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Förord 
 
 
De som framförallt gjort denna studie möjlig är de respondenter som villigt deltagit och öppet 
berättat om sina upplevelser. Vi vill rikta ett stort tack till er respondenter för att ni tagit er tid 
och låtit oss ta del av era berättelser. Utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna 
studie. Ett stort tack riktas även till Magnus Claesson och Camilla Ivares för deras synpunkter 
på intervjumanualen. Vi vill även tacka Elisabet Martis och Ingegerd Elftorp för 
korrekturläsning och kloka råd. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Karin Hirasawa som 
kommit med konstruktiv kritik och värdefulla råd. 
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Vägar till Sysselsättning 
 
med Motivation, Erfarenheter & Nätverk i tanken 

Kari Martis & Petra Elftorp 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva, tolka och analysera framgångsrikt agerande vid 
påtvingade brytpunkter i karriärutvecklingen. Fem personer har fyllt i ett formulär samt 
intervjuats angående deras känslor, erfarenheter, motivation och nätverk relaterat till 
jobbsökandet. Resultatet visade att en mängd olika tillvägagångssätt använts, t.ex. att berätta för 
bekanta att de söker jobb, kontakta potentiella arbetsgivare samt risktagande. En del av 
handlandet utfördes med syftet att skaffa jobb, andra handlingar utfördes av andra anledningar, 
men hade ändå betydelse för framgången i att skaffa jobb. Erfarenheter och nätverk visade sig 
spela en stor roll och fyra sorters motivation identifierades. Grundantagandet (att personer som 
blivit arbetslösa och snabbt skaffat ny sysselsättning (1) har hög ’Self-efficacy’ och (2) i stor 
utsträckning handlar i enlighet med ’Planned happenstance’, och slutligen, (3) att dessa 
personer har en ’Intrinsic’ motivation) kunde varken verifieras eller falsifieras till fullo och 
därmed diskuteras en del förslag till fortsatt forskning inom aktuellt problemområde.  
 
 
 
 
Nyckelord 

Self-efficacy, Planned happenstance, Motivation, Erfarenheter, Arbetslöshet, Jobbsökande 
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Motivation, Experiences  
& Social Networks  
 
-Paths Leading towards Employment 

Kari Martis & Petra Elftorp 

Abstract 

The aim of this study is to describe, interpret and analyse successful strategies used to obtain a 
job, when unemployed. Five persons have answered a short questionnaire and have been 
interviewed about their feelings, experiences, motivation and social network, all related to 
actions taken whilst searching for a job. The result was that a variety of actions were taken that 
brought them to finding a job, such as telling friends and other contacts that they are available 
for work, contacting potential employers and taking risks. Some actions were taken with the 
objective to find a job, and some were not. Experiences and the social network were found to 
play a big part and four different types of motivation were detected concerning finding a job. 
The hypothesis (that those who become unemployed and are successful in finding a new job (1) 
have a high Self-efficacy, (2) to a great extent take actions in accordance with Planned 
Happenstance Theory and lastly, (3) that they are mainly driven by an Intrinsic motivation) 
could not be fully verified on any account nor could it be completely falsified.  
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Self-efficacy, Planned happenstance, Motivation, Experiences, Unemployment, Job searching 
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1. Inledning  

Det är svårt att undgå skriverierna i media om den pågående ekonomiska krisen. 
Världsekonomin är i gungning och som en följd av krisen mister många svenskar sina 
arbeten. I januari 2009 ökade antalet arbetslösa i Sverige till 351 000 personer, vilket är en 
14 procentig ökning från förra året.1 Trots detta finns det 13 914 lediga platser på 
arbetsförmedlingens platsbank.2  

Ett rimligt antagande är att det, trots dessa dystra siffror, finns de som ändå får jobb. 
Dessa personer syns dock sällan i tidningar och media. Vad händer om man vänder 
blicken mot det som fungerar? Finns det kanske något att vinna genom att flytta fokus 
från begränsningarna till möjligheterna?  

1.1 Val av problemområde  
Arbetslöshet och vägen ut ur arbetslöshet är ett högaktuellt ämne. I dag mister många individer 
sina jobb i den ekonomiska krisens kölvatten. Enligt SVT:s text-TV3 varslades 17000 personer 
om uppsägning under januari 2009.  Många känner säkert en hopplöshet och en oro inför läget 
på arbetsmarknaden och de som ska stötta och hjälpa dessa individer kanske känner sig 
villrådiga.  
 
Under vår utbildning till studie- och yrkesvägledare har vi stött på personer som tacklar 
förutsättningarna på arbetsmarknaden på olika sätt. Detta väckte vårt intresse för individens sätt 
att möta ett problem som uppstått. Man kan här välja att studera det som begränsar individen, 
men vi finner det mer inspirerande och intressant att studera det som fungerar. Man kan till 
exempel se individen som arbetslös eller som arbetssökande. Vid en sökning i 
bibliotekskatalogen LIBRIS gav ordet ”arbetslösa” 537 träffar medan ordet ”arbetssökande” gav 
99 träffar. Detta ger en bild av hur individens arbetssökande betraktas och beskrivs i litteraturen 
idag.  Det finns många studier om vad som begränsar vissa individer och vissa grupper (till 
exempel invandrare, ungdomar och funktionshindrade) på arbetsmarknaden. Vi skulle vilja 
vända på tankekedjan och sätta fokus på individer som varit framgångsrika i att skaffa ny 
sysselsättning. 
 
Jeppsson-Grassman (2003) konstaterar också att mycket av den samhällsvetenskapliga 
forskningen lägger betoningen på människors problem och hur människor blir exkluderade och 
utslagna. Hon skriver även att det på senare tid fokuserats mer på människors försök att bryta en 
negativ trend i livet men att det krävs ytterligare initiativ i denna riktning. Vi instämmer i 
Jeppsson – Grassmans ståndpunkt och ser ett stort värde i att fokusera på det som fungerar och 

                                                   
1 Pressmeddelande från SCB 2009-02-19 09:30 Nr 2009:45 

2 http://platsbanken.arbetsformedlingen.se/Standard/SokViaArbetsort/SokViaArbetsort.aspx  

2009-03-25 

3 SVT-Text 2009-02-27 
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på hur människor kan lyckas. I detta fall handlar det om att vara framgångsrik och lyckas på 
arbetsmarknaden. Med lyckas menar vi här att skaffa sysselsättning.  
 
Spelreglerna på arbetsmarknaden har sett olika ut i olika tider då arbetsmarknaden förändras i 
takt med samhällsutvecklingen. För bara fyrtio, femtio år sedan förväntades många människor 
stanna på sitt första jobb livet ut. De som bytte jobb ofta kallades för hoppjerka och sågs som 
opålitliga (Hansen & Orban 2002). Idag är läget på arbetsmarknaden ett annat. I en artikel 
skriver Lars Magnusson (Ekonomisk debatt, 2000) att det råder ett starkt omvandlingstryck på 
den nya svenska arbetsmarknaden. Denna nya arbetsmarknad karaktäriseras av flexibilitet åt 
båda håll, där tillfälliga anställningar och projektanställningar är vanligt förekommande.  Detta 
ställer också nya krav på handlingskraft för den som blir arbetslös och på den som är 
arbetssökande.  
 
I Social Learning Theory (Bandura, 1997) är ’Self-efficacy’ ett viktigt begrepp. Det används för 
att förklara en individs självskattning, eller tilltro till sin egen handlingsförmåga. Detta begrepp 
ingår i många karriärutvecklingsteorier som en indikator på upplevd handlingsförmåga och 
framgång. ’Planned happenstance theory’ som utvecklats av Mitchell, Levin & Krumboltz 
(1999) är en utveckling av Social Learning Theory (Bandura, 1997). ’Planned happenstance’ 
kan sägas vara en reaktion på den nya arbetsmarknaden. Teorin innebär i korthet att förändring 
spelar stor roll i individens karriär och att individen själv genom aktivitet kan generera 
möjligheter. Individen måste planera för att generera nya möjligheter samtidigt som hon är 
öppen för förändring. Man kan anta att det bakom en handling finns olika motiv och olika 
människor motiveras till att söka arbete på olika sätt. ’Intrinsic’ motivation innebär att man inte 
handlar av tvång eller belöning utan för själva upplevelsen. ‘Self-efficacy’, ‘Planned 
happenstance’ och ’Intrinsic’ motivation kan därför tänkas ha betydelse för hur individer närmar 
sig den nya arbetsmarknaden.  
 
Det är svårt för den enskilda individen att göra något åt arbetsmarknadssituationen men däremot 
tror vi att individen till viss del kan påverka sitt eget läge på arbetsmarknaden. Därför är det 
viktigt att studera agerande på individnivå. Genom att dessutom lägga fokus på det som 
fungerar kan en studie av personer som efter en kort tids arbetslöshet lyckats skaffa sig ny 
sysselsättning väcka idéer och möjligheter. Dessa kan vara användbara för såväl den enskilda 
individen, som för utvecklandet av strategier i arbetet med arbetslösa. Studie– och 
yrkesvägledare stöter med stor sannolikhet på ungdomars och vuxnas oro kring framtiden och 
osäkerheten på arbetsmarknaden, varför detta problemområde är av stort intresse för alla som 
arbetar med vägledning i både skola och arbetsliv. 

1.2 Förförståelse 
Arbetslöshet kan studeras med utgångspunkt i det stora perspektivet med fokus på politiska 
beslut och politiska system, den internationella ekonomiska situationen, och 
företagartraditionen. Man kan också studera arbetslöshet utifrån det lilla perspektivet med fokus 
på individen ur ett psykologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Tre av de vetenskapliga 
discipliner som studie- och yrkesvägledning bottnar i är sociologi, psykologi, och pedagogik. 
Det är också med förkunskaper inom dessa områden som vi angriper problemet.  
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Vi har här valt att fokusera på det som fungerar och på de individer som lyckas ta sig ut på 
arbetsmarknaden. Detta innebär inte att vi på något sätt vill förringa den situation som 
långtidsarbetslösa befinner sig i. Vi har stor förståelse för att långvarig arbetslöshet kan påverka 
individens hälsa och handlingskraft på ett negativt sätt. Detta har inte minst visats i ett flertal 
studier (se till exempel Hammarström (1996) och Rantakeisu (2002)). 
 
Många vägledningsmetoder, inte minst inom coachningen, är av lösningsfokuserad och 
konstruktivistisk karaktär, vilket naturligtvis färgat oss i vår syn på karriärutveckling. Förutom 
att vi genom våra studier antar ett visst perspektiv på problemet är vi även färgade av vår sociala 
omgivning.  
 

1.3 Grundantagande  
Vi antar att personer som blivit arbetslösa och snabbt skaffat ny sysselsättning har hög ’Self-
efficacy’ och i stor utsträckning handlar i enlighet med ’Planned happenstance’. Vi antar även 
att dessa personer har en ’Intrinsic’ motivation. Se punkt 1.8 Begrepp för kort förklaring av 
begreppen.  
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva, tolka och analysera framgångsrikt agerande vid 
påtvingade brytpunkter i karriärutvecklingen. (Se punkt 1.8 Begrepp för vidare 
begreppsförklaringar) 
 

1.5 Forskningsfrågor  
 Hur går individer som blivit arbetslösa tillväga för att snabbt skaffa ny sysselsättning? 

 
 Hur använder individer sitt personliga nätverk vid arbetslöshet? 

 
 Vilka erfarenheter har individen som har fått betydelse för framgången? 

 
 Vad motiverar individer som är framgångsrika i att hitta ny sysselsättning vid 

arbetslöshet?  
 

1.6 Avgränsningar  
Listan på vad som influerar och påverkar en person så att han eller hon lyckas ta sig fram på 
arbetsmarknaden tror vi kan vara oändligt lång. Genus, social klass och etnicitet är bara tre 
exempel på sådant som säkert har stor påverkan, så väl på ett positivt som ett negativt sätt. Vi 
förstår att det kringliggande samhället och samhällsstrukturerna påverkar individen och att vi i 
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viss mån behöver beakta dessa eftersom de utgör den spelplan på vilken individerna agerar. 
Dessa faktorer är dock inte det primära i denna undersökning. Fokus ligger inte på de 
strukturella faktorer som begränsar eller ökar möjligheterna för individen utan på individernas 
beskrivningar av hur de agerar, deras erfarenheter samt vad som motiverat dem till det de gjort. 
 
Något vi redovisar men inte tar hänsyn till i analysen, eller lägger någon vikt vid, är de 
bakomliggande orsakerna till arbetslösheten. Man kan tänka sig att de orsakerna påverkar 
individer då de ska söka sig ut på arbetsmarknaden igen. Hur känner man inför att söka 
jobb/utbildning om man slutat på sin tidigare arbetsplats för att man varit med i en olycka? 
Hade det varit annorlunda om man istället slutade för att det var lågkonjunktur? Eller för att 
man inte skött sitt jobb? Är det bara jag som fick gå från jobbet, eller sitter många andra i 
samma båt som jag? Denna begränsning var dock i denna undersökning nödvändig, anser vi. 
 
Eftersom undersökningen varit tidsbegränsad har vi varit tvungna att avgränsa oss för att göra 
uppsatsen genomförbar. Antalet genomförda intervjuer begränsades till fem stycken och därmed 
avgränsas även giltigheten i vår undersökning. Vi har inte gjort några jämförelser mellan de 
olika individerna, vilket dock hade varit intressant, till exempel skillnad mellan mäns och 
kvinnors handlande eller skillnad på ‘Self-efficacy’ mellan människor från olika sociala klasser. 
Det finns många sätt att utvidga och bredda denna undersökning men som påpekas ovan gör vi 
inte det på grund av tidsbrist.   
 
Trots de avgränsningar vi beskrivit ovan tror vi att undersökningen kan komma till nytta. Vår 
förhoppning är att resultatet kan användas för att generera idéer och vidare forskning inom 
området. Särskilt hoppas vi att man ska kunna få idéer för att utarbeta effektivare sätt att hjälpa 
individer vid uppsägningar.  
 

1.7 Kunskapssyn & Människosyn  
Vår kunskaps- och människosyn beskrivs här på vårt eget sätt. Flera delar av vår syn passar in 
på olika vedertagna synsätt, men vi vill inte binda oss vid en sorts kunskaps- eller människosyn 
då det inte finns ett begrepp som täcker in allt.  
 
Vi tror att alla individer är unika och att generalisering är svårt, vilket är en anledning till att vi 
inte gör en kvantitativ studie. Den kontext en individ befinner sig i tror vi har stor påverkan på 
denne, samtidigt som individen interagerar med sin kontext. Vi tror att människan i grunden har 
en fri vilja och att det är möjligt att påverka och forma sin situation och sitt liv. Dock kan 
förutsättningen för den fria viljan, tror vi, bero på yttre omständigheter.  
 
I denna undersökning har vi utgått ifrån respondenternas egna utsagor, alltså vad de berättar för 
oss under intervjusituationerna. Vi utgår ifrån att de berättar sin historia sanningsenligt, utifrån 
sitt minne, och ifrågasätter inte detta. Vi tror dock att det hela tiden pågår en tolkning då man 
upplever något och att denna tolkning med, till exempel, tidsperspektiv förändras mer eller 
mindre. För oss är dock individens egna tolkningar det viktiga då vi inte tror att det finns en 
sanning, eller en verklighet.  
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Individens eget agerande, den egna kraften och självförtroendet kan vara en viktig komponent 
för framgång på arbetsmarknaden tror vi. Flera karriärutvecklingsteorier, som till exempel 
SCCT och the Role of Work Values and Cultural Values on Occupational Choice, Satisfaction 
and Success,  (Brown, 2002) tar upp denna aspekt genom ’Self-efficacy’-begreppet.  
 

1.8 Begrepp 
Med Framgångrikt agerande menar vi här handlande som har bidragit till att individer skaffat 
sysselsättning. 
 
‘Self-efficacy’ är ett engelskt begrepp som används av Albert Bandura (1997) och inom flera 
karriärutvecklingsteorier (Brown, 2002) för att förklara en individs självskattning, eller tilltro 
till sin egen förmåga.  
 
‘Planned happenstance’ är en teori utformad av Mitchell K.E., Levin, A.S. & Krumboltz, J.D. 
(1999), som innebär att man med ett öppet sinne kan ersätta obeslutsamhet och använda 
oväntade händelser (slumpen) till sin fördel samt skapa oväntade karriärmöjligheter.  
 
Vi använder ordet karriärutveckling för att förklara den process som en individ genomgår i livet 
vid byten av arbete och utbildning. Det behöver alltså inte innebära att han/hon har klättrat på en 
karriärstege inom ett visst yrke.  
 
Vi använder oss av begreppet ’Påtvingade brytpunkter’ på det sätt Sjöstrand (1980) beskriver 
dem, nämligen som tillfällen för val på grund av att ens sysselsättning upphör av en anledning 
vilken individen inte kan påverka. Det finns dock två sorters påtvingade brytpunkter, 
institutionaliserade samt tillfälliga. Vi utesluter dock de institutionaliserade då de innebär att ens 
sysselsättning tagit slut av ”naturliga” skäl, till exempel att man läst klart sin utbildning. 
 
Lambert (2001) delar in motivation i ‘Extrinsic’ och ‘Intrinsic’ motivation. ‘Extrinsic’ 
motivation är sådan motivation som härrör ur extern påverkan och ‘Intrinsic’ motivation är 
sådan motivation som kommer från individen själv.  
 
Med Nätverk syftar vi här på individens sociala nätverk, vilket kan inkludera till exempel 
familj, vänner, grannar, bekanta och arbetskollegor.  
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2. Bakgrund 

Som bakgrund till undersökningen har nedan angivna litteratur lästs. Först presenteras resultatet 
av litteratursökningen, den följs av Anknytande Litteratur, Forskningsanknytning samt 
Siljansregionen, den geografiska plats där undersökningen är utförd, beskrivs.  

2.1 Resultat av litteratursökning 
De databaser vi använt vid litteratursökningar är Libris samt Arbline.  
 
I en sökning i biblioteksdatabasen LIBRIS4 (2009-02-27) fick vi följande resultat: Arbetslöshet 
(3991 träffar), Arbetssökande (99 träffar), Motivation (2559 träffar), Framgång arbetsmarknad 
(15 träffar), Self-efficacy (78 träffar) och Planned happenstance (0 träffar). 
 
En sökning, med samma sökord, i databasen Arbline5 (2009-03-10) gav följande resultat: 
Arbetslöshet (1688 träffar), Arbetssökande (12 träffar), Motivation (139 träffar), Framgång 
arbetsmarknad (0 träffar), Self-efficacy (3 träffar) och Planned happenstance (0 träffar). 
 

2.2 Anknytande litteratur 
Här tas området Arbetslöshet upp. Litteraturen anknyter på så viss att den beskriver 
problemområdet och ger således en bra bakgrund till undersökningen. 
 
I boken Kom igen!: Tillbaka till arbetslivet beskriver Von Otter (1996) hur arbetslösa tänker 
kring arbetslöshet och hur de reagerade på att vara arbetslösa. Hon beskriver genom de 
intervjuades egna berättelser hur arbetslösheten till en början var ett avbrott och hur de hade en 
känsla av förhoppning om att snart få ett nytt jobb. Efter en tid förändrades denna inställning 
och många av de intervjuade upplevde en hopplöshet och kände sig deprimerade. I berättelserna 
framkommer även att de arbetslösa kände sig rastlösa och att de hade svårt att få struktur på sin 
vardag.  
 
Antonson och Stål i Att drabbas och att forma sitt liv (2003) berättar om människors kamp i 
svåra processer. Trots att människor som drabbas av en funktionsnedsättning möter stora 
svårigheter fortsätter de ändå att göra något, önska något, knyta an till något och lyckas och 
ibland misslyckas med något. Vissa personer tar sig, vid vissa givna tillfällen, lättare ur en 
sådan kris än andra. Antonsson och Stål konstaterar att forskare på senare tid har ägnat mer tid 
åt att studera personer som lyckas nå framgång i svåra situationer. De tillför här ytterligare en 
aspekt i debatten kring eländes och framgångsforskning. De säger: 
 
                                                   
4 http://libris.kb.se/ 2009-02-27 

5 http://www.amh.lu.se/forskning-och-utvaerdering/arbline---databas 2009-03-10 
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Man kanske inte misslyckas eller lyckas utan man ordnar sitt liv.  
(Antonson & Stål i Jeppsson – Grassman 2003:33) 

 
Deras fokus ligger därför istället på vad människor överhuvudtaget gör, det vill säga hur de 
handlar, när de drabbas av dramatiska händelser eller förändringar.  
 

2.3 Forskningsanknytning 
Nedan tar vi upp ett par avhandlingar som angränsar vårt problemområde och därefter 
presenteras de teorier som utgör ramen för undersökningen.  
 

2.3.1 Avhandlingar  

 
Margareta Bolinder (2005). Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, 
handlingsstrategier och jobbchanser. Umeå: Sociologiska institutionen Umeå universitet  
 
I avhandlingen ”handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier 
och jobbchanser” undersöker Margareta Bolinder (2005) hur arbetslösa individer upplever sin 
situation samt hur handlingarna är relaterat till individernas handlingsutrymme. Avhandlingen 
är en longitudinell studie och baserar sig på data inhämtad genom telefonintervjuer mellan 1996 
och 1997. Urvalsgruppen bestod av 3500 slumpmässigt utvalda arbetslösa ur 
arbetsmarknadsstyrelsens databas HÄNDEL. Svarsfrekvensen var 70 procent.  
 
Bolinder betraktar handlingsutrymmet på tre nivåer: På samhällsnivå där konjunkturen avgör 
individernas handlingsutrymme, på lokal nivå där antalet arbetstillfällen påverkar 
handlingsutrymmet och på individnivå där individuella erfarenheter och egenskaper formar 
handlingsutrymmet. Avhandlingen redogör även för olika strategier att hantera arbetslöshet, så 
som copingstrategier, aktiveringsstrategier och anpassningsstrategier.  
 
Resultatet visar att arbetslösas förväntningar om att finna ett jobb och deras sökbeteende formas 
av den arbetslöses situation. Studien visar även att arbetslösas förväntningar om jobb korrelerar 
med deras handlingsutrymme. Dessutom indikerar analysen att de som hade förväntningar om 
att hitta arbete vid första jobbintervjun mådde bäst och att de som upplever att de har goda 
jobbchanser upplevde situationen som mindre betungande. Bolinder konstaterar således att 
arbetslösas subjektiva uppfattning av arbetslöshetssituationen styr deras upplevelse av den samt 
att individernas psykiska hälsa korrelerar med individens känsla av kontroll över situationen.  
 
 
Rantakiesu Ulla (2002). Arbetslöshetens olika ansikten. Fyra studier om arbetslöshetens 
sociala och hälsomässiga yttringar. Göteborg: Institutionen för socialt arbete 
 
Rantakiesus avhandling behandlar övergripande sociala och hälsorelaterade effekter av 
arbetslöshet. Avhandlingen är uppdelad i fyra avsnitt med varsitt delsyfte. Det första avsnittet 
undersöker sambandet mellan skamfulla upplevelser och mental hälsa bland unga arbetslösa. 
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Resultatet visar att det är relativt vanligt att arbetslösa ungdomar känner sig nedvärderade av 
andra på grunda av att de är arbetslösa. Resultatet visar även att långtidsarbetslösa känner mer 
skam än korttidsarbetslösa. Dessutom känner män skam i större utsträckning än kvinnor. 
Graden av skam och förändringar i hälsa samvarierar övergripande för denna grupp.  
 
Det andra avsnittet undersöker antagandet att en ekonomisk skamgörande modell kan förklara 
de varierande sociala och hälsomässiga problemen bland unga arbetslösa. Resultatet visar här att 
de arbetslösas hälsotillstånd har ett samband med grad av ekonomisk påfrestning och grad av 
skam. De två variablerna ekonomisk påfrestning och skam förstärker även varandra. Den grupp 
som är mest utsatt för skam och ekonomisk påfrestning har också sämst hälsostatus. Denna 
grupp ser även mörkare på framtiden och har sämre självförtroende.  
 
Det tredje avsnittet undersöker sambandet mellan arbetsengagemang och ekonomisk situation 
och mental hälsa bland en grupp arbetslösa tjänstemän. Studien visar att det mentala 
välbefinnandet är en produkt av den subjektiva innebörden en individ tillskriver sin sociala 
situation. Både arbetsengagemang och ekonomisk situation har betydelse för den psykiska 
hälsan. Det fjärde avsnittet undersöker hur långtidsarbetslösa ungdomar relaterar till situationen 
som arbetslös samt hur de förlikar sig med sin framtida strävan.  
 
Två dimensioner av ungdomarnas förhållningssätt framträder av analysen. Den första 
dimensionen är hur ungdomar värderar arbete, det vill säga om de värdesätter trygghet, 
materiella ting, arbetskamrater eller om självförverkligande och karriär betonas.  Den andra 
dimensionen handlar om vilken resursmobilisering ungdomarna kan åstadkomma för att nå sina 
mål. Ur dessa dimensioner framträder fyra typer av arbetsinställning; Traditionalister (har en 
traditionell syn på arbete), vinddrivna (har instrumentella värderingar och frånvaro av kollektiva 
resurser), sökare (befinner sig i en sökprocess tillsammans med kamrater och är mycket 
flyttbenägna) och frifräsare (betraktar inte sig själva som arbetslösa, arbetslösheten ingår i en 
långsiktig planering). Hälsan varierade hos de olika typerna och frifräsarna är de som avviker i 
positiv bemärkelse.  
 

2.3.2 ’Self-Efficacy’ 

Bandura (1997) definierar ‘Self-efficacy’ som individens bedömning av sin förmåga att 
organisera och utföra de handlingar/aktiviteter som krävs för att nå visst mål/resultat . Bandura 
konstaterar att en persons grad av ‘Self-efficacy’ påverkar dennes handlingar i fråga om 
uthållighet, ansträngning samt i fråga om hur denne hanterar hinder och misslyckanden. En 
individs ‘Self-efficacy’ kan variera i förhållande till olika områden. En individ kan till exempel 
ha hög ‘Self-efficacy’ när det gäller att sjunga men låg ‘Self-efficacy’ när det gäller att sy. Det 
finns även något som Bandura (1997) kallar för General ‘Self-efficacy’ som är en slags generell 
tilltro till den egna förmågan. ’Self-efficacy’ spelar en central roll i Banduras Social Cognitive 
Theory vilken betraktar inlärning som relationen mellan kontexten, personliga faktorer och 
beteende. 
 
‘Self-efficacy’ och Förväntat Utfall (Outcome Expectancies)  
‘Self-efficacy’ påverkar handlingskraften hos individen i ett visst sammanhang. Ett utfall 
(outcome) härrör ur en aktivitet. Hur en person utför en aktivitet får konsekvenser för utfallet. 
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Det utfall som en person förväntar sig är beroende av hur väl personen tror sig kunna utföra 
aktiviteten. ‘Self-efficacy’ är en bedömning av den egna förmågan att mobilisera kraft för och 
utföra en viss typ av handlingar. Individens ‘Self-efficacy’ varierar i fråga om styrka, nivå och 
generaliserbarhet beroende på område. En persons förväntade utfall av en viss handling inom ett 
visst område är en bedömning av den mest troliga konsekvensen av den givna handlingen. Detta 
förväntade utfall kan vara både positivt och negativt samt vara av fysisk, social och 
självvärderande karaktär (Bandura 1997).  
 
Figuren nedan visar hur låg respektive hög ‘Self-efficacy’ i förhållande till det förväntade 
utfallet påverkar personens handlingskraft.  
 
 

 
 
Figur 1. Sambandsmodell. Effekten av olika kombinationer av ‘Self-efficacy’-nivå och förväntade 
resultat av handling.  
 
När en person med hög ‘Self-efficacy’ har förväntningar om ett negativt utfall kommer denne 
att intensifiera sina försök och om möjligt försöka förändra sin omgivning. En person som 
däremot har låg ’Self–efficacy’ och har förväntningar om negativt utfall resignerar och blir 
apatisk. Denne ser ingen mening i att anstränga sig eller försöka då detta inte ger något synligt 
resultat. Individer med hög ’Self-efficacy’ som har positiva förväntningar om utfallet blir 
kreativ, produktiv och känner sig tillfredställd. Individer med låg ‘Self-efficacy’ som har 
förväntningar om positivt utfall blir självnedvärderande och känner förtvivlan. De ser att andra i 
samma situation kan åstadkomma förändring men har ingen tilltro till sin egen förmåga. 
Bandura (1997) har även en kontextuell syn på förväntat utfall vilket innebär att även 
omgivningens förväntningar om utfallet har betydelse.  
 
Källor till ‘Self-efficacy’  
Individers uppfattning om sin ‘Self-efficacy’ hänger samman med deras självkännedom. ‘Self-
efficacy’ genereras ur fyra källor som interagerar med varandra; Bemästrande erfarenhet, 
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indirekt erfarenhet, verbalt/socialt övertygande och fysiskt och psykiskt tillstånd6 (Bandura 
1997). 
 
Bemästrande erfarenheter är den mest inflytelserika källan till ‘Self-efficacy’ då erfarenhet av 
att lyckas bevisar, på ett konkret sätt, att individen klarar av och bemästrar en viss situation. 
Individen använder sig sedan av denna erfarenhet för att förutse kommande prestationer i en 
liknande situation i framtiden. Om individen däremot misslyckas i en viss situation 
undermineras individens ‘Self-efficacy’, särskilt om individens ‘Self-efficacy’ är låg redan från 
början.   
 
Indirekt erfarenhet innebär att individen använder andra individer som jämförande referens, 
med andra ord använder individen andra som modell för en viss situation. Individen kan se 
andra bemästra en aktivitet och därigenom övertyga sig själv om att han/ hon också kan klara av 
aktiviteten. Denna källa till ‘Self-efficacy’ är särskilt betydelsefull om individen är osäker på sin 
egen kapacitet och om individen har liten kunskap om aktiviteten.  
 
Verbal/social övertygelse innebär att individens ‘Self-efficacy’ stärks eller behålls genom att 
signifikanta andra uttrycker tilltro och tillit till individens förmåga. Då andra sätter sin tilltro till 
individen kommer denne i större utsträckning kunna mobilisera kraft för den ansträngning som 
krävs för att bemästra situationen. Verbal/social övertygelse är särskilt viktigt då individen 
brottas med svårigheter.  
 
Fysiskt och psykiskt tillstånd påverkar individens ‘Self-efficacy’. Individens psykiska och 
fysiska tillstånd har särskilt stor inverkan vid hanterandet av fysisk ansträngning, stress och 
hälsomässiga funktioner.  
 
‘Self-efficacy’ och karriärutveckling  
Bandura (1997) visar genom forskning att ‘Self-efficacy’ har en nyckelroll i individens 
karriärutveckling. Ju högre ‘Self-efficacy’ en individ har desto fler alternativa 
karriärmöjligheter övervägs av individen. Människor agerar enligt Bandura (1997) i enlighet 
med sin yrkesrelaterade ‘Self-efficacy’ och sin kunskap om valmöjligheterna. 
Karriärutvecklingen kantas av milstolpar i form av olika bedrifter och övervunna hinder. En 
stark tro på den egna förmågan (stark ‘Self-efficacy’) inom ett visst område kan tillsammans 
med andra aspekter av ’Self–efficacy’ generera ett ännu vidare spektra av möjliga yrkesval. 
Med andra ord är det inte individens ‘Self-efficacy’ inom varje enskilt specifikt 
kunskapsområde som styr valet av yrke och framgången i det samma, utan den ‘Self-efficacy’ 
som individen erhåller genom att kombinera sina förmågor under varierande omständigheter.  
 
Bandura (1997) konstaterar att många människor försöker undvika att fatta ett beslut ifråga om 
karriär på grund av osäkerhet. Många tenderar även att förhala beslutsfattandet till dess att de är 
tvingade att fatta ett beslut. Att fatta beslut i fråga om karriär handlar inte enbart om att välja en 
yrkesbana utan även om att utveckla en problemlösningsförmåga i oförutsägbara situationer. 

                                                   
6 Egen fri översättning. Begreppen i originalspråk i ovan presenterad ordning: Enactive mastery 

experience, Vicarious experience, verbal persuasion, psycological and affective states (Bandura 

1997:79ff)  
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Individer som saknar tillit till sitt eget omdöme har svårt att fatta och hålla fast vid beslut. 
Vidare uppmärksammar Bandura (a.a) att dagens snabba teknologiska samhälle gör att 
arbetsuppgifter skiftar och att många byter jobb oftare. Detta innebär att människor fattar beslut 
om sin karriär vid fler än ett tillfälle i livet. I detta sammanhang får ‘Self-efficacy’ ökad 
betydelse i fråga om att fatta sunda beslut om karriär.  
 
Det är många faktorer som bidrar till anställbarhet hos en individ skriver Bandura (1997). En 
faktor är den arbetssökandes förmåga att utöva ett effektivt jobbsökande och att presentera sig 
själv och sin kompetens för arbetsgivaren. De flesta arbetstillfällena hittas dessutom oftast 
genom ett nätverk av vänner och bekanta. En individs ‘Self-efficacy’ har en förhållandevis stor 
roll i att skapa ett sådant nätverk. En hög ‘Self-efficacy’ har därför stort inflytande på processen 
att söka arbete genom nätverk. Bandura (a.a) beskriver även forskning som visar att personer 
som blir arbetslösa och har hög ‘Self-efficacy’ har större chans att få ett nytt jobb. Av de 
faktorer som testades i undersökningen var ‘Self-efficacy’ den faktor som hade störst inverkan 
på utfallet. Vidare visade studien att personer med tilltro till sin förmåga att hitta nytt jobb, var 
bättre på att marknadsföra sig själva tillräckligt bra för att erbjudas jobbet.  
 

2.3.3 ‘Planned happenstance’ 

 
Chance plays an important role in everyone’s career. No one can 
predict the future with any accuracy.  

(Mitchell, Levin and Krumboltz, 1999:116) 
 
Orden Planned Happenstance betyder tillsammans och i det här sammanhanget Planerad 
Slump, fritt översatt. Mitchell, Levin & Krumboltz (1999) hävdar att ingen, troligtvis, kan hävda 
att hans/hennes karriär varit helt påverkansfri från slumpen. Krumboltz (2008) menar att varje 
situation man befinner sig i potentiellt kan innebära en mängd möjligheter såvida individen 
inser detta och sedan aktivt handlar för att tillvarata dem. Kreativitet är således en viktig 
egenskap. Det är också viktigt, vilket namnet på teorin indikerar, att kunna skapa och förutsäga 
slumpen, eller oväntade händelser. Teorin ska inte förväxlas med magi där individer planlöst går 
omkring och väntar på att möjligheter ska dyka upp framför ögonen på dem (Mitchell et al., 
1999). 
 
Enligt ’Planned Happenstance’-teorin (Krumboltz, 2008) är mindre rationella beslut att föredra, 
så att man med ett öppet sinne kan välkomna oväntade situationer och se dem som lärtillfällen. 
Samspelet mellan planerat och oplanerat handlande vid oväntade händelser är så komplext och 
oförutsägbart att ordet slump (happenstance) är det ord som Krumboltz anser tydligast beskriver 
fenomenet.  
 
Mitchell et al. (1999) skriver att det finns två koncept i ‘Planned happenstance’, vilka är:  
A: Utforskande genererar chanser och möjligheter till högre livskvalitet, och  
B: Vissa färdigheter gör det möjligt för individer att fånga möjligheterna.  
De färdigheter man behöver är följande fem: Nyfikenhet, Uthållighet, Flexibilitet, Optimism 
samt Risktagande. 
 
 



 17

Fyra Påståenden 
I artikeln The Happenstance Learning Theory presenterar Krumboltz (2008) fyra påståenden: 
Påstående 1: Målet med vägledning är att hjälpa klienter lära sig att handla på ett sätt som 
bidrar till ett tillfredsställt yrkes- och privatliv – inte att göra ett enda karriärval. 
 
Påstående 2: Yrkes- och personlighetstester ska användas för att stimulera inlärning, inte för att 
matcha person med yrke. 
 
Påstående 3: Klienter bör lära sig att sysselsätta sig med utforskande handlingar som ett sätt att 
generera fördelaktiga tillfällen. 
 
Påstående 4: Huruvida en vägledare har lyckats eller inte beror på om klienten lyckas i den 
verkliga världen, utanför vägledningssamtalet. 
 
Särskilt relevant för denna undersökning är påstående nummer tre. Krumboltz (2008) menar här 
att varje handling innebär en potentiell risk och att det är upp till varje individ att avgöra om 
chansen är större än risken. Han menar vidare att dumdristiga risker bör undvikas, men att 
misstag ger tillfälle för att lära sig något nytt. Exempel på handlingar kan vara att ta initiativ att 
träffa nya människor, gå med i en förening, börja utöva en hobby eller involvera sig i ett 
projekt. 
 
Det finns tre steg när det gäller att skaffa kontroll över oplanerade tillfällen: 

1. Innan: Utför en handling, till exempel gå med i en förening 
2. Under tiden: Var alert och uppmärksam 
3. Efter: Handla! Utför de handlingar som för dig framåt. 

 

2.3.4 Chance Encounters 

Bandura (1982) frågar sig i artikeln The psychology of chance encounters and life paths, vad det 
är som avgör hur våra liv ska se ut. Han menar att kognitiva och (?)beteendekunskaper inte 
räcker för att förklara hur en individs liv kommer att utforma sig. Bandura erkänner att 
barndomsupplevelser och social miljö visst påverkar och kan ge en föraning om vart en individ 
kommer att ta sig i livet, men att det inte räcker som förklaring. En heltäckande utvecklingsteori 
måste därför beskriva alla de faktorer som bestämmer och förändrar livsvägarna i en individs 
liv. Bandura (1982) har inte fokus på karriär i den här artikeln utan en mer generell 
utgångspunkt. Vi finner ändå att den är relevant då den inte exkluderar individens karriär utan 
ser på helheten i en individs livsbana.  
 
Bandura (1982) definierar ’Chance encounters’ som oavsiktliga möten mellan, för varandra, 
okända människor. Slumpartade möten har, menar Bandura, olika grader av påverkan på 
individers liv. Ibland kan ett slumpartat möte vara livsavgörande (giftermål, ny karriär) men 
desto fler spelar en mindre roll i utformandet av ens liv.  
 
Personliga egenskaper spelar en betydande roll när det gäller vilken effekt ett slumpartat möte 
kan ha på individens framtid. Den sociala miljön individen befinner sig i spelar dock också en 
stor roll här.  
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Färdigheter och intressen har också stor betydelse för vilka grupper av människor man träffar, 
och i förlängningen, vilka slumpartade möten man råkar ut för. Om en person ska kunna 
fortsätta delta i ett visst umgänge, som han/hon träffat av en slump måste han/hon besitta vissa 
egenskaper som gör att umgänget accepterar honom/henne. Bandura (1982:4) skriver att man 
bidrar till sitt eget öde på detta sätt: 
 

Individuals contribute to their own destiny by developing 
potentialities that afford access to particular social milieus. 

 
Det är stor chans, anser Bandura (1982), att slumpartade möten påverkar individens framtid om 
de fattar tycke för varandra.  
 
De människor som inte har en stark kulturell koppling eller följer starka normativa regler har 
ofta en mer oförutsägbar livsbana, menar Bandura (1982). Han menar att det finns många 
exempel på detta och att forskning inom detta område varit populärt, och då främst när det 
gäller sekter.  
 
För att ha en känsla av makt över sitt liv måste man först ha en god självkännedom, självkänsla 
och utvecklade kompetenser (Bandura, 1982). Då man har utvecklat dessa har man en viss 
handlingsfrihet och kan bidra till och påverka den situation man befinner sig i. Bandura påpekar 
dock att det inte är en försäkran till en önskvärd framtid, men att man då är bättre på att ta vara 
på planerade och oplanerade möjligheter.  
 

2.3.5 Motivation 

Motivation som kommer utifrån (‘Extrinsic’ motivation) och motivation som kommer inifrån 
(‘Intrinsic’ motivation) definieras med utgångspunkt i källan för motivationen. ‘Extrinsic’ 
motivation kommer från en extern källa. Det kan till exempel handla om belöningar i form av 
pengar, betyg eller andras uppskattning. ‘Intrinsic’ motivation kommer inifrån och är inte 
tvingande. Personen utför en aktivitet för bara själva upplevelsen av aktiviteten. En och samma 
aktivitet kan vara både ‘Extrinsic’ och ‘Intrinsic’. Om en person till exempel utövar en idrott för 
att få makt eller känna tillhörighet är det att klassa som en ‘Extrinsic’ motivation. Om personen 
istället utövar en idrott för att han/hon njuter av själva utövandet är det att klassa som ‘Intrinsic’ 
motivation. Att utföra ett arbete kan motiveras både inifrån och utifrån och de båda källorna är 
ofta integrerade. Olika individer motiveras dessutom i olika gard av de olika källorna, den ena 
källa utesluter dock inte den andra. En individ kan med andra ord vara motiverad både inifrån 
och utifrån för en och samma uppgift samtidigt (Deckers 2005).  
 
‘Intrinsic’ motivation gällande arbete kan härröra ur behovet att använda sin kompetens och att 
ha utrymme att själv styra sitt arbete. Personer som är mer benägna att motiveras inifrån 
(instrinsic motivation) är oftare positivt inställda till förändring och är mer förberedda och 
motiverade att ta sig an nya okända uppgifter (Lantz & Friedrich 2006).  
 
Franken (2002) delar upp motivation på ett annat sätt, nämligen som ‘Närmande’ motivation 
och ‘Undvikande’ motivation. Med ‘Närmande’ motivation menas att individen handlar 
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eftersom han/hon vill ha något. En individ arbetar till exempel därför att han/hon vill ha pengar, 
uppskattning eller sysselsättning.  Med ‘Undvikande’ motivation menas att individen handlar 
för att undvika något. En individ arbetar till exempel då för att han/hon vill undvika fattigdom 
eller marginalisering. 
 
 

2.4 Siljansregionen 
Den urvalsgrupp som varit föremål för undersökningen är knuten till en specifik region. Vi ger 
därför här en närmare presentation av regionen för att ge en ökad förståelse för urvalsgruppens 
kontext.  
 
Regionen består av fem kommuner. Tre av kommunerna klassas som glesbygdskommuner och 
två av kommunerna klassas som kommuner med 12 500-25 000 invånare (SKL, 2006). Det 
sammanlagda antalet invånare i regionen år 2008 uppgick till 60 5687 och bruttoarbetslösheten i 
regionen för 2008 uppgick till 3, 9 procent .  
       

Siljansregionen har ett mångfasetterat näringsliv där skogs- och jordbruk länge varit viktiga 
näringar. Idag finns många företag i regionen som bygger sin verksamhet på förädling av dessa 
produkter. Större företag inom producerande industri, turism och handel finns också.  
Karaktäristiskt för regionen i övrigt är en stark hantverkstradition och en stark företagaranda. 
Siljansregionen är ett av Sveriges starkaste varumärken som även har stark anknytning till den 
lokala och regionala identiteten. En rad olika projekt för att främja företagande, entreprenörskap 
samt bevarandet av den lokala kulturen arrangeras av såväl regionförbundet som av olika 
regionala och lokala föreningar och sammanslutningar (Kostela & Narrttijärvi & alt., odaterat). 
 

                                                   
07 http://www.kommundatabas.se/KDBS/ContentTabell.aspx 2009-03-10 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi 
En fallstudie med kvalitativa forskningsintervjuer valdes för att belysa framgångsrikt handlande 
vid påtvingade brytpunkter i karriärutvecklingen. Marshall & Rossman (1999) skriver att 
människors handlingar bara kan förstås då man också förstår vilken mening individen tillskriver 
dem. Då man undersöker individens egen upplevelse kan man, genom att mötas ansikte mot 
ansikte, försöka förstå individen på ett djupare plan. Det var respondenternas subjektiva 
uppfattning som var i fokus, snarare än att hitta en objektiv sanning. Det är den mening som 
individen tillskriver sin omgivning, inte omgivningen i sig som är viktig (May, 2001).  
 
I en kvalitativ studie ges respondenten utrymme att beskriva och utveckla sin uppfattning. 
Forskningsfrågornas och syftets utformning krävde därför att författarna träffade respondenterna 
i ett levande samtal. 
  
Undersökningen genomfördes med en deduktiv metod där tre huvudantaganden prövas. Dessa 
beskrivs närmare under rubriken 1.3 Grundantagande. 
 

3.2 Metoder & Tekniker 
Fem intervjuer har genomförts. Intervjumanualen, se Bilaga 1, användes som en bas vid 
intervjuerna. Intervjuerna var semistrukturerade för att ge möjlighet till att gå in i en dialog med 
respondenten. May (2001) skriver att frågorna i en semistrukturerad intervju brukar vara 
specificerade men att det ändå finns en stor flexibilitet och att fördjupning kan ske där 
intervjuaren önskar. Med utgångspunkten att det var olika teman (’Self-efficacy’ samt ’Planned 
happenstance’ till exempel) som var intressanta ansågs den semistrukturerade intervjun vara 
mycket användbar.  
 
Under intervjuerna användes ett antal frågor som mätinstrument för att ta reda på 
respondenternas grad av ‘Self-efficacy’, se Bilaga 2. Frågorna utformades år 1981 av Ralf 
Schwarzer, Professor i Psykologi vid Freie Universität Berlin, och den svenska versionen är 
bearbetad av Marcus Koskinen-Hagman. Testet har använts i tjugotre olika länder och med 
hundratusentals respondenter. Det är en persons generella ‘Self-efficacy’ som mäts, men det har 
tidigare använts framför allt i samband med vård och hälsa för att till exempel mäta en individs 
’Self-efficacy’ före och efter en operation. I vilken utsträckning testet tidigare har använts i 
Sverige kan dock inte utläsas. 8 Under rubriken 3.9 Resultatbearbetning kan man läsa mer om 
hur svaren på frågorna behandlats.  
 

                                                   
8 http://userpage.fu-berlin.de/health/selfscal.htm 15-05-2009 
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3.3 Genomförandesteg 
Tre bekanta till författarna i Siljansregionen kontaktades per telefon för att få tag på den aktuella 
gruppen. De personer som rekommenderades av de bekanta kontaktades därefter per telefon 
samt fick en skriftlig förfrågan om deltagande i undersökningen, se Bilaga 3. Den skriftliga 
förfrågan innehöll en redogörelse för undersökningens syfte samt vilka typer av frågor som 
skulle komma att ställas. 
 
Intervjumanualen (Bilaga 1) konstruerades och därefter testades den på två kurskamrater på 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, vilket medförde vissa förbättringar i manualen. Då de 
tillfrågade personerna accepterat förfrågan fick de föreslå plats och tid för intervjun. 
Intervjuerna genomfördes mycket tidigt i uppsatsarbetet och transkriberingen av intervjuerna 
utfördes ett par dagar senare.  

3.4 Urvalsförfarandet  
Den urvalsgrupp (se 3.5 Urvalsgrupp) som var föremål för undersökningen finns inte samlad i 
någon specifik organisation i samhället. För att komma i kontakt med möjliga respondenter 
genomfördes urvalet i enlighet med ’Snowball-chain’-metoden (Halvorsen, 1992). Det innebär 
att vänner och bekanta som känner till området tillfrågades om förslag på respondenter som 
motsvarar de angivna kriterierna för urvalsgruppen. Valet att tillfråga vänner med kontakter i 
Siljansregionen gjordes av strategiska skäl samt av bekvämlighetsskäl. Det strategiska skälet tog 
sin utgångspunkt i att författarna tänker sig att entreprenörskap är kopplat till ’Self-efficacy’ och 
’Planned happenstance’ och att regionen kunde generera många individer som passar in under 
urvalskriterierna. Bekvämlighetsskälet grundar sig i att författarna har många kontakter i 
Siljansregionen.  
 
Det primära i urvalsförfarandet var att först sortera bort eventuella närstående bekanta. Av de 
kvarstående individerna skulle spridning vad gäller ålder och kön prioriteras. Denna prioritering 
gjordes för att få mer varierande svar och därmed täcka in fler möjliga drivkrafter, inte för att på 
något vis jämföra individerna. Utfallet var dock så att då fem kandidater accepterat förfrågan 
om deltagande, avslutades rekryteringen och vidare urval var ej nödvändig.  
 

3.5 Urvalsgrupp  
Urvalsgruppen består av personer bosatta i Siljansregionen (se 2.4 Siljansregionen) som någon 
gång blivit uppsagda eller på annat ofrivilligt sätt tvingats lämna sitt arbete och inom en kort tid 
fått/skaffat sig en ny sysselsättning. Med kort tid menar vi att de inte, under en 
sammanhängande period, varit arbetslösa i längre än sex månader. Urvalsgruppen består av alla 
som faller in under ovan nämnda kriterier oavsett ålder, kön, klass utbildningsnivå eller etnisk 
härkomst. 
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3.6 Datainsamling 
Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter och spelades in med mp3-spelare samt mobiltelefon. 
Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer med skilda huvudansvar. En ställde 
majoriteten av frågorna medan den andra kontrollerade tid, inspelning samt att intervjun var på 
rätt spår. Respondenterna valde själva var intervjuerna skulle genomföras. Två av intervjuerna 
ägde rum på Siljansutbildarna och tre hemma hos respondenterna. Se 3.3 Genomförandesteg för 
information om hur författarna närmade sig respondenterna.  
 

3.7 Tillförlitlighet & Giltighet 
Holme & Solvang (1991) skriver att förutom att informationen måste vara tillförlitlig (hög 
reliabilitet) måste den samtidigt vara giltig (hög validitet). Eftersom intervjuer genomförts med 
ett fåtal personer är det svårt att veta huruvida undersökningen är reliabel, alltså om den är 
upprepbar för annan forskning. Något anspråk på att forskningen gäller alla görs dock inte. 
Författarna har en kontextuell syn på resultatet och är medvetna om att intervjuerna påverkades 
av en mängd faktorer. För att ge undersökningen så hög tillförlitlighet som möjligt har 
författarna försökt vara så neutrala som möjligt vid intervjutillfällena. Då det här är en deduktiv 
undersökning där vi utgår från tre grundantaganden finns risken att intervjufrågorna är ledande 
och styr intervjuerna åt en, av författarna, önskad rikting. För att undvika den situationen 
användes till största delen öppna frågor, vilket gav respondenterna möjlighet att uttrycka sig 
med egna ord och i den riktning de själva önskade. 
 
Med tanke på Kvales (1997) ord om reliabiliteten och validiteten har transkriberingen gjorts 
med stor noggrannhet. Han skriver att då man skriver ned något bandat tar man det från ett 
sammanhang till ett annat och i det skedet görs även en rad bedömningar och avgöranden. 
 
Ett annat problem är att det är svårt att säkerställa hur respondenterna uppfattade de frågor som 
ställts. För att minska risken för missförstånd testades intervjumanualen på kurskamrater och 
förbättrades därefter. 
 
Författarna är medvetna om att det fanns en risk att respondenterna gav dem de svar som de tror 
förväntades av dem, både under intervjun och i frågeformuläret. Detta tacklades genom att 
förklara syftet med undersökningen så tydligt som möjligt, både i den skriftliga förfrågan (se 
Bilaga 3) samt i början av intervjun. Ett annat scenario var att frågorna kunde väcka svåra 
känslor och tankar som var obehagliga för respondenten. Detta togs i beaktande genom att 
bygga upp en relation till respondenten samt genom att hon/han tilläts styra intervjun i stor mån.  
 
Enligt Schwarzer (2009) är frågeformuläret flerdimensionellt och har ett Cronbach’s alpha (ett 
reliabiltetsmått) som ligger mellan .76 och .90. Validiteten är dock svårare att förutsäga med 
detta test då frågorna är utformade generellt och inte direkt kopplade till karriär, respondenterna 
ombads dock att ha sin karriär i åtanke vid besvarandet av frågorna och det demonstrerades 
genom ett par exempel. 
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På grund av begränsade resurser, utfördes intervjuerna mycket tidigt. Detta är självklart inte 
optimalt då all litteratur inte var läst innan dess. Å andra sidan framkom det brister i den 
planerade litteraturen som kunde åtgärdas inför uppsatsskrivandet. 
 
En viktig faktor när det gäller giltighet är huruvida forskningsfrågorna, syftet, grundantagandet 
och intervjufrågorna hänger ihop med varandra. Vid utformandet av intervjufrågorna var 
forskningsfrågorna utgångspunkten och forskningsfrågorna har i sin tur blivit utformade utifrån 
syftet.  
 

3.8 Etiska ställningstaganden  
May (2001) konstaterar att förhållandet mellan etik och samhällsforskning är komplicerat inte 
minst på grund av att forskare påverkas av sina värderingar. Det är därför viktigt att vi som 
forskare är medvetna om vilka värderingar vi bär med oss och att vi reflekterar över hur dessa 
värderingar kan komma att påverkar vårt forskningsarbete.  
 
Holme & Solvang (1997) poängterar att respekt för individen är grundläggande i 
samhällsvetenskaplig forskning. I Sverige har forskningsetiska rådet tagit fram grundläggande 
etiska principer som forskare bör beakta. Dessa är: 
- Samtyckandekravet  
- Informationskravet 
- Konfidentialitetskravet 
- Nyttjandekravet  
 
Dessa beaktades genom att de tillfrågade på förhand informerades om att deltagandet var 
frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de så önskade.  Information om syftet 
med undersökningen och vilken typ av frågor som skulle komma att ställas samt hur det 
insamlade materialet skulle komma att hanteras utgick också till respondenterna. Detta skedde 
skriftligen (se Bilaga 3). Efter det att de tillfrågade informeras skriftligen inhämtades deras 
samtyckande för deltagande och användandet av uppgifterna. 
 
Deltagarna i undersökningen anonymiserades och de uppgifter som framkom i undersökningen 
används endast i denna C-uppsats. När uppsatsen är godkänd av Stockholms Universitet 
kommer all rådata makuleras.  
 
Då vårt urvalsförfarande innebar att en av oss kunde vara ytligt bekant med någon av 
respondenterna ställdes vi inför ett etiskt dilemma. Detta kunde dock undvikas och situationen 
uppstod ej.  
 

3.9 Resultatbearbetning  
Intervjuerna transkriberades och därefter genomfördes en datareduktion för att materialet skulle 
vara hanterbart. Reduceringen genomfördes genom en tematisering av insamlad data, utefter de 
teman som användes i intervjumanualen (Bilaga 1) med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 
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Forskningsfrågorna behandlar fyra områden, Tillvägagångssätt, Motivation, Nätverk samt 
Erfarenheter. Dessa områden har varit utgångspunkt för resultatet nedan. 
 
Resultatet från frågeformuläret (se Bilaga 2) bearbetades genom att räkna ut ett medelvärde för 
varje respondent. Enligt Schwarzer (2009) är medelvärdet på ”General Self-Efficacy” test 2,9. 
Då det finns ett generellt medelvärde att tillgå, går det att uttrycka huruvida respondenternas 
resultat är högt eller lågt. Ett medelvärde för varje påstående i formuläret har också räknats ut. 
 
Marshall & Rossman (1999) skriver att analyser av kvalitativ data söker stöd för generella 
uttalande om olika samband och underliggande teman. Det handlar om att beskriva, tolka och 
analysera. Vidare konstaterar Marshall & Rossman att den kvalitativa forskaren guidas av det 
ursprungliga analyskonceptet och efterhand ändrar eller modifierar detta koncept under 
datainsamlandet. Forskningsfrågorna och den teorianknytning som gjorts i förarbetet har varit 
utgångspunkt i utformandet av en strategi för analysering av materialet. I analysen har mönster 
och samband mellan dessa begrepp och företeelser i individernas berättelser sökts och kopplats 
till litteraturen behandlad under 2. Bakgrund.  
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna. Först ges en kort presentation av respondenterna 
och deras känslor och tankar kring arbetslöshet. Därefter presenteras resultatet med 
utgångspunkt i teman. Dessa är: tillvägagångssätt, nätverk, erfarenhet och motivation.  
Respondenternas namn är fingerade. En sammanställning av den enkät (se Bilaga 2) som 
besvarades skriftligen av samtliga respondenter presenteras därefter och efter den följer en 
sammanfattning av resultatet. 
 

4.1 Presentation av Respondenterna och deras 
Tankar och Känslor som Arbetssökande 
 
Maria är 37 år gammal och har utbildning från gymnasiet. Maria har jobbat större delen av sin 
karriär i hotell- och restaurangbranschen men varit arbetslös i omgångar och hoppat in på olika 
ströjobb. Nu jobbar hon som kontorist på ett hotell. Marias ‘Self-efficacy’ medelpoäng var 2,9 
(jämför Schwarzers medelpoäng 2,9). 
 
När Maria blev arbetslös tyckte hon för en liten stund att det var skönt att bara få vara hemma, 
men att det blev tråkigt att bara gå hemma i längden. Särskilt eftersom hon saknade att träffa 
andra människor. Maria ger uttryck för att vara öppen för att lära sig nya saker. Hon berättar 
bland annat om att hon gärna hoppar in och gör nya arbetsuppgifter på jobbet och hon uttrycker 
även att det man inte kan, kan man lära sig.  Efter en negativ erfarenhet från kontakten med 
arbetsförmedlingen har Maria inställningen att ingen annan gör det åt mig så därför får jag fixa 
det själv. Hon tror att slumpen kan ha spelat en roll i hennes karriär, men tror inte att den alltid 
gör det. 
 
Anna är 44 år och utbildad civilekonom. Hon blev arbetslös 2007 efter en projektanställning. 
Idag arbetar hon som företagskonsult. Annas ‘Self-efficacy’ medelpoäng var 2,9 (jämför med 
Schwarzer medelpoäng på 2,9). 
 
Efter att ha varit arbetslös ett tag började Anna känna sig nere och orolig. Hon påpekade att det 
just då var låg arbetslöshet men att hon ändå inte fick något jobb. Anna hade dock samtidigt en 
känsla av att det ordnar sig. Anna beskriver det med egna ord:  
 

Det var lite tveeggat sådär. En känsla av att man inte var duglig, och 
att man inte räckte till och att ingen vill ha mig, samtidigt som man 
liksom, äh, det löser sig! 
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Anna tänker att det är extra viktigt att vara aktiv som arbetslös, särskilt de dagar då det känns 
lite jobbigt. Hon konstaterar att hon själv har ganska lätt att ta sig ur sådana destruktiva tankar. 
Anna tror även att det finns en utväg för alla bara man inte lägger för mycket energi på det 
destruktiva. Utmaningen att ”fightas med A-kassan” tyckte Anna var inspirerande. När Anna 
tillfrågas om vilken roll hon tror slumpen har för att hon är där hon är idag, säger hon att 
slumpen så klart har betydelse men att det även gäller att vara aktiv som individ för att komma 
någon vart.  
 
Eva är 56 år och har grundskoleutbildning. Eva blev arbetslös efter en bilolycka 2002 då hon 
också fick en whiplashskada. Dessförinnan arbetade hon i många år som lokalvårdare och 
cafévärdinna på en skola. Nu arbetar Eva som arbetsledare på en enhet för arbete och 
utveckling. Hennes ‘Self-efficacy’ medelpoäng var 3,1 (jämför med Schwarzer medelpoäng på 
2,9). 
 
Eva beskriver sig själv som envis och kan inte tänka sig att bara gå hemma utan vill ha 
människor runt omkring sig. Hon tror på ödet och har svårt att tänka sig att hon någonsin 
kommer att gå utan arbete. Envisheten är central i Evas berättelse och hon tror själv att den har 
bidragit till hennes framgångar i jobbsökandet. Hon berättade även om en rädsla för att inte 
komma ut i arbetslivet och att inte ha någon inkomst. Eva uttrycker det med egna ord: 
 

Jo men när det gäller jobb, det var ju rädslan att behöva gå hemma, 
att inte ha någon inkomst va. 

 
Karin är 43 år och har gymnasieutbildning. Idag arbetar Karin inom vården. Hon har tidigare 
drivit eget företag och arbetat inom flera olika branscher. Karin har varit arbetslös i två 
omgångar. Hennes ‘Self-efficacy’ medelpoäng var 3,6 (jämför med Schwarzer medelpoäng på 
2,9). 
 
Karin tycker att oväntade händelser känns som utmaningar och som något spännande. Hon 
tänker även att man måste våga chansa för att nå sin dröm, vilket var vad hon gjorde då hon 
startade sitt eget café. Inför en oviss situation tänker Karin att ”det ordnar sig alltid på något 
vis”. Slumpen, menar Karin, kan ha haft betydelse för hennes karriärutveckling, men inte utan 
att hon själv varit aktiv och tagit vara på den. 
 
Johan är 35 år och har gymnasieutbildning. Han arbetar idag som fastighetsskötare. 
Dessförinnan hade han aldrig varit arbetslös. Johan blev varslad i december 2008 då han 
arbetade på ett snickeri, och började arbeta på sitt nuvarande jobb i januari 2009. Hans ‘Self-
efficacy’ medelpoäng var 3,2 (jämför med Schwarzer medelpoäng på 2,9). 
 
När Johan blev varslad reagerade han positivt på det och såg det som en chans att göra 
någonting nytt. Att behöva ”gå på A-kassa” kändes däremot inte bra för Johan han vill försörja 
sig genom att arbeta. Han kände också en viss oro eftersom han nyligen hade köpt hus och 
väntade barn. Johan tänker att slumpen säkert haft betydelse för att han fått de jobb han fått men 
tycker det är svårt att avgöra exakt hur. 
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4.2 Tillvägagångssätt för att få nytt arbete 
Här beskriver vi hur individerna gått tillväga för att få ett nytt jobb. Presentationen innefattar 
dels det direkta tillvägagångssättet, det vill säga hur de gjorde rent konkret, och dels de indirekta 
handlingarna som haft betydelse för deras karriärutveckling.   
 
Maria har varit arbetslös till och från i omgångar. Dels när hon kom hem efter ett år som aupair 
i USA och dels när hon hoppat mellan olika ströjobb. Maria tog kontakt med 
arbetsförmedlingen men tyckte inte att hon fick någon hjälp där. Hon började söka jobb på egen 
hand. Maria har sedan länge varit aktiv inom hotell- och restaurangbranschen i sin kommun och 
berättar att det är ofta genom sitt branschnätverk som hon fått sina jobb.  
 
Anna blev arbetslös efter en projektanställning. Hon anmälde sig då till Arbetsförmedlingen 
och gick på några kurser som de ordnade. Detta såg hon som en lärorik upplevelse . 
 
Genom Arbetsförmedlingen fick hon ett jobb då en arbetsgivare hittade hennes CV där och 
kontaktade henne för en intervju. Det var dock inte ett jobb som Anna såg sig själv jobba med 
långsiktigt utan hon fortsatte att söka och sa upp sig efter tre månader, då hon fick det arbete 
hon har idag. Det arbetet fanns utannonserat i tidningen men då hon först såg annonsen var hon 
inte helt säker på att det var ett jobb för henne. Anna ringde ändå upp kontaktpersonen för att 
höra sig för om jobbet. Anna berättade att hon pratade med kontaktpersonen (idag hennes 
kollega) i nästan en timma och att de direkt kom mycket bra överens. Kontaktpersonen tyckte 
att hon var den rätta för uppdraget och vidareförmedlade detta till sin chef.  
 
När Anna var arbetslös och gick hemma tyckte hon det var ganska skönt men samtidigt tänkte 
hon att det inte genererade några jobbchanser. Därför såg hon till att aktivera sig och hålla liv i 
sitt kontaktnät genom att gå och luncha med bekanta. Anna hade även en plan B att luta sig 
tillbaka på om hon inte skulle lyckas hitta ett jobb, vilket var att starta ett eget företag. Hon 
visste att hon hade kompetensen att göra detta och kände sig ganska säker på att den sortens 
tjänster som hon skulle kunna erbjuda alltid efterfrågas.  
 
Eva blev arbetslös eftersom hennes trafikskada gjorde att hon inte kunde fortsätta på sitt gamla 
jobb. När Eva efter ett halvår inte fått något nytt jobb började hon själv ringa runt till olika 
bekanta för att höra sig för om jobb. Hon fick då ett erbjudande om jobb på ett behandlingshem. 
Detta innebar dock att Eva skulle bli tvungen att köra bil, något som hon inte gjort på väldigt 
länge. Genom arbetsförmedlingen skulle hon få ta några körlektioner för att kunna känna sig 
säker. Arbetsförmedlingen lovade dock enligt Eva mer än de kunde hålla och hon skrev då brev 
till länsarbetsnämnden för att få rätt. När arbetsförmedlingen fortfarande inte kunde hålla det de 
lovat fortsatte Eva att vara påstridig och kämpade till dess att arbetsförmedlingen erbjöd henne 
ett jobb som arbetsledare på enheten för arbete och utveckling, där hon arbetar idag.  
 
Eva har, under hela rehabiliteringen (efter den bilolycka som var orsak till att hon fick sluta på 
sitt föregående jobb), strikt följt de anvisningar som läkaren givit. Hon tror själv att det varit 
hennes räddning och en bidragande faktor till att hon idag har ett arbete.  
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Karin har varit arbetslös i två omgångar. När hon blev arbetslös första gången bestämde hon sig 
för att uppfylla sin dröm och starta ett eget café. När Karin blev arbetslös andra gången fick hon 
tips av sin granne att söka jobb inom hemtjänsten eftersom grannen visste att hemtjänsten 
behövde anställa fler. 
 
Johan blev varslad om uppsägning hösten 2008. När han visste att han kanske skulle bli av med 
jobbet berättade han för vänner och bekanta att han sökte nytt jobb. Detta genererade ett par 
jobberbjudanden, men då de fanns på andra orter var de inte aktuella för Johan, mer än som en 
sista utväg. 
 
Senare blev Johan tipsad av sin svåger om att åka till ett hotell för att fråga om det fanns något 
arbete för honom. Han hörde av sig dit och blev kallad till intervju. Johan hade egentligen 
planerat att gå direkt från snickeriet till arbetsförmedlingen på sin sista arbetsdag, men bestämde 
sig för att vänta med det till på måndagen och gick istället på jobbintervjun på hotellet. Under 
intervjun märkte Johan att ”personkemin” stämde mellan honom och intervjuaren. Han ombads 
fundera över jobbet under helgen och höra av sig på måndagen. På måndagen gick Johan 
tillbaka till hotellet och tackade ja till att arbeta där. Då visste inte Johan vilka hans 
arbetsuppgifter skulle vara och hade inte än fått tillfälle att berätta för arbetsgivaren om sina 
färdigheter och kunskaper. Dagen efter började Johan arbeta som fastighetsskötare på hotellet.  
 

4.3 Nätverk 

Nedan beskrivs hur respektive respondent använt sitt nätverk under sin tid som arbetslös.  
 
Maria har vid olika tillfällen använt sig av det nätverk hon fått genom sitt arbete. Hon har till 
exempel ”hoppat på” olika ströjobb som hon fått genom kontakter i hotell- och 
restaurangbranschen.  Maria poängterar även att det ofta är så det fungerar i denna bransch. 
Även det arbete hon har idag fick hon genom kontakter i branschen. Det skulle inte bli någon 
fortsättning på det jobb som hon hade sedan tidigare och blev då tillfrågad av den arbetsgivare 
hon har idag om hon ville jobba hos honom.  
 
Anna använde sitt nätverk i sökandet efter jobb. Hon poängterar att många jobb aldrig kommer 
till arbetsförmedlingen utan företagen vänder sig till sina egna kontakter. Anna berättar att hon 
själv kommit till ett flertal jobbintervjuer just på detta sätt. Även när Anna började planera för 
sin plan B använde hon sitt nätverk. Hon tog kontakt med personer i branschen för att leta efter 
någon att eventuellt starta en egen verksamhet tillsammans med. Anna berättar också att hennes 
närmaste nätverk, vänner och familj, hade betydelse för henne under arbetslösheten. Hon 
brukade till exempel åka och luncha med vänner i stället för att bara sitta hemma. Hennes man 
har även varit ett stort stöd under arbetslösheten.  
 
Eva använde sitt nätverk när hon ringde runt för att höra sig för om jobb. Eva har ofta under 
årens lopp haft flera jobb samtidig och har på så vis fått många kontakter.  
 
Efter gymnasiet fick Karin, genom sitt nätverk, praktikplats på en myndighet, vilket senare 
ledde till arbete. När hon blev arbetslös för andra gången vände hon sig till sitt nätverk och fick 
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då tips av sin granne att söka jobb hos hemtjänsten. Karin medverkar och är aktiv i flera olika 
lokala föreningar: bygdegårdsföreningen, fotbollsföreningen, hembygdsföreningen och 
bastuföreningen. Familj och alla kontakter hon skaffat genom sitt föreningsliv har gett stort 
socialt stöd berättade Karin.  
 
Johan berättade att hans kontaktnät är mycket viktigt för honom och att, som han uttrycker det, 
det är något man bör ”vårda”. Han menar att det är viktigt att alltid hälsa och stanna upp och 
säga några ord då man möter någon man känner igen. Han har vid flera tillfällen ”bytt tjänster” 
med personer inom sitt kontaktnät och han tycker själv att han nästan är för bra på att hjälpa 
andra då det ibland kan ta väl mycket av hans tid.  
 
Johan har startat upp en föräldra-och-barngrupp som träffas varannan vecka för att spela spel 
och umgås, främst för att barnen i grannskapet ska lära känna varandra. Han har också varit 
scoutledare under flera år, men inte just nu. 
 
När det gäller att skaffa jobb har Johan alltid blivit uppringd eller tipsad av kontakter, med 
undantag för en gång då han själv sökte en tjänst. Hon använder uttrycket svågerpolitik, lite 
skämtsamt, för att beskriva en viktig del i hans karriär.  
  

4.4 Erfarenheter  
Respondenterna berättar att de bär med sig olika erfarenheter som haft betydelse under 
jobbsökandet.  
 
Maria berättar att hon inte haft så stor hjälp av arbetsförmedlingen utan att hon oftast sökt jobb 
på egen hand. Så här säger hon: 

 
Och sen har man ju sökt jobb själv och /…/ Men dom har man ju fått 
dom där jobben man sökt själv alltså. Så jag vet inte det har inte varit 
så där jättesvårt då har det känts som… 

 
Maria flyttade under en kortare tid till Stockholm för att söka jobb. Där hade hon inte så stort 
kontaktnät men lyckades ändå få jobb. Denna erfarenhet stärkte Maria i tron på sin egen 
förmåga. Hon berättar att det kändes bra att hon kunde klara det på egen hand.  
 
Maria berättar också om en negativ erfarenhet från arbetsförmedlingen då hon kom hem efter en 
utlandsvistelse: 
 

/…/ man kände sig lite till besvär då och så där. Ja men, man fick ju 
komma dit på nån sån här kurs som finns. Men då var det verkligen så 
där att man kände att man hade verkligen ingen hjälp från dem utan 
det var enklare att försöka fixa nånting själv. 
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Anna tror att hennes erfarenheter av att vara med och dra igång saker har varit betydelsefullt när 
hon sökt jobb. Hon har till exempel startat en firma tillsammans med sin man och varit med att 
starta upp en utbildningsrelaterad verksamhet i regional kommunal regi. Anna berättar om den 
erfarenheten: 
 

Ja det är ju det här att jag vet att jag kan dra igång saker liksom. Att 
jag har en förmåga och att jag har en kompetens  
 

Eva berättar att hon under sin tid som cafévärdinna på en skola hade mycket god kontakt med 
ungdomarna. Denna erfarenhet har gjort att hon kan sätta gränser, säga ifrån och vara rättfram, 
vilket hon tror hjälpt henne fram till det jobb hon har idag. Kontakten med arbetsförmedlingen 
var en negativ erfarenhet för Eva eftersom hon kände sig illa behandlad.  
 
Karin fick redan som trettonåring ta stort ansvar på ett sommarjobb. Hon ansvarade då för en 
hel caféverksamhet på en hembygdsgård. Detta tror hon själv varit viktigt för hennes 
karriärutveckling. Karin berättade: 
 

Då kände man ju att nu måste man fixa det här för det kom ju 
busslaster. Det var ju mycket sånt man fick lära sig i tid. 

 
Karin har också senare i livet startat och drivit ett eget café. Hon säger att det är en erfarenhet 
som stärkte henne eftersom hon lyckades fullfölja sin dröm.  
 
Johan berättar att han blivit erbjuden nästan alla jobb han haft utan att söka dem. Den 
erfarenheten har stärkt honom i tron på den egna förmågan. Han har även lång erfarenhet i sitt 
yrke som snickare. Johan gjorde till exempel sin första moraklocka som elvaåring. Han berättar 
även att han brukar kunna finna lösningar på problem eller tänka om och göra förbättringar så 
att produktionen fungerar bättre.  
 

4.5 Motivation 
Maria erkänner att det för en liten stund kan vara skönt att bara få vara hemma, men uttrycker 
ändå vid flera tillfällen att det är tråkigt att bara gå hemma i längden. Särskilt då hon tycker om 
att träffa andra människor. 
 
Anna poängterade att det är viktigt för henne att få lära känna nya människor. Hon menade 
också att hon vill lära sig nya saker och att hon tidigare ”hoppat på” en projektanställning just 
för att hon kände att hon ville göra något nytt. 
 
Eva beskrev en rädsla över att hon kanske aldrig skulle komma ut i arbetslivet igen efter 
bilolyckan. Tanken på att inte få träffa nya människor och ”vara bland folk” skrämde henne och 
hon menade själv att det fick henne att ta tag i sin situation och börja höra av sig till 
arbetsgivare.  
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Karin sa att ha det är självklart för henne att ha ett arbete, ”för att överleva” eftersom hon har 
barn att försörja. Sedan beskriver hon sig själv som lite rastlös och som en person som alltid vill 
ha något för sig och inte ”klarar av” att vara hemma. 
 
Johan motiverades av sitt behov av att ha en rutin på dagarna. Han menade att han behövde 
jobba färdigt sina timmar för att sedan kunna njuta av sin fritid och att han starkt ogillar att vara 
sjuk då det stör rutinen. Johan pratar också om en oro över att behöva ”gå på A-kassa” trots att 
han aldrig tidigare gjort det.  
 

4.6 Sammanställning av ‘Self-efficacy’-
formuläret 
Respondent   Medelvärde 
Maria (37år)  2,9 
Anna (44 år)  2,9 
Eva (56 år)  3,1 
Karin (43år)  3,6 
Johan (35 år)  3,2 
Medelpoäng för respondenterna som grupp: 3,14 
 
Respondenternas sammanlagda poäng och medelvärde för respektive fråga 
                     Poäng  Medelvärde 

Fråga 1  17 3,4     
Fråga 2  16 3,2 
Fråga 3  14 2,8 
Fråga 4  16 3,2 
Fråga 5  16 3,3 
Fråga 6  15 3 
Fråga 7  15 3 
Fråga 8  17 3,4 
Fråga 9  16 3,2 
Fråga 10 15 3 

 

4.7 Resultatsammanfattning 
Maria är 37 år gammal och har varit arbetslös i omgångar. Hon fick jobb efter arbetslöshet 
genom att vara aktiv i sin bransch och i sitt nätverk. Maria har också erfarenhet av att skaffa 
jobb på egen hand utanför sitt nätverk. Det som motiverar Maria att skaffa jobb är den kontakt 
hon får med andra genom jobbet. 
 
Anna är 44 år gammal och blev arbetslös efter en projektanställning. Hon fick först jobb genom 
arbetsförmedlingen och senare genom att ringa på en annons. Anna använde sitt nätverk i 
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sökandet efter jobb och som ett stöd under arbetslösheten.  Anna motiverades att söka jobb för 
att få träffa nya människor och lära sig nya saker.  
 
Eva är 56 år gammal och blev arbetslös på grund av en skada efter en bilolycka. Eva fick jobb 
genom att använda sitt nätverk och genom att vara påstridig i sin kontakt med 
arbetsförmedlingen. Det som motiverade henne till att söka jobb var rädslan för att bara bli 
sittande hemma och att inte få ”vara bland folk”.  
 
Karin är 43 år gammal och har varit arbetslös i två omgångar. Hon skaffade vid båda tillfällena 
jobb med hjälp av sitt nätverk. Karin använde även sitt nätverk som stöd. Det som motiverade 
Karin att skaffa jobb var att hon inte klarar av att bara sitta hemma och att hon vill ha en 
inkomst för att försörja sin familj. 
 
Johan är 35 år gammal och blev arbetslös efter ett varsel på sin arbetsplats. Han skaffade nytt 
jobb genom sitt nätverk samt genom att aktivt ta kontakt med en potentiell arbetsgivare. Johan 
motiverades att söka jobb eftersom han inte ville ”gå på A-kassa” och eftersom han ville ha 
rutin på dagarna. 
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5. Analys 

Analysen tar sin utgångspunkt i ’Self-efficacy’, ’Planned happenstance’, motivation samt 
avhandlingar.  
 

5.1 ‘Self-efficacy’  
En analys kopplad till begreppet ‘Self-efficacy’ görs nedan med utgångspunkt i hur det förhåller 
sig till individernas uppmätta ‘Self-efficacy’, erfarenheter, handlingar och nätverk. 
 

5.1.1 Erfarenheter  

Enligt Bandura (1997) finns det fyra källor till ’Self-efficacy’. Bemästrande erfarenheter är den 
källa som har störst inverkan på en individs ‘Self-efficacy’. Alla respondenter har någon form 
av erfarenhet av att klara av och att bemästra olika situationer. Maria har tidigare positiv 
erfarenhet av att på egen hand skaffa jobb, Anna har på ett framgångsrikt sätt drivit och startat 
en verksamhet, Eva har bemästrat en fysisk skada, Karin har i tidig ålder klarat av att ta 
betydande ansvar i en verksamhet och Johan har erfarenhet av omfattande yrkesskicklighet.  
Bandura visar även genom forskning att erhållen ‘Self-efficacy’ har en nyckelroll i individens 
karriärutveckling. Han konstatera att en individs karriär kantas av milstolpar i form av olika 
bedrifter och övervunna hinder. 
 
Respondenterna berättar även om negativa erfarenheter i till exempel mötet med 
arbetsförmedlingen och bemästrandet av detta samt erfarenheten av att vara arbetslös och hur de 
tacklat det. Hur en individ tacklar en sådan negativ erfarenhet beror på individens ‘Self-
efficacy’. En individ som har ett högt ‘Self-efficacy’ är mer framgångsrik i att bemästra svåra 
händelser. Graden av ‘Self-efficacy’ påverkar individens handlingar i fråga om uthållighet, 
ansträngning och hanterandet av hinder och misslyckanden (Bandura, 1997). Påstående nummer 
ett och åtta i General ’Self-efficacy’-formuläret handlar om förmågan att lösa problem och hitta 
lösningar. Dessa påståenden fick även högst medelpoäng (3,4) för respondenterna som grupp.  

 

5.1.2 Tillvägagångssätt 

Respondenterna har använt sig av målinriktat handlande för att få ett nytt jobb. Maria har tagit 
ströjobb och ”visat framfötterna”, Anna deltog i arbetsförmedlingens kurser, Eva arbetade aktivt 
med sin rehabilitering efter bilolycka, och tagit körlektioner. Karin startade eget företag och 
Johan tog själv kontakt med en potentiell arbetsgivare. ’Self-efficacy’ är individens bedömning 
av den egna förmågan att organisera och utföra de handlingar och aktiviteter som krävs för att 
nå ett visst mål (Bandura, 1997). Alla respondenter i denna undersökning har varit aktiva och 
utfört handlingar som är direkt kopplade till själva jobbsökandet. De har med andra ord utfört 
handlingar för att nå ett visst mål. Påstående nummer tre, i det ’Self-efficacy’-formulär som 
respondenterna besvarade, handlar om förmågan att fastställa och uppnå mål. Detta påstående 
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fick markant lägre medelpoäng för gruppen (2,8) än övriga påståenden. Denna låga siffra är 
något överraskande med tanke på de målinriktade handlingar som beskrivs ovan.  
 
Banduras sambandsmodell för ’Self-efficacy’ och förväntat utfall (Punkt 2.3.2 ’Self-efficacy’) 
beskriver hur handlingskraften förändras beroende på hur en individs ’Self-efficacy’ förhåller 
sig till det förväntade utfallet som individen själv och omgivningen har. De handlingssätt som 
kan identifieras bland respondenterna i denhär studien fördelar sig enligt figuren nedan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Hur individernas handlingskraft fördelar sig i Banduras (1997) sambandsmodell  
 
Figuren ovan visar att majoriteten av individernas handlade faller inom ramen hög ’Self- 
efficacy’: protest (Eva som protesterar mot arbetsförmedlingen), social aktivitet (Anna som går 
ut och lunchar med vännerna), produktivitet och engagemang (Karin som bestämde sig för att 
uppfylla sin dröm att starta café, Johan som såg uppsägningen som en chans att göra något nytt, 
Eva som engagerade sig i sin rehabilitering och Anna som engagerar sig i att försöka starta en 
egen verksamhet), tillfredsställelse (Maria som känner sig nöjd med att på egen hand lyckats 
skaffa jobb).  
 
Endast Anna, som beskriver att hon efter en tids arbetslöshet började tvivla på sin egen förmåga 
eftersom det var låg arbetslöshet och hon själv hade förväntat sig att hon skulle få jobb, faller 
inom ramen för låg ’Self-efficacy’. Detta påvisar även hur förväntat utfall kan tolkas såväl 
individuellt som kontextuellt. Samtidigt faller Anna också inom ramen för hög ’Self-efficacy’ 
när hon till exempel bestämmer sig för att aktivera sig istället för att sitta hemma eller när hon 
börjar förbereda för sin ”plan B”.  
 
 

5.1.3 Nätverk  

Social och verbal övertygelse är enligt Bandura (1997) en viktig källa till ‘Self-efficacy’ särskilt 
då en individ befinner sig i en svår situation. Anna berättar att hennes närmaste nätverk, det vill 
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säga familjen och vännerna, har haft stor betydelse för henne när hon varit arbetslös. Även 
Karin har haft stort stöd från sitt nätverk.  
 
Flera av respondenterna har fått sina jobb genom sina nätverk. En persons ‘Self-efficacy’ kan 
enligt Bandura ha betydelse för skapandet av det personliga nätverket. Karin som har ett högt 
‘Self-efficacy’ är också mycket aktiv i olika föreningar och kan därmed tänkas ha ett stort 
kontaktnät. Karin har också använt sig av sitt nätverk när hon sökt jobb och som stöd. Även 
Johan har ett högt ‘Self-efficacy’-värde och han beskriver att han har ett omfattande nätverk. 
Johan använde mycket tydligt sitt nätverk i jobbsökandet och det var även så han fick det jobb 
han har idag.  Användandet av nätverk återkommer i analysen under 5.2.2 Nätverk, då kopplat 
till ’Planned happenstance’. 
 

5.2 ‘Planned happenstance’ & Chance 
Encounters 
Ett öppet sinne och att se oväntade tillfällen som en chans att lära sig något nytt är centralt i 
‘Planned happenstance’-teorin. De färdigheter, eller egenskaper, som Mitchell et al. (1999) 
räknar upp som extra betydelsefulla är nyfikenhet, uthållighet, flexibilitet, optimism samt 
risktagande.  
 
Maria och Karin är båda öppna för att lära sig nya saker och tänker att det man inte kan idag kan 
man lära sig och att man ibland måste våga chansa. En sådan inställning kan tänkas kräva 
optimism, flexibilitet och nyfikenhet.  
 

5.2.1 Tillvägagångssätt 

Som beskrivs i resultatet innebär Tillvägagångssätt här både målinriktat handlande och sådant 
som mer av en slump bidragit till framgångar i jobbsökandet. Det kan dock vara svårt att säga 
med säkerhet, vad respondenterna gjort med syftet att skaffa jobb eller gör för att det är något de 
trivs med. Karin och Johan sysselsätter sig med utforskande handlingar genom medlemskap i 
olika föreningar. Krumboltz (2008) menar att detta är viktigt för att nya möjligheter ska kunna 
genereras, oavsett om handlingen görs med en målmedvetenhet eller ej.  
 
För att medvetet öka sina chanser att hitta arbete handlade Anna aktivt genom att ringa upp och 
äta luncha med bekanta. Även Johan handlade aktivt då han ringde till vänner och bekanta för 
att berätta att han letade efter arbete. Detta går precis i linje med vad som förespråkas i ‘Planned 
happenstance’-teorin där aktivt handlande är ett sätt, menar Mitchell et al. (1999), att själv skapa 
oväntade situationer. Aktivt handlande är även viktigt då situationen väl dykt upp, men att 
kunna skapa dessa är exakt vad ‘Planned happenstance’, eller planerad slump, står för.  
 
Krumboltz (2008) menar att varje oväntad händelse också innebär en risk och att varje individ 
bör väga möjligheten mot risken för att undvika dumdristiga beslut. Karin drev igenom sin dröm 
om att driva sitt eget café utan att veta om det skulle bära. Hon menade att ”man måste våga 
chansa” ibland.  
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Bandura (1982) menar att det är stor chans att slumpartade möten (Chance Encounters) 
påverkar individens framtid om tycke uppstår. Anna ringde på en jobbannons för att prata med 
kontaktpersonen och för att få reda på mer om arbetsuppgifterna. Då kontaktpersonen och Anna 
kom så bra överens (de pratade i nästan en timma per telefon) gick kontaktpersonen till chefen 
för att meddela att han hittat rätt kandidat för den lediga tjänsten. Även Johan hade erfarenhet av 
att ”personkemi” avgjorde att han fick anställning, då han inte förmedlat sina färdigheter innan 
han fick jobberbjudandet utan endast pratat med arbetsgivaren och konstaterat att de kom 
mycket bra överens. Huruvida dessa möten var slumpartade eller inte kan diskuteras. Slumpen 
ligger möjligtvis snarare i att just de hade saker gemensamt eller att de helt enkelt fattade tycke 
för varandra omedelbart.  
 
 

5.2.2 Nätverk 

Krumboltz (2008) anser att man bör sysselsätta sig med utforskande handlingar som ett sätt att 
generera fördelaktiga tillfällen. Karin är den som är mest aktiv i diverse föreningar. Hon menar 
själv att det ger henne ett socialt stöd, men nämner inte att det lett henne till oväntade 
jobbchanser. De tillfällen då hennes nätverk har lett fram till oväntade chanser har det varit en 
granne eller kontakt genom praktikplats från hennes utbildning som hjälpt till. Även Johan är 
aktiv i förening/grupp och pratar om att hans nätverk betyder väldigt mycket för honom. Han 
har dock medvetet ”vårdat” sina kontakter då han tror och har erfarenhet av att de kan dra nytta 
av varandra i diverse olika situationer.  

5.3 Motivation 

5.3.1 ‘Intrinsic’ och ‘Extrinsic’ Motivation 

Motivationen till att skaffa arbete var både ‘Intrinsic’ och ‘Extrinsic’ (Deckers, 2005) hos 
respondenterna. Som exempel kan nämnas att lära sig något nytt (‘Intrinsic’) och att få lön 
(’Extrensic’). 
 
Det som respondenterna påstår motiverat dem kan delas in i tre teman: 
 

1. Vill inte bara vara hemma / vill ha något att göra / behöver ha rutin  
Respondenterna uttrycker på olika sätt att en anledning till att de kände sig motiverade till att 
söka jobb var att de inte ville vara hemma utan trivs bättre då de har något att göra och 
dessutom kan få en rutin på dagarna. Viljan att ha något att göra och att inte bara vara hemma 
hela tiden kan beskrivas som ‘Intrinsic’ motivation då det var själva upplevelsen av att vara 
bland människor som motiverade, inte någon annan form av belöning.  
 

2. Inkomst / Försörja familjen / Rädsla för att behöva ”leva på A-kassa” 
Respondenterna tar upp ekonomi som en källa till motivation. Karin beskrev att hon vill ha en 
inkomst så att hon kan försörja sin familj. Johan pratade också om en oro över att behöva ”gå på 
A-kassa”. Trots att han aldrig tidigare gjort det har han en föreställning om hur det är att göra 
det, som inte är förenlig med hans självbild. Att märka motivation som antingen ‘Intrinsic’ eller 
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‘Extrinsic’ är inte alltid rätt då man ofta finner att samma individ kan motiveras av bådadera 
(Deckers, 2005). Ingen av respondenterna uttalade att de sökte nytt arbete enbart för att tjäna så 
mycket pengar som möjligt eller för att bli rika, samtidigt som lön trots allt är en form av 
belöning.  
 

3. Träffa nya människor / Lära sig något nytt / Göra något nytt  
Viljan att få lära känna nya människor och att lära sig nya saker var en annan del som motiverat 
till att söka sysselsättning. Deckers (2005) menar att motivation som kommer inifrån inte är 
tvingande och att individen utför aktiviteten för själva upplevelsen. Lantz & Friedrich (2006) 
menar att de som är mer benägna att motiveras inifrån ofta har en positiv inställning till 
förändring och är mer motiverade att ta sig an nya okända uppgifter. Maria, Anna och Eva var 
tydliga med att det är viktigt för dem att träffa nya människor och att få lära sig nya saker. De är 
dock inte aktiva inom föreningar eller dylikt, utan ser sin arbetsplats som en chans att träffa nya 
människor. Karin och Johan nämner inte något behov av att träffa människor som en 
motivationskraft. De beskriver dock sig själva som aktiva utanför arbetet då de deltar i olika 
sorters föreningar och grupper.  
 

5.3.2 ‘Närmande’ och ‘Undvikande’ Motivation 

En individ kan enligt Franken (2002) drivas av både ‘Närmande’ motivation och ‘Undvikande’ 
motivation. I denna studie kan både ‘Närmande’ och ‘Undvikande’ motivation identifieras.  
Dels fanns det, bland respondenterna, en vilja och önskan om att få träffa andra människor och 
att lära sig något nytt. Samtidigt fanns det en oro och rädsla för avsaknaden av samma 
företeelser. Flera av respondenterna beskrev båda sidorna av samma mynt, så att säga.  
 
Majoriteten av svaren från respondenterna hade utgångspunkt i en lust och vilja, snarare än oro 
och rädsla. Uppställningen nedan visar detta:   
 
‘Närmande’ Motivation  ‘Undvikande’ Motivation 
Vill ha något att göra  Rädd att gå hemma för länge  
Vill träffa människor  Rädd att inte ha inkomst / ”gå på A-kassa”  
Vill lära sig nya saker  
Vill göra något nytt  
Vill ha rutin på dagarna  
 

5.4 Resultatet i förhållande till avhandlingarna  
Bolinder visar i sin avhandling att arbetslösa personers förväntningar om att finna ett jobb och 
deras sökbeteende, det vill säga hur de gör när de söker jobb, formas av den arbetslöses 
situation. Bolinder har även tittat på hälsomässiga aspekter av arbetslösas situation och 
konstaterar att det är individens upplevelse av arbetslöshet som avgör hur individen mår. Även 
om Bolinder inte kopplar sitt resultat till just ’Self-efficacy’ kan vissa likheter skönjas. I denna 
studie har inget samband mellan individernas bakgrund, situation, hälsa och tillvägagångssätt 
vid arbetslöshet studerats. Däremot har olika tillvägagångssätt identifierats som antyder att 
dessa individers ‘Self-efficacy’ kan ha haft betydelse för deras sätt att agera och deras sätt att 
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hantera arbetslösheten. ’Self-efficacy’ påverkar hur individen upplever och hanterar en svår 
situation (Bandura, 1997). 
 
Bolinder kom i sin undersökning fram till att arbetslösas subjektiva uppfattning av 
arbetslöshetssituationen styr deras upplevelse av den. Individernas psykiska välmående 
korrelerar även med individens känsla av kontroll över situationen. Anna exemplifierade detta 
då hon berättade att det var låg arbetslöshet när hon var arbetssökande och att det förstärkte 
hennes känsla av att inte vara duglig då hon inte direkt fick ett nytt jobb.  
 
Bolinder finner även i sin undersökning att arbetslösa använder sig av tre strategier; 
copingstrategin, aktivitetsstrategin och anpassningsstrategin. Av dessa strategier använde sig 
respondenterna i denna studie framförallt av aktivitetsstrategin. Ingen av respondenterna 
passiviserades eller gav upp. 
 
Ulla Rantakeisu studerar i sin avhandling arbetslöshet och hälsa. I den tredje delen av sin 
undersökning visar Rantakiesu (2002) att mentalt välbefinnande är en produkt av den subjektiva 
innebörd en individ tillskriver sin sociala miljö. I vår studie framkommer att det närmaste 
nätverket, det vill säga vänner och familj, har varit ett stöd för både Anna och Karin i 
arbetslöshetssituationen. 
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6. Slutsats  

Här besvaras först forskningsfrågorna var för sig och därefter undersöks grundantagandets 
giltighet. De slutsatser vi drar här gäller endast de företeelser som de fem respondenterna i 
denna undersökning berättat om och har inte avsikten att generalisera, då omfattningen av 
undersökningen är mycket begränsad. 

6.1 Tillvägagångssätt 
Den första forskningsfrågan lyder: Hur går individer som blivit arbetslösa tillväga för att 
snabbt skaffa ny sysselsättning? 
 
För att skaffa ny sysselsättning har respondenterna i denna studie agerat på följande sätt: 
 

 Berättat för personerna i det personliga nätverket att man söker jobb 
 Kontaktat arbetsförmedlingen  
 Varit påstridig i kontakten med arbetsförmedlingen 
 ”Visat framfötterna” genom att ta ströjobb 
 Tagit kontakt med potentiella arbetsgivare 
 Förberett sig genom utbildning och rehabilitering 
 Tagit risker  
 Hållit liv i och vårda sitt personliga nätverk  
 Aktivitet i föreningar 

 
Vi kan se att respondenterna ägnat sig åt såväl målinriktat som icke målinriktat handlande och 
att detta handlande haft betydelse för att respondenterna i denna studie har fått jobb. Det 
målinriktade och icke målinriktade handlandet som respondenterna ägnat sig åt har genererat 
jobbmöjligheter och slumpartade möten som respondenterna också tagit tillvara. Vi kan sluta 
oss till att deras agerande är helt i enlighet med Krumboltz (2008) ’Planned happenstance’ 
theory och Banduras (1982) ’Chance encounters’.  

I fråga om målinriktat handlande i förhållande till ‘Self-efficacy’ är resultatet något motstridigt. 
Respondenterna berättar om relativt omfattande målinriktat handlande samtidigt som de 
påstående i General ‘Self-efficacy’-formuläret som berör förmågan att sätta upp mål och nå 
dem, fick förhållandevis låga poäng. Vi kan ändå konstatera att det målinriktade handlande som 
de uttryckligen ägnat sig åt går i linje med det som förespråkas i ‘Planned happenstance’teorin 
(Mitchel et al., 1999) samt att deras förmåga att handla målinriktat indikerar att de har hög self-
efficay (Bandura, 1997).  
 
Med utgångspunkt i Banduras sambandsmodell för self-efficay och förväntat utfall är 
resultatanalysen tvetydig. Det som dock kan konstateras är att ingen av respondenterna föll 



 40

inom ramen för lågt ‘Self-efficacy’ och negativt förväntat utfall, vilket tyder på att 
respondenterna åtminstone inte har ett väldigt lågt ’Self-efficacy’. 
 

6.2 Nätverk 
Hur använder individer sitt personliga nätverk vid arbetslöshet? 
 
Användandet av nätverk och kontakter innefattar att man använt dem dels som ett socialt stöd, 
men även som potentiella ”arbetsförmedlare”. Släktingar/familj, granne, vänner och 
branschkontakter har haft betydelse på ett eller flera sätt. 
 
Vissa använder sitt nätverk på ett målmedvetet sätt då de frågar runt bland vänner och meddelar 
att de söker jobb. Andra har lyssnat och tagit emot tips från människor i sin omgivning, utan att 
först ha efterfrågat det. De har istället fått tips om jobb på ett mer slumpmässigt sätt. Att 
tillgodogöra sig slumpmässiga händelser (i de här fallen, råd) är ett sätt att utsätta sig för 
’Planned happenstance’, menar Krumboltz (2008).  
 
En rimlig slutsats skulle kunna vara att respondenternas nätverk har bidragit till att deras ’Self-
efficacy’ inte var låg (se 6.1 Tillvägagångssätt) och stämmer överens med Banduras (1997) teori 
om att social och verbal övertygelse är en viktig källa till ’Self-efficacy’. Man kan dock också 
vända på hela resonemanget då individens ’Self-efficacy’ har betydelse för skapandet av det 
personliga nätverket. Huruvida respondenterna i den här undersökningen utvecklat hög ’Self-
efficacy’ genom sitt nätverk, eller om de lyckats bygga upp ett stort nätverk på grund av att 
deras ’Self-efficacy’ redan var högt kan vi inte dra några slutsatser kring. Vi kan dock 
konstatera att resultatet i undersökningen inte motsäger teorin på dessa punkter. 
 
Att sysselsätta sig med utforskande handlingar (Krumboltz, 2008), så som att engagera sig i 
föreningar och dylikt, som ett sätt att generera jobbchanser finns inte stöd för i just denna 
undersökning. De som är aktiva i föreningar har visserligen fått arbete genom sitt nätverk, men 
inte genom kontakterna i just de föreningar de deltar i.  
 

6.3 Erfarenheter 
Vilka erfarenheter har individen som har betydelse för framgången? 
 
Bland respondenterna finns det erfarenhet av att; 

- Starta upp och dra igång verksamheter 
- Vara med om en bilolycka med en bestående skada som följd  
- Få jobb utan att använda sina kontakter  
- Yrkesskicklighet 
- Vara i situationer som kräver problemlösningsförmåga 
- Ta betydande ansvar på sommarjobbet  
- Stöta på motstånd på arbetsförmedlingen  
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Huruvida dessa erfarenheter varit positiva eller negativa i den bemärkelsen att det varit en 
lustfylld upplevelse eller inte har inte så stor betydelse. Det är erfarenheten att ha bemästrat en 
händelse, situation eller utmaning som är viktig. Att ha erfarenhet av att ha bemästrat något 
stärker individens ‘Self-efficacy’ (Bandura, 1997). Även det relativt höga värde som 
påståendena ett och åtta gavs i ‘Self-efficacy’-formuläret bekräftar detta.  Det är rimligt att anta 
att erfarenheter av att klara av och att bemästra olika problem och utmaningar har haft betydelse 
för att dessa individer fått nytt jobb efter att de blivit arbetslösa.  
 

6.4 Motivation  
Vad motiverar individer som är framgångsrika i att hitta ny sysselsättning vid arbetslöshet?  
 
Deckers (2005) hävdar att ‘Intrinsic’ och ‘Extrinsic’ motivation ofta interagerar. En slutsats av 
vad som motiverade respondenterna, i denna undersökning, då de blev arbetslösa och skulle 
söka ny sysselsättning är således att så väl ‘Intrinsic’ som ‘Extrinsic’ motivation förekom; hos 
vissa det ena, och hos andra båda delarna. Man kan dock hävda att ‘Intrinsic’ motivation var 
mest framträdande.  
 
Respondenterna har motiverats till att skaffa arbete både på grund av att de dras till något (till 
exempel att lära sig något nytt) och för att de vill undvika något (till exempel att ”gå på A-
kassa”). Vad gäller ’Närmande’ och ’Undvikande’ motivation (Franken, 2002) kan alltså 
slutsatsen dras att båda delarna förekommer i denna undersökningen. Vad som varit viktigast 
för individerna framkom inte. Det som kan utläsas i analysen är att den ’Närmande’ 
motivationen är dominerande.  
 

6.5 Grundantagandets giltighet  
Grundantagandet för denna undersökning var som följer: 
Vi antar att personer som blivit arbetslösa och snabbt skaffat ny sysselsättning har hög ’Self-
efficacy’ och utsätter sig i stor utsträckning för ’Planned happenstance’. Vi antar även att dessa 
personer har en ’Intrinsic’ motivation.  
 
Grundantagandets giltighet gäller här endast för personerna i denna studie. Underlaget är för 
litet för att kunna uttrycka sig om grundantagandet i generella termer.  

6.5.1 ‘Self-efficacy’ 

Resultat rörande individernas ‘Self-efficacy’ i denna studie är tvetydiga. Det finns mycket som 
tyder på att dessa individer överlag hade hög ‘Self-efficacy’ när de sökte jobb. Det finns även 
fåtal resultat som indikerar det motsatta. Det finns med andra ord fler indikatorer på hög ’Self- 
efficacy’ än på låg ‘Self-efficacy’. De resultat som general ‘Self-efficacy’-formuläret gav visar 
att majoriteten har medel eller hög ’Self-efficacy’. Detta indikerar att individerna även hade en 
förhållandevis hög ‘Self-efficacy’ när de som arbetslösa sökte jobb. Det går däremot inte att 
säkert uttala sig om detta då vi inte kan avgöra hur stor inverkan det erhållna jobbet haft på 
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deras nuvarande ‘Self-efficacy’. Det vi möjligen kan hävda här är att ingen, med största 
sannolikhet, hade ett mycket låg ‘Self-efficacy’ som jobbsökande.  Antagandet om att 
individerna har hög ’Self-efficacy’ kan således varken verifieras eller falsifieras med hjälp av 
resultatet i denna studie.  
 

6.5.2 ‘Planned happenstance’ 

För att kunna bedöma antagandet att individerna i stor utsträckning utsätter sig för ’Planned 
happenstance’ behöver vi besvara följande frågor:  
Tror de att slumpen har haft betydelse i deras karriär? 
Slumpen, tror flera, har haft betydelse men inte utan individens aktivitet. En respondent trodde 
dock på ödet och inte slumpen. Således existerar både företeelser som styrker antagandet samt 
företeelsen som motsäger det. 
 
Har de de  egenskaper  som krävs för att tillvarata oplanerade möjligheter? 
I analysen av resultatet kan tolkas och utläsas att samtliga egenskaper (Nyfikenhet, Uthållighet, 
Flexibilitet, Optimism samt Risktagande) förekommer hos en eller flera respondenter. Vi finner 
inget som talar för att motsatta egenskaper förekom.  
 
Är de socialt aktiva, använder sig av utforskande handlingar samt handlar aktivt? 
Som konstateras under 6.1 Tillvägagångssätt kan vi hävda att handlandet som respondenterna 
ägnat sig åt (både målinriktat och icke målinriktat) genererat jobbmöjligheter och slumpartade 
möten som respondenterna också genom aktivt handlande tagit vara på. De utforskande 
handlingar som innefattar medlemskap i föreningar och liknande har dock inte genererat några 
jobbmöjligheter för de respondenter som är aktiva i föreningar. Svaret på frågan är alltså Ja, de 
har varit socialt aktiva och använt sig av utforskande handlingar, men det har inte lett till 
jobbmöjligheter i alla fall. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en del respondenter har utsatt sig för ’Planned 
happenstance’ i, vad vi anser, stor utsträckning. De respondenter som inte gjort det lika mycket 
har dock visat att de har de egenskaper som Mitchell et el (1999) menar krävs för att tillvarata 
möjligheter. För att kunna uttala sig om huruvida något förekommer i stor utsträckning eller inte 
behöver man dock ha något att jämföra med eller mäta mot och då detta inte är en jämförande 
undersökning är det svårt att dra någon slutsats kring om de gör det i stor utsträckning eller inte.  
 

6.5.3 ‘Intrinsic’ Motivation 

Resultatet rörande motivation visar att personerna i den här undersökningen motiverades av 
såväl ‘Intrinsic’ som ‘Extrinsic’ motivation. ‘Intrinsic’ motivation var dock mer frekvent 
förekommande. Dessutom visar analysen att individerna motiveras av ‘Närmande’ motivation 
och ‘Undvikande’ motivation. Individerna i denna studie motiveras således inte enbart av 
‘Intrinsic’ motivation utan även av ‘Extrinsic’ motivation och ‘Närmande’ och ‘Undvikande’ 
motivation. Det finns med andra ord belägg för att individerna i studien motiveras av ‘Intrinsic’ 
motivation men att även andra sorters motivation förekommer.  
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7. Diskussion 
Här diskuteras den metod som använts i studien, samt det resultat som kommit ur den. Slutligen 
diskuterar vi möjliga framtida forskningsområden, vilka vi är nyfikna på och tror kan ha en 
samhällsnytta.  

7.1 Metod- & Resultatdiskussion 
Vi har i denna kvalitativa undersökning använt oss av ett grundantagande vilket medfört att 
undersökningen genomförts på ett deduktivt sätt. Vi ser både nackdelar och fördelar med detta. 
Fördelen är att det ger undersökningen en tydlig riktning och tydliga ramar. I efterhand har vi 
förstått att användandet av en deduktiv metod i kombination med en kvalitativ studie dock är 
mycket problematisk. Då intervjustrategin dessutom inte varit anpassad till att hantera ett 
grundantagande har detta medfört svårigheter att falsifiera och verifiera grundantagandet i 
slutsatsen. Ett alternativ hade varit att utesluta grundantagandet men då vi insåg nackdelarna 
med grundantagandet var studien så långt gången att det inte fanns tid att påbörja en ny 
analysstrategi. Kanske hade en kombinerad kvantitativ och kvalitativ undersökning varit att 
föredra. Då hade vi kunnat komma åt både individen och haft ett större underlag för analysen av 
grundantagandet. En kvantitativ undersökning har dock aldrig varit aktuell eftersom den 
population vi vill undersöka inte finns samlad i någon specifik organisation, vilket betyder att vi 
därmed skulle få stora svårigheter att nå en tillräckligt stor del av populationen.  
 
Problemställningen och forskningsfrågorna styr undersökningen mot det som fungerar, vilket 
innebär att mindre fokus läggs på de hinder och de begränsningar som individerna kan vara 
utsatta för. Vi kan se att det finns både fördelar och nackdelar med detta. Att genomföra en 
undersökning som fokuserar på det som fungerar tillför något i balansen mellan 
eländesforskning och framgångsforskning. Undersökningen bygger på beskrivningar av 
individer som lyckats och vi tänker att detta kan väcka idéer om tillvägagångssätt och åtgärder 
vid arbetslöshet där fokus ligger på att hitta framkomliga vägar. Å andra sidan kan det vara svårt 
att hitta en lösning på ett problem om problemets karaktär inte är identifierat. Kanske borde 
forskare, precis som Antonsson och Stål (2003) föreslår, inte ägna sig åt att studera framgång 
eller misslyckande utan istället ägna sig åt att studera hur människor ordnar sina liv.  
 
Denna undersökning tar inte hänsyn till hur strukturella faktorer som till exempel kön, klass, 
etnicitet, tid och rum kan ha påverkat resultatet. Vi har alltså inte fått veta något om hur olika 
förutsättningar påverkat individernas möjligheter. Detta är självklart en brist i studien och vi kan 
föreställa oss att studien kan kännas provocerande för de individer som varit arbetslösa länge.  
 
Då underlag för resultat i denna undersökning är så pass litet kan det inte generaliseras utan är 
endast giltigt för de personer som ingår i studien. Nyttan med en sådan undersökning kan 
givetvis ifrågasättas. Vi anser dock att de fenomen som beskrivs i resultatet ger en intressant 
indikation om vad som kan fungera och vad som kan vara värt att pröva i en större 
undersökning. 
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Resultaten i denna studie är intressanta för vägledare som arbetar med såväl ungdomar som 
vuxna. Då resultatet visar på konkreta tillvägagångssätt som fungerar kan vägledare tillsammans 
med den vägledningssökande kanske dra nytta av dem i utformandet av strategier för 
jobbsökande.  Resultatet är även intressant i det hänseendet att det indikerar att det inte bara 
finns ett sätt som fungerar utan många. Det kan vara viktigt för vägledare att få bekräftat att det 
inte finns någon allena saliggörande metod.  
 
Vid analysarbetet utläste vi två sorters motivation, utöver ‘Intrinsic’ och ‘Extrinsic’ motivation. 
Då vi sökte bland motivationslitteratur hittade vi begrepp som förklarade de fenomen vi sett i 
resultatet, nämligen ‘Närmande’ och ‘Undvikande’ motivation. Detta var något vi inte hade 
räknat med utan upptäckte på vägen och ansåg det vara så pass framträdande i resultatet att vi 
valde att utöka litteraturen under 2. Bakgrund.  
 
Validitetsdiskussion av ‘General Self-efficacy’-test 
Vi har i denna studie använt oss av ett ’General Self-efficacy’-test för att mäta respondenternas 
‘Self-efficacy’ när det gäller arbetssökande. Vi ser att det uppstått två validitetsbetänkligheter i 
anslutning till detta. Det kan diskuteras hur stor validiteten blir när vi använder ett test som är 
utformat för att mäta generell ‘Self-efficacy’ i syfte att mäta en specifik ‘Self-efficacy’. Vid 
testtillfället ombads individerna att tänka på situationer som är relaterade till arbete och 
arbetssökande och detta exemplifierades också. Vi är medvetna om att detta förfarande inte är 
optimalt men ansåg att det var bättre att använda ett allmänt vedertaget test än att utforma ett 
test på egen hand. Dessutom bygger inte slutsatserna i denna uppsats enbart på testresultatet 
utan även på intervjuer. Det andra bekymret i anslutning till det ’Self-efficacy’ test vi använt är 
att individernas ’Self-efficacy’ uppmättes efter det att de fått jobb. Testet mäter således inte 
individernas ‘Self-efficacy’ för tillfället då de var arbetssökande. Vi har ändå valt att ta med 
resultatet från detta test och ser resultatet mer som en möjlig indikation på individens tidigare 
‘Self-efficacy’.  

 

7.2 Framtida Forskning 
Som diskuterat ovan har vi bara mätt respondenternas ‘Self-efficacy’ efter det att de skaffat jobb 
och vi vet inte hur mycket den erfarenheten har påverkat deras ‘Self-efficacy’. Med tanke på 
detta skulle det vara intressant att genomföra en longitudinell studie där man följer en grupp 
människor och mäter deras ‘Self-efficacy’ under arbetslöshet samt då de skaffat jobb. Man kan 
också tänka sig att mäta ‘Self-efficacy’ hos individer före och efter deltagande i en 
arbetsmarknadsåtgärd eller i någon av arbetsförmedlingens kurser.  
 
Med tanke på respondenternas erfarenhet av att arbetsförmedlingen inte varit till hjälp och att 
deras reaktion då varit att de får se till att göra något själva, skulle det vara intressant att 
undersöka hur en individs tankar om ansvar påverkar agerandet på arbetsmarknaden och hur 
man förhåller sig till ansvar då man blir arbetslös. Teorin om Locus of control (Rotter, 1982) 
handlar om hur man ser på ansvar och orsaker till händelser i sitt liv. Rotter menar att man 
antingen tror att händelser orsakats på grund av yttre omständigheter, eller som effekter av egna 
beslut. Två moderna ord som figurerat i media senaste åren är Curlingföräldrar och Nanny 
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state. De används för att beskriva hur barn, och vuxna, inte ges tillräckligt ansvar som 
konsekvenserna av modern uppfostran samt välfärdssamhällen. Vad blir konsekvenserna av 
detta? Får det konsekvenser på hur den yngre generationen agerar då de söker jobb?  
 
I den här studien har vi endast undersökt företeelser i förhållande till individernas upplevelser. 
Det skulle vara intressant att studera om variabler som tid, rum, utbildningsnivå, kön, klass och 
genus kan ha någon inverkan och i så fall vilken. 
 
Då vi undersökt det som fungerar har vi därmed avgränsat oss från det som inte fungerar. 
Möjligtvis skulle en jämförande studie kunna belysa helt andra områden än de vi här har fått 
fram om man försökte ta reda på vad det är som skiljer mellan de som lyckas skaffa jobb efter 
uppsägning och de som istället blir långtidsarbetslösa. Det finns dock ett stort etiskt dilemma då 
man har med individer att göra och risken är att de skulle känna sig klassificerade som lyckade 
eller misslyckade. Då vi dessutom tyckt oss märka att individens personlighet har betydelse blir 
dilemmat ännu större. Om det finns en väg runt dessa etiska problem kan vi se att en sådan 
undersökning skulle kunna bidra med samhällsnyttig kunskap. 
 
Något som vi fick en känsla av och blev nyfikna på, men som inte kan knytas till den teoretiska 
ramen för denna studie, är att personligheten verkar ha betydelse för hur individen går tillväga 
och att inte bara en sorts personlighet lyckas. Vi upplevde en markant skillnad i personlighet 
mellan individerna, vilket är intressant eftersom det indikerar att det inte finns bara en väg eller 
ett sätt att vara som gör personer framgångsrika i att skaffa nytt arbete.  
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Bilaga 1. Intervjumanual 

Vi kommer att inleda intervjun med att ge en överblick över hur vi planerar att intervjun ska gå 
till. Manualen är indelad i fem olika teman. Den första punkten kommer att vara utgångspunkt 
och stomme i intervjun. Beroende på hur utförligt respondenten berättar om sin karriärlinje vet 
vi sedan om någon av de andra punkterna blir överflödiga. Vi har ändå med dem som en 
checklista för oss själva så alla delar/aspekter av våra forskningsfrågor behandlas  
 

1. Vad hände? 
Vi ber respondenten att rita sin karriärlinje med brytpunkter. Här uttrycker vi oss inte med svåra 
begrepp utan huruvida en brytpunkt är påtvingad eller inte kan vi utläsa av berättelsen. Dock 
kan vi behöva förklara vad en brytpunkt är och det planerar vi göra på ett så enkelt sätt som 
möjligt (exempelvis: ett tillfälle då din karriär av någon anledning ändrat riktning eller avbrutits, 
avslut på utbildning eller uppsägning). Vi lämnar det öppet för respondenten att berätta utförligt 
om både känslor och hur de praktiskt har gått till väga i sin karriär, men vi måste samtidigt vara 
beredda på att styra då oväsentligheter kommer upp. Vi behöver även vara uppmärksamma på 
att fördela tiden. Vi vill känna till respondentens tidigare karriär men vi är särskilt intresserade 
av det som hände när han/ hon blev arbetslös och fick en ny sysselsättning. 
 

2. Hur kändes det? 
Det är framför allt respondentens känslor kring den senaste brytpunkten vi ska fokusera på. Vi 
vill veta hur personen hanterade situationen rent känslomässigt. Vad han/hon gick in i 
jobbsökandet med för attityd och känsla. Här kan det hända att respondenten berättar om sådant 
som vi kan tolka som individens motivation och förmågor. 

3. Motivation 
Så vida det inte blivit besvarat under punkt 1 kommer vi att fråga vad som motiverat 
hans/hennes karriärutveckling. Vi är intresserade av alla sorters motivation och behöver här 
kanske ställa frågor om yttre omständigheter och motiv bakom handlandet. 
 

4. Förmågor 
Hur individen värderar och skattar den egna förmågan har betydelse för individens ’Self-
efficacy’. Därför behöver vi ställa frågor kring detta om det inte framgår av respondentens 
berättelse. Vi tänker dels använda oss av ett ’Self-efficacy’ formulär där respondenten får skatta 
sin egen förmåga och dels ställa frågor om den upplevda förmågan i anslutning till 
respondentens berättelse.  
 

5. Nätverk 
Som en del av ’Planned happenstance’ ingår det att ta vara på tillfällen och kontakter. Därför 
vill vi ta reda på hur respondentens nätverk har använts i karriären. Vi planerar att ställa frågor 
som: Många skaffar jobb genom kontakter, har det varit en del i din karriär? Vad/vilka bidrog 
till att du fick jobbet?  
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Bilaga 2. General ’Self-efficacy’ 

Detta formulär ska användas för att mäta generell ‘Self-efficacy’ och är framtaget av Ralf 
Schwarzer  som är Professor i Psykologi vid Freie Universität Berlin, Tyskland. Den svenska 
versionen är bearbetad av Marcus Koskinen-Hagman.  
 
1. Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig 
tillräckligt. 
 
2. Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina 
mål. 
 
3. Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och 
förverkliga mina mål. 
 
4. I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera. 
 
5. Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra. 
 
6. Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs 
inför svårigheter. 
 
7. Vad som än händer klarar jag mig alltid. 
 
8. Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning. 
 
9. Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig an 
dem. 
 
10. När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft. 
 
 
1= Tar helt avstånd 
2 = Tar delvis avstånd 
3 = Instämmer delvis 
4 = Instämmer helt 
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Bilaga 3. Förfrågan om 
deltagande  
Vi heter Kari Martis och Petra Elftorp och studerar på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 
Stockholms Universitet. Vi är nu inne i förberedelserna inför examensarbetet. Ditt namn 
rekommenderades av ……… och vi kontaktar därför dig med en förfrågan om deltagande i en 
intervjustudie. Här nedan presenterar vi närmare vad vår uppsats kommer att handla om, vad vi 
vill fråga dig om och vilka förutsättningar som gäller för ditt deltagande. Har du ytterligare 
frågor får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.  
 
Förutsättningar för ditt deltagande 

- Deltagandet är helt frivilligt  
- Du har när som helst under studiens gång rätt att avböja eller avbryta intervjun 
- Du kommer att vara anonym 
- Intervjun spelas in och transkriberas. Inspelningarna och transkriberingarna 

kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. Endast vi (Kari Martis & Petra 
Elftorp) som författare, vår handledare och examinatorn kommer att ha tillgång 
till inspelningarna och transkriberingarna under uppsatsskrivandet.  

 
Vad vill vi skriva om? 
I vår uppsats vill vi skriva om motivation och möjligheter på arbetsmarknaden. Vi vill därför 
tala med människor som snabbt har kommit ut i arbete efter att ha blivit arbetslösa. Intervjun 
med dig kommer att användas som underlag för vår C-uppsats. 
 
Vad kommer vi att fråga om? 
Vi kommer att be dig fylla i ett formulär med tio påståenden.  I detta formulär ska du ta 
ställning till din egen förmåga i olika situationer. (det är inte ett test)  
 
Vi kommer att be dig berätta om: 

- Tidigare arbetslivserfarenheter 
- Hur det kändes att bli arbetslös 
- Hur du tänkte och hur du gjorde för att få ett nytt jobb 
-  Framgångar i såväl arbete som i andra situationer  
- Mål relaterat till arbete  
- Deltagande i samhället (fritidsaktiviteter, föreningsdeltagande osv.)  
- Ditt personliga nätverk 
- Upplevt stöd/inspiration från omgivningen  

 
När och var? 
Intervjun sker när du har möjlighet. Gärna under v. 14 (30 mars till 2 april) annan tid är också 
möjlig. 
Intervjuerna kommer inte att vara längre än 45 min.  
Intervjun kommer att ske på sådan plats som är möjlig för dig. 
 
 
Kontaktuppgifter: Kari Martis Tfn: 070-3462571  E-post: kari.martis@student.lhs.se  


