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Abstract 
Rönnblom, S. (2012), Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på Medlefors 
folkhögskola. Uppsats i Pedagogik på kandidatnivå. Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och 
ekonomi. 

Syftet med studien var att undersöka SPIRA-projektets deltagares uppfattningar om motivation och 
uppfattningar om projektets eventuella påverkan på motivationen. Samt uppfattningar hos några 
tidigare deltagare i projektet. SPIRA-projektets syfte är att stärka kompetensen hos sina deltagare 
och målgruppen är individer som varit arbetslösa i ett år eller mer, alternativt sjukskrivna i minst sex 
månader. Tidigare forskning inom arbetslöshet och motivation tyder på att de individer som drivs av 
en motivation med en hög grad autonomi har en större chans att vara lyckosamma. De anses även 
vara mer ihärdiga i sitt arbetssökande och har ett högre välmående än de som drivs av motivation 
med en låg grad autonomi. Däremot har ingen liknande undersökning gjorts inom denna grupp. 
Metoden i studien var semi-strukturerad enkät med öppna frågor och enkäten delades ut till 20 
nuvarande deltagare och 15 tidigare deltagare, varav 20 nuvarande och 5 tidigare svarade. 
Bearbetningen av empirin genomfördes med inspiration av Self-Determination Theory och dess 
underteori, Organismic Integration Theory (OIT), där det finns olika grader av motivation. 
Slutsatserna i studien är att respondenterna uppfattar motivation som någonting med en hög grad 
autonomi. De drivs även överlag av en motivation med en hög grad av autonomi, men det är ofta ett 
förväntat yttre värde som ligger bakom motivationen. Vidare är även respondenterna generellt nöjda 
med projektets utformning och de främjande faktorerna inom projektet kännetecknas av en hög grad 
autonomi. Samtidigt som de hämmande faktorerna präglas av en låg grad av autonomi. 

Nyckelord: Motivation, arbetslöshet, Self-Determination Theory, Organismic Integration Theory, inre 
motivation, yttre motivation 

Keywords: Motivation, unemployment, Self-Determination Theory, Organismic Integration Theory 
intrinsic motivation, extrinsic motivation.



 
 

 



 
 

Innehåll 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 2 

2.1. Arbetslöshet ................................................................................................................................. 2 

2.1.1. Arbetslösheten i Västerbotten .............................................................................................. 2 

2.1.2. Arbetslöshet och ohälsa ........................................................................................................ 3 

2.1.3. SPIRA-Projektet ..................................................................................................................... 3 

2.2. Motivation .................................................................................................................................... 4 

2.2.1. Motivationsteori .................................................................................................................... 5 

2.2.2. Self-Determination Theory .................................................................................................... 5 

2.2.2.1. Inre Motivation/Intrinsic Motivation .................................................................................. 6 

2.2.2.2. Yttre Motivation/Extrinsic Motivation ............................................................................... 6 

2.2.3. Arbetslöshet och motivation ................................................................................................. 8 

2.3. Sammanfattning ......................................................................................................................... 10 

3. Syfte ................................................................................................................................................... 10 

4. Metod ................................................................................................................................................ 10 

4.1. Enkät ........................................................................................................................................... 11 

4.1.1. Semi-strukturerad enkät ..................................................................................................... 11 

4.1.2. Utformning av enkät............................................................................................................ 12 

4.2. Urval ....................................................................................................................................... 13 

4.3. Genomförande ........................................................................................................................... 13 

4.4. Etiska överväganden................................................................................................................... 13 

4.5. Databearbetning......................................................................................................................... 14 

4.6. Bortfall ........................................................................................................................................ 15 

4.7. Sammanfattning ......................................................................................................................... 15 

5. Resultat .............................................................................................................................................. 16 

5.1. Enkät 1 ........................................................................................................................................ 16 

5.1.1. Uppfattningar om motivationsbegreppet ........................................................................... 16 

5.1.2. Uppfattningar om vad som motiverar ................................................................................. 18 

5.1.3 Uppfattningar om projektets påverkan ................................................................................ 19 

5.2. Enkät 2 ........................................................................................................................................ 22 

5.2.1. Tidigare deltagares uppfattningar om motivationsbegreppet ............................................ 22 

5.2.2. Uppfattningar om vad som motiverade .............................................................................. 23 



 
 

5.2.3 Uppfattningar om hur projektet påverkade ......................................................................... 25 

5.3. Översikt av enkäterna ................................................................................................................ 27 

6. Diskussion/Analys .............................................................................................................................. 28 

6.1. Resultatdiskussion/Resultatanalys ............................................................................................. 28 

6.1.1. Uppfattningar om motivation ............................................................................................. 28 

6.1.2. Vad som motiverar respondenterna ................................................................................... 28 

6.1.3. Projektets påverkan............................................................................................................. 29 

6.2. Metoddiskussion/Kritisk granskning .......................................................................................... 31 

6.2.1. Felkällor ............................................................................................................................... 31 

6.2.2. Studiens och resultatets tillförlitlighet ................................................................................ 32 

6.3. Slutsatser .................................................................................................................................... 33 

6.4. Förslag till vidareutveckling av SPIRA-projektet ......................................................................... 33 

6.5. Fortsatt forskning ....................................................................................................................... 34 

8. Källförteckning .......................................................................................................................................  

Bilaga 1, Missiv 1 .......................................................................................................................................  

Bilaga 2, Enkät 1 ........................................................................................................................................  

Bilaga 3, Missiv 2 .......................................................................................................................................  

Bilaga 4, Enkät 2 ........................................................................................................................................  

Bilaga 5, Missiv 3 - Påminnelse ..................................................................................................................  



 

1 
 

1. Inledning 
Statens folkhälsoinstituts (FHI) målområde 2, Ekonomiska och sociala förutsättningar, handlar om att 
Sverige ska präglas av att alla känner en trygghet när det kommer till sociala och ekonomiska 
faktorer. Dessa förhållanden är avgörande för att befolkningen i Sverige ska ha god hälsa och en brist 
på dessa kan orsaka, i första hand, psykisk ohälsa (FHI, 2009). Samtidigt är arbetslösheten relativt hög 
i Sverige, 7,5 procent av personerna i arbetskraften var arbetslösa år 2011. Bland ungdomar i 
åldrarna 15-24 år var den siffran 22,9 procent (Statistiska centralbyrån [SCB], 2012). Detta bidrar till 
en marginalisering av gruppen ungdomar vilket ökar risken för ohälsa och ohälsosamt beteende i 
framtiden. Den sämre hälsan hos de marginaliserade grupperna beror ofta på negativa erfarenheter 
av ekonomi och arbetslöshet, men även att dessa har varit arbetslösa en lång tid (FHI, 2002). Detta 
kan alltså ha en stor påverkan på individer och deras liv, inte bara på grund av det ekonomiska 
bortfallet utan även för att de strukturer och identiteter som är kopplade till en anställning rycks bort 
(Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte & Deci, 2004). 
 
 Van Dam och Menting (2012) menar att motivation är en viktig faktor när individer ska försöka 
förändra en arbetslöshetssituation, de individer som har lågt ställda förväntningar eller lågt intresse 
av att söka jobb är också mindre benägna att jobba aktivt för att lösa sin situation (ibid.). Däremot är 
det viktigt att komma ihåg att motivationen inte är statisk och lika för alla. Det är snarare någonting 
individuellt och uppfattningarna om motivation och vad som motiverar kan skifta från person till 
person (Ryan & Deci, 2000). Samt att motivationen även kan påverkas av det kontext som individen 
befinner sig i (Ahl, 2004; Berglind & Gerner, 2002; Ryan & Deci, 2000). 
 
Arbetslösheten i Västerbotten spås öka och detta kan medföra stora konsekvenser för individ och 
samhälle. Samtidigt verkar motivationen vara en viktig faktor i sökandet efter ny anställning och 
därför anser jag att det är intressant att undersöka detta utifrån de som faktiskt är arbetslösa. SPIRA-
projektet i Västerbotten gav mig uppdraget att undersöka deltagarnas motivation. Syftet med 
projektet är att bidra till en ökad kompetens hos deltagarna så att dessa återigen kan ta sig in på 
arbetsmarknaden. Denna uppsats kommer att undersöka vad som motiverar deltagarna i projektet, 
deltagare som är och har varit arbetslösa eller sjukskrivna en längre tid. Samma undersökning 
kommer även att göras mot tidigare deltagare får att få deras syn på ämnet. Hur uppfattar dessa 
deltagare begreppet motivation, vad motiverar dessa och på vilket sätt främjar respektive hämmar 
projektet deltagarnas motivation? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer arbetslöshetsläget i Sverige att presenteras för att sedan övergå till prognosen 
för detta i Västerbotten. Efter det kommer konsekvenser av arbetslösheten att behandlas samt en 
förklaring av SPIRA-projektet. Vidare kommer en genomgång av vad den bearbetade litteraturen tar 
upp angående motivationsbegreppet och en genomgång av en motivationsteori kommer att ges. 
Sedan kommer tidigare forskning avseende ämnet motivation och arbetslöshet tas upp. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av det som behandlats. 

 2.1. Arbetslöshet 
Arbetsmarknaden påverkas till stor del av det rådande ekonomiska läget och är känslig för 
förändringar i det ekonomiska klimatet (Socialstyrelsen & FHI, 2012). Arbetslösheten har överlag varit 
högre hos män än hos kvinnor och är större hos ungdomar än hos de äldre. Gruppen ungdomar var 
också de som drabbades hårdast vid den senaste lågkonjunkturen i Sverige. De personer som har 
längre utbildning har också över tid varit mer förskonade och var även de som klarade den senaste 
ekonomiska krisen bäst (ibid.). 

 År 2011 genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) de senaste publicerade 
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) på ett representativt urval och en population av 346 500 
personer varav 252 600 svarade. Syftet med AKU är att undersöka hur arbetsmarknaden ser ut i 
Sverige och resultatet av denna studie ligger till grund för de officiella arbetslöshetstalen i Sverige 
(SCB, 2012). 

Enligt AKU 2011 så minskade antalet arbetslösa i jämförelse med föregående år med 0,9 procent, 
samtidigt så var 7,5 procent av de individer som finns i arbetskraften, i åldrarna 15-74 år, arbetslösa 
(SCB, 2012).  Även bland ungdomar i åldrarna 15-24 år minskade arbetslösheten med 2,5 
procentenheter men arbetslöshetstalet var trots detta högre än snittet för arbetskraften och låg på 
22,9 procent (ibid.). Detta går att jämföra med AKU 2005 då 6 procent av individerna i arbetskraften 
var arbetslösa och detta tal i gruppen ungdomar låg på 14,3 procent (SCB, 2006). 

2.1.1. Arbetslösheten i Västerbotten 
Prognosen för arbetslösheten i Västerbottens län pekar på att antalet sysselsatta kommer att minska 
under 2012, detta på grund av det ekonomiska läget i Eurozonen och i USA (Gustavsson, 2012). Det 
oroliga läget internationellt bedöms påverka konsumtionsvanorna hos invånarna i Västerbotten och 
att detta i sin tur påverkar handeln och även kan bidra till en minskning av produktion i industrin 
(ibid.). 

Från och med fjärde kvartalet 2011 till och med samma kvartal 2012 beräknas antalet arbetslösa öka 
med 1300 personer, vilket gör att arbetslöshetstalet beräknas vara cirka 12 300 personer det fjärde 
kvartalet 2012 (Gustavsson, 2012). Vilket innebär en ökning av antalet arbetslösa med 12 
procentenheter från det fjärde kvartalet 2011 till och med samma kvartal 2012. Detta kan jämföras 
med tidigare år då de som antingen var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i 
Västerbotten under fjärde kvartalet 2009 var cirka 12 850 personer i snitt per månad. Under samma 
kvartal 2010 hade det skett en minskning av detta då talet var 11 700 personer och det fjärde 
kvartalet 2011 beräknades minskningen fortsätta till cirka 11 000 personer (ibid.). 



 

3 
 

2.1.2. Arbetslöshet och ohälsa 
Individer som drabbas av arbetslöshet och dess konsekvenser, exempelvis skamkänslor och 
ekonomisk förlust, löper större risk att drabbas av försämrad hälsa och sociala problem (FHI, 2002). 
Till exempel ökar risken för dessa individer att drabbas av olika former av mental ohälsa (Gonäs, 
2008; Hallsten, 1998; Paul & Moser, 2009). Men arbetslösa löper även större risk att drabbas av olika 
fysiska riskfaktorer, till exempel när det kommer till hjärt- och kärlsjukdomar (Janlert, 2012). Det är 
däremot inte bara individen som drabbas av en arbetslöshet, samhället drabbas också. Eftersom en 
hög arbetslöshet kan leda till att konsumtionen minskar vilket i sin tur kan leda till en minskad 
produktion (Gustavsson, 2012). Även de som får behålla jobben drabbas genom att de får högre 
arbetsbelastning, vilket bidrar till ökat psykiskt och fysiskt tryck (FHI, 2002). 

I ledaren i Psychological Medicine,( 1982, 12) skriver Peter Warr att det finns sex olika kategorier av 
fördelar med att ha ett arbete, den ekonomiska inkomsten, tidsstrukturen, det sociala, den variation 
ett arbete kan innebära samt den personliga och sociala identiteten som följer med ett arbete. Att bli 
arbetslös innebär att en eller flera av dessa sex aspekter riskerar att försvinna från individen och 
avsaknaden av dessa kan tillsammans bidra till att individen drabbas av en osäkerhet inför framtiden, 
dålig självkänsla och ångest (ibid.).  

Vidare visar en studie gjord i Sverige (Nordenmark, 1999) att de arbetslösa överlag saknar sin gamla 
anställning på grund av psykosociala faktorer. Undersökningens population var på 3500 arbetslösa 
och baserades på data från en tidigare fältstudie. Studien visar att respondenterna saknar den 
struktur, den sociala gemenskapen, identiteten och statusen som en anställning ger. Dessutom visar 
studien att de som värderade gemenskapen i arbetet och värderade arbetet i sig hade större 
engagemang till att söka en ny anställning. De arbetslösa som lyckats ersätta de psykosociala 
faktorerna från arbetet med andra meningsfulla aktiviteter har även mindre intresse av att få en ny 
anställning än de som inte lyckats med detta, däremot kan detta engagemang variera mycket mellan 
olika individer. Studien visar även att de individer som inte lyckats ersätta de psykosociala eller de 
ekonomiska faktorer som en anställning ger löper större risk att drabbas av mental ohälsa än de som 
lyckats med detta (ibid.). 

Att den mentala hälsan påverkas av antalet lediga jobb i en kommun visar en nationellt representativ 
svensk studie (Strandh, Novo & Hammarström, 2010). Där undersöktes sambandet mellan 
arbetslöshetstal och mental ohälsa hos arbetslösa och studien visade att om det fanns många lediga 
jobb i en kommun så blev den mentala hälsan hos de arbetslösa bättre. Däremot dras slutsatsen i 
den här studien att en hög arbetslöshet i kommunen inte minskar känslan av stigmatisering och skam 
hos de arbetslösa, trots att det då är fler individer som är i samma situation (ibid.). En metaanalys av 
Paul och Moser (2009) visade även att mental ohälsa hos arbetssökande försämrar chanserna att 
komma in på arbetsmarknaden igen. Vidare menar de att olika interventionsprogram har en viss 
effekt för att minska den mentala ohälsan hos de som kontinuerligt varit utan arbete. De påpekar 
dock att trots de utmärkande sambanden så var effektstorleken svag, vilket de anser tyder på att 
dessa anknytningar kan vara begränsade (ibid.). 

2.1.3. SPIRA-Projektet 
SPIRA - anställningskompetens är ett projekt som vänder sig till de som varit arbetslösa i ett år eller 
längre samt de som varit sjukskrivna i minst sex månader (Medlefors, u. å.). De deltagare som är med 
i SPIRA har erbjudits plats genom sina handledare på arbetsförmedlingen, socialförvaltningen eller 
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försäkringskassan och har i samråd med dessa erhållit en plats i projektet (C. Åman, e-post, 24:e april 
2012). Syftet med projektet är att deltagarna ska öka deras chanser till att få ett permanent arbete 
(Medlefors, u. å.). Enligt C. Åman (e-post, 24:e april 2012) är målsättningen med projektet att minst 
50 procent av deltagarna ska ha fått ett arbete eller påbörjat studier vid avslutat projekt.  

SPIRA har ett salutogent tankesätt med inriktning på friskfaktorer och ambitionen är att möta varje 
individ där de är och utifrån detta stötta individen att hitta sin förmåga. En grundpelare i projektets 
fundament och process är det stödjande samtalet (Medlefors, u. å.). C. Åman (e-post, 24:e april 
2012) menar att det är detta samtal som ligger till grund för individens utveckling i projektet, 
tillsammans med gruppaktiviteter och föreläsningar. Men det finns en önskan hos projektledningen 
att undersöka vad som motiverar deltagarna, i syfte att förbättra arbetet med att stödja deltagarna i 
deras steg mot förändring (C. Åman, e-post, 11:e december, 2011). 

2.2. Motivation 
Det finns en rad olika teorier om, och definitioner av motivation (Ahl, 2004; Hollyforde & Whiddett, 
2002). Ahl (2004) har i sin kunskapsöversikt tittat på olika definitioner av motivation samt olika 
motivationsteorier. Exempelvis har definitionerna av motiv, motivation, motivering och motivera i 
Nationalencyklopedin och i Svenska Akademins Ordbok undersökts. Ahl (2004) drar sedan slutsatsen 
att orden motiv, motivation och motivationsfaktor kan uppfattas ungefär som ”det som får 
människan att göra något” (Ahl, 2004, sid. 20) och ordet motivera kan beskrivas som ”… att förse sig 
själv eller någon annan med denna substans” (ibid., sid. 20). Vidare gjordes en genomgång av olika 
forskares definitioner och dessa ger inte någon gemensam bild av vad motivationsbegreppet innebär, 
utan det finns snarare lika många definitioner som det finns forskare som behandlar ämnet. 
Slutsatsen i kunskapsöversikten är att motivation inte bör ses som någonting som en individ har eller 
inte har, utan snarare borde ses som någonting som är beroende av sin kontext (Ahl, 2004). 
 
Hollyforde och Whiddett (2002) menar att motivationen kommer från individen själv och därför är 
den gömd för andra. Vidare menar de att en individ inte kan motiveras till någonting om de inte får 
någonting tillbaka, även om det som individen får tillbaka kan variera. Exempelvis kan en individ 
motiveras av att göra någonting för att i ett senare skede gynnas av det de först gjorde. En individ 
kan även motiveras lika mycket av att göra någonting för att undvika att drabbas av negativa 
konsekvenser som att de motiveras av det positiva som kan komma från en handling (ibid.). Ryan och 
Deci (2000) tar upp att motivation betyder att bli påverkad till att göra någonting, en person som 
saknar inspiration och impulser kan ses som omotiverad samtidigt som en individ som aktivt arbetar 
mot ett mål kan anses vara motiverad. Däremot menar de att motivation inte är någonting 
universellt och att detta kan avspeglas på olika sätt hos olika individer. De anser att det inte bara 
finns skillnader i hur motiverad någon är, alltså mängden motivation, utan även på vilket sätt 
individen är motiverad, alltså vilka drivkrafter som ligger bakom att någon känner sig motiverad 
(ibid.).  
 
Ett liknande resonemang för även Berglind och Gerner (2002) i inledningen av deras arbete då de 
anser att det är viktigt att ta reda på vad det är som en individ är motiverad till. Detta för att de anser 
att en individ exempelvis kan vara motiverad till att börja arbeta igen, samtidigt som denne inte är 
motiverad till att rehabilitera sig så att denne faktiskt kan arbeta. Vidare tar det upp att det inte är 
säkert att det som handledaren anser vara bäst för individen alltid stämmer överens med vad 
individen anser är bäst för sig själv. Därför blir förhållandet mellan handledaren, klienten och den 
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sociala kontexten avgörande för att klienten ska ta till sig de tips och råd som handledaren kommer 
med.  I enkätstudien som genomfördes i Stockholms storstadsområde, på 185 långtidssjukskrivna i 
åldrarna 18-55 år, var syftet att belysa motivationen när det kommer till de sjukskrivnas väg tillbaka 
in på arbetsmarknaden. Resultatet visade att viljan till att återgå till arbete var kopplat till individens 
syn på de möjligheter och hinder som finns, alltså individens tro på sin egen kompetens. 
Respondenterna hade även angett att de tror att deras egen motivation är en av de mest avgörande 
faktorerna för en lyckad rehabilitering, efter medicinska faktorer. Däremot så nämner forskarna att 
resultatet är ofullständigt då de vid publiceringstillfället fortfarande analyserade resultatet av en 
andra enkät (ibid.). Gerner (2005) skriver sedan även i sin avhandling att de som upplevde få hinder 
hade i större utsträckning gått tillbaka till arbete än de som inte gjorde det. 

2.2.1. Motivationsteori 
En motivationsteori är något som forskare kan förhålla sig till och som beskriver en forskares svar på 
frågor så som varför människor gör som de gör eller agerar på ett visst sätt, eller vad som får 
människor att fullfölja vissa åtaganden men att avbryta andra (Hollyforde & Whiddett, 2002). 

Många teorier har utvecklats mot barn och ungdomars skolgång, där de har skolplikt (Ahl, 2004). 
Alltså har många av dessa teorier fokuserat på hur en individ kan motiveras i ett klassrum eller i en 
situation med en lärare. I vuxnas motivation gentemot lärande finns det andra faktorer att ta i 
beaktande då vuxna befinner sig i en helt annan tid i livet än barn och ungdomar och det är rimligt 
att det finns större variation i livssituationen hos vuxna än hos barn. Många teorier härstammar 
också från en humanistisk tradition där motivation är någonting som anses finnas inom varje individ, 
däremot finns det hinder som kan hämma motivationen i de vuxnas lärande. Dessa hinder finns på 
tre olika plan, hinder på det personliga planet, hinder som har att göra med individens livssituation 
samt institutionella hinder. På det personliga planet nämns hinder som dåligt självförtroende, sociala 
normer och negativa erfarenheter och bland de hinder som har att göra med livssituationen nämns 
brist på tid, förväntningar och intresse. På det institutionella planet nämns bland annat hinder som 
hur arbetsmarknaden ser ut, alltså om ett lärande inte bidrar till en förbättrad möjlighet på 
arbetsmarknaden så kan detta hämma motivationen, samt att det finns en brist på pedagogiska 
metoder som är anpassade efter de vuxnas lärande (ibid.). 
 
Ett annat problem som Ahl (2004) tar upp när det kommer till motivationsteorier är problemet att 
observera de inre, personliga egenskaperna, exempelvis motivation. Oftast mäts detta genom att 
respondenten får skatta sin motivation efter en graderad skala och sedan studeras individens 
beteende. Om det sedan visar sig att en person som uppger att den är motiverad enligt skalan också 
faktiskt har ett aktivt beteende så stärker detta antagandet att motivationen styr beteendet. Ahl 
(2004) menar däremot att eftersom det inte går att observera dessa egenskaper så är det någonting 
som forskarna skapar och det går inte att vara helt säker på att dessa finns. Vidare menar hon att om 
de skulle finnas så är det inte alls säkert att det är motivationen som predicerar ett beteende, utan 
att det faktiskt lika gärna skulle kunna vara tvärt om, eftersom detta inte heller går att observera 
(ibid.). 

2.2.2. Self-Determination Theory 
Inom Ryan och Decis (2000) Self-Determination Theory (SDT) så anses motivation vara någonting 
individuellt och det är inte bara skillnad på hur mycket motivation olika individer har, utan även 
vilken typ av motivation de har. Typen av motivation en individ har beror på de faktorer som avgör 
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varför en individ är motiverad, exempelvis kan en individ vara motiverad på grund av att den anser 
att uppgiften är rolig och intressant. Den kan även vara motiverad på grund av det som individen 
förväntar sig få tillbaka, genom uppskattning från andra eller ett högt betyg. Det är här den mest 
grundläggande åtskillnaden görs inom SDT, den mellan inre motivation, eller intrinsic motivation, och 
yttre motivation, eller extrinsic motivation (ibid.). 

2.2.2.1. Inre Motivation/Intrinsic Motivation 
Enligt Ryan och Deci (2000) är inre motivation när individen drivs av att någonting upplevs som roligt 
och intressant, snarare än yttre faktorer så som beröm, betyg eller yttre press. De menar att den som 
agerar på ett visst sätt på grund av inre motivation gör det till följd av en naturlig nyfikenhet och 
intresse. Detta intresse är någonting som vi har inneboende då människan anses vara en nyfiken, 
lekfull och aktiv varelse sedan födseln, och att barn tidigt låter nyfikenheten styra sina handlingar 
snarare än att de styrs av yttre faktorer. Denna motivation är också någonting som är viktig för 
människans fysiska, sociala och intellektuella utveckling, då denna typ av motivation driver 
människan i utvecklingen av färdigheter och kunskap. Vidare så menar de att den inre motivationen 
är beroende av kontexten, inte på så sätt att kontexten skapar motivationen utan snarare att den kan 
fungera som en främjande, eller hämmande, faktor för den inre motivationen. Den inre motivationen 
anses också leda till inlärning och kreativitet av hög kvalitet och därför är det viktigt att identifiera de 
faktorer som hämmar respektive främjar denna. En faktor som påverkar den inre motivationen är 
den sociala kontext som individen befinner sig i och det är viktigt att skapa miljöer som stödjer 
dennes känsla av samhörighet, självbestämmande, eller autonomi, och kompetens. Exempel på 
främjande faktorer i miljön är positiv feedback, kommunikation och en förekomst av relevanta och 
givande utmaningar (ibid.).  
 
Ahl (2004) tolkar även Deci och Ryan (1985) som att den inre motivationen vilar på en grund av 
individers strävan efter autonomi och kunskap. Det är viktigt att individer får känna att de själva 
avgör vad de vill göra och hur det ska göras. Den inre motivationen är även till hög grad beroende av 
en känsla av att uppgiften är rolig och intressant. Däremot är det viktigt att uppgiften inte är för 
enkel att lösa, då tillfredsställs inte de behov som människan naturligt vill fylla (ibid.). 

2.2.2.2. Yttre Motivation/Extrinsic Motivation 
Enligt Ryan och Deci (2000) så betraktas ofta yttre motivation vara en form av motivation då 
individen drivs av yttre faktorer så som beröm, rädsla och betyg, och anses ha en låg grad av 
autonomi. Inom SDT däremot så anses det finnas olika grader av autonomi även inom den yttre 
motivationen. Exempelvis kan en individ vara motiverad att göra någonting trots att denne inte har 
något intresse av själva uppgiften, antingen på grund av rädsla för konsekvenserna som skulle 
komma om uppgiften inte genomfördes, eller på grund av att den första uppgiften kommer att ge en 
vinst i ett senare skede. Oavsett vilket av dessa två motiv som ligger bakom ett handlande så är det 
yttre motivation, men det finns skillnader i graden av autonomi. I det första exemplet är graden av 
självbestämmande låg då handlandet styrs av rädsla för konsekvenser, medan det i det andra 
exemplet finns en högre grad eftersom det trots allt är ett frivilligt handlande och ett val, även om 
individen inte är intresserad av just den uppgiften (ibid.).  

Ahl (2004) lyfter viss kritik mot indelningen av yttre och inre motivation då hon menar att dessa 
begrepp är ganska otydliga och att det är svårt att placera in sociala faktorer i denna indelning. Till 
exempel kan det vara så att en uppgift eller en handling i ett första skede genomförs på grund av 
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yttre faktorer men individen kan då finna ett intresse i det och fortsätta med det bara för att det då 
uppfattas som roligt och intressant, eller vice versa. Ahl (2004) menar också att det finns 
kombinationer av inre och yttre faktorer i en individs sätt att vara motiverad och handla och menar 
att dessa antingen kan motivera individen i en gemensam riktning eller i helt olika riktningar (ibid.).  

För att förtydliga uppdelningen av de olika graderna av yttre motivationsfaktorer så finns det inom 
SDT en underteori, Organismic Integration Theory (OIT) (Ryan & Deci, 2000). Inom OIT klassificeras 
de olika formerna av motivation från Amotivation till Intrinsic Motivation där Amotivation är när 
individen saknar drivkrafter att handla och Intrinsic Motivation är den inre motivationen, se Figur 1. 
(ibid.).  

  

Figur 1. är en bild av de olika graderna av motivation, enligt OIT (Ryan & Deci, 2000). External 
Regulation, är kategorin där motivationen har den lägsta graden av autonomi och ett handlande 
efter den här kategorin utförs för att det finns yttre krav, eller för att individen ska få yttre 
belöningar. I Introjected Regulation genomförs handlingar för att individen känner en yttre press och 
vill undvika sådana känslor som skuld eller ångest, eller för att få känna stolthet och stärka sitt 
självförtroende. I Identification genomför människan en handling på grund av att denne har förstått 
värdet av att göra det och att detta i ett senare skede kan ge individen någon form av belöning. Den 
kategori av yttre motivation som har högst grad av autonomi kallas Integrated Regulation. I den här 
kategorin sker ett handlande genom att individen har identifierat värdet i en handling och att detta 
stämmer överens med personens egna värderingar och behov. Den sista kategorin ligger väldigt nära 
den inre motivationen och har en mycket hög grad av autonomi. Det finns dock en viktig skillnad, 
nämligen att en handling i Integrated Regulation genomförs på grund av det förväntade yttre värdet, 
snarare än värdet av handlingen i sig själv (ibid.).  

(Ryan & Deci, 2000, sid. 61) 
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Överlag menas i SDT (Ryan & Deci, 2000) att en individ har större chans att vara tålmodig, lyckosam 
och ha bättre hälsa om dennes handlingar motiveras av en kategori som har en hög grad av 
autonomi (Vansteenkiste, et al., 2004).  

2.2.3. Arbetslöshet och motivation 
Van Dam och Menting (2012) menar att motivation är en viktig faktor när individer ska försöka 
förändra en arbetslöshetssituation. Det som driver en individ i strävan efter ett nytt jobb är 
avgörande för benägenheten att jobba aktivt för att lösa sin situation (ibid.). I Van Dam och Mentings 
(2012) enkätstudie som är genomförd i Holland på 303 arbetslösa undersöktes olika motiv för att 
söka och inte söka arbete. De kategorier av motiv som undersöktes var employment motive, som 
handlar om att den arbetssökande snabbt vill hitta en ny anställning och inte är så beroende av vilken 
typ av arbete det är. Ekonomiska faktorer kan vara bidragande till detta motiv. Person-job fit motive 
handlar om att den arbetssökande letar ett arbete som stämmer överens med dennes erfarenheter, 
kompetens och intresseområde. De arbetssökandena som har detta motiv tenderar att vara mer 
tålmodiga och söker inte vilka jobb som helst. Vidare undersöktes två olika motiv för hinder i 
sökandet efter nya jobb, low-expectation motive och low-interest motive. De arbetssökandena med 
ett low-expectation motive hade lågt ställda förväntningar till möjligheterna att få ett nytt jobb och 
de med ett low-interest motive ville hellre vara arbetslösa än anställda (ibid.). 
  
Resultatet i undersökningen visar att de som hade ett low-expectation motive eller low-interest 
motive i mindre utsträckning sökte jobb samt ägnade mindre tid och energi till sitt jobbsökande (Van 
Dam & Menting, 2012). Detta var tvärtemot de som hade ett employment motive, dessa offrade mer 
tid och energi i sitt sökande och var mer aktiva. Dessa tre motiv var signifikant kopplade till 
jobbsökningsbeteendet hos de arbetssökande. Samtidigt som person-job fit motive inte kunde 
kopplas till ett förutsägbart mönster i sökandet. Detta motiv hade däremot en hög förekomst bland 
respondenternas svar och en majoritet av de svarande föredrog ett arbete som passade deras 
kompetens och intresse, vilket forskarna anser tyder på att detta är viktigt för de arbetssökande. 
Forskarna anser däremot att det krävs mer forskning på området eftersom deras design och skalor 
var nyutvecklade och trots reliabiliteten så anser de att det måste testas mer för att stärka 
validiteten på metoden (ibid.). 
 
Vansteenkiste et al. (2004) genomförde en studie i Belgien som baserades på data från två 
enkätundersökningar, med en population på 273 respektive 254 långtidsarbetslösa. Bägge 
undersökningarna använde sig av SDT för att undersöka respondenternas motivation till att söka 
jobb, såväl som motivation till att inte söka jobb. Enkäter användes för att undersöka de arbetslösas 
autonoma och kontrollerade motivation till att söka jobb, där den kontrollerade motivationen 
präglas av en låg grad av autonomi. De tittade även på respondenternas amotivation till att söka jobb 
samt deras autonoma och kontrollerade motivation till att inte söka jobb (ibid.).   
 
Resultatet visade att alla fem kategorierna kunde kopplas till ett mönster i jobbsökningsbeteendet, 
deltagarnas upplevelser och nivån på deltagarnas välbefinnande (Vansteenkiste et al., 2004).  
Amotivation till att söka jobb och en kontrollerad motivation i jobbsökandet kunde kopplas till ett 
lägre välmående samt negativa erfarenheter hos respondenterna. Kontrollerad motivation kunde 
inte heller kopplas till ett fortlöpande engagemang till att söka jobb, vilket forskarna tolkar som att 
den kontrollerade motivationen inte är hållbar på sikt. Den enda variabeln i dessa två studier som 
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hade en signifikant koppling till en hög grad av ihärdighet i jobbsökandet var den autonoma 
motivationen. Däremot kunde forskarna inte se några starka samband mellan autonom motivation 
och positiva erfarenheter samt välmående, om individen misslyckades med sitt jobbsökande. 
Resultatet tyder även på att de som bibehåller en autonom motivation men misslyckas i sitt sökande 
trots allt fortfarande har en relativt hög ihärdighet och kan fungera väl som människor, även om de 
visar tecken på stress och missnöje i situationen.  Vidare så kunde amotivation kopplas samman med 
dåliga erfarenheter av arbetslöshet och dåligt välmående, vilket tyder på att dessa individer med 
missnöje söker få jobb.  När det kommer till kontrollerad och autonom motivation till att inte söka 
jobb så fanns det en koppling mellan en kontrollerad motivation, eller yttre press, att göra någonting 
annat samt att dessa individer kände sig meningslösa och värdelösa. Om individerna istället drevs av 
en autonom motivation till att inte söka jobb så hade de högre grad av positiva erfarenheter och 
välmående. Forskarna tar även upp undersökningens begränsningar då de menar att 
undersökningarna bygger på självrapporterad data, det är en tvärsnittsstudie, med en 
korrelationsanalys och att inga kausala samband kunde dras (ibid.).  
 
I en annan undersökning visar resultatet också på ett positivt samband mellan den autonoma 
motivationen och mönster i jobbsökningsbeteende (Vansteenkiste, Lens, De Witte & Feather, 2005). 
Studien genomfördes i Belgien och enkäter skickades ut till 609 arbetslösa.  527 av dessa svarade och 
på grund av att uppgifter saknades i vissa enkäter så inkluderades slutligen 481 respondenter i de 
flesta analyser. Syftet med studien var att titta på mönster i jobbsökandet utifrån två olika teorier, 
där SDT var en av dessa, och att samtidigt testa dessa två teorier och jämföra dessa på en empirisk 
nivå. Den andra teorin som användes i denna studie var Expectancy-Value Theory (EVT) som i stort 
handlar om att relatera mängden motivation en individ har i strävan efter ett mål till förväntningarna 
av att uppnå detta mål, samt drivkraftens värde hos individen för att uppnå målet (ibid.). 
 
Analysen av EVT-delen i undersökningen visade att om respondenterna värderade en anställning 
högt så relaterade detta positivt till tidigare beteende i jobbsökningen (Vansteenkiste et al., 2005). 
Däremot var det så att de som sökte många jobb fick lägre förväntningar, ett negativt samband, och 
det fanns inget samband mellan beteende i jobbsökning och drivkraftens värde.  Vidare så var de 
arbetslösa som värderade en anställning högt också de som i högre grad kände att deras situation var 
meningslös. Dessa kände sig också socialt isolerade, de hade sämre mental hälsa och ett sämre 
psykologiskt välmående. SDT-analysen visade i sin tur att den autonoma motivationen hade ett 
positivt samband med jobbsökningsbeteendet samtidigt som den kontrollerade motivationen inte 
hade något samband med beteendet. Resultatet visade också att de som blev tvingade, av yttre 
faktorer, att söka jobb kände sig i högre utsträckning meningslösa och socialt isolerade samt hade ett 
negativt samband med individernas hälsa och deras belåtenhet med livet. Däremot hittades inget 
samband mellan den autonoma motivationen och välbefinnande eller positiva upplevelser (ibid.).  
 
I den gemensamma analysen, som ansågs ge en större förståelse för motivationen, menar forskarna 
att kontrollerad motivation påverkar välbefinnandet och upplevelsen av arbetslösheten negativt 
(Vansteenkiste et al., 2005). Samtidigt som den autonoma motivationen gjorde så att individerna 
kände sig mindre socialt isolerade och värdelösa samt att de även såg på sin arbetslöshetssituation 
med mindre negativitet. Till skillnad från de som upplevde inre eller yttre press att söka jobb, dessa 
led mer av situationen som arbetslös än de som inte kände samma press. Vidare hade den autonoma 
motivationen även ett positivt samband med tidigare beteende i jobbsökning. De begränsningar med 
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studien som forskarna har lyft är att empirin, även i den här studien, baseras på självrapporterad 
data och de anser att det skulle vara intressant att se någon form av mätning av det faktiska 
jobbsökningsbeteendet. Vidare så är även den här studien en tvärsnittsstudie, med 
korrelationsanalys och att det inte gick att dra några kausala samband (ibid.).  

2.3. Sammanfattning 
Arbetslösheten är relativt hög i Sverige och i Västerbotten spås denna öka. De som drabbas av detta 
tenderar att ha en sämre hälsa än de som har en anställning och avsaknaden av en anställning gör att 
olika strukturer som är viktiga för individen försvinner. Olika interventionsprogram kan ha effekt på 
den mentala ohälsan hos dessa personer och SPIRA-projektet arbetar med att försöka möta den 
arbetslöse där den är. För att på så sätt kunna stärka individen så att denne hittar sin kompetens och 
åter kan etablera sig på arbetsmarknaden.  

Motivation är ett vidsträckt begrepp och det finns många olika definitioner och teorier kring 
motivation. En sådan teori är SDT (Ryan & Deci, 2000) där det anses finnas skillnader mellan olika 
typer av motivation och inte bara skillnader i mängden motivation. Den grundläggande åtskillnaden 
görs mellan inre och yttre motivation, där inre motivation också beskrivs som autonom motivation 
med en hög grad av självbestämmande och självständighet. Den inre motivationen kommer naturligt 
från människan och styrs av hur rolig och intressant individen anser att en uppgift är. Inom den yttre 
motivationen finns det olika grader av autonomi (se Figur 1) och forskningen som tagits upp tyder på 
att om en person drivs av en motivation med en hög grad autonomi så har denne större chans att ha 
ett ihärdigt och långvarigt jobbsökningsbeteende. Om drivkrafterna är präglade av en låg grad 
autonomi verkar det som att detta missgynnar jobbsökningsbeteendet på sikt och bidrar även till en 
känsla av meningslöshet och värdelöshet. 

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka SPIRA-projektets deltagares uppfattningar om motivation och 
uppfattningar om projektets eventuella påverkan på motivationen. Samt uppfattningar hos några 
tidigare deltagare i projektet. 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer metoden för datainsamlingen, urvalsprocessen och undersökningens 
genomförande redovisas. Sedan följer en genomgång av databearbetningen och de etiska 
övervägandena innan kapitlet sammanfattas. 

Uppdragsgivaren ville initialt att undersökningen skulle genomföras både med enkäter och 
djupintervjuer. Jag ansåg däremot att öppna enkäter som datainsamlingsmetod skulle ge en 
tillräckligt bred och djup bild. Efter en dialog med de projektansvariga enades vi om att öppna 
enkäter skulle användas som metod för att samla in empirin. För att få en extra dimension i 
undersökningen föreslog jag att samma enkät skulle skickas ut till tidigare deltagare, med skillnaden 
att frågorna anpassades till dåtid eftersom dessa inte längre var deltagare. Detta för att även 
undersöka några av de tidigare deltagarnas uppfattningar. Kontakt togs sedan med projektledaren 
för att fråga vad denne ansåg och det visade sig att detta var intressant även för SPIRA-projektet.  
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 4.1. Enkät 
Kylén (2004) beskriver en enkät som en ett skriftligt frågeformulär som kan besvaras på papper eller 
på internet och besvaras antingen enskilt eller i grupp. Fördelarna med denna metod är att alla 
respondenter svarar på samma frågor (Kylén, 2004) och det är relativt enkelt att nå ut till flera 
individer (Cohen, Manion & Morrison, 2000; Kylén, 2004; Trost & Hultåker, 2007). Det som utmärker 
enkät som metod är att det är respondenten själv som fyller i svaren, utan att den som leder 
undersökningstillfället blandar sig i och denna metod lämpar sig bra i en grupp som är samlad på ett 
ställe samtidigt (Trost & Hultåker, 2007). Den som ska genomföra undersökningen kan även med 
fördel ha en kort genomgång av enkäten och vara närvarande under undersökningstillfället, dels för 
att kunna svara på eventuella frågor och dels för att kunna samla in enkäterna när alla har svarat 
(Kylén, 2004). 

Undersökningens population påverkar valet av enkät, stora populationer kräver mer strukturerade 
enkäter med stängda frågor för att det ska vara rimligt att sammanställa svaren (Cohen et al., 2000). 
Men om det är en mindre population så kan det lämpa sig väl med en mer öppen enkät där den som 
ska svara har en stor frihet att göra det med sina egna ord. Om studien ska undersöka en mindre 
grupp på en viss plats kan en mer öppen och mer kvalitativ enkät med fördel väljas för att kanske 
kunna ge en bild av de speciella särdrag som råder där. Den öppna enkäten lämpar sig även bättre än 
en stängd enkät om undersökningen söker efter den personliga uppfattningen hos respondenterna 
(ibid.). 

4.1.1. Semi-strukturerad enkät 
Denna typ av enkät befinner sig mitt emellan den öppna enkäten och den helt strukturerade enkäten 
(Cohen et al., 2000). I en semi-strukturerad enkät ställs några frågor eller påståenden och den som 
ska svara uppmanas göra detta på det sätt som denne anser vara bäst. Det finns en struktur och 
speciell ordningsföljd på frågorna, men svaren är öppna och respondenten svarar med sina egna ord 
(ibid.). Svaren på öppna frågor är mer komplicerade att analysera än svaren på stängda frågor. 
Samtidigt kan dessa frågor ge friare svar, då respondenterna inte är lika begränsade i sina svar som 
de kan vara av frågor med stängda svarsalternativ (Cohen et al., 2000; Kylén, 2004). Ett annat 
problem med databearbetningen kan vara om den som ligger bakom en undersökning försöker 
överföra den ordbaserade datan till ett resultat baserat på siffror (Cohen et al, 2000). Om detta är 
intentionen så bör forskaren använda strukturerad enkät från början. Detta istället för att försöka 
föra över svar från den kvalitativa datan till ett kvantitativt resultat (ibid.).  Det som kännetecknar en 
öppen fråga är att den som ska svara gör detta med sina egna ord, vilket ställer krav på att denne kan 
uttrycka sig i skrift men samtidigt ges en större frihet för den som ska svara (Kylén, 2004).  

Valet av metod har baserats på dessa beskrivningar av enkät och semi-strukturerad enkät. Eftersom 
det var en mindre population som var samlad på en plats samtidigt valdes enkät som metod. Med 
denna metod kunde respondenterna svara på samma frågor, under samma kontextuella 
förhållanden och det var relativt enkelt att nå ut till gruppen vid ett och samma tillfälle. Samtidigt 
gjordes bedömningen att populationens storlek inte utgjorde något hinder för att sammanställa 
svaren, då mängden av den förväntade datan kändes rimlig att sammanställa. Då undersökningen 
syfte var att söka respondenternas personliga uppfattningar ansågs en semi-strukturerad enkät med 
öppna frågor vara lämplig. Detta eftersom respondenterna då kunde fylla i svaren med sina egna ord 
och på så sätt fick respondenterna en större frihet då de svarade i jämförelse med om stängda 
svarsalternativ hade valts i metoden. Samtidigt gjordes bedömningen att denna typ av metod skulle 
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ge ett tillräckligt underlag till undersökningen och att datan skulle ge både den bredd som 
eftersträvades och samtidigt ge ett tillräckligt djup i svaren.  Resultatet kommer även att presenteras 
utan att ange antal. Detta för att undvika de problem som Cohen et al. (2000) tar upp angående att 
överföra ordbaserad data till ett resultat baserat på numeriska grunder. 

4.1.2. Utformning av enkät 
Vid utformningen av enkäten är det viktigt att anpassa språket efter den urvalsgrupp som ska svara 
och i regel är det en fördel att använda ett enkelt och tydligt språk (Kylén, 2004). Det är även viktigt 
att den som utformar enkäten är medveten om vad som ska undersökas och att enkätens utformning 
är attraktiv och intressant för respondenten, med ett typsnitt som är lätt att läsa och en disponering 
av frågorna som fångar respondentens intresse. Det är viktigt att de som ska svara på en enkät anser 
att frågorna är betydelsefulla och att enkäten är relativt lätt att förstå och det är inte rimligt att tro 
att respondenten ska orka lägga ner mer än 30 minuter på att svara. Enkäten kan med fördel 
utformas så att en öppen fråga följs av en anvisad plats för att svara, på så sätt ser respondenten hur 
långa svar som förväntas och ovana respondenter kan behöva stödet av linjer för att kunna svara så 
bra som möjligt (ibid.). 

Till varje enkät bör även finnas ett missiv, eller följebrev, som tar upp de omständigheter som råder 
kring undersökningen. Innehållet i ett sådant brev bör redovisa vem som gör undersökningen och 
varför, vilka som ingår i urvalsgruppen, vilken tid det beräknas ta att svara, hur svaren behandlas och 
hur enkäten samlas in (Cohen et al., 2000; Kylén, 2004) samt var och när undersökningen ska 
presenteras och publiceras (Kylén, 2004). Vidare bör missivet innehålla kontaktuppgifter till den som 
ligger bakom undersökningen, sista svarsdag, försäkran om konfidentialitet, anonymitet och att 
personerna inte går att spåra samt ett tack på förhand till de som ställer upp (Cohen et al., 2000). 

Utformningen av enkäten i denna undersökning har anpassats efter dessa råd då språket har 
anpassats efter populationen. Detta genom att ett försök gjordes att formulera språket på ett sådant 
sätt att eventuella missförstånd skulle undvikas. Flera tänkbara alternativ skrevs ner och gicks 
igenom och tillslut valdes de frågor ut som bedömdes kunna ge svar på det som skulle undersökas 
samtidigt som dessa formuleringar ansågs ge minst utrymme för missförstånd hos respondenterna.  
Enkäten har även försökt göras attraktiv att svara på.  Detta genom att det typsnitt som användes 
ansågs vara inbjudande samtidigt som dispositionen av frågorna och enkätens utformning bedömdes 
ge både ett professionellt men samtidigt ett inbjudande intryck. Även tidsutrymmet för att svara har 
tagits i beaktande vid utformningen av enkäten. Eftersom Kylén (2004) menar att det inte är rimligt 
att det ska ta mer än 30 minuter att fylla i en enkät anpassades enkäten efter detta. 

Vid utformningen av missivet har ovanstående råd funnits med, då de delar som rekommenderas här 
inkluderades i missivet. Det framgick i missivet vem som låg bakom undersökningen, vilka som var 
tilltänkta respondenter, hur resultatet skulle redovisas samt hur datan skulle förvaras. I missivet 
fanns även uppgifter kring hur och när enkäten skulle samlas in och vilka kontaktuppgifter som 
respondenterna kunde behöva om eventuella frågor skulle dyka upp. Försäkran och konfidentialitet 
och att respondenterna inte skulle gå att spåra var även de med i missivet. Det enda som saknades 
var en försäkran om anonymitet då en garanti inte kunde ges för att de inblandade i projektet så som 
projektledning och deltagare inte kan ana vem som svarat vad. Däremot togs detta i beaktande och 
kommer att behandlas närmare under avsnittet Etiska Överväganden. 
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4.2. Urval 
Studien är genomförd med ett bekvämlighetsurval, som enligt Cohen et al. (2000) är ett urval då 
populationen baseras på de potentiella respondenter som är tillgängliga då undersökningen ska 
genomföras. Fördelarna med detta urval är att det inte krävs speciellt mycket tid eller pengar för att 
nå ut till de potentiella respondenterna (ibid.).  

Jag tog i ett tidigt skede kontakt med en folkhögskola i Västerbotten. Kontakten togs först via telefon 
och fortsatte sedan via e-post. De visade direkt intresse då de fick höra att jag skulle skriva min C-
uppsats och de ville att jag skulle undersöka deras SPIRA-projekt, där de hade intresse av att jag 
skulle undersöka vad som motiverar deltagarna. Urvalsgruppen är en ganska heterogen grupp 
avseende sådana faktorer som ålder och kön. Det som de däremot har gemensamt är att de antingen 
varit arbetslösa i tolv månader eller mer, alternativt har varit sjukskrivna i minst sex månader. Samt 
att de har erbjudits platser på SPIRA-projektet via sin handläggare på arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan eller socialförvaltningen och i samråd med dessa skrivit in sig. Vid 
undersökningstillfället besökte jag SPIRA-projektet och genomförde undersökningen på plats. Det var 
vid tillfället 20 stycken respondenter närvarande och då gjordes en bedömning att det skulle ge ett 
tillräckligt underlag för undersökningen. Likadant var det med de postenkäter som skickades ut till 
tidigare deltagare, jag fick en lista på 15 möjliga respondenter och gjorde då samma bedömning som 
jag gjorde vid undersökningstillfället på projektet, att det skulle ge ett tillräckligt underlag för 
undersökningen. 

4.3. Genomförande 
Den första delen av enkätundersökningen genomfördes på plats i de lokaler där projektet håller till 
och inleddes med att projektledaren förklarade lite kort vem jag var och var jag kom ifrån. Sedan fick 
jag ordet och förklarade lite mer ingående vad syftet med undersökningen var och hur 
undersökningen sen skulle redovisas. När enkäterna (Bilaga 2) och missiven (Bilaga 1) hade delats ut 
fanns jag på plats under hela tiden för att besvara eventuella frågor från respondenterna och 
samlade sedan in enkäterna när deltagarna var färdiga med att fylla i dessa.  

Den andra delen av enkätundersökningen genomfördes via post. Jag fick en lista med namn och 
adresser till tidigare deltagare och skickade sedan ut missiven (Bilaga 3) och de numrerade enkäterna 
(Bilaga 4) till dessa via post. Utöver enkäten och missivet skickade jag med ett frankerat svarskuvert 
och angav vilket datum som svaren senast skulle skickas in. Då jag endast hade fått in tre av femton 
svar från postenkäterna några dagar efter sista svarsdagen så skickade jag ut en påminnelse (Bilaga 
5) tillsammans med enkäten (Bilaga 4) och ett frankerat svarskuvert, vilket bidrog till att två svar till 
skickades in. Enkäterna var numrerade för att påminnelser skulle kunna skickas till de personer som 
ännu inte hade svarat och för att de som faktiskt hade svarat inte skulle behöva få en påminnelse. 
Denna lista förstördes då undersökningen var genomförd. 

4.4. Etiska överväganden 
I denna undersökning har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer tagits i beaktande. De 
forskningsetiska principerna är de normer som forskare ska förhålla sig till för att säkra en god 
forskning som samtidigt inte kränker undersökningsdeltagarna. Forskningskravet innebär att 
forskning bedrivs på relevanta ämnen och att detta görs med hög kvalitet. Individskyddskravet 
innebär att individer inte får utsättas för kränkning, fysisk- eller psykisk skada i forskningens namn 
samt att individer har rätt till att forskning inte granskar individens livssituation utan tillstånd. 
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Däremot är det viktigt att komma ihåg att dessa inte är statiska utan att de alltid måste vägas mot 
varandra (ibid.).  

Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav är uppdelade i fyra olika huvudkrav, informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. För att säkerställa informationskravet 
gick information ut till deltagarna både muntligt, till de som deltog då jag var på plats, och skriftligt i 
missivet. Informationen innehöll syftet med undersökningen, att deltagandet är frivilligt och 
konfidentiellt samt att detta när som helst kunde avbrytas. Uppgifter om vem som ligger bakom 
undersökningen samt hur den ska redovisas och behandlas ingick också i informationen i enlighet 
med Vetenskapsrådets (2002) informationskrav. 

Uppgifterna i undersökningen har också behandlats på ett sådant sätt så att ingen utomstående kan 
identifiera enskilda individer vilket är i linje med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Den 
här undersökningen lämnade däremot inte någon försäkran om anonymitet. Detta på grund av att 
studien inte kan hindra att de som är inblandade i projektet, som projektledningen eller deltagarna, 
anar vem som har skrivit vad när resultatet redovisas. Däremot så har åtgärder tagits för att 
deltagarna i så stor utsträckning som möjligt ska skyddas. Till exempel genom att uppgifter kring 
deras person så som ålder och kön med mera inte efterfrågades i undersökningen. En annan åtgärd 
som vidtogs var att listan på respondenterna i postenkäten förstördes efter undersökningen för att 
hålla deltagarnas uppgifter konfidentiella. I undersökningen informerades deltagarna även om att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan konsekvenser, 
vilket stämmer överens med samtyckeskravet (ibid.). Detta gjordes både muntligt till de som var på 
plats och skriftligt i missivet. Uppgifterna förvaras på ett säkert sätt för att utomstående inte ska få 
tillgång till dessa. Detta görs för att uppgifterna inte ska kunna användas till ändamål som inte är 
vetenskapliga vilket är i enlighet med nyttjandekravet (ibid.).   

Resultatet av enkäten presenteras sedan i dess ursprungliga form, alltså på det sätt som 
respondenterna fyller i svaren. Det kan förekomma vissa dialektala uttryck eller mindre stavfel men 
eftersom studien söker deltagarnas personliga uppfattningar presenteras resultatet så. Detta för att 
respondenterna skulle få möjlighet att uttrycka sig som de ville, utan att bli korrigerade i efterhand. 
När resultatet hade kommit in gjordes en bedömning att det var av största vikt att respondenterna 
skulle få uttrycka sig själva och att de eventuella korrigeringarna som kunde ha gjorts inte var av 
sådan art att respondenterna skulle ta skada om de publicerades i sin ursprungliga form.  

4.5. Databearbetning 
I databearbetningen har kategoriseringen av svaren på de olika frågorna inspirerats av de sex 
graderna av motivation som tas upp inom OIT (Ryan & Deci, 2000). Kategoriseringen börjar med 
Amotivation, där individen saknar avsikter och drivkrafter att handla. Sedan övergår de i fyra olika 
typer av Extrinsic Motivation, eller yttre motivation, där drivkrafterna består av yttre faktorer. Dessa 
är External Regulation, Introjected Regulation, Identification och Integrated Regulation. Skillnaden 
mellan dessa fyra är graden av autonomi och External Regulation är den kategori där det finns lägst 
grad av autonomi och där individen styrs av yttre krav och belöningar. Inom Introjected Regulation 
genomför individen en handling på grund av yttre krav, detta för att exempelvis undvika skam eller 
ångest eller för att känna stolthet och stärka självförtroendet. I kategorin Identification har individen 
identifierat värdet i handlingen, men genomför denna för att få en belöning i ett senare skede, inte 
för handlingen i sig. Integrated Regulation är den kategori som har högst grad autonomi och här har 
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individen identifierat värdet i handlingen och denna stämmer överens med behov och värderingar 
men handlingen genomförs av ett förväntat yttre värde, snarare än värdet i själva handlingen. Den 
sista kategorin kallas Intrinsic Motivation, inre motivation, där en handling genomförs med en väldigt 
hög grad autonomi och där drivkrafterna består av att handlingen i sig uppfattas som rolig eller 
intressant (ibid.). 

Enkäterna har bearbetats och svaren jämförts med de olika kategorierna för att se under vilken 
kategori de passar in. Efter det har svaren återigen lästs igenom för att se om den första 
kategoriseringen är bra, eller om en annorlunda tolkning har gjorts den andra gången. Om tolkningen 
var annorlunda den andra gången har svaret kategoriserats om i en annan kategori. Detta har sedan 
upprepats till dess att bedömningen gjordes några ändringar avseende svar i förhållande till kategori 
inte behövdes. I vissa fall har svaren kategoriserats in i olika grupper då en tolkning har gjorts att 
dessa har utmärkande drag från fler än en kategori. 

4.6. Bortfall 
Det externa bortfallet hos de enkäter som skickades ut via post till tidigare deltagare var ganska stort, 
av de femton enkäter som skickades ut var det bara fem svar som kom in. Detta kan få till följd att 
det är svårt att undersöka hur uppfattningarna hos de tidigare deltagarna är. Alltså kan denna 
undersökning bara påvisa hur de som svarat uppfattar detta. Det interna bortfallet på respektive 
fråga varierar mycket mellan de olika frågorna. En enkät lämnades in blankt utan svar på någon fråga. 
På fråga ett var det två respondenter som inte svarade alternativt lämnade ett för kort svar för att 
det skulle vara möjligt att kategorisera. På fråga två var det en respondent som inte valde att svara 
och på fråga tre var det två respondenter som valde att inte svara, utöver den respondent som 
lämnade en blank enkät. Dessa frågor anses ha en hög svarsfrekvens och ge en bra bild av 
respondenternas uppfattningar. Fråga fyra var det interna bortfallet högre, då endast sex stycken 
respondenter svarade vad projektet kunde göra annorlunda. Vilket kan bero på olika faktorer och det 
tas upp i resultatet och diskuteras i diskussionen. Den låga svarsfrekvensen på frågan gör att det 
endast går påvisa hur detta uppfattas av dessa sex och det går således inte att visa någon 
övergripande bild. 

4.7. Sammanfattning 
Undersökningen är genomförd med en semi-strukturerad enkät med öppna frågor. Den här typen av 
enkäter kännetecknas av att respondenterna själva får svara med egna ord och får fritt skriva ner sina 
svar. Denna typ lämpar sig bra då populationen är lite mindre och undersökningen letar efter 
individers personliga uppfattningar. Studien är genomförd med ett bekvämlighetsurval som innebär 
att populationen består av de som är närvarande då undersökningen ska genomföras. Eftersom jag 
gjorde bedömningen att den population som var närvarande skulle ge ett tillräckligt underlag valde 
jag att använda ett bekvämlighetsurval. I den andra delen av undersökningen fick jag en lista på 
femton namn med tidigare deltagare och även där gjordes bedömningen att det skulle ge ett 
tillräckligt underlag. Då bara tre av femton postenkäter hade kommit in så skickade jag en 
påminnelse. I den här undersökningen har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer tagits i 
beaktande och kategoriseringen av svaren är inspirerad av de kategorier av motivation som finns 
inom OIT (Ryan & Deci, 2000). 

 



 

16 
 

5. Resultat 

I detta kapitel så kommer först svaren på enkät 1 att tas upp, den som genomfördes på plats hos 
projektet. Där kommer först deltagarnas uppfattningar om motivation att redovisas, sedan kommer 
detta att göras med deltagarnas uppfattningar om vad som motiverar dem och till sist deltagarnas 
uppfattningar om hur projektet påverkar deras motivation. Efter det kommer samma sak att 
redovisas på svaren från enkät 2 och i avslutningen på kapitlet kommer en översikt av de två 
enkäterna att redovisas. Svaren har återgetts i den form som de lämnades, för att förtydliga detta 
har [sic] använts i citeringen. Viss information kommer uteslutas om den bedöms kunna identifiera 
specifika personer, detta markeras med fotnot. 

5.1. Enkät 1 
Respondenternas svar i den här enkäten passade i stor utsträckning in i de kategorier som har hög 
grad av autonomi, Integrated Regulation och Intrinsic Motivation. Däremot så fanns de avvikelser och 
en sak som är värd att belysa är hur vissa kategorier frekventerade ofta i svaren på vissa frågor, men 
inte i andra. En respondent valde även att lämna in en blank enkät, utan att svara på någon fråga. 

5.1.1. Uppfattningar om motivationsbegreppet 
För att undersöka hur deltagarna ser på motivationsbegreppet frågades hur de själva skulle vilja 
förklara ordet motivation. Eftersom forskningen i bakgrunden tyder på att det finns stor variation i 
definitionen av motivation ställdes denna fråga, alltså för att få en bild av hur deltagarnas generella 
uppfattning av begreppet motivation ser ut.  Respondenternas svar tyder på att det överlag finns en 
syn på motivationsbegreppet som någonting som drivs av autonoma faktorer. Till exempel svarade 
en av respondenterna att det är intresset och nöjet som motiverar den individen, alltså den inre 
motivationen, eller Intrinsic Motivation: 

Ordet motivation betyder (för mig) drivkraft, något som ger mig energi att göra saker. I mitt fall 
så blir jag motiverad av att göra saker som jag tycker är roliga och intressanta. 
(Respondent 1:19) 
 

En annan respondent belyste nyfikenheten som en drivkraft för motivation vilket också är en del av 
kategorin Intrinsic Motivation. Då denne beskrev ordet motivation så här: 

Att jag känner mig peppad och nyfiken på att göra en speciell sak. 
(Respondent 1:17) 
 

Att handlingen är något som individen trivs med och välmående nämns också som en förutsättning 
för en förekomst av motivation. Att trivas med kopplas samman med Intrinsic Motivation, då det 
tolkas som att individen anser att det den trivs med är roligt eller intressant. 

Att få göra något som jag trivs med. Att jag mår bra. Fint väder. Att mina barn och hundarna mår 
bra och föräldrarna. 
(Respondent 1:11) 
 
Det betyder att jag lättare kan utföra saker om jag är motiverad. Motivation har jag mest när jag 
mår bra psykiskt & fysiskt. Sen kan omgivningen, personer m m göra så att jag blir mer 
motiverad. T ex hjälpa mig att komma på ”rätt väg” med ett positivt tänkande – så som SPIRA. 
(Respondent 1:7) 
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Ovanstående två citat tolkas som att kontexten är viktig för motivationen, en kontext som fungerar 
bra kan främja motivationen hos respondenterna. Antingen genom att personens motivation främjas 
av att individer som finns i personens närhet mår bra, eller att kontexten kan fungera stödjande för 
en individs motivation. Det andra citatet tolkas också så att kontexten gör att denna individ lättare 
kan motiveras genom att stötta denne så att den får ett positivt förhållningssätt och ett bättre 
självförtroende, vilket stämmer överens med Introjected Regulation då en handling genomförs bland 
annat för att stärka självförtroendet, men där drivkraften är yttre faktorer. 

Målet och den förväntade produkten av en handling har nämnts som viktiga faktorer för 
motivationen. En respondent förklarar ordet motivation på följande sätt: 

Motivation för mig är en stark vilja att skapa en förändring i sitt liv, och förvänta mig att uppnå 
ett resultat. 
(Respondent 1:18) 

 
Detta tolkas som att respondenten har en hög grad autonomi, men när det är det förväntade 
resultatet som styr en handling, snarare än själv handlingen, har det tolkats in i kategorin Integrated 
Regulation.  
 
En respondent svarat att motivationen inte är någonting statiskt utan det kan förändras. 
Motivationen är beroende av individens vilja, Intrinsic Motivation, samtidigt som motivation kan 
variera beroende av yttre faktorer. Tvång är ett exempel på en yttre faktor som nämns, vilket har 
kategoriserats in i External Regulation. 

 
Ordet motivation betyder vilja för mig. En vilja att förändra en situation. Ibland kan motivation 
även komma med ett visst tvång. Motivationen kan alltså förändras genom ett visst tvång. T.ex. 
hälsotillstånd, ekonomi, socialt. 
(Respondent 1:12) 
 

En annan respondent har också tagit upp att viljan är viktig för motivationen. Men även här beskrivs 
hur motivationen kan få individen att göra någonting denne inte vill, om denne får någonting tillbaka 
vilket passar in i kategorin External Regulation. 

Viljan att göra något. Sen så kan man ju även få motivation att göra något tråkigt eller jobbigt om 
man vet att man får en ”belöning” efteråt. 
(Respondent 1:16) 
 

Sammanfattningsvis har en stor del av svaren grupperats in i kategorier med en hög grad av 
autonomi, där individens egen vilja och intresse styr handlingen. Men även om många av svaren har 
tolkats så att det finns en hög grad av autonomi så var förekomsten av de svaren i kategorier med 
lägre grad av autonomi värda att belysa då det finns en spridning från External Regulation till Intrinsic 
Motivation. De enda kategorierna som inte påträffats i denna fråga var Amotivation och 
Identification. 
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5.1.2. Uppfattningar om vad som motiverar  
I den första frågan behandlades en generell bild av uppfattningar om motivation. I denna fråga är 
syftet att få en mer specifik bild av uppfattningar av motivation kopplat till den nuvarande 
situationen. 

Att göra någonting för sin egen skull där motivationen kommer från en själv genom ett eget intresse 
fanns i ett fåtal av svaren på denna fråga, något som passar in i kategorin Intrinsic Motivation. En 
respondent tar upp att det är dennes vilja att göra någonting annat än att gå hemma som driver 
denne att förändra sin situation: 

Jag har varit hemma i flera år, har varit mamma ledigt och hemma fru [sic]. Jag vill börja göra 
något, är less på att vandra hemma mellan väggar. Vill ut i livet och träffa folk. 
(Respondent 1:9)  

 
Flera respondenter har även svarat att det är något visst mål som motiverar dessa i sin strävan efter 
förändring. Bilden om framtiden nämns som en stor motivationsfaktor i deras nuvarande situation 
och det är detta som driver dessa framåt. Då motivationen ligger i det förväntade yttre värdet så 
kategoriseras detta in i Integrated Regulation. En respondent svarar exempelvis följande på frågan 
om vad som motiverar denne i sin strävan: 

Framtiden. Jag vill t.ex. arbeta med något som jag verkligen vill och brinner för så det motiverar 
mig att söka till högskola/universitet inom en snar framtid. Samma sak gäller träning. Jag har en 
bild över vilka resultat jag vill uppnå, vilket ger mig motivationen att fortsätta. 
(Respondent 1:18) 
 

Ett fåtal har även nämnt att det som driver dessa är att handlingen kan leda till någon form av 
belöning i framtiden. En respondent har svarat att det är en önskan om förändring i 
arbetssituationen som driver denne och att denne drivits till att förändra sig på grund av en fysisk 
försämring. Detta kopplas till kategorin Identification då respondentens svar tolkas som att denne 
har insett värdet av handlingen och att det kan komma en belöning i framtiden. Alltså att individen 
på grund av yttre omständigheter, den fysiska försämringen, måste förändra sig och att detta i 
framtiden kan ge en belöning i form av ett jobb. Respondenten svarar så här på frågan: 

En önskan till förändring när det gäller arbetssituationen. Pga fysisk försämring tvingas jag till 
förändring. Motiveringen kommer av ett antal ”misslyckanden” på arbetsmarknaden och därmed 
både sämre ekonomi & fysiska förutsättningar att klara normalt förekommande arbeten på 
arbetsmarknaden. 
(Respondent 1:12) 

 
En annan respondent har svarat följande på samma fråga: 
 

När jag ser att andra klarat att komma vidare, hopp om att det inte är hopplöst. Ångest är en 
drivkraft för mig. 
(Respondent 1:15) 
 

Ovanstående citat tolkas som att individen har förstått värdet av deltagandet och att detta kan ge 
resultat i ett senare skede, Identification. Samtidigt nämner denne ångest som en drivkraft, vilket 
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stämmer in på Introjected Regulation där yttre faktorer fungerar som drivkrafter för att undvika 
exempelvis ångest. 

Vissa respondenter har även svarat att bristen på strukturer i deras situation motiverar dessa till att 
sträva efter förändring. En respondent har exempelvis lämnat följande svar: 

För lite att göra dagtid samt ekonomiska aspekten. Att känna att till och med jag kan ”göra helg” 
istället för att ha helg hela veckan. 
(Respondent 1:5) 

 
Ovanstående citat tolkas som att den här individen saknar dels den struktur som ett arbete kan 
erbjuda och även den ekonomiska inkomsten. Vidare tolkas detta som att individen vill känna att den 
också bidrar och inte är ledig hela tiden, att denne skulle må bättre och ha ett bättre självförtroende 
om denne hade haft ett arbete på veckorna. Detta kopplas ihop med Introjected Regulation, där 
motivationen drivs av yttre faktorer för att, bland annat, stärka självförtroendet eller för att undvika 
skuldkänslor. 

Sammantaget ligger uppfattningarna om vad som motiverar deltagarna överlag i en kategori med 
hög grad av autonomi. Men i jämförelse med fråga ett så finns en viss förskjutning mot kategorier 
med lägre grad autonomi. Svaren var inte alls i samma utsträckning kategoriserade i Intrinsic 
Motivation, som har den högsta graden av autonomi, och yttre faktorer verkade ha en större 
påverkan i deras faktiska situation, än vad de hade i uppfattningarna om motivationsbegreppet. De 
kategorier som inte har påträffats bland svaren var Amotivation och External Regulation.  

5.1.3 Uppfattningar om projektets påverkan 
I de två sista frågorna i enkäten behandlas deltagarnas uppfattningar om projektet främjar respektive 
hämmar deltagarnas motivation. Dessa frågor ställdes för att se om deltagarna uppfattar projektet 
som främjande eller hämmande, eller om det finns både främjande och hämmande faktorer i 
projektet. 

På frågan om vad projektet gör för att deltagarna ska vilja sträva efter en förändring var kategorier 
med hög grad av autonomi ofta representerade. De flesta svaren kategoriserades in i Integrated 
Regulation där motivationen av en handling drivs av ett förväntat yttre värde, samtidigt som det är 
den kategori av yttre motivation som har den högsta graden av autonomi. Ett fåtal av 
respondenterna har uppgett att deltagandet i projektet är roligt men är även ett hjälpmedel för att 
uppnå ett mål. Till exempel svarade en av deltagarna följande på frågan: 

SPIRA hjälper mig att ”gå framå” [sic]. Sätta mål, utveckla mig själv, träna på fasta tider etc. Efter 
en mycket lång sjukskrivning. Dessutom lär man sig en massa bra saker och vi har väldigt roligt 
vilket i sig är nog så bra medicin. 
(Respondent 1:3) 

 
 Detta citat tolkas som att deltagandet är kul och att motivationen delvis styrs av detta, vilket 
kategoriseras in i Intrinsic Motivation. Samtidigt skriver respondenten att det handlar om att gå 
framåt och sträva mot mål, vilket bättre passar in i kategorin Integrated Regulation.  

Flera svar tyder även på att det sociala och att ha någon att dela erfarenheter med är en viktig faktor 
för motivationen. Till exempel de två nedanstående svaren: 
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Ensam är inte stark. Jag blir mer motiverad av att delta i grupp och att formen (projektet spira) 
passar mig. 

(Respondent 1:2) 

Så gott som allt! Kosten – att förstå vad viktigt det är med rätt mat och bra rutiner – ska börja 
med stresshantering. …1 Att vi fått göra gruppövningar och sitta och prata i smågrupper är väldigt 
givande. Vi har en väldigt sammansvetsad grupp och vi kan både skratta och prata allvar med 
varandra. Det ger så oändligt mycket. 

(Respondent 1:1) 

Dessa citat tolkas som att deltagandet i projektet bidrar till att stärka motivationen hos dessa 
individer och att gruppövningarna ger någonting tillbaka till dessa. Vidare tolkas det som att 
motivationen har en hög grad av autonomi men att deltagandet, handlingen, är en väg till att få 
någonting tillbaka. Därför har dessa svar placerats i kategorin Integrated Regulation.  

Andra respondenter har även uppgett att praktikplatser är en främjande faktor för motivationen hos 
dessa. Till exempel svarar en av respondenterna så här på frågan: 

Praktiken att de så småningom leder till ett jobb som jag trivs med och vill göra. 
(Respondent 1:13) 

 
Det ovanstående citatet kategoriseras också in i Integrated Regulation, där det råder en hög grad av 
autonomi, men där tolkningen görs att projektet är ett redskap för att nå förväntade värden, i detta 
fall ett framtida jobb. 

Ett fåtal svar som har lämnats på denna fråga har kategoriserats i kategorin Identification, där 
individen har förstått värdet av handlingen och där handlingen kan ge något tillbaka till individen i ett 
senare skede. En respondent svarar till exempel så här på frågan: 

SPIRA ger mig inspiration/motivation att fokusera på mig själv. Det leder ju till att jag mår bra & 
kan möta vardagen på ett positivt sätt. 
(Respondent 1:7) 
 

Tolkningen baseras på att individen anser att projektet ger denne inspiration och motivation vilket i 
längden ger individen välmående. Svaret tolkas som att individen har kommit till insikt om detta och 
därför kategoriseras detta svar i Identification.  

Sammanfattningsvis har svaren på denna fråga också överlag en relativt hög grad av autonomi, men 
på denna fråga handlar det inte så mycket om Intrinsic Motivation, utan snarare om den kategori 
som har högst grad autonomi fast det är ett förväntat yttre värde som styr motivationen, alltså 
Integrated Regulation. Det är endast ett fåtal svar som har kategoriserats in i Identification och tre 
kategorier finns inte representerade, Introjected Regulation, External Regulation och Amotivation. 
Det vill säga de två kategorier med lägst grad av autonomi samt den kategorin där individen helt 
saknar drivkraft, Amotivation. Däremot var det några som valde att inte svara på denna fråga och ett 
antal av dessa hade uppgett att de hade deltagit i projektet för kort tid. 

                                                           
1 Information har uteslutits 
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Även på sista frågan om vad projektet kunde förbättra för att främja motivationen skrev flera 
respondenter att de hade varit deltagare för kort tid för att kunna ha en uppfattning om detta. Flera 
respondenter uppgav även att de helt enkelt inte vet och ett antal valde att lämna blankt på denna 
fråga. 

De flesta svar som gavs har ordnats in i kategorin External Regulation, en kategori som inte har varit 
vanligt förekommande på de tidigare frågorna. Det är den kategori av yttre motivation, eller Extrinsic 
Motivation, som har lägst grad av autonomi och där det, i hög grad, handlar om yttre krav och yttre 
press. Ett flertal har nämnt att projektets tidsbegränsning är en sak som borde vara annorlunda 
eftersom detta kan fungera som en hämmande faktor för deltagarnas motivation. En respondent har 
till exempel uppgett följande: 

För oss som är här för rehabilitering är tiden alltid ett problem. När man börjar här och bara är 
här några timmar i veckan så behövs det minst 4 månaders inkörstid innan man ens kan tänka på 
praktik eller verkligen ta in det man ska lära sig här. Det vore bra om man först kunde trappa upp 
tiden och sedan i lugn och ro fortsätta med nästa mål. För oss som är här pga utbrändhet kan 
pressen och stressen många gånger bli för stor och leda till bakslag och just när man återhämtat 
sig blir man ”utkastad”. 
(Respondent 1:3) 
 

En annan deltagare har svarat så här på samma fråga. Respondenten uttrycker också en önskan att 
projektet ska anordna en återträff efter projektets slut: 

Att man fick gå Spira en längre tid, jag känner mig pressad av arb. givare och försäkringskassan 
att jag ska ut på arb. marknaden så fort som möjligt, det stressar mig! Att man efter en tid när 
man slutat här så sammankallar lärarna oss spiror att träffas igen. Jag tycker att spira är så bra för 
mig. Jag längtar varje dag efter att få komma hit! Jag funderar på att utbilda mig till 
samtalsterapeut. NYA MÄNNISKOR INSPIRERAR MIG OCH GER MIG NY KRAFT! 
(Respondent 1:1) 
 

En annan respondent har nämnt att det finns moment i projektet som borde innehålla mer yttre 
press, denne svarar följande på frågan: 

Kanske vara lite hårdare med närvarokontroll, även när man är på ”egna” aktiviteter. För mig har 
det gått bra, eftersom jag har haft en STOR motivation, men det kan kanske vara lätt att kanske 
tappa motivationen på vägen. Lite mer uppföljning. 
(Respondent 1:7) 
 

En respondent har även angett tiden som en hämmande faktor, samtidigt som denne kommenterar 
ämnena i projektet: 

 
Längre tid. Lite mer ämnen att välja på. Mer kreativitet 
(Respondent 1:17) 
 

Samtidigt som en respondent uppger att inom vissa ämnen har denne ingen drivkraft: 
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Dom skulle kunna ha lite mer avanserad [sic] datautbildning, för som den är nu så känner jag att 
datalektionerna inte ger mig något, jag kan redan word exel [sic] och power point. Sen kan dom 
ta bort eftermiddagslektionerna på fredagar (kreativa) för den tycker jag är bortkastad tid. 
(Respondent 1:19) 
 

Det sista citatet har grupperats i kategorin Amotivation eftersom det tolkas som att bristen på 
utmaningar i datautbildningen bidrar till att individen blir omotiverad och att ämnet kreativa inte ger 
denne någon drivkraft eller impuls att utföra det som ingår i ämnet.  

Sammantaget verkar den begränsade tiden vara en hämmande faktor för flertalet av deltagarna och 
att det är faktorer där deltagarna har låg grad av autonomi som hämmar deras motivation. Till 
exempel verkar det som att deltagarna själva vill ha större valfrihet när det kommer till hur länge de 
får vara med i projektet och vilka ämnen som ska ingå. Det kan även vara värt att belysa spridningen 
av svaren då den kategorin som de allra flesta svaren har kategoriserats in i är External Regulation 
och endast ett svar har kategoriserats i Amotivation. De övriga kategorierna har inte påträffats bland 
svaren. 

5.2. Enkät 2 
I den andra enkäten, som skickades ut till de som tidigare har varit deltagare i projektet, har också 
svaren i stor utsträckning ordnats i kategorier med en hög grad av autonomi, Integrated Regulation 
och Intrinsic Motivation. Det fanns avvikande svar som kategoriserades in i kategorin Introjected 
Regulation. Däremot är det viktigt att ta upp att det totalt sett bara inkom fem svar av de femton 
som skickades ut. 

5.2.1. Tidigare deltagares uppfattningar om motivationsbegreppet 
Denna fråga ställdes för att undersöka hur respondenterna ser på motivationsbegreppet eftersom 
det finns så många olika definitioner på detta fenomen. Alltså för att få en bild av hur dessa generellt 
uppfattar motivation. Alla svar kategoriseras in i de två kategorierna med störst andel autonomi, 
alltså Integrated Regulation och Intrinsic Motivation. Till exempel svarade en av respondenterna 
följande på frågan: 

Motivation är att man vill göra olika saker och utföra det med känsla av betydelse och nöjd av att 
fortsätta utföra det. 
(Respondent 2:5) 
 

Det ovanstående svaret har kategoriserats in i Intrinsic Motivation. Här har en tolkning gjorts att 
denne respondent anser att motivation är någonting som handlar om att individen utför någonting 
på grund av egen vilja och är nöjd med handlingen. 

En annan respondent svarade så här: 

Motivation är för mig en person som stöttar och drivande att smita [sic] av sig av energi & idéer! 
Och att hitta sin egen styrka att visa framfötterna & få lust med saker & ting! Motivation för mig 
var att bryta ett mönster & att våga ta steget till ett nytt jobb! 
(Respondent 2:4) 
 

Detta citat har tolkats så att denne ser på motivation som någonting som främjas av en stödjande 
kontext. Denna kontext kan bidra till att individens intresse väcks och att detta kan leda till ett 
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förväntat yttre värde, i detta fall ett jobb. Vidare tolkas detta svar som att intresset, eller lusten, är 
viktig för motivationen, vilket passar in i Intrinsic Motivation, men då det är en framtida anställning 
som nämns som slutmål kategoriseras detta även in i Integrated Regulation. 

En annan respondent nämner också motivation som någonting som kommer inifrån, men även i 
detta svar nämns en stödjande kontext och värdet av en handling som viktiga främjande faktorer för 
motivation: 

Att känna en inre drivkraft och förstå att jag kan förändra mitt liv. Det betyder att jag själv måste 
vilja men behöver stöd att komma igång med vad det än må vara. 
(Respondent 2:3) 
 

Även inom detta citat har kontexten och individens egen vilja nämnts som främjande faktorer, där 
viljan passar in i Intrinsic Motivation. Men svaret kategoriseras även in i Integrated Regulation då 
handlingen drivs av att uppnå något, i detta fall någon form av förändring, snarare än det intressanta 
eller roliga med handlingen i sig. 

Ett svar är ett tydligt exempel på Integrated Regulation då det är målet som är det viktiga med en 
handling. Denna respondent svarade så här: 

Viljan att gå vidare mot ett mål, en strävan att nå nått [sic] nytt i livet kanske. Nu är det dax [sic], 
har stannat upp ett tag utvärderat, reflekterat för att välja riktning. 
(Respondent 2:2)  
 

Här har en tolkning gjorts att viljan inte handlar om att någonting är intressant eller roligt, utan att 
det hos denne är målet som är det centrala. Däremot så tolkas detta svar som att individen har en 
hög grad autonomi då denne har funderat över vilken väg som är bäst för denne, därför 
kategoriseras detta in i Integrated Regulation. 

Det sista svaret kunde inte kategoriseras in i någon kategori. Denne respondent svarade följande: 

Mina motiv för att göra saker och ting. 
(Respondent 2:1) 
 

Detta svar skulle kunna passa in i alla kategorier, utom Amotivation, beroende på vilka faktorer som 
ligger bakom de nämnda motiven. Därför gjordes ingen kategorisering på detta svar. 

Sammantaget kategoriserades de flesta svaren in i de två kategorierna med högst grad av autonomi 
och ett svar kunde inte kategoriseras in någonstans. Överlag har dessa svar gett en bild av att de som 
svarat anser att motivation är någonting som påverkas av individens vilja, kontexten som denne 
befinner sig i och det förväntade värdet av en handling, ett mål. 

5.2.2. Uppfattningar om vad som motiverade 
Denna fråga ställdes för att få en mer specifik bild av vad som motiverade deltagarna under tiden de 
var deltagare i projektet, snarare än den generella bilden av motivation som söktes i första frågan. 
Även dessa svar innehöll en hög grad av autonomi. Till exempel nämnde en respondent att en 
förändrad syn på självkänslan bidrog till att denne motiverades i sin situation: 
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Mitt tanke sätt [sic] om självkänslan ändrade jag. Och att min kreativa sida fick ta mera plats och 
fick bra med kött på benen av min handledare. 
(Respondent 2:4) 
 

Detta citat har tolkats som att den förändrade synen och den stödjande kontexten gjorde så att 
individen drevs av det roliga och intressanta i handlingen. Detta gör att svaret har kategoriserats in i 
Intrinsic Motivation. 

Ett annat svar som också kategoriserats in i Intrinsic Motivation är detta: 

Jag behövde träffa människor som ej hade krav på mej att utföra något arbete med ansvar. För 
jag behövde vila och balans mellan arbete och fritid samt pålagor att göra och rent nöje. Jag ville 
ha mer nöjdhet av mig själv istället för att göra alla andra nöjda utom mig själv. 
(Respondent 2:5) 

 
Här har en tolkning gjorts att denna respondent motiverades i sin situation av någonting som denne 
ville göra för sin egen skull. Tolkningen bygger på att det här inte förekommer något yttre krav, utan 
det är individens eget intresse som styr motivationen. 
 
En annan respondent uppgav att denne hade gett upp tanken om att arbeta på grund av sjukdom, 
men i och med att livssituationen förändrades och möjligheten till deltagande i projektet gavs så fann 
denne drivkraften igen. Detta i form av ett framtida värde av sitt handlande, möjligheten till jobb. 

Jag hade trott att jag inte skulle kunna arbeta mer p.g.a. min mans svåra sjukdom. Jag blev själv 
också sjuk på många sätt men mest psykiskt. När livet började ta form igen så insåg jag att jag 
måste söka vägar in i arbetslivet igen. Jag fick via AF höra talas om spira-projektet och bestämde 
mig snabbt att gå med! 
(Respondent 2:3) 
 

Detta svar har kategoriserats in i Integrated Regulation, då det är det är ett framtida jobb som gör att 
individen hittar motivationen, alltså det som förväntas av ett agerande eller en handling. 

Ett annat svar som också har kategoriserats in i Integrated Regulation är följande: 

Mycket att ge till världen i form av erfarenheter, kunskap. Har en form av ledarskap inom mig. 
Hunger eller mera. Ta vara på det liv jag fått/skapat. Livsglädjen i mig måste få utlopp i form av 
att ”gå vidare” söka nya mål. Hunger på livet. (Vill hinna med mycket) Livet är en gåva, att vårda 
& göra det bästa av. 
(Respondent 2:2) 
 

Detta citat har tolkats som att individen vill utvecklas och att det är detta som driver denne, där det 
handlar om att sträva efter mål och på så sätt få uppleva mycket. 

Det sista svaret på denna fråga har däremot kategoriserats in i Introjected Regulation, där motivation 
handlar om yttre press för att undvika exempelvis skuld eller ångest, alternativt att stärka 
självförtroendet och känna stolthet. Däremot har denna respondent nämnt en fysisk åkomma som 
motivationsfaktor för att denne ville sträva efter en förändring i sin situation, denne svarar så här: 
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Värk, värk och åter värk. 
(Respondent 2:1)  
 

Svaren som gavs på denna fråga ger sammanfattningsvis också en bild av att det som drev dessa 
individer i sin strävan hade en hög grad av autonomi. Det fanns dock avvikande svar då motivationen 
drevs av en yttre faktor med låg grad av autonomi. 

5.2.3 Uppfattningar om hur projektet påverkade 
De två sista frågorna handlade om huruvida det fanns någonting i projektet som främjade respektive 
hämmade dessa individer i sin strävan mot att förändra sin dåvarande situation. Svaren på den här 
frågan har grupperats i kategorier med en hög grad autonomi. Några svar återfinns i kategorin 
Intrinsic Motivation, där intresset eller att någonting är roligt styr. En av dessa svarade nedanstående 
på frågan om projektet gjorde någonting för att främja motivationen: 

Ja, absolut. Fick pedagogiska redskap på flera plan. Insikt genom yoga, zhi-gong, andning, 
mindfullness, KBT. Andra i samma situation (liknande) fast många gånger värre. Inte känna sig så 
ensam i sin situation. Sedan att få fakta på att det är detta som händer i kroppen när man har 
som mig stressyndrom, ångest, rädsla, vilsenhet etc. etc. etc. Ren fakta – Detta händer med 
kroppen! Att ta små & sakta steg, hinna med att förstå allt som händer med en. 
(Respondent 2:2) 

 
Denna individ tar upp kontexten som en viktig faktor, då denne fick träffa personer som befann sig i 
samma situation. Men citatet har tolkats så att det som motiverade denna respondent var intresset, 
att få fakta och kunskap om vad som händer för att kunna förstå. Därför har detta svar kategoriserats 
in i Intrinsic Motivation.  

Ett annat svar som också kategoriserats in i Intrinsic Motivation är detta: 

Jag behövde lyssna på någon information som var frivillig att ta in och lära och göra mindfulness 
övningar i nuet. För att vila men ändå vara lite (25 %) aktiv per vecka annars bara sover man och 
undviker all kontakt med människor. Det fanns så oerhör [sic] många fler människor i liknande 
situationer med psykisk ohälsa, depression och utmattning. Mycket bra skola med inga krav, bara 
möjlighet 
(Respondent 2:5) 
 

Även detta citat har tolkats som att kontexten var en viktig faktor. Men även här har en tolkning 
gjorts att dennes motivation drevs av viljan och att göra någonting för sin egen skull. 

En annan respondent svarade följande på frågan: 

Tyvärr kunde dom inte hjälpa mig med värken. Men jag hade en trevlig tid på SPIRA. Många bra 
och trevliga lärare och en utsökt mat. 
(Respondent 2:1) 
 

Ovanstående svar har tolkats så att denna individ hade en motivationsfaktor som passar in i 
Introjected Regulation, det vill säga värken. Men att motivationen ändrades och att denne då 
motiverades i sin handling av att deltagandet var roligt, vilket gör att detta svar har kategoriserats in i 
Intrinsic Motivation. Om denna individ inte hade ansett att deltagandet var roligt, eller trevligt, utan 
bara hade drivits av värken har en tolkning gjorts att svaret skulle vara annorlunda. 
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De övriga har kategoriserats in i Integrated Regulation då de nämner projektet som ett hjälpmedel 
för att uppnå någonting. Till exempel svarade en respondent: 
 

…2 Det bästa med Spira är att få varva kroppskännedom/träning som yoga, vattengympa, gympa 
med vanlig [sic] lektioner med inriktning på arbetsliv. Dessutom är blandningen av människor en 
tillgång, vi lärde av varandra. Efter praktik har jag nu arbete fram till sommaren och visst hopp 
om fortsättning till hösten. 
(Respondent 2:3) 
 

En tolkning har gjorts att denna individ hade förstått värdet i handlingen, eller deltagandet, men att 
det var jobbet som var motivationen hos denne. Ett annat svar som har kategoriserats in i samma 
kategori är detta: 

Var aldrig med på schemalagda saker genom att jag själv hade hittat ett sätt att inspirera mig och 
hade bara problemet med ett dålt [sic] handikapp. Och hitta ett jobb som kunde ta ett språng i 
rätt riktning. 
(Respondent 2:4) 
 

Även detta citat har tolkats som att det fanns en hög grad av autonomi i det som motiverade 
respondenten. Men även här har en tolkning gjorts att det var ett yttre mål, ett framtida jobb, som 
drev individen och att projektet kunde hjälpa till med att uppnå detta mål.  

På den sista frågan om vad projektet skulle kunna göra annorlunda menar de flesta respondenter att 
vid tiden för deras deltagande så fanns det ingenting som borde ha gjorts på något annat sätt. Dessa 
respondenter svarade så här på sista frågan: 

Nej 
(Respondent 2:1) 
 
Nej, jag växte oerhört mycket och snabbt… 
(Respondent 2:2) 
 
Jag kan inte se något som de skulle gjort annorlunda. Jag är så glad att jag fick möjlighet att delta. 
Jag har fått tillbaka tron på mig själv och insett att jag kan mer än jag trodde. Jag rekommenderar 
Spira till alla som behöver stöd att tro på sig själv och det går att få ett arbete igen om man är 
villig att satsa! 
(Respondent 2:3) 
 
För mig var spira ett bra boll plank å de [sic] finns inget jag tror kunde vara annorlunda. Har bara 
goda upplevelser med spira. 
(Respondent 2:4) 
 

Det fanns dock ett avvikande svar där respondenten menade att utbudet av de ämnen som gavs i 
projektet kunde varit annorlunda: 

 

                                                           
2 Information har uteslutits 
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Det kunde finnas fler olika former av meditation än bara yoga. Tex andra religioner som kristen 
musik och bön eller så. 
(Respondent 2:5) 
 

Det ovanstående citatet tolkas som att denne individ anser att det fanns en brist på inflytande över 
ämnena. Däremot har denne respondents tidigare svar kategoriserats in i Intrinsic Motivation. Detta 
gör att tolkningen blir att dennes Intrinsic Motivation hade främjats ännu mer om deltagaren haft 
större inflytande på aktiviteterna. Samtidigt som denne trots allt drevs av den ovan nämnda 
motivationskategorin under sin tid som deltagare. 

Sammantaget anser de respondenter som svarat på postenkäten att projektet till stor del främjade 
individernas motivation. Dessa svar tyder på att deltagarna hade en hög grad autonomi under sin tid i 
projektet. Även om ett svar tyder på att deltagarna borde haft större delaktighet i utformningen av 
de aktiviteter som erbjöds. 

5.3. Översikt av enkäterna 
På den första frågan som behandlade hur respondenterna uppfattar motivationsbegreppet så har 
svaren i båda enkäterna till stor del grupperats i kategorier med en hög grad av autonomi. Däremot 
är det större spridning över kategorierna i svaren från enkät 1, men det begränsade underlaget i 
enkät 2 kanske bidrog till att spridningen inte blev lika stor. Vidare har en stor andel av svaren på 
första frågan i enkät 1 kategoriserats in i Intrinsic Motivation, samtidigt som svaren i enkät 2 till stor 
del har kategoriserats in i Integrated Regulation, som är den kategori av yttre motivation som har 
högst grad av autonomi. 

På den andra frågan har svaren i enkät 1 förskjutits en aning från Intrinsic Motivation, eller inre 
motivation, till kategorier med en lägre grad av autonomi. Det verkar som att deltagarna i högre grad 
motiveras av yttre faktorer i sin specifika situation, i jämförelse med deras generella bild av 
motivationsbegreppet. Däremot så är de två kategorierna med den högsta graden autonomi 
representerade i högre grad än de andra kategorierna sammanlagt. Detta mönster upprepar sig i 
svaren från enkät 2.  

På fråga tre, som handlar om vad projektet gör bra för att främja motivationen hos deltagarna, har 
svaren i enkät 1 också till stor del tolkats in i kategorier med en hög grad av autonomi. På denna 
fråga är Integrated Regulation den kategori som de flesta svaren kategoriserats in i, men även 
Introjected Regulation, Identification och Intrinsic Motivation påträffades. I enkät 2 på samma fråga 
är det Integrated Regulation och Intrinsic Motivation som svaren ordnats i. 

På fråga fyra, det som deltagarna anser att projektet borde göra annorlunda, representerats svaren i 
enkät 1 av kategorier med en låg grad autonomi, External Regulation och ett svar har kategoriserats i 
den kategorin där drivkrafter saknas, Amotivation. Då det verkar som att yttre faktorer som tidspress 
fungerar hämmande på deltagarnas motivation och att bristen på utmaning och intresse i vissa 
ämnen leder till Amotivation. I enkät 2 svarade de flesta respondenterna att de ansåg att projektet 
fungerade bra och de tog inte upp någonting som de ansåg behövde förändras. Däremot nämndes 
att deltagarnas inflytande över de ämnen som erbjöds kanske borde ha varit större. 
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6. Diskussion/Analys 

Syftet med studien är att undersöka SPIRA-projektets deltagares uppfattningar om motivation och 
uppfattningar om projektets eventuella påverkan på motivationen. Samt uppfattningar hos några 
tidigare deltagare i projektet. För att undersöka detta ställdes frågor som rörde hur deltagarna 
uppfattar motivationsbegreppet, hur de uppfattar vad de blir motiverade av samt vad projektet gör 
bra och vad som kunde göras annorlunda. För att få en bild av tidigare deltagares syn på detta 
ställdes samma frågor till några före detta projektmedlemmar. I detta kapitel kommer resultatet att 
diskuteras mot den forskning som tagits upp i bakgrunden. Sedan kommer den valda metoden att 
kritiskt granskas och diskuteras. Därefter kommer undersökningens slutsatser att presenteras och 
förslag till vidareutveckling av projektet kommer att ges. Avslutningsvis kommer förslag på fortsatt 
forskning att presenteras. 

6.1. Resultatdiskussion/Resultatanalys 

6.1.1. Uppfattningar om motivation 
Motivationsbegreppet definieras på många olika sätt beroende på vem som gör definitionen (Ahl, 
2004; Hollyforde & Whiddett, 2002). Ahl (2004) menar till och med att det finns lika många 
definitioner som det finns forskare på ämnet. Resultatet i undersökningen visar att detta stämmer 
även hos dessa respondenter då deras definitioner på motivation visar på stor variation. Vissa 
nämner individens egen vilja eller intresse som drivkraft, medan andra nämner att motivation är att 
sträva efter ett mål eller ett yttre värde. Det finns även de respondenter som har nämnt att 
belöningar och tvång kan fungera främjande för motivationen. Överlag har ändå respondenternas 
svar ordnats i kategorier som har en hög grad av autonomi, oavsett om dessa är av yttre eller inre 
natur. Alltså tenderar dessa respondenter att se på motivation som någonting där handlingar i hög 
grad präglas av individens autonomi. Enligt Vansteenkiste, et al. (2005) så bidrar motivation med en 
hög grad autonomi att individer känner sig mindre isolerade socialt och har i mindre utsträckning en 
känsla av att de är värdelösa. Motivation med låg grad autonomi påverkar däremot känslan av 
arbetslöshet negativt och dessa individer lider mer av situationen än de som motiveras av en 
motivation med hög grad av självständighet (ibid.).  
 
Flertalet respondenter har också nämnt att en kontext kan fungera stödjande eller främjande för 
motivationen hos dessa, vilket stämmer väl överens med litteraturen i bakgrunden (Ahl, 2004; 
Berglind & Gerner, 2002; Ryan & Deci, 2000). Ryan och Deci (2000) menar exempelvis att den 
stödjande är miljön viktig för att främja den inre motivationen hos individer. Det är viktigt att sträva 
efter att skapa miljöer som stärker en individs autonomi, kompetens och känsla av gemenskap och 
detta kan göras genom positiv återkoppling, kommunikation och relevanta utmaningar (ibid.).  

6.1.2. Vad som motiverar respondenterna 
Enkätsvaren på den andra frågan visar en förskjutning mot de kategorier där yttre faktorer påverkar 
drivkraften, även fast det fortfarande råder en hög grad autonomi. Detta tolkas som att den 
generella bilden av motivation som respondenterna har inte riktigt stämmer överens med den 
motivation som driver dessa i situationen. I den specifika situationen verkar det vara viktigt för 
många att ha ett mål att sträva mot oavsett om detta innebär att de har en bild av hur deras framtid 
kan se ut om de jobbar för det, eller om de bara strävar efter en förändring. Om målet är att få en ny 
anställning så är det, enligt Van Dam och Menting (2012), viktigt att ta i beaktande att det är motivet 
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till varför individen vill ha ett nytt jobb som styr hur aktivt sökandet är. Om en individ vill ha ett nytt 
jobb snabbt och inte bryr sig så mycket om vilket jobb det är så offrar denne mer tid och energi till 
sitt jobbsökande än om individen saknar intresse eller har låga förväntningar att få ett nytt jobb. 
Däremot kunde inte de som hade ett motiv till att hitta ett jobb som passade deras kompetens och 
bakgrund kopplas till ett mönster i sökprocessen. Detta trots att en majoritet av de undersökta 
uppgav att de i första hand ville hitta en sådan anställning (ibid.).   
 
I denna undersökning skulle de som inte bryr sig så mycket om vilket jobb det är, utan bara vill ha ett 
jobb, troligen kategoriseras in i en kategori av yttre motivation. Även om det är svårt att säga i vilken 
grad av autonomi som dessa skulle placeras. Annan forskning i bakgrunden visar att de i deras studier 
har kommit fram till att motivation som präglas av en hög grad av autonomi ger en högre grad av 
uthållighet i arbetssökandet och att en låg grad autonomi inte är hållbar på sikt. Till exempel menar 
Vansteenkiste et al. (2004) att i deras studie så var den enda variabeln som utmärkande kopplades 
till en hög ihärdighet i arbetssökandet var den autonoma motivationen. Den kontrollerade, yttre 
motivationen kunde samtidigt inte kopplas till en långvarig ihärdighet, vilket de tolkade som att den 
kontrollerade motivationen inte var hållbar över tid. De som lyckas upprätthålla en autonom 
motivation har också större chans att, trots motgångar, klara av att fungera bra som människor även 
om de visar tecken på stress och otillfredsställelse i sin arbetslöshetssituation (ibid.). 
 
Enkätsvaren visar också att det finns respondenter som gör detta för sin egen skull, då de ser själva 
deltagandet som en förändring i sig, snarare än ett redskap till förändring. Bland de svar som har 
tolkats in i kategorier med en lägre grad av autonomi finns exempelvis ett svar där ångest är en 
drivkraft och någon har nämnt avsaknaden av struktur som en motivationsfaktor, då individen vill 
undvika ångest eller söker den struktur som ett arbete kan ge.  Avsaknaden av struktur är någonting 
som också tidigare tagits upp i bakgrunden (Nordenmark, 1999; Warr, 1982). Där detta nämns som 
en faktor som kan bidra till mental ohälsa (Warr, 1982) och de som inte lyckas ersätta detta löper en 
större risk, än de som lyckats, att drabbas av mental ohälsa (Nordenmark, 1999). Här kan det tänkas 
att projektet kan erbjuda en del av denna struktur, i och med sina schemalagda aktiviteter (C. Åman, 
e-post, 24:e april, 2012), och på så sätt kanske kan fungera som substitut till det som individen 
saknar.  

Överlag drivs deltagarna i denna studie av en motivation med en hög grad autonomi, vilket får anses 
vara positivt. Som det tidigare tagits upp i bakgrunden kan den mentala hälsan hos arbetslösa 
främjas om det finns många lediga tjänster i ett geografiskt område (Strandh, Novo & Hammarström, 
2010). Samtidigt har alltså arbetslösheten i Sverige ökat (jämför, SCB, 2006 & SCB, 2012) och 
densamma spås öka i Västerbotten under 2012 (Gustavsson, 2012). En arbetslöshet kan medföra 
olika typer av ohälsa (Gonäs, 2008; Hallsten, 1998; Janlert, 2012) och mental ohälsa kan leda till att 
det är svårare att ta sig in på arbetsmarknaden igen (Paul & Moser, 2009). I det avseendet så är det 
positivt att många av dessa individer verkar drivas av en motivation med hög grad autonomi. Därför 
att enligt Self-Determination Theory (SDT) (Ryan & Deci, 2000) har en individ större chanser att ha en 
god hälsa, vara mer framgångsrik i sitt handlande samt ha ett större tålamod i handlandet om 
handlingarna styrs av en motivation där det råder en hög grad autonomi (Vansteenkiste et al., 2004). 

6.1.3. Projektets påverkan 
På den tredje frågan om vad projektet gör bra för att främja deltagarnas strävan efter att förändra 
situationen så var det också många svar som kategoriserades in i kategorier med en hög grad 
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autonomi, trots att det ofta var yttre faktorer som låg bakom motivationen. Några nämner även här 
kontexten som en stödjande faktor för motivationen och flertalet respondenter verkar se projektet 
som ett bra hjälpmedel mot ett yttre mål, exempelvis ett jobb. Den arbetspraktik som projektet 
försöker hjälpa deltagarna med att ordna verkar vara en främjande faktor för motivationen, då den 
verkar ses som ett redskap för att nå målet, en framtida anställning. Däremot är det värt att återigen 
belysa att några respondenter valde att inte svara på den här frågan då flera av dessa ansåg att de 
hade varit deltagare för kort tid. Det är inte säkert att dessa svar skulle ge samma kategoriseringar 
som de svaren som har kommit in vid detta undersökningstillfälle. 
 
På den sista frågan var det också flera som valde att inte svara och även här hade de flera uppgett att 
de inte hade varit deltagare tillräckligt länge. Det som däremot var intressant var att de svar som 
gavs kategoriserades in i den kategori av yttre motivation med lägst grad av autonomi och ett svar 
kategoriserades i den kategori där individen helt saknar drivkrafter. Projektets tidsbegränsning var 
den hämmande faktor som var oftast förekommande i svaren, men individens brist på inflytande 
över vilka lektioner som erbjuds verkar även fungerade hämmande. Dessa faktorer kan vara hinder 
för dessa individer när de ska motiveras i sin strävan efter förändring.  

Berglind och Gerner (2002) menar att hinder och möjligheter är kopplade till personers tro på sin 
kompetens (ibid.) och Ahl (2004) tar upp att det inom humanistisk teori, som hon menar att de flesta 
motivationsteorier bygger på, finns hinder på tre olika plan. På det personliga planet är hindren 
exempelvis dåligt självförtroende, sociala normer och negativa erfarenheter. På det institutionella 
planet nämns hinder som en brist på pedagogiska metoder för vuxna och huruvida ett lärande bidrar 
till större möjligheter att få arbete. På det plan där individens livssituation kan vara ett hinder nämns 
brist på tid, brist på intresse eller brist på förväntningar (ibid.). De hämmande faktorerna eller 
hindren som har nämnts i den här undersökningen är på det plan som har med individens 
livssituation att göra. Där respondenterna uppger att vissa ämnen inte intresserar eller att projektets 
tidsbegränsning hämmar motivationen till att lyckas med det individen vill lyckas med. Om dessa 
hämmande faktorer inte är möjliga att förändra för projektet så kanske det är ännu viktigare att 
skapa stödjande miljöer, som Ryan och Deci (2000) tar upp, och på så sätt stärka deltagarnas 
autonomi, kompetens och känsla av gemenskap (ibid.). Det stödjande samtalet som är projektets 
grundfundament kan vara en sådan åtgärd (Medlefors, u. å.). Däremot visar detta resultat på det 
intressanta att de deltagare som svarat på frågan bara uppger faktorer med låg grad autonomi som 
hämmande. Vilket inte var lika vanligt förekommande bland svaren i de andra frågorna.  

I enkät två svarade de flesta deltagarna att det inte fanns någonting som projektet skulle kunna göra 
annorlunda, däremot var det bara fem respondenter som valde att svara på enkät två. Något som det 
har reflekterats över i efterhand är ifall de fem som valde att svara är deltagare som är nöjda med sin 
tid på projektet och har en syn på motivation som någonting som präglas av en hög grad autonomi, 
och att de därför valde att svara på enkäten. De som valde att inte svara kan ha en annan uppfattning 
om projektet och motivationsbegreppet. Detta är någonting som inte kan sägas säkert, men kan vara 
värt att fundera över.  

Det verkar också som att respondenterna överlag uppfattar att de faktorer i projektet som fungerar 
främjande för deras motivation är de där en hög grad av autonomi råder. Samtidigt som de 
hämmande faktorerna i projektet präglas av en låg grad av autonomi. Vidare kom en enkät in där 
respondenten valt att svara blankt på alla frågor, detta kan tolkas som att individen har Amotivation 
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mot enkäten, eller kanske mot sitt deltagande i projektet. Men det är någonting som också bara är 
spekulationer och inte kan sägas med säkerhet. 

6.2. Metoddiskussion/Kritisk granskning 
Undersökningens huvudsyfte var att undersöka projektdeltagarnas uppfattningar om motivation 
samt projektets eventuella påverkan. För att bidra med en extra infallsvinkel undersöktes även 
uppfattningar hos några som tidigare varit deltagare. Som metod valdes semi-strukturerad enkät 
med öppna frågor, för att denna metod bedömdes ge ett tillräckligt djup i svaren. Samtidigt som 
undersökningen kunde få en större spridning än om någon annan metod med större djup hade 
använts på ett fåtal respondenter. Undersökningen genomfördes med ett bekvämlighetsurval och 
den första delen, de nuvarande deltagarna, genomfördes på plats samtidigt som den andra delen, de 
tidigare deltagarna, genomfördes via postenkäter. 

Valet av metod anses ha fungerat bra för att få den spridningen som eftersträvades, samtidigt som 
en del respondenter lämnade ganska korta svar på vissa frågor. Dessa respondenter hade möjligen 
varit enklare att nå på en djupare nivå om exempelvis intervjumetoden istället hade tillämpats, 
eftersom den metoden ger utrymme för följdfrågor från den som genomför undersökningen. 
Däremot kanske det hade varit svårare att få fram känslig information, om exempelvis ångest, om 
intervjuer hade använts. Det finns dock inga garantier för att en annan metod hade gett djupare svar 
eller att denna inte hade gett svar av känslig natur, utan detta är endast spekulationer.  Metodvalet 
anses trots detta lämpa sig väl för undersökningens syfte då enkäten fylldes i av de flesta som var 
närvarande och på så sätt anses svaren ge en bra bild av hur projektets deltagare uppfattar 
motivationen i deras situation. Att de allra flesta svarade utförligt anses också bidra till ett tillräckligt 
djup i undersökningen. 

Däremot så kom det bara in fem svar från postenkäterna, trots påminnelser, och av dessa svar är det 
svårt att dra några slutsatser av hur det egentligen ser ut, det enda som kan sägas är hur de ser ut 
bland de svar som kommit in. Postenkäterna anses ändå ha ett värde för undersökningen, på grund 
av att dessa svar visar hur det kan se ut hos de tidigare deltagarna. Även om inga slutsatser kan dras 
på grund av det låga antalet svarande. 

6.2.1. Felkällor 
En del felkällor har också identifierats i undersökningen, till exempel kan minnesaspekten vara en 
felkälla hos de tidigare deltagarna. Att komma ihåg vad som motiverade och vad projektet gjorde bra 
respektive dåligt kan vara svårt. Däremot är detta någonting som inte går att komma runt då de inte 
längre är deltagare i projektet och följaktligen måste försöka minnas för att kunna svara. Ett annat 
exempel är att en respondent uppgav att denne inte var van att uttrycka sig väl i text. Detta kanske 
bidrog till att denne hade mer att säga, men saknade förmågan att få ner detta i skrift. En annan 
faktor som det har reflekterats över efter undersökningen är att frågornas ordningsföljd kanske 
styrde hur respondenterna svarade på de övriga frågorna. Till exempel kategoriserades de allra flesta 
svaren på första frågan in i kategorier med hög grad autonomi, dessa svar kan ha bidragit till att 
respondenterna hade detta med sig när de svarade på de andra frågorna. Men första frågan anses i 
efterhand ändå vara relevant för att få en syn på deltagarnas uppfattning om vad motivation är 
eftersom det finns så många olika definitioner på just det begreppet. Vidare anses frågans placering i 
enkäten också vara lämplig eftersom det känns som den mest naturliga inledningsfrågan. Att denna 
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fråga kan ha bidragit till svaren i de andra frågorna är också någonting som det bara kan spekuleras i 
och är således inte någonting som med säkerhet kan sägas.  

Det fanns även en del brister i den sista frågan i enkäten eftersom dessa inte bidrog till att få den 
breda bilden från populationen som eftersträvades. Detta på grund av att många respondenter 
uppgav att de hade varit deltagare för kort tid för att kunna svara på vad projektet gjorde bra och vad 
som kunde varit annorlunda för främjandet av motivationen. Detta gällde speciellt sista frågan, men 
samtidigt så bidrog den frågan till en intressant aspekt, nämligen att de kategorier som inte hade 
förekommit ofta i svaren på de tidigare frågorna var representerade här. En omständighet som det 
har reflekterats över i efterhand är ifall de deltagare som inte har valt att svara på denna fråga kände 
sig hämmade och därför valde att inte lämna svar. Att undersökningen genomfördes i projektets 
lokaler, inom deras schemalagda tid och att projektledningen till en början var närvarande kan ha 
bidragit till detta. Detta eftersom projektledningen såg vilka som var närvarande när enkäten delades 
ut och att vissa respondenter då kanske kände att de inte ville svara något negativt. Detta är 
någonting som inte kan sägas med säkerhet, men kan vara en tänkbar bidragande orsak till att vissa 
valde att inte svara på frågan. Bedömningen görs ändå att den frågan bidrog till att belysa att 
motivationsfaktorer med låg grad av autonomi hämmade motivationen hos flera deltagare, trots att 
antalet svar kanske inte var de önskade, och att den därför är relevant. 

6.2.2. Studiens och resultatets tillförlitlighet 
Ahl (2004) menar att motivation inte går att observera och därför är svårt att undersöka samt att 
indelningen av inre och yttre motivationsfaktorer är abstrakt och flytande och att det därför är svårt 
att kategorisera in svar enligt dessa. Vidare menar hon att det är svårt, om inte omöjligt att veta vad 
som triggar vad, alltså om motivationen triggar en handling eller vice versa (ibid.). Detta är någonting 
som denna undersökning inte kan svara på, men som denna undersökning heller inte hade 
ambitionen att svara på. Kategoriseringen gjordes enligt de kategorier som finns inom Organismic 
Integration Theory (OIT) (Ryan & Deci, 2000) för att förtydliga just denna indelning av inre och yttre 
motivationsfaktorer, däremot så går det inte att komma ifrån att det är min tolkning av svaren som 
ligger till grund för i vilken kategori de har hamnat. Till exempel har jag, ofta, kategoriserat in viljan 
som en inre motivationsfaktor även fast respondenten egentligen kanske får denna vilja från en yttre 
faktor. Det som då har gjorts i analysen är ett försök se till svarets helhet snarare än de enskilda 
orden och försökt uttyda på vilket sätt svaret är skrivet. Men en felkälla som inte går att komma ifrån 
är att analysen är gjord genom en tolkning av ett svar. 

Vidare baseras undersökningen på respondenternas självrapporterade data, men det är också en 
faktor som inte går att komma runt. Detta eftersom motivation som fenomen inte går att observera 
utifrån så måste empirin baseras på just självrapporterad data. Det skulle gå att jämföra exempelvis 
antal sökta jobb med hur individen upplever sig själv vara motiverad eller inte, men det är som Ahl 
(2004) påpekar inte säkert att det ena ger det andra utan att det lika gärna kan vara tvärtom. Hur 
som helst är detta en felkälla i undersökningen som inte kan bortses från. 

Eftersom motivation är ett brett begrepp och det finns många olika definitioner på detta fenomen 
kan frågorna ha uppfattats olika av respondenterna. Det kan även vara så att de uppfattade frågorna 
på ett annat sätt än vad som var syftet med frågorna. Till exempel var det ett svar på första frågan i 
enkät 2, postenkäten, som inte kunde kategoriseras in i någon kategori, då en bedömning gjordes att 
det svaret gav för lite djup. Där kanske respondenten missförstod frågan och skulle vilja veta mer för 
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att kunna svara som den ville, fast detta går bara att spekulera i. Det kan givetvis också vara så att 
denne förstod frågan precis som det var meningen och att denne svarade utifrån det.  Det gjordes ett 
försök att undvika missförstånd genom att anpassa frågorna efter populationen och genom att hela 
tiden vara närvarande när den första delen av undersökningen genomfördes för att svara på 
eventuella frågor. Dessvärre var detta inte möjligt på den andra delen av undersökningen, 
postenkäten, men kontaktuppgifter bifogades även till denna enkät för att respondenterna skulle ha 
möjlighet att ställa eventuella frågor.  

6.3. Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka SPIRA-projektets deltagares uppfattningar om motivation och 
uppfattningar om projektets eventuella påverkan på motivationen. Samt uppfattningar hos några 
tidigare deltagare i projektet. Slutsatserna som dragits i denna undersökning är: 

Hur uppfattar deltagarna motivationsbegreppet? 

Respondenterna har generellt en syn på motivation som är någonting som präglas av en hög grad av 
autonomi, där individernas intresse ofta styr motivationen. Men det finns avvikande svar som tolkats 
in i kategorier som har en låg grad autonomi, där motivation genom tvång eller genom olika 
belöningar är två exempel. 

Uppfattar deltagarna att de motiveras/motiverades, i sådana fall hur? 

Respondenterna motiveras i högre utsträckning av yttre faktorer i sin specifika situation, detta i 
jämförelse med hur deras generella bild av motivation ser ut. Även om svaren tyder på att 
motivationen, även här, präglas av en hög grad autonomi så nämns här oftare ett yttre värde som 
slutmål, exempelvis en framtida anställning. 

Uppfattar deltagarna att deras motivation påverkas/påverkades av sitt deltagande i SPIRA-projektet, 
i sådana fall hur? 

De respondenter som svarat på de två sista frågorna anser överlag att deras motivation främjas av 
faktorer i projektet där deltagarna har en hög grad autonomi i sina handlingar, men även här är det 
ofta ett förväntat yttre värde som styr handlingarna. De hämmande faktorerna i projektet är 
uteslutande faktorer med låg grad autonomi, som deltagarna inte har möjlighet att påverka.  

6.4. Förslag till vidareutveckling av SPIRA-projektet 
Ryan och Deci (2000) menar att om en individ drivs av en motivation med en hög grad autonomi så 
leder detta till en inlärning med hög kvalitet och kreativitet och att det därför är viktigt att främja 
denna motivation med stödjande miljöer (ibid.).  Utifrån Ryan och Deci (2000) så tyder 
respondenternas övergripande bild av motivation på att dessa individer också har en hög kvalitet och 
kreativitet i sitt deltagande. Respondenterna har en generellt hög grad av autonomi både i sin bild av 
vad motivation är och i motivationen i den specifika situationen. 

Svaren visar även att de som svarat överlag anser att projektet fungerar bra och är ett bra sätt att 
främja deras motivation för att sträva efter att lösa sin nuvarande situation. Däremot så finns det 
vissa hämmande faktorer som projektet bör arbeta på om de vill förbättra sitt arbetssätt, där en 
faktor är att projektet är tidsbegränsat. Detta leder till att vissa deltagare känner av en yttre press att 
lösa situationen vilket kan leda till att dessa hämmas i sin motivation. En annan hämmande faktor 



 

34 
 

som nämnts är att det finns en begränsning i inflytande över de ämnen som ingår i projektet, vilket 
kan leda till att deltagare helt saknar drivkrafter i vissa av dessa.  

Om det inte går att göra någonting åt dessa hämmande faktorer kanske projektet borde arbeta ännu 
mer med att stärka det som redan fungerar bra för att på så sätt främja deltagarnas motivation. Till 
exempel bör projektet kanske arbeta ännu mer med de stödjande miljöerna som Ryan och Deci 
(2000) tar upp, för att på så sätt främja den inre motivationen ännu mer.  Projektet kanske även 
borde försöka individanpassa verksamheten i så stor utsträckning som det går. Deltagarna anser 
kanske då, i ännu större utsträckning, att deltagandet och motivationen präglas av intressanta och 
roliga faktorer. Om individerna drivs av det roliga och intressanta så drivs dessa av Intrinsic 
Motivation, eller inre motivation, vilket enligt Ryan och Deci (2000) borgar för en hög kvalitet. 

6.5. Fortsatt forskning 
Eftersom arbetslösheten är fortsatt hög i Sverige kan det vara av intresse att, utifrån de olika 
graderna av motivation som tagits upp i denna studie, undersöka vilken typ av motivation som driver 
de individer som faktiskt lyckas återgå till arbete igen. Om en viss typ av motivation driver de flesta 
som lyckas så kan det vara intressant att se hur denna drivkraft kan understödjas. Till exempel kanske 
det är som Ryan och Deci (2000) menar, att den inre motivationen borgar för en handling med hög 
kvalitet då skulle det vara intressant att undersöka hur denna kan främjas. Det gäller då att 
identifiera olika åtgärder som kan främja den typ av motivation som driver de som lyckas. Om dessa 
lyckosamma insatser kan identifieras så kan det i sin tur indikera hur arbete kan bedrivas för att de 
arbetssökande ska vara lyckosamma i sin strävan efter ett nytt arbete.
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Bilaga 1, Missiv 1 

           

  

Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på 
Medlefors folkhögskola 

 

Hej! 

Jag studerar på det Hälsopedagogiska Programmet på Högskolan i Gävle och skriver den här våren 
min C-uppsats. Jag kommer att skriva uppsatsen mot Medlefors Folkhögskola och SPIRA-projektet, 
där jag vill undersöka hur Du ser på motivation och vilka faktorer som, enligt din uppfattning, 
motiverar dig.  

Jag vill påpeka att deltagandet i undersökningen är konfidentiellt, då det inte kommer att redovisas 
vem, av de som svarar på enkäten, som har sagt vad. Efter att undersökningen är sammanställd 
kommer den att diskuteras vid ett ventileringsseminarium i min klass och granskas av en grupp av 
Högskolans lärare vid ett betygsseminarium. Till sist kommer uppsatsen att läggas in i en databas där 
alla Sveriges examensarbeten publiceras (diva-portal.org). 

Vidare kommer resultatet av undersökningen att delges de som arbetar på SPIRA-projektet i syfte att 
eventuellt förbättra arbetet utifrån svaren. Men jag vill än en gång påpeka att deltagandet är 
konfidentiellt. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och Du kan när som helst avbryta utan ifrågasättande, 
däremot hoppas jag att Du kan ta dig tid att svara på frågorna så gott du kan. 

Vid eventuella frågor i framtiden, kontakta: 

Samuel Rönnblom, samuel.ronnblom@gmail.com 

Handledare: Elisabet Hedlund, ehd@hig.se 

 

Tack för din medverkan!    Gävle (mars, 2012) 

/Samuel Rönnblom, Hälsopedagogiska Programmet, Högskolan i Gävle 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://resources1.mynewsdesk.com/files/46c8ea71ee07c5ac285b165c23902380/resources/ResourceLogotype/thumbnails/higloggasvart_small.jpg&imgrefurl=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/design-och-traeteknik-hoegskolan-i-gaevle&usg=__MGR5wkFos1eLuQdrsQjRDT58rbo=&h=100&w=113&sz=4&hl=sv&start=0&zoom=1&tbnid=laOIM6WmKMWR8M:&tbnh=80&tbnw=90&ei=vxjJTe6PBYO88gPp1pzLBg&prev=/search?q=h%C3%B6gskolan+i+g%C3%A4vle&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1003&bih=567&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=235&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=44&ty=22�


 

 
 



 

 
 

Bilaga 2, Enkät 1 

Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på 
Medlefors folkhögskola 

 

Hej 

Med de här frågorna vill jag ta reda på hur Du ser på motivation och vad som motiverar dig. Jag 
bedömer att det tar cirka 30 minuter att svara och jag kommer att samla in svaren här på Medlefors 
folkhögskola när du är färdig. Jag kommer sedan att sammanställa svaren och dessa kommer att 
presenteras för projektledningen och C-uppsatsen kommer att laddas upp på en nationell databas för 
examensarbeten. Jag vill återigen påpeka att det är frivilligt att delta och att du när som helst kan 
avbryta ditt deltagande, men jag hoppas att du kan ta dig tid att svara så gott du kan på ett utförligt 
sätt.  

1. Hur skulle du vilja förklara vad ordet motivation betyder för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vad får dig att vilja sträva efter att förändra din nuvarande situation? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Är det någonting i SPIRA-projektet som gör att du vill sträva efter att förändra din nuvarande 
situation, i sådana fall vad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finns det någonting som SPIRA-projektet skulle kunna göra annorlunda för att få dig att vilja sträva 
efter att förändra din nuvarande situation, i sådana fall vad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 



 

 
 

Bilaga 3, Missiv 2 

           

Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på 
Medlefors folkhögskola 

 

Till dig som varit deltagare på SPIRA-projektet på Medlefors Folkhögskola 

Hej!  

Jag studerar på det Hälsopedagogiska Programmet på Högskolan i Gävle och skriver den här våren 
min C-uppsats. Jag kommer att skriva uppsatsen mot Medlefors Folkhögskola och SPIRA-projektet, 
där jag vill undersöka hur Du ser på motivation och vilka faktorer som, enligt din uppfattning, 
motiverade dig när du var deltagare i projektet. Jag skulle bli enormt tacksam om du skulle vilja ställa 
upp och fylla i den här enkäten då det skulle vara till stor hjälp för mitt examensarbete. Jag bedömer 
att det tar cirka 30 minuter att fylla i enkäten och jag hoppas verkligen att du har möjlighet att avvara 
den tiden. 

Jag vill påpeka att deltagandet i undersökningen är konfidentiellt, då det inte kommer att redovisas 
vem, av de som svarar på enkäten, som har sagt vad. När jag har fått in alla enkäter kommer all 
information om vilka som har deltagit att raderas. Efter att undersökningen är sammanställd kommer 
den att diskuteras vid ett ventileringsseminarium i min klass och granskas av en grupp av Högskolans 
lärare vid ett betygsseminarium. Till sist kommer uppsatsen att läggas in i en databas där alla 
Sveriges examensarbeten publiceras (diva-portal.org). 

Vidare kommer resultatet av undersökningen att delges de som arbetar på SPIRA-projektet i syfte att 
eventuellt förbättra arbetet utifrån svaren. Men jag vill än en gång påpeka att deltagandet är 
konfidentiellt. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och Du kan när som helst avbryta utan ifrågasättande, 
däremot hoppas jag att Du kan ta dig tid att svara på frågorna så gott du kan. Vid eventuella frågor i 
framtiden, kontakta:  

Samuel Rönnblom, samuel.ronnblom@gmail.com 

Handledare: Elisabet Hedlund, ehd@hig.se 

Tack för din medverkan!    Gävle (mars, 2012) 

/Samuel Rönnblom, Hälsopedagogiska Programmet, Högskolan i Gävle 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://resources1.mynewsdesk.com/files/46c8ea71ee07c5ac285b165c23902380/resources/ResourceLogotype/thumbnails/higloggasvart_small.jpg&imgrefurl=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/design-och-traeteknik-hoegskolan-i-gaevle&usg=__MGR5wkFos1eLuQdrsQjRDT58rbo=&h=100&w=113&sz=4&hl=sv&start=0&zoom=1&tbnid=laOIM6WmKMWR8M:&tbnh=80&tbnw=90&ei=vxjJTe6PBYO88gPp1pzLBg&prev=/search?q=h%C3%B6gskolan+i+g%C3%A4vle&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1003&bih=567&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=235&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=44&ty=22�


 

 
 



 

 
 

Bilaga 4, Enkät 2 

Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på 
Medlefors folkhögskola 

 

Hej 

Med de här frågorna vill jag ta reda på hur Du ser på motivation och vad som motiverade dig under 
din tid i SPIRA-projektet. Jag bedömer att det tar cirka 30 minuter att svara och svaren skickas sedan i 
det bifogade kuvertet senast 2012-04-13. Jag kommer sedan att sammanställa svaren och dessa 
kommer att presenteras för projektledningen och C-uppsatsen kommer att laddas upp på en 
nationell databas för examensarbeten. Jag vill återigen påpeka att det är frivilligt att delta och att du 
när som helst kan avbryta ditt deltagande, men jag hoppas att du kan ta dig tid att svara så gott du 
kan på ett utförligt sätt.  

1. Hur skulle du vilja förklara vad ordet motivation betyder för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vad fick dig att vilja sträva efter att förändra din dåvarande situation? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Var det någonting i SPIRA-projektet som gjorde att du ville sträva efter att förändra din dåvarande 
situation, i sådana fall vad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fanns det någonting som SPIRA-projektet skulle kunna gjort annorlunda för att få dig att vilja 
sträva efter att förändra din dåvarande situation, i sådana fall vad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 



 

 
 

Bilaga 5, Missiv 3 - Påminnelse 

           

 

 

OBS, PÅMINNELSE! 

Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på 
Medlefors folkhögskola 

 

Till dig som varit deltagare på SPIRA-projektet på Medlefors Folkhögskola 

Hej!  

För en tid sedan fick du ett brev med medföljande enkät på posten. Ditt svar har inte kommit in än 
och då ditt svar skulle vara till stor hjälp för min undersökning hoppas jag verkligen att du kan ta dig 
tid till att fylla i enkäten. Jag skulle vara enormt tacksam om du kunde ställa upp och varje svar jag får 
in är viktigt. Bifoga enkäten i det medföljande svarskuvertet, sista svarsdag är 2012-04-30. 

Jag vill återigen påpeka att deltagandet i undersökningen är konfidentiellt, då det inte kommer att 
redovisas vem, av de som svarar på enkäten, som har sagt vad. När jag har fått in alla enkäter 
kommer all information om vilka som har deltagit att raderas. Efter att undersökningen är 
sammanställd kommer den att diskuteras vid ett ventileringsseminarium i min klass och granskas av 
en grupp av Högskolans lärare vid ett betygsseminarium. Till sist kommer uppsatsen att läggas in i en 
databas där alla Sveriges examensarbeten publiceras (diva-portal.org). 

Vidare kommer resultatet av undersökningen att delges de som arbetar på SPIRA-projektet i syfte att 
eventuellt förbättra arbetet utifrån svaren. Men jag vill än en gång påpeka att deltagandet är 
konfidentiellt. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och Du kan när som helst avbryta utan ifrågasättande, 
däremot hoppas jag att Du kan ta dig tid att svara på frågorna så gott du kan. Vid eventuella frågor i 
framtiden, kontakta: 

Samuel Rönnblom, samuel.ronnblom@gmail.com 

Handledare: Elisabet Hedlund, ehd@hig.se 

Tack för din medverkan!    Gävle (mars, 2012) 

/Samuel Rönnblom, Hälsopedagogiska Programmet, Högskolan i Gävle  

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://resources1.mynewsdesk.com/files/46c8ea71ee07c5ac285b165c23902380/resources/ResourceLogotype/thumbnails/higloggasvart_small.jpg&imgrefurl=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/design-och-traeteknik-hoegskolan-i-gaevle&usg=__MGR5wkFos1eLuQdrsQjRDT58rbo=&h=100&w=113&sz=4&hl=sv&start=0&zoom=1&tbnid=laOIM6WmKMWR8M:&tbnh=80&tbnw=90&ei=vxjJTe6PBYO88gPp1pzLBg&prev=/search?q=h%C3%B6gskolan+i+g%C3%A4vle&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1003&bih=567&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=235&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=44&ty=22�


 

 
 

 

 

 


	Titelsida_uppsats samuel rönnblom
	Rönnblom,_S._(2012),_Uppfattningar_om_motivation_hos_deltagare_i_SPIRA-projektet_på_Medlefors_folkhögskola.
	Abstract
	1. Inledning
	2.1. Arbetslöshet
	2.1.1. Arbetslösheten i Västerbotten
	2.1.2. Arbetslöshet och ohälsa
	2.1.3. SPIRA-Projektet

	2.2. Motivation
	2.2.1. Motivationsteori
	2.2.2. Self-Determination Theory
	2.2.2.1. Inre Motivation/Intrinsic Motivation
	2.2.2.2. Yttre Motivation/Extrinsic Motivation
	2.2.3. Arbetslöshet och motivation

	2.3. Sammanfattning
	4.1. Enkät
	4.1.1. Semi-strukturerad enkät
	4.1.2. Utformning av enkät
	4.2. Urval

	4.3. Genomförande
	4.4. Etiska överväganden
	4.5. Databearbetning
	4.6. Bortfall
	4.7. Sammanfattning
	5.1. Enkät 1
	5.1.1. Uppfattningar om motivationsbegreppet
	5.1.2. Uppfattningar om vad som motiverar
	5.1.3 Uppfattningar om projektets påverkan

	5.2. Enkät 2
	5.2.1. Tidigare deltagares uppfattningar om motivationsbegreppet
	5.2.2. Uppfattningar om vad som motiverade
	5.2.3 Uppfattningar om hur projektet påverkade

	5.3. Översikt av enkäterna
	6.1. Resultatdiskussion/Resultatanalys
	6.1.1. Uppfattningar om motivation
	6.1.2. Vad som motiverar respondenterna
	6.1.3. Projektets påverkan

	6.2. Metoddiskussion/Kritisk granskning
	6.2.1. Felkällor
	6.2.2. Studiens och resultatets tillförlitlighet

	6.3. Slutsatser
	6.4. Förslag till vidareutveckling av SPIRA-projektet
	6.5. Fortsatt forskning

	Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på Medlefors folkhögskola
	Bilaga 2, Enkät 1
	Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på Medlefors folkhögskola
	Bilaga 3, Missiv 2
	Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på Medlefors folkhögskola
	Bilaga 4, Enkät 2
	Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på Medlefors folkhögskola
	Bilaga 5, Missiv 3 - Påminnelse
	Uppfattningar om motivation hos deltagare i SPIRA-projektet på Medlefors folkhögskola


