sina handläggare på arbetsförmedlingen och socialtjänsten att börja på avdelningen 

hösten 2016. Hon var då endast där tre dagar i veckan, två timmar om dagen som 

sedan ökade successivt, idag har Petra en utvecklingsanställning som började våren 
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2017. Petra har tidigare arbetslivserfarenheter av billackering, restaurang samt 

hemtjänsten. 

 

Klas, påbörjad anställning som assisterande handledare. 
Klas är en ung man med koncentrationssvårigheter, han hoppade av gymnasiet under 

andra året. Hans tanke var att byta linje men det blev aldrig av så han blev 

hemmasittandes istället. Efter ett år utan sysselsättning hamnade han i en organisation 

som han deltog i några gånger i veckan med andra ungdomar, under denna tid fick 

han aktivitetsersättning från arbetsförmedlingen, senare blev han tipsad om 

arbetsmarknadsavdelningen. Klas hamnade på avdelningen genom sin handledare på 

arbetsförmedlingen. I början deltog han på avdelningen några timmar i veckan som 

sedan ökade, idag får han aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Klas ska snart 

påbörja en anställning på avdelningen som är liknande en utvecklingsanställning och 

då får han en riktig lön. Klas funderar även på att läsa upp sina gymnasiebetyg och 

idag innefattar hans levnadssituation att han bor med sin familj.  

Hannah, ordinarie handledare. 

En av de ordinarie handledarna. Har arbetat på avdelningen under en kortare tid.  
 

6.2 Vilka emotioner framträder i materialet? 
Här presenteras de emotioner som framträdde ur intervjumaterialet, emotionerna som 

framträdde var skam, stolthet, självkänsla, glädje, trivsel. Dessa emotioner har 

kopplats till teori och sedan analyseras.  

6.2.1 Skam 

Skam var en emotion som några av de intervjuade uttryckte när jag frågade om 
trivseln på avdelningen.  
	  
“Jag kände obehag att gå till avdelningen, jag skämdes över hur avdelningen var strukturerad då jag 

hade en annan bild av vad ett arbete är. När människor frågade vad jag jobbade med sa jag att jag 

inte visste vad det hette men jag får göra olika arbetsuppgifter. När jag började på avdelningen kändes 

det mer som en lekstuga. Men jag skämdes inte av att vara arbetslös, jag skämdes för att gå på 

försörjningsstöd.” Fia.  
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Fia uttrycker tydligt skam för att gå till avdelningen när hon började där. Hon hade 

fått en annan bild av vad ett arbete innebar och hade förhoppningar att jobba med 

något annat. Johnsson & Lalander (2013) beskriver skam som ett hjälpmedel till att 

passa in och bli en del av sociala miljöer, hur individer inordnar och underordnar sig i 

samhället. Fia upplevs anse att hon inte passar in på avdelningen då hon kände obehag 

av att gå dit och ville inte berätta vad hon jobbade med för att bli kategoriserad som 

socialbidragstagare. Skam samt obehagskänslor påverkar även hur vi relaterar till 

samhällsnormer samt ideal vilket man ser i Fias citat. Nybom (2014) skrivet att 

människor vill få ett arbete och undvika att söka bidrag vilket Fia uttrycker i sin 

intervju. Nybom (2014) skriver även att aktiveringsinsatser som liknar ett vanligt 

arbete, exempelvis praktik, visar en större positivare effekt än arbetsträning inom 

kommunala sysselsättningsverksamheter. Fia berättar i sitt intervjumaterial om 

förnedrande som arbetsuppgifter hon fick utföra. 
 

“Vissa arbetsuppgifter var förnedrande att utföra, exempelvis städa chefernas toaletter.” Fia 

 

Fia var inte bekväm med att städa chefernas toaletter fast det var en av 

arbetsuppgifterna som är obligatoriska, hon kände sig förnedrad att genomföra dem. 

Skam påminner individer om dess otillräcklighet enligt Johnsson & Lalander (2013). 

Fia tyckte att hennes begåvning och erfarenheter bör användas till något annat då hon 

ville bli lärare. Tidigare forskning av Heimonen (2005) har visat att genom påtvingat 

deltagande finns det en risk att man förlänger arbetslöshetsperioden för individen. 

Sanktioner, i detta fall avslag på socialbidragsansökan, har visats av tidigare forskning 

riktas oftare mot individer som har försörjningssvårigheter samt står lång ifrån 

arbetsmarknaden och därför blir de påtvingade att utföra arbetsuppgifter. Det positiva 

med sanktioner är att de har visat hjälpa individer att snabbare komma ut på 

arbetsmarknaden, min tolkning är att detta är vad Fia fick hjälp med.  
 

“De (skolan) kontaktade jobbcentrum om det fanns någon som skulle kunna tänka sig vara assistent 

och då kom de (jobbcentrum) till mig. Så det var inte arrangerat av jobbcentrum men svenska 

lektionerna var en del utav det på grund av att de frågade mig hur de skulle sysselsätta mig då min 

begåvning av kunskap var hög. Det kan man säga eftersom innan hade jag varit på en skola i ett år och 

där jobbade jag över än vad min planering sa, jag byggde upp kan man säga mitt rykte om hur jag var 

som person och hur jag lärde ut och sånt.” Fia (Citat är redigerat) 
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Fia byggde upp sitt rykte i sin stad, hon hade haft praktik på en skola där hon även 

hade vikarierat vid behov. Hon blev eftertraktad och visade ambition som lärare, hon 

hade även fått hand om svenska lektioner på avdelningen för att få mer erfarenhet. 

Senare blev hon tillfrågad om en anställning på en annan skola som timanställd vilken 

hon tackade ja till och hoppas att få avsluta sitt deltagande på avdelningen. 

Författarna Johnsson och Lalander (2013) skriver att skam kan vara till hjälp för att 

höja sina ambitioner, i Fias fall, bli lärare, och få ökat mod att trotsa sina sociala 

barriärer. I detta exempel kan man se hur skam och stolthet går hand i hand då hon 

skämdes för att gå på socialbidrag men kämpade att komma där ifrån och skapa ett 

rykte. Min tolkning är att även Anders beskriver vilken påverkan skam har haft i hans 

arbetsliv.  
 

“Ja det känns ju mera, det är skönare att göra någonting på dagarna och inte bara sitta hemma och 

inte göra någonting. Sen får man ju betalt för det också.” Anders 

 

Författarna Johnsson och Lalander (2013) skriver att vi använder oss av emotioner för 

att organisera samt hantera vårt sociala liv. Skam och obehagskänslor har en påverkan 

till hur vi relaterar till samhällsnormer och ideal, i Anders fall uttrycker sig framgångs 

ideal bäst. När man är arbetslös gör man vad som helst för ett arbete, att slippa vara 

utsatt i samhället. Tidigare forskning av Angelin (2009) visar att människor som varit 

arbetslösa länge har en ökad risk att bli socialbidragstagare. Att söka bidrag avviker 

från normen i samhället av att vara självförsörjande och detta skapar en känsla av 

maktlöshet. Anders är nöjd över sin sysselsättning då han slipper sitta hemma hela 

dagarna samt att han nu får lön. En annan känsla som förekom ofta hos 

respondenterna var självkänsla. 

6.2.2 Självkänsla 

Respondenterna pratade mycket om deras ökade självkänsla som tillkom med 

sysselsättning. Arbetslöshet kan bidra med flera negativa faktorer såsom depression 

och hopplöshet vilket respondenterna konstaterar.  
 

“Ja den största förmågan de har hjälpt mig med är att jag har fått mer självförtroende. Genom att de 

säger att det är lika bra att försöka än att bara skita i det på en gång. De är väldigt stöttande.” Anders  

 



	   33	  

Anders är en av respondenterna som har upplevt ökat självförtroende genom sin 

sysselsättning på avdelningen. Giddens & Sutton (2014) anser att ett arbete bidrar till 

flera aspekter och en av dem är personlig identitet, när en person får ett arbete leder 

det ofta till ökat självförtroende då man får en ökad inkomst. Personlig identitet 

skapas ofta i samband med ett arbete vilket jag anser framträder i Anders 

intervjumaterial. En individ som har ett arbete får ofta en stabilare social identitet. 

Arbetskollegor ger som jag tolkar det Anders instrumentellt stöd och hjälp att nå upp 

till målen. Hannah som är en av de ordinarie handledarna berättade hur de arbetar för 

att öka de anställdas självkänsla.  
 

“Det som vi har som metod här är att vi försöker att få människor att ta så mycket ansvar som möjligt, 

vi vill att dem själva ska planera verksamheten här. Vi försöker att hålla oss i bakgrunden och vi 

försöker och tänka att dem som är här, oavsett om de är deltagare eller anställda så är det deras 

verksamhet, de har en massa hjälpmedel, de har datorer, en bil och kopiator och så har dem oss. så 

försöker vi tänka, att det är dem så mycket som möjligt som ska driva det här lilla företaget om man nu 

vill kalla det för det.” Hannah 

 

Ansvarstagande är en viktig faktor på avdelningen som de anställda förväntas visa. 

Detta kopplar jag till socialt stöd där arbetskamraterna kan gå ihop vid en bristande 

ledning och lösa uppgiften tillsammans. Detta kan i sin tur ge bättre 

arbetsförhållanden då de anställda kan känna att de har stöd från sina arbetskollegor. 

Mer ansvar kan ge ökad självkänsla då man får känna att man klarar av olika saker. 

Detta kan kopplas till Paulsen (2015), han anser att när det ekonomiska tvånget avtar 

får ideologierna ett större utrymme, deltagare behöver inte inbilla sig att de mår bra av 

att bli aktiverade, de är medvetna om vad straffet blir om de inte lyder vilket är att 

deras bidrag dras in. I detta fall behöver inte deltagarna känna att de mår bra av att 

tilldelas mer ansvar, om de inte tar något ansvar blir bidraget indraget. Alexander 

berättar i sin intervju hur han känner för att komma ut och arbeta och vilka positiva 

aspekter det har gett honom. 
 

“Det har jag faktiskt inte tänkt på, jag bara glad att få komma ut och jobba.  Men just nu känns det ju 

helt underbart faktiskt. Jag har ju haft tid och träna under de senaste åren om man säger så, min 

självkänsla och min personlighet har ju förändrat sig ganska mycket när jag har varit här.” Alexander 

 

Maxwell (2008) har i tidigare forskning studerat åtgärdsprogram. I åtgärdsprogram 

vill man först och främst förbättra individens självbild och även hjälpa den till ett 
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arbete. Många som ingår i ett åtgärdsprogram har olika problematiker som försvårar 

möjligheterna till ett arbete. Åtgärderna blir därför mer anpassade efter individens 

behov. Alexanders självkänsla samt personlighet har förändrats under tiden som han 

har arbetat på avdelningen då han har haft mycket tid att träna på dessa egenskaper. 

Här kan man koppla begreppet personlig identitet till Alexander. Då Alexander har 

haft mycket tid att träna på sina egenskaper då han har varit delaktig på avdelningen 

under en längre tid har en stabil social identitet skapats. Alexander är även glad över 

att få komma ut och jobba vilket kan kopplas till Giddens & Suttons (2014) begrepp 

aktivitetsnivå som menas att arbetet kan vara rutinartat men den erbjuder även en 

strukturerad miljö där man kan få utlopp för sin energi. Björn levde väldigt isolerat 

innan han hamnade på avdelningen.  
 

“Väldigt ensam, om jag inte hade haft hund hade jag inte ens gått utanför dörrn. Så det var ett riktigt 

lyft att börja här.” Björn 

 

Björn gick endast utanför dörren från sitt tomma hus för att gå ut med hunden. Han 

beskriver det som ett riktigt lyft när han började på avdelningen. Innan han började på 

avdelningen hade Björn nästintill inga sociala kontakter, det var mestadels andra 

hundägare. Giddens & Sutton (2014) beskriver sociala kontakter hos arbetslösa som 

krympande. De har svårare att knyta nya kontakter och delta i aktiviteter. Tidigare 

forskning av Angelin (2009) visar att social exlusion uppstår i brytpunkten mellan de 

två axlarna, ekonomiska och relationella. Björn har förlorat den ekonomiska 

tryggheten i att ha ett arbete och hamnar därför i ekonomisk utsatthet. Utsattheten 

utgör en process i den relationella axeln där Björn förlorar sitt sociala nätverk som 

leder till social isolering. Björns uttalande kan man även koppla till trivsel och glädje 

som är en annan emotion som jag menar förekom bland respondenterna.   

6.2.3 Trivsel 

Respondenterna beskrev begreppet trivsel som väldigt betydelsefullt för dem. varför 

jag tar med begreppet trivsel under emotioner är för att trivseln skapar olika 

emotioner hos respondenterna. En viktig aspekt som de tog upp under trivsel var 

vilken betydelse humor hade för en bra trivsel på arbetsplatsen.  
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“Humor! Det är det bästa faktiskt, man kan inte ha det allvarligt jämt, man får som jag tycker skoja 

med varandra. Under en arbetsuppgift till exempel kan man göra det samtidigt som man pratar och 

skojar med varandra och samtidigt så håller man på och arbetar.” Alexander 

 

Alexander tycker att humor är viktigt för trivseln på en arbetsplats. Författarna Noon 

och Blyton (2007) skriver i sin bok att humor är en av grundstenarna för en bra 

arbetsmiljö. När Alexander och hans kollegor skojar med varandra skapas även 

gruppidentiteter. Arbetet som de utför blir enklare att utföra och blir mindre 

monotont. Klas instämmer med att humorn har en påverkan på trivseln på 

arbetsplatsen då det blir roligare att komma till arbetsplatsen.  
 

“Ja det blir ju roligare att komma hit.”  Klas 

6. 3 Relationer 
Här kommer mitt andra tema att presenteras vilket handlar om de relationerna som 

etableras på avdelningen samt vilken betydelse dessa relationer har för de anställda på 

arbetsplatsen. När man är arbetslös hamnar man lätt i en social isolering och förlorar 

mycket av sitt kontaktnät. Många undviker att gå på sociala tillställningar för att 

undvika att svara på frågan - Vad jobbar du med? Detta bekräftas av tidigare 

forskning av Andersson (2006) där hon anser att många arbetslösa känner sig utanför i 

samhället. Respondenterna pratade mycket om relationerna på arbetsplatsen samt 

vilken betydelse de har för dem.  

6.3.1 Socialt stöd  

Socialt stöd handlar om stödet man får från sina arbetskamrater. Alla respondenter 

som jag intervjuade beskrev sina kollegor som en familj. På avdelningen jobbar man 

väldigt socialt och nära varandra och då är det lättare att relationer etableras på 

avdelningen. Petra beskrev en situation när man kommer till jobbet och vad som 

händer om man inte kommer dit.  
 

“Man blir jätteglad när man ser varandra på jobbet liksom. Om jag är försenad eller sjuk så hör ju de 

direkt av sig - Kommer du inte idag? - Nej jag mår inte så bra. - Men va fan vi saknar ju dig! Du måste 

ju komma hit! Ska vi komma och ta hand om dig? Och likadant gör ju jag med dem. Det blir att man 

pratar mycket privata saker liksom i förtroende till varandra.” Petra 
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Petra beskriver relationerna på arbetsplatsen som väldigt nära. Arbetskamraterna 

uttrycker glädje när man kommer till jobbet och om Petra inte skulle komma en dag 

skulle de höra av sig till henne och hon skulle göra likadant tillbaka. Både 

instrumentellt och emotionellt stöd kan anses förekommer bland arbetskollegorna då 

de visar omtanke om Petra och visar även stöttning. Socialt stöd är en av 

grundstenarna i ett bra eller dåligt arbete. Om detta sociala stöd inte skulle finnas för 

Petra skulle Petra troligtvis göra ett sämre arbete då hon inte känner någon stöttning 

från sina medarbetare. Petra pratar även om hur viktigt det sociala stödet är om man 

inte mår så bra på arbetsplatsen. 
 

“Det gör det mycket lättare när man jobbar tillsammans, om man inte mår jättebra en dag så behöver 

man inte ställa sig med en hel uppsats för att förklara hur man mår och vad som är problemet utan de 

ser och läser av en ganska fort. Idag mår inte han eller han något bra, då kan man stötta och anpassa 

arbetsuppgifterna mycket lättare då. Så det underlättar ju jättemycket.” Petra  

 

Socialt stöd handlar även om styrkan på relationerna mellan medarbetare. Författarna 

Johnsson & Lalander (2013) skriver om hur viktigt det är för en chef att känna sina 

medarbetare. När man känner sina medarbetare och vet hur de fungerar är det enklare 

att se om någon mår dåligt en dag samt lättare att hjälpa dem. Petra säger att en nära 

relation med sina medarbetare förenklar om man mår dåligt. Man behöver inte berätta 

varför man inte är på topp för medarbetarna känner en så väl. Om en anställd inte mår 

så bra en dag kan arbetsuppgifterna anpassas efter individen. Fia berättade under sin 

intervju att hon har svårt att skapa starka kontakter med sina medarbetare då hon vet 

att avdelningen är ett ställe där man slussas ut och in.  
 

“Förut var jag ganska personlig och öppen men sen märkte jag att det här är en arbetsplats där man 

slussas in men man måste även slussas ut. Visst du kan knyta en vänskap men du slussas även ut och då 

känner att med att man endast är där en kort period är det onödigt att bygga något om den personen 

kommer att försvinna. Eftersom att jag har hoppat mellan olika platser då känner jag att det är svårt 

att knyta kontakter och när det kommer någon med problematik som är personliga och då vill man inte 

vara personlig.” Fia  

 

Innan Fia fick sin anställning på skolan som hon arbetar på idag var hon på 

avdelningen varje dag i fyra timmar. Hon berättade att hon kunde vara mer personlig 

förr med sina medarbetare men nu när hon endast är där två dagar i veckan upplever 

hon det onödigt att knyta kontakter då hon vet att personerna på avdelningen inte 
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alltid kommer vara kvar då detta är en avdelning där man slussas in och ut från. Detta 

kan man koppla till krav/kontroll/stöd modellen. Socialt stöd ger ett grundläggande 

behov av umgänge samt gruppkänsla. När arbetet har en låg grad av socialt stöd blir 

arbetet isolerat vilket har hänt Fia. Fia säger att när det kommer någon som vill prata 

om sina problematiker känner hon att hon inte vill vara personlig tillbaka.  Det är när 

individen har goda relationer på arbetsplatsen som risken minskar för isolering samt 

en dålig arbetsmiljö. Alexander kan tolkas prata om främre och bakreregioner i sin 

intervju där han beskriver att man måste hålla sig i skinnet ibland.  
 

“Ja det är både och, vi är ju på en arbetsplats och då måste vi tänka på att vänskapen den gäller ju 

inte på samma sätt som det gör på fritiden. Det är ju en helt annan sak på en arbetsplats och då har vi 

ju lite ögon som vakar på oss, då kan vi inte hålla på som vi gör på fritiden. På arbetsplatsen måste 

man visa sina framfötter för deltagarna till exempel, ibland måste man hålla för mun och inte säga vad 

som helst eller göra vad som helst, måste hålla i skinnet lite” Alexander  

 

Alexander gör en form av distansering avseende vänskap till sina kollegor på arbetet. 

Han menar att på en arbetsplats måste man hålla sig professionell och att vänskapen 

har en annan betydelse på arbetsplatsen. Han antyder även att man måste visa sig 

professionell framför deltagarna då Alexander är en av de assisterande handledarna 

och måste därför visa framfötterna. Detta kan man koppla till arbetsorganisation. 

Inom en organisation har man olika mål och för individer som har olika intressen 

finns det delmål och övergripande mål. Dessa mål ska få individen att känna ansvar 

samt kontroll. Alexander har en utvecklingsanställning som ska hjälpa honom att 

komma ut på arbetsmarknaden, denna utvecklingsanställning gör honom till 

assisterande handledare och han har därför en del av ansvaret för deltagarna. Man kan 

koppla Alexanders utsaga till Goffmans (2004) begrepp om främre och bakreregioner 

då Alexander väljer att undanhålla ett visst beteende på arbetsplatsen som i detta fall 

är frontscenen. När Alexander umgås med sina kollegor på fritiden behöver han inte 

tänka på att vara ett bra föredöme för deltagarna, han kan vara sig själv i backstage. 

6.4 Arbetsmotivation 
En av mina forskningsfrågor är bland annat att undersöka hur arbetsmotivationen ser 

ut på avdelningen och vad som medför en ökad arbetsmotivation. Jag frågade mina 

respondenter som har en utvecklingsanställning om deras arbetsmotivation ser 
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annorlunda ut nu jämfört med när de endast var deltagare på avdelningen för att få ett 

bredare resultat i min analys. Grund Nilsson & Skärberg (2009) skriver om hur 

åtgärdsprogram ökar motivationen hos deltagare. Motivation grundar sig i tre 

aspekter: behov, värdering och mål. Dessa mål är individanpassade efter vad 

individen behöver för att bygga upp sig själv psykiskt. Det beskrivs att mål är till för 

att få individen att stäva efter något, exempelvis ett arbete. Det är genom dessa tre 

aspekter man kan ändra en persons beteende som i sin tur ökar motivation till att nå 

upp till målen. I åtgärdsprogram kan man hjälpa en person som är i en jobbig 

livssituation genom att sätta upp mål för att hjälpa individen att se vilka möjligheter 

hen har. Detta kan man koppla till Fias intervju. 
 

“Men mitt tankesätt som var för fem år sedan är inte det som är nu, för fem år sen tänkte jag väl att jag 

kan jobba som städare, jag kan göra det, jag ville inte sträva eller kämpa för att nå mitt mål. Men nu 

med det tankesätt som jag har och den personligheten som jag har och det som jag har utvecklats till, 

jag vill kämpa, jag vill jobba så hårt som möjligt att jag når mitt mål i min framtid.”  Fia  

 

Fia pratar om stödet som hon har fått på avdelningen och hur det har påverkat hennes 

arbetsmotivation. För fem år sedan hade hon ingen motivation till att arbeta, hon 

nöjde sig med det hon fick. Idag anser Fia att hon har utvecklats och vill kämpa för att 

nå sitt mål. Detta kan man även koppla till instrumentellt stöd, för fem år sedan var 

Fia arbetslös och hade ingen motivation och ingen stöttning, senare hamnade hon på 

avdelningen och har fått hjälp med att utvecklas genom att få komma ut i arbetslivet 

genom socialt stöd. Fia pratar även om att det inte alltid är enkelt att vara glad på 

jobbet och hon måste sätta på sig en mask.  
 

“Jag känner att alla ska kunna må bra och vara delaktig på en arbetsplats, det ska kunna vara en bra 

stämning och trivsel. Men så är det ju tyvärr inte. Jag tror inte att det finns någon ledning som har det 

så att alla trivs. Men det är vad jag ser men jag trivs det gör jag, men man har dagar det man inte mår 

bra och då blir man stressad och då trivs man ju inte för man vill ju kunna må bra på jobbet. Jag 

måste sätta på mig en mask för att kunna vara glad på jobbet för man måste ju vara glad på jobbet.” 

Fia  

 

Detta kan man tolka med hjälp av Goffmans (2004) begrepp främre och 

bakreregioner. Fia har dagar då hon inte mår bra och måste sätta på sig en mask på 

jobbet för att verka glad då hon själv anser att man bör vara glad på sitt arbete. Fia har 

tidigare i intervjun berättat att hon inte vill vara personlig med sina arbetskollegor och 
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väljer istället att hålla sina känslor för sig själv. När Fia går undan eller kommer hem 

kan hon släppa ut sina känslor. Andreas pratar om relationernas betydelse för hans 

arbetsmotivation. 
 

“Ja, det känns mindre jobbigt att gå till jobbet, det enda jobbiga är väl att man måste upp tidigt. Det 

är inte så att man tänker -Ja nu ska jag till det där stället igen, vad händer nu då?” Andreas  

 

Relationerna som Andreas har med sina arbetskollegor gör det lättare för honom att 

gå till arbetet. Han upplever inget obehag att gå till avdelningen då han vet att han har 

stöttande arbetskollegor som väntar på honom. Det är genom kollektiva strukturer 

man hjälper varandra med arbetsuppgifter som leder till lärande och kompetens inom 

olika arbetsområden vilket i sin tur ger ökad arbetsmotivation enligt Anthony & 

Giddens (2014). Andreas är inte orolig över vad som kommer ske under dagen då han 

har sina mål då organisationer har olika individanpassade mål. Arbetsberikningen sker 

på en vertikal dimension som menas med att Andreas har mer kontroll över sitt arbete 

då han får tilldelade arbetsuppgifter enligt Berglund & Schedin (2009). Detta ger en 

ökad stimulans i arbetet. Björn pratar om hans delaktighet på avdelningen och hur han 

motiverar andra deltagare.  

6.4.1 Delaktighet 

“Jag känner mig mer delaktig som handledare för då har jag ju ett annat ansvar och ett annat 

arbetssätt. Jag menar jag får ju betalt, det är ju skillnad, många deltagare har försörjningsstöd bara, 

det hade ju jag i början. Och den del säger ju - Usch varför ska jag jobba, jag får ju inga pengar? Det 

är ju när man måste motivera dem i såna fall och göra saker och hålla i gång.” Björn  

 

Deltagare har ett annat arbetssätt än vad de assisterade handledarna har beskriver 

Björn. Han berättar om hur han känner ett ökande ansvar med sin anställning. När han 

var deltagare fick han försörjningsstöd och poängterar att nu får han betalt vilket har 

en påverkan på hans arbetssätt. Björn känner även empati för de som deltar på 

avdelningen idag då de flesta inte har någon motivation till att arbeta då de inte får 

betalt och känner då ansvar att motivera dem. Mellan Björn och deltagarna sker ett 

socialt stöd, både emotionellt och instrumentellt. Björn försöker få deltagarna att hålla 

igång genom att tilldela arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter kan ske genom hög 

arbetsdelning där arbetsuppgifterna är mindre och mer effektiva eller genom låg 

arbetsdelning där deltagarna har större arbetsuppgifter. En nackdel med en hög 
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arbetsdelning är att deltagarna inte får någon möjlighet att använda sin kreativitet eller 

intellekt. Ett exempel på detta kan vara städning där alla har olika moment som de 

utför. Detta kan i sin tur leda till en minskad arbetsmotivation. Tidigare forskning av 

Berglund & Schedin (2009) har visat att vid minskad motivation samt ansvarstagande 

finns det en möjlighet att individen har arbetat i X-orienterad arbetsorganisation där 

man har utgått från ett yttre incitament. Individen, i detta fall deltagarna, kan ha blivit 

motiverade genom regelstyrning, belöningssystem, direktkontroll eller olika typer av 

tvingad kontroll som jag kopplar till Berglund & Schedin (2009). Björn uttrycker att 

deltagarna inte vill jobba för de anser att de inte får inkomst. Deltagarna gå på 

försörjningsstöd där man har olika regelstyrningar samt belöningssystem och 

kontroller. Paulsen (2015) antyder att om individen inte går till avdelningen blir hen 

inte beviljad försörjningsstöd.  

6.5 Framtidsplaner  
I detta tema presenterar jag hur respondenterna resonerar kring sina framtidsplaner. 

Utvecklingsanställningen som erbjuds på avdelningen varar i ett år och kan förlängas 

om det är nödvändigt. När utvecklingsanställningen är slut förväntas de vara redo för 

arbetsmarknaden och hittat en ny sysselsättning. Björns utvecklingsanställning går 

snart ut och han söker ständigt arbete. Han berättar vad avdelningen hjälper honom 

med för att komma vidare i arbetslivet. 
 

“Ja, framtidsplaner, hitta jobb, jag söker lite allt möjligt. Jag är utbildad som industrielektriker och 

jag har jobbat som el-montör, och det är lite sånt jag vill jobba med, för det är ju skit kul faktiskt att 

montera grejer efter ritning och allt. Det är sånt jag söker lite också. Fredag eftermiddagar är jag här 

och kör jobbsök. Det är en av cheferna som håller i det, jag hjälper gärna andra med saker. Jag kollar 

ju jobb hela tiden, det är mest den sociala biten på fredagar som får mig att gå dit. Det finns några 

andra som snart har slut på sin anställning så då hjälper jag dem med saker.” Björn  

 

Organisationer kan beskrivas som en social struktur där olika verksamheter går ihop 

och arbetar mot ett gemensamt mål. I detta fall samarbetar avdelningen med 

exempelvis arbetsförmedlingen för att minska arbetslösheten. En av avdelningens 

centrala mål är att minska på försörjningsstöden vilket sker genom att fler individer 

får ett arbete. Björn söker olika jobb men fokuserar främst på monteringsarbeten då 

det är det han har utbildning inom. Detta kopplar jag till en av Giddens & Suttons 

(2014) aspekter vid ett arbete, aktivitetsnivå. Björn vill hitta ett arbete där han kan 
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använda sina färdigheter samt skaffa nya färdigheter där han kan få utlopp för sin 

energi. Hjälp med jobbsökningen får han på fredagseftermiddagar där många på 

avdelningen samlas och söker jobb. Björn säger att han går främst dit för den sociala 

biten. Detta kopplar jag till socialt stöd då arbetskollegorna samlas och hjälper 

varandra att komma ut på arbetsmarknaden genom instrumentellt och informativt 

stöd. Alexander är en av de anställda som snart kommer att avsluta sin anställning och 

har börjat kolla runt på eventuella arbeten.  
 

“Jag har ju kollat lite och läst om väktare och sånt men där vet jag ingenting ändå. Men sen har jag ju 

även kollat lite som fastighetsskötare i Karlstad i Löfbergs arena, har kollat lite där och sen kanske i 

Filipstad i OV. Jag vet inte riktigt vilken inriktning som jag ska gå, för känns det som att det spelar 

ingen roll vilket arbete, jag vill bara ut och prova på.” Alexander 

 

Alexander känner sig redo nu att komma ut i arbetslivet och lämna avdelningen. Han 

känner att det inte har någon betydelse vilket arbete han kommer till, han vill bara ut 

och använda sina erfarenheter och färdigheter som hör ihop med aspekten 

aktivitetsnivå (ibid 2014). Ett arbete kommer med olika positiva aspekter som har en 

social påverkan. En annan av de aspekter som Giddens & Sutton (2014) skriver om är 

omväxling. En arbetslös går för det mesta hemma och gör likartade sysslor under 

dagen. När människor går till ett arbete blir det en omväxling i vardagen då ett arbete 

skiljer sig från hemmet och dess sysslor. Detta kopplar jag till Alexanders 

resonemang om att han vill ut och prova på olika arbeten. 
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7 Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt presenterar jag svaren på mina frågeställningar, diskuterar kring mitt 

metodval, diskuterar kring mina resultat och avslutar det med en diskussion gällande 

framtida forskning. Jag vill återigen styrka att mitt resultat är utifrån mina egna 

tolkningar av teorierna som är använda.  

7.1 Svar på frågeställningar  
Mina respondenter hade tydliga resonemang om att relationerna har en påverkan på 

deras arbetsmotivation vilket besvarar en av mina frågeställningar. Relationerna som 

etableras på avdelningen är mestadels vänskapliga och är socialt stöttande vilket 

besvarar min andra frågeställning. De anställda är medvetna om att det är en 

arbetsplats och att man inte kan ha samma relation på arbetet som man har utanför 

arbetet. Respondenterna är även överens om att man måste vara professionell i vissa 

situationer för att visa bra föredöme för deltagarna. Respondenterna beskriver sig vara 

som en familj på avdelningen, de kan se om någon mår dåligt och anpassa 

arbetsuppgifterna efter individen. Detta är ett tecken på goda relationer. När jag bad 

respondenterna beskriva relationernas betydelse till arbetskollegorna svarade alla att 

de inte visste, det var inget som de hade tänkt på. Jag fick därför gå runt relationernas 

betydelse och fråga exempelvis om arbetskollegorna stöttar och hjälper en att komma 

iväg till arbetet vilket alla svarade ja till. Min tolkning av analysen visade även att det 

var en skillnad mellan deltagare samt de assisterande handledarna. De assisterande 

handledare motiveras genom ett inre incitament där arbetet anses vara motiverande då 

de får utföra mer utvecklande och kvalificerade uppgifter då man utgår från en teori 

där människor vill arbeta. De får mer ansvar och behörighet till olika hjälpmedel i 

arbetet. Deltagaren upplevs enligt mig utgå från ett yttre incitament där hen motiveras 

genom belöningssystem, regelsystem och kontrollåtgärder. När man utgår från ett 

yttre incitament utgår man ofta från en teori att människor inte vill arbeta och därför 

blir ofta deltagaren i detta fall, kontrollerad samt tvingad till att arbete när hen gick på 

socialbidrag.  Det de har gemensamt är att de motiveras även genom sociala 

incitament där det sker relationer på arbetsplatsen som får dem att känna 

grupptillhörighet.  
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7.2 Diskussion 
Min egen tolkning är att respondenterna upplevde det svårt att uttrycka sina 

emotioner/känslor kring sin sysselsättning. Detta kan bero på att de inte medvetet har 

fokuserat på sina emotioner/känslor av att vara på en arbetsmarknadsavdelning. Detta 

löses genom att jag fick gå runt begreppet emotioner och exempelvis fråga vad de 

tyckte om sina arbetsuppgifter de fick som deltagare, hur de kände för att gå till 

avdelningen samt om avdelningen har hjälpt dem med något socialt, exempelvis 

självkänsla. Genom dessa frågor kunde jag analysera de olika emotioner som 

framträdde ur materialet.  

 

De anställda på avdelningen påverkas tydligt av de sociala relationer som etableras 

bland kollegorna. Enligt min egen förförståelse är man ofta maktlös som arbetslös då 

man går på olika bidrag för att få ekonomin att gå ihop. Detta leder till att friheten 

begränsas, man blir kontrollerad genom bland annat bankutdrag och 

aktivitetsrapporter för att bli beviljad bidrag från olika myndigheter. Detta kan i sin 

tur leda till social isolering där individer undviker att gå på sociala sammankomster av 

ekonomiska skäl men framför allt sociala skäl, att inte behöva svara på vad man 

jobbar med vilket Angelin (2009) tar upp i sin avhandling (Jassim, 2015, s .8).  Jag 

anser att det finns en negativ klang i kategoriseringen “arbetslös” i samhället, att det 

finns en norm att man ska ha ett lönearbete så att man kan försörja sig själv. Det är 

när man har ett lönearbete man kan gå ut på restaurang eller åka bort över helgen utan 

att ha dåligt samvete eller oro över att ekonomin inte kommer gå ihop.  

 

Människor som är borta länge från arbetsmarknaden har lättare till att förlora sin 

självkänsla. De kan känna sig värdelösa för att de inte hittar något jobb eller kan 

behålla ett jobb. Det är därför viktigt att vara stöttande mot individer som har ett 

sådant tänkesätt, man kan vara stöttande genom att exempelvis ge dem extra ansvar 

för att få dem att känna självkänsla vilket de ordinarie handledarna ger de assisterande 

handledarna på avdelningen. Härenstam & Bejerot (2010) antyder att många vill ha en 

chef som ger extra ansvar till sina medarbetare, detta är ett sätt för dem att utvecklas. 

(Härenstam & Bejerot, 2010, s.162- 163). Då respondenterna uttrycker sig ha 

förändrat sitt tankesätt från när de började på avdelningen anser jag att de har 
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utvecklats. Om detta har skett på grund av extra ansvar eller inte så är det något man 

bör ta upp i framtida forskning.  

 

Individanpassade arbeten är bra för individer som har varit borta från arbetet under en 

längre tid då man kan ha förlora många av sina färdigheter och egenskaper vilket jag 

anser framträder i materialet. En individ som exempelvis var social och framåt kan 

förlora de egenskaper i samband med ett förlorat arbete eller genom social isolering. 

Arbetslöshet kan ske direkt efter gymnasiet genom brist på motivation till att arbeta. 

Fem av mina sex respondenter upplevde brist på motivation till att arbeta efter 

gymnasiet. Detta kan bero på olika faktorer som exempelvis att man inte nådde målen 

för en gymnasieexamen eller att man inte kände sig mogen för att komma ut i 

arbetslivet. Hur ska man få fler unga att bli motiverade att börja arbeta efter 

gymnasiet? Alla individer är olika men vi är alla ekonomiskt beroende vilket leder till 

att man blir tvungen att söka ekonomiskt bidrag om man inte har ett lönearbete. Ett 

förslag på att få ut mer unga på arbetsmarknaden är att erbjuda fler praktiker under 

skolgången där unga får komma ut och prova på att arbeta. Många unga vet inte vad 

de vill arbeta med och har ingen arbetserfarenhet och blir därför fast i arbetslösheten. 

7.3 Metoddiskussion 
För att styrka trovärdighet i mitt material skulle jag kunna komplettera min studie 

med observationer. Då min roll som forskare eller andra yttre faktorer kan ha haft en 

påverkan på intervjuerna skulle det vara intressant och se om respondenterna agerar 

efter vad som har sagts i intervjumaterialet. Det skulle vara intressant och se hur 

relationerna har en påverkan på arbetsmotivationen i praktiken och inte på vad som 

sägs.  

 

För att förstärka samtyckekravet i min studie skulle jag kunnat ha skrivit ett avtal med 

respondenterna om deras godkännande om att delta samt att de kunde avbryta när de 

ville då intervjuerna var frivilliga.  Avtalet skulle även innehålla information om 

syftet med studien vilket skulle öka chanserna att informationskravet uppfylls. Detta 

avtal skulle även kunna styrka konfidentialitetskravet genom att jag skriver på 

tystnadsplikt samt att jag försäkrar om att de förblir anonyma i studien. 

Respondenterna skulle kunna känna sig mer säkra om det finns ett avtal som säger 
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vad jag har för rättigheter med deras uppgifter om det skulle vara så att jag skulle 

bryta mina muntliga löften. Om nyttjandekravet inte skulle uppfyllas skulle 

trovärdigheten i undersökningen försämras, respondenterna skulle känna en osäkerhet 

över hur deras uppgifter kommer användas i eventuell framtida forskning utan deras 

godkännande. 

 

Då jag själv inte valde fem av mina respondenter utan det var de ordinarie 

handledarna kan man inte förlita mig på att mitt resultat är trovärdigt. De som blev 

valda kan ha blivit valda för att de skulle representera avdelningens bästa sida. En till 

aspekt till att mitt resultat kan vara missvisande är att de fem som jag intervjuade var 

anställda eller på väg till anställning. En anställning leder till en inkomst som 

troligtvis är högre än vad ett ekonomiskt bidrag är. Vad jag menar med detta är att de 

är positiva över vad avdelningen har hjälpt dem med då de inte längre kategoriseras 

som “arbetslösa”. Jag valde att intervjua en deltagare på avdelningen som jag själv 

tog kontakt med då jag ville ha ett bredare resonemang. Deltagaren resonerade 

annorlunda än vad de andra fem gjorde när det gällde relationerna samt delaktighet på 

avdelningen. Kan detta bero på att hon inte hade en anställning eller att hon var 

missnöjd över hur avdelning fördrivs?  

7.3 Framtida forskning 
Om jag skulle göra en bredare studie inom detta skulle jag fördjupa mig i skillnaderna 

i att vara deltagare och att vara anställd på avdelningen. Hur skillnaderna ser ut i 

arbetsmotivation samt hur relationerna ser ut. Alla assisterande handledare har någon 

gång varit deltagare på avdelning men bland de som jag intervjuade var alla 

tveksamma över hur de upplevde sin arbetsmotivation som deltagare då de inte kom 

ihåg vilket jag ansåg var tveksamt. Jag skulle även använda mig av Hochcsilds 

begrepp om emotionellt arbete för att analysera intervjumaterial i framtida forskning 

om verksamheten.  
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9 Bilagor 
9.1 Intervjuguide  

Bakgrund:   
Kan du berätta lite om dig själv?  

• Bor du ensam eller bor du med familj?  
• Vad hade du för sysselsättning innan du hamnade här?  
• Hur länge har du varit på avdelningen?  
• Hur hamnade du här?  
• Var det genom någon myndighet?  
• Vad har du för framtidsplaner inom arbetslivet?  

 
Berätta lite om hur du upplever hur din arbetsmotivation ser ut idag jämfört med 
innan du började här?  

• Vad har avdelningen hjälpt dig med hjälp dig med?  
• Komma ut i arbetslivet?  
• Öppna upp dig socialt?  

 
Berätta om vad du har för fritidsintressen. 

• Umgås du med dina medarbetare utanför arbetet?  
 
Relationer: 
Kan du berätta hur du tycker att dina relationer ser ut med dina medarbetare? 

• Är de professionella eller vänskapliga?  
• Hur tycker du att de bör se ut?  
• Är du nöjd med relationerna?  
• Känner du att du kan prata med dina medarbetare om personliga saker?  
• Hur upplever du att du blir bemött på arbetsplatsen? Var det någon skillnad 

från när du började här och nu?  
 
Kan du berätta hur eventuella grupperingar på arbetet kan se ut?  

• Finns det några/någon som du gillar extra mycket att arbeta med? 
Varför/varför inte?  

• Vilken påverkan har dina relationer med dina medarbetare på din 
arbetsmotivation?  

 

Delaktighet: 
Kan du berätta lite hur du ser på delaktighet på arbetsplatsen?  

• Känner du dig delaktig på arbetsplatsen? Om ja, hur upplever du att du är 
delaktig. 

• Kan du berätta om en viss situation där du upplevde dig delaktig. Om nej, 
berätta om en situation där du inte upplever delaktighet på arbetsplatsen. 

• Vilken påverkan tror du att det har på din arbetsmotivation?  
• Har du möjlighet att påverka hur dina arbetsuppgifter ska se ut?  
• Vem bestämmer hur arbetsuppgifterna ska se ut?  
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Trivsel/Välmående:  
Kan du berätta vad en trivsam arbetsplats är för dig?  

• Kan du berätta hur viktigt det är för dig att må bra och trivas på en arbetsplats.  
• Har trivseln en betydelse för din arbetsmotivation?  
• Kan du berätta om du upplever att du kan skämta med dina arbetskamrater?  
• Vad tror du humorn har för påverkan på din arbetsmotivation?  
• Vad har denna sysselsättning för betydelse för dig?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


