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1. Sammanfattning 

Föreliggande studie syftade till att undersöka att undersöka potentiella samband mellan 

socioekonomisk bakgrund och motivation att söka framtida arbete hos studenter. 

Studien genomfördes med hjälp av en enkät som analyserades kvantitativt, där 90 

studenter fick ta ställning till olika scenarion gällande arbeten med variation avseende 

löne- och kvalifikationsnivå. Data samlades in under fyra föreläsningstillfällen vid 

Högskolan i Gävle genom en pappersenkät. Resultatet visar att det inte förelåg några 

signifikanta skillnader vad gäller studenters motivation att söka arbeten och i relation 

till respondenternas socioekonomiska bakgrund. En tänkbar slutsats är att gruppen 

studenter är relativt homogena vad avser socioekonomisk bakgrund och därför 

observerades inga signifikanta resultat.   
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2. Abstract 

The present study aimed to investigate whether there was any connection between 

socioeconomic background and motivation to seek future work of students. The study 

was conducted using a questionnaire that was analyzed quantitatively, where 90 

students had to consider different scenarios regarding work with the variation in wage 

and level of qualification. Data were collected during four occasions lecture at the 

University of Gävle through a paper questionnaire. The results show that there were no 

significant differences in students 'motivation to seek work and in relation to the 

respondents socioeconomic background. One possible conclusion is that the group of 

students is relatively homogenous with regard to socioeconomic backgrounds and 

therefore measured no significant results. 
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3. Förord 

Först vill jag rikta ett stort tack till alla respondenter som deltagit i föreliggande studie - 

utan er hade det inte blivit något examensarbete. Tack också till min handledare Johan 

Willander för vägledning i uppsatsdjungeln. Slutligen vill jag tacka min familj och mina 

vänner för det stöd jag fått under denna process - ni är guld värda! 
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4. Introduktion 

Denna studie avser att undersöka om det finns potentiella skillnader mellan 

socioekonomisk bakgrund avseende vilka arbeten studenter avser söka i framtiden vad 

gäller kvalifikationsnivå och lön.  

 

Motivation att söka arbete  

Motivation är en väl studerad företeelse hos människan vilket har resulterat i flera 

motivationsteorier. Teorier delades tidigare in i behovsteorier vilka avsåg förklara 

motivation genom de drifter som fanns inom individen, och incitamentsteorier vilket 

beskrev motivationen som en reaktion på omvärldens stimuli. Synen på begreppet 

motivation har förändrats och den komplexitet som begreppet utgör innebär att dagens 

motivationsteorier tar hänsyn till både de inre drifterna och reaktioner på omvärlden 

(Welters, Mitchell, & Muysken, 2014). På arbetet förväntas den enskilda individen 

tillgodogöra sig sin kompetens, men det anses också som ett forum för 

relationsbyggande och självutveckling. Det är via arbetet som en individ får inkomst i 

form av lön och/eller bonus samt eventuellt andra förmåner i form av tjänstebil, 

friskvårdsbidrag etc. (Welters, et al., 2014). Det finns en skillnad mellan yttre och inre 

motivation där den yttre motivationen uppstår i samband med ett beteende som förstärks 

i form av en extern belöning som exempelvis lön för genomförda arbetsuppgifter. Den 

inre motivationen skapas genom ett intresse för genomförandet och uppnås genom 

tillfredsställelse och självutveckling. Detta är aspekter av motivation vilka är viktiga då 

en individ är etablerad på arbetsmarknaden, men även då en person försöker ta sig in på 

arbetsmarknaden (Gagné, & Deci, 2005).  

Self-Determination Theory (SDT) är en motivationsteori som används för att förklara 

motivation och utgår från tre psykologiska behov: självständighet, kompetens och 

samhörighet. SDT skiljer på kontrollerad motivation och autonom motivation där den 

kontrollerade motivationen uppstår i form av externa eller interna påtryckningar, medan 

den autonoma motivationen innebär en inre motivation baserad på självuppfyllelse - 

vilket kan jämföras med inre och yttre motivation (Vansteenkiste, Lens, De Witte, De 

Witte, & Dec, 2004; Welters, et al., 2014).  

De tre psykologiska behoven självständighet, kompetens och samhörighet måste 

uppfyllas för att en individ ska uppleva motivation (Welters, et al., 2014). 

Självständighet beskriver en känsla av autonomi, självbestämmande och kontroll över 
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situationen. Kompetens krävs för att möta sin omgivning på ett effektivt sätt utifrån den 

kunskap individen besitter. Slutligen behövs samhörighet med omgivningen i form av 

relationer till andra individer (Welters, et al., 2014). Lönearbete är en typ av 

sysselsättning som anses kunna uppfylla dessa psykologiska behov. Lönearbete, även 

kallat förvärvsarbete, är ett socioekonomiskt begrepp vilket beskriver arbetstagarens och 

arbetsgivarens förhållande. Genom ett avtal säljer arbetstagaren sin arbetskraft till 

arbetsgivaren och får betalt i form av lön. Arbetstagaren får använda sin kompetens i ett 

arbete, utveckla relationer till kollegor och får lön för arbetet som resulterar i 

självständighet. En anställd som får goda utvecklingsmöjligheter i ett företag kommer 

även utveckla sin kompetens och uppleva självständighet och autonomi (Welters, et al., 

2014).  

Vansteenkiste, et al., (2004) beskriver med utgångspunkt i SDT hur arbetslösas 

motivation att söka arbete påverkas, men också hur deras motivation att inte söka arbete 

påverkas. Deras hypotes är att individer som drivs av autonom motivation i större 

utsträckning kommer bibehålla motivationen att söka arbete under en längre period. 

Individer som drivs av autonom motivation blir motiverade av den personliga 

utveckling som en anställning antas medföra för den enskilda individen i form av nya 

arbetsuppgifter, nya kollegor och en känsla av tillhörighet. De individer som tvingas att 

söka arbete till följd av samhällskrav alternativt externa och/eller interna påtryckningar 

drivs av kontrollerad motivation. De som drivs av kontrollerad motivation riskerar att se 

arbetssökandet som ett nödvändigt ont (Vansteenkiste, et al., 2004). I samhällsstrukturer 

med ett välutvecklat välfärdssamhälle ökar risken att gruppen med kontrollerad 

motivation efter upprepade nederlag i arbetssökandet väljer att accepterar sin situation 

och inte fortsätta söka arbete då de har fullgott ekonomiskt stöd från samhället. De 

individer som väljer att accepterar sin situation och inte fortsätta söka arbete tenderar att 

komma från en bakgrund med låg socioekonomisk status och det antas också vara den 

grupp som förlorar minst rent ekonomiskt på att hantera situationen på ovannämnda sätt 

(Welters, et al., 2014).  

Vidare antas det finnas skillnader mellan olika grupper som söker arbete vad avser 

nuvarande situation samt vilket mål en person har med sitt arbetssökande. En individ 

som idag har en anställning och söker nytt arbete motiveras att söka sig vidare på grund 

av autonoma motiv så som personlig utveckling och nya arbetsuppgifter. Denna individ 

har mindre påtryckningar från samhället i form av krav på ekonomisk självständighet, 
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utan drivs istället av inre motiv (Vansteenkiste, Neyrinck, Niemiec, Sonens, Witte & 

Van den Brock, 2007). En individ som motiveras av autonoma motiv har möjlighet att 

vara mer selektiv vad gäller arbeten som passar dennes kvalifikationsnivå då den 

ekonomiska tryggheten finns i form av lön från nuvarande arbete. Det är för denna 

individ möjligt att fokusera på att kvalifikationskraven överensstämmer med den 

kompetens individen besitter (Vansteenkiste, et al., 2007). En individ som är 

arbetssökande och utan anställning har fler externa påtryckningar och kanske helt 

saknar känslan av självständighet och autonomi. Denna individ känner högre grad av 

yttre motivation och strävan efter att uppnå självständighet. Motivationen att söka 

arbete ligger för dessa individer i att få en inkomst, vilket antas vara av prioritet för att 

uppnå ekonomisk självständighet. Fokus ligger inte på arbetets krav på kompetens och 

kvalifikationer (Vansteenkiste, et al., 2007). Att arbeta kan för vissa fungerar som ett 

tillfälle att få använda och utveckla sin kompetens och sina erfarenheter samt göra 

skillnad i samhället, andra fokuserar på den finansiella delen och strävar efter en god 

ekonomi samt ett arbete på en högt uppsatt position eller att få göra karriär 

(Vansteenkiste, et al., 2007). Detta kan också kopplas till socioekonomisk bakgrund där 

de individer som kommer från en hög socioekonomisk bakgrund med stor sannolikhet 

har en ekonomisk trygghet och kan fokusera på att finna ett arbete med rätt 

kvalifikationsnivå istället för att prioritera inkomst. En individ från en låg 

socioekonomisk bakgrund motiveras istället av inkomsten i sig oavsett lönen- och 

kvalifikationsnivå. Detta innebär att det sannolikheten är större hos en person från en 

låg socioekonomisk bakgrund att söka arbeten som inte överensstämmer med dennes 

kvalifikationer (Saegert et al., 2007). Oavsett vad som motiverar en individ att arbeta 

kan det finnas bakomliggande orsaker till motivationen och dess sätt att uttrycka sig 

(Vansteenkiste, et al., 2007).  

Socioekonomisk status 

Socioekonomisk status (SES) är ett samlingsbegrepp som avser att beskriva 

utbildningsgrad, yrkesstatus och inkomstnivå. Statistiska centralbyrån (SCB) har 

klassificerat socioekonomisk status i Sverige genom en så kallad socioekonomisk 

indelning (SEI). Den aktuella SEI har gällt sedan 1982 och avser att belysa den 

hierarkiska struktur som råder i det svenska samhället med utgångspunkt i individens 

plats på arbetsmarknaden. Indelningen skiljer främst på arbetare och tjänstemän vilka 

klassificerats efter antalet utbildningsår. Den socioekonomiska statusen beskrivs vara 
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avgörande för välfärdsfördelningen, men också för livschanserna överlag. Den 

socioekonomiska indelningen i Sverige består av fyra grupper: arbetare, tjänstemän, 

företagare samt den grupp som ej förvärvsarbetar (SCB, 1982).  

Då indelning kom redan 1982 kan den upplevas föråldrad med avseende på 

utbildningsår och nivå. I dag genomför merparten en treårig gymnasieutbildning och 

många yrkeskategorier har krav på eftergymnasial utbildning. Även bland de 

eftergymnasiala utbildningarna har förutsättningarna förändrats då det förutom 

akademiska utbildningar nu även finns YH-utbildningar (SCB, 2013). En entydig 

definition av SES saknas i dagsläget och hur begreppet ska operationaliseras är 

omdiskuterat (Adler et al., 1994; Bradley & Corwyn, 2002; Saegert et al., 2007). 

Utbildningsgrad, inkomstnivå och yrkesstatus är aspekter som anses mäta den 

socioekonomiska statusen och ger indikationer på vilka tillgångar som finns samt hur en 

individ tillvaratar dessa (Adler et al., 1994; Saegert et al., 2007, SCB). Trots att dessa 

tre aspekter alla avser att mäta SES finns invändningar mot hur ett mätinstrument ska 

operationaliseras och hur dessa aspekter ska användas (Saegert et al., 2007). 

Inkomstnivå är en aspekt av SES som ligger till grund för diskussion. Den ger en tydlig 

indikation på vilka tillgångar en individ har i form av tillgång till hälso- och sjukvård, 

ekonomiska förutsättningar etc. Dock är inkomstnivån beroende av konjunkturer och 

starkt korrelerande med jobbförluster. Detta innebär att inkomstnivån är en subjektiv 

aspekt av SES som måste tolkas och värderas till skillnad från utbildningsnivå som är 

en oberoende objektiv aspekt av SES och som är konstant (Saegert et al., 2007). Seagert 

et al., (2007) menar att den mest grundläggande aspekten av SES mäts via 

utbildningsnivå. Utbildning skapar fler kognitiva fördelar och kunskap hos individer 

som resulterar i bättre levnadsvillkor. Det har visat sig att hög utbildningsnivå 

korrelerar med bättre ekonomiska förutsättningar, bättre sociala och psykologiska 

tillgångar i form av bättre socialt stöd och högre känsla av kontroll samt minskade 

riskbeteenden som exempelvis rökning och missbruk (Saegert et al., 2007). Yrkesstatus 

är en aspekt av SES kan upplevas problematiskt att mäta då det är svårt att 

operationalisera. De flesta skalor för att mäta yrkesstatus bygger på antal utbildningsår 

och inkomst vilket gör denna aspekt mer svåröverskådlig (Saegert et al., 2007).  

SES kan på olika sätt påverka motivationen då det är beroende av vilket arbete och 

inkomst en individ har. Socioekonomisk status och socioekonomisk bakgrund har visat 

sig ha en stor påverkan på människor livschanser och hälsoeffekter vilket kan ses som 
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en direkt följd av kunskapsnivå och tillgång till det sociala skyddsnätet (Williams, 

Priest & Anderson, 2016; Saegert et al., 2007). Individer med en låg SES tenderar att bli 

sjuka tidigare och även att drabbas av allvarligare sjukdomar samt får i regel sämre 

sjukvård på grund av grupptillhörighet och ekonomiska faktorer (Williams, et al., 

2016). Detta innebär att SES är en viktig bakomliggande orsak när människor fattar 

beslut (Romani, 2014; Williams, et al., 2016, Saegert et al., 2007). Motivationen kan 

därför antas variera beroende på huruvida en individ kommer från en bakgrund med hög 

eller låg socioekonomisk status. Ur ett arbetsperspektiv kan en individ med hög 

socioekonomisk status antas motiveras mer av en inre motivation som exempelvis 

nyttjande av kompetens och kvalifikationer, detta då den yttre motivationen i form av 

lön och förmåner i hög grad är uppfylld. En individ från låg socioekonomisk status 

antas motiveras mer av yttre motivation - exempelvis inkomst i form av lön för arbete 

(Gagné, et al., 2005; Williams, et al., 2016).  

Ekonomisk trygghet 

Yegidis och Lee et al. (2015) har med utgångspunkten i teorin”classic search theory” 

undersökt sambandet mellan arbetslöshetsförsäkring och motivationen att söka nytt 

arbete bland arbetslösa i USA. Teorin innebär att motivationen att söka nytt arbete ökar 

i samband med att tryggheten i arbetslöshetsförsäkringen minskar. Resultatet av studien 

visar att motivationen att söka nytt arbete minskar i de fall där en välutvecklad 

arbetslöshetsförsäkring finns tillgänglig. En välutvecklad arbetslöshetsförsäkring kan, 

för individer som berörs av den, fungera lika bra eller bättre än ett lågstatusarbete som 

inte generera lika bra ersättning/inkomst (Yegidis & Lee et al., 2015, Lindsay & 

McQuaid, 2004). Detta bekräftas även i Welters, Mitchell, & Muyskens (2014) studie 

om motivation hos arbetssökande där de ser att motivationen att söka arbete minskar 

hos personer i välutvecklade välfärdssystem (Welters, Mitchell, & Muysken, 2014).  

 

Andra studier stärker tesen att de finns ett samband mellan ekonomisk trygghet och 

motivationen att söka arbete (Wanberg, Kanfer & Rotundo, 1999). Wanberg, Kanfer 

och Rotundo (1999) observerade ett samband mellan intensiteten på arbetssökandet och 

en eventuell arbetslöshetsförsäkring. Wanberg, Kanfer och Rotundo (1999) kunde dock 

urskilja andra tänkbara orsaker än arbetslöshetsförsäkringen som påverkande faktor på 

motivation att söka arbete. Vid högkonjunktur såg man en ökning av arbetstillfällen på 

arbetsmarknaden som resulterade i en förändring av motivationen hos de arbetssökande. 
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Tidigare hade motivationen att söka arbete varit inkomsten som följde anställningen. I 

de fall individen omfattades av en arbetslöshetsförsäkring var motivationen låg, men i 

och med ökningen av arbetstillfällen på arbetsmarknaden skedde en förskjutning av 

motivationen från inkomst till arbetstillfredsställelse vilket resulterade i att den 

självupplevda motivationen blev den primära. Arbetssökande hade nu större möjlighet 

att hitta ett arbete med rätt kvalifikationer vilket antogs vara en inre motivationsfaktor 

och även individer som berördes av arbetslöshetsförsäkringen sökte arbete med högre 

intensitet (Wanberg, Kanfer & Rotundo, 1999; Welters, Mitchell, & Muysken, 2014). 

 

Likt resultatet i Yegidis och Lee et al. (2015) studie från USA riskerar en individ som 

insjuknar eller skadar sig i Sverige att ha svårare att komma tillbaka till arbete då 

skyddsnätet, i form av socialförsäkringsbalken, är stark (Marnetofta, Selandera, 

Åkerström, Asplund & Dahld, 2007). En studie av Marnetofta, Selandera, Åkerström, 

Asplund & Dahls (2007) visade att den geografiska positionen på den arbetssökande 

eller sjukskrivna var avgörande för hur snabbt en individ avsågs komma tillbaka till 

arbete. Individer som hade tillgång till en större arbetsmarknad, då de var bosatta i 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö, hade lättare att återgå till arbete 

efter att ha omfattats av socialförsäkringslagen än personer som var bosatta i län utan 

större stad eller ort. Anledningen till detta var att arbetsmöjligheterna var färre på 

landsbygden eller mindre orter vilket resulterar i att en individ som var skadad eller sjuk 

på ett sätt som påverkade prestationen i arbetet hade färre möjligheter att finna ett annat 

arbete med rätt kvalifikationskrav än en individ från en storstadsregion (Marnetofta, 

Selandera, Åkerström, Asplund & Dahld, 2007). Återigen tyder resultat på att 

kvalifikationsnivå är av betydelse när den ekonomiska delen är tillfredsställd i form av 

inkomst eller någon typ av ersättning/försäkring (Marnetofta, Selandera, Åkerström, 

Asplund & Dahld, 2007). 

 

Lindsay och McQuaid (2004) diskuterar skillnader i arbetens olika status där de skiljer 

på ”good jobs” och ”McJobs”. Lågstatusarbeten inom exempelvis servicesektorn är de 

arbeten som beskrivs som ”McJobs”. Lindsay och McQuaidz (2004) studie visar att 

individer i allt mindre utsträckning tenderar att tacka ja till ett jobberbjudande om 

arbetet är inom servicesektorn då det i flera fall innebär sämre utvecklingsmöjligheter 

samt mindre möjlighet till självbestämmande. Vidare visar Lindsay och McQuaid 

(2004) studie på en utveckling där flera arbetslösa avsiktligt undviker att söka arbete 
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inom servicesektorn (Lindsay & McQuaid, 2004). När de undersökte åsikterna gällande 

yrkeskategorier inom handel och vård varierade dessa beroende på ålder, kön och 

tidigare erfarenheter där vissa tenderade att se på dessa tjänster mer positivt. Vad avser 

telemarketing upplevdes åsikterna negativa gällande dåliga utvecklingsmöjligheter och 

liten grad av självbestämmande oberoende av kön, ålder eller tidigare erfarenhet. Inom 

yrkeskategorin telemarketing tenderade ytterst få individer att söka en vakant tjänst. 

Anledningen till detta tros vara den låga lönen i förhållande till det arbete som måste 

läggas ner för att bli framgångsrik. Motivationen att söka lågstatusarbeten är låg på 

grund av den subjektiva uppfattningen att dessa yrken inte uppfyller de inre och yttre 

kraven för motivation (Lindsay & McQuaid, 2004; Gagné, & Deci, 2005). Liksom 

Wanberg, Kanfer och Rotundo (1999) visade Lindsay och McQuaid (2004) studie att 

individer som tidigare arbetat i ett ”högstatusjobb” endast söker sig till en liknande 

tjänst och inte kan tänka sig att söka ett yrke med lägre status. Dessa individer 

motiveras till störst del att söka arbeten med rätt kvalifikationer (Lindsay och McQuaid, 

2004). 

 

Tidigare forskning inom arbetslöshetsförsäkring och välfärd samt arbetens statusnivåer 

visar alltså att det finns faktorer som tyder på en skillnad mellan högstatus- respektive 

lågstatusjobb samt att motivationen påverkas beroende på huruvida individen omfattas 

av en arbetslöshetsförsäkring eller inte, men det finns även andra faktorer som spelar in 

i form av lön och kvalifikationsnivå vilket ligger till grund för föreliggande studie (Yegidis 

& Lee et al., 2015, Wanberg, Kanfer & Rotundo, 1999, Lindsay och McQuaid, 2004). 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka potentiella samband mellan socioekonomisk 

bakgrund och motivation att söka framtida arbete hos studenter. Vidare avser studien 

mer specifikt att studera om det finns skillnader i motivation mellan socioekonomisk 

bakgrund med avseende på vilka framtida arbeten som kommer sökas vad gäller 

kvalifikationsnivå och lön.  
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5. Metod 

Deltagare och urval 

Inklutionskriteriet för att delta i föreliggande studie var att respondenten, vid tidpunkten 

för datainsamling, studerade vid någon högskola eller något universitet i Sverige. Urval 

skedde med hjälp av ett bekvämlighetsurval där de studenter som fanns på plats vid fyra 

olika föreläsningstillfällen vid Högskolan i Gävle då enkäten delades ut var de som 

deltog, oberoende av variabler såsom kön och ålder. Totalt deltog 90 personer varav 49 

var kvinnor och 41 var män i åldrarna 19-41 år [M=23,95, SD=4,36]. Medelåldern för 

gruppen kvinnor var [M=22,96, SD=3,71] och för gruppen män [M=25,14, SD=4,81]. 

 

Av respondenterna hade 90 % (n=81) 3- eller 4-årig gymnasieutbildning som högst 

genomförd utbildning då den pågående utbildningen inte var medräknad. Vidare hade 

2,2 % (n=2) en YH-utbildning som högst genomförda utbildning samt 7,7 % (n=7) en 

universitetsutbildning sedan tidigare. Samtliga respondenter hade arbetat innan eller 

parallellt med pågående studier. Av dessa hade 61,1% (n=55) arbete/arbetat inom den 

privata sektorn, 17,8 % (n=16) inom kommunal verksamhet, 4,4 % (n=4) inom 

landsting/region, 4,4 % (n=4) inom statlig verksamhet samt 12,2 % (n=11) drev sina 

egna företag. 

 

Då studien bygger på ett bekvämlighetsurval är det inte möjligt att genomföra en 

bortfallsanalys. 

 

Material/Mätinstrument 

För att mäta socioekonomisk bakgrund och dess potentiella samband med motivation att 

söka arbete bland studenter utformades en pappersenkät som mätinstrument. Enkäten 

innehöll två delar där del 1 syftade till att undersöka grundläggande bakgrundsfrågor 

samt socioekonomisk bakgrund i form av föräldrars utbildningsnivå. Del 2 avsåg att 

mäta motivation. Vid utformning av enkätfrågorna i del 1 användes en mall med 

grundläggande bakgrundsfrågor hämtade från SCB. Enkäten bestod av 15 huvudfrågor 

varav del 1 innehöll 6 frågor och del 2 innehöll 9 frågor med fem underfrågor vardera 

(totalt 45 frågor i del 2). Totalt innehöll hela enkäten 53 frågor. Enkät och missivbrev 

återfinns i bilaga 1. I enkäten manipulerades två oberoende variabler, vilka var lön- och 

kvalifikationsnivå. Detta gjordes genom nio olika påståenden där det inom dessa två 
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oberoende variabler fanns tre nivåer i form av låg lön, medellön, hög lön samt 

okvalificerad, rätt kvalifikationer, överkvalificerad.  

 

Motivationen mättes i del 2 i enkäten där respondenten fick ta ställning till nio 

påståenden och fem följdfrågor. Svarsalternativen var i form av en sjugradig likertskala 

där siffran sju innebar hög motivation och ett ingen motivation. 

 

Aspekter som bör tas upp i samband med operationalisering av SES är frågan om 

reliabilitet och validitet. I den föreliggande studien avses att mäta psykologiska 

egenskaper hos individer samt deras socioekonomiska bakgrund. SES 

operationaliserades genom föräldrarnas utbildningsnivå. Anledningen till att 

utbildningsnivå valdes som mått på socioekonomisk bakgrund är då inkomstnivån är 

subjektiv och beroende av konjunkturer och jobbförluster samt att inkomstnivå kan 

upplevas som privat och svårt att fråga om ur ett etiskt perspektiv. Under fråga 6 i 

enkäten mättes SES: ”Vilken är den högsta genomförda utbildning hos din(a) föräldrar? 

Obs! Ange endast ett alternativ.” Frågan berörde förälder 1 samt förälder 2. 

 

För att öka den beroendemåttets reabilitet skapades ett index för frågorna ”Hur sannolikt 

är det att du kommer söka detta jobb?”, ”Hur sannolikt är det att du kommer tacka ja till 

detta jobb om du får det?” samt ”Hur gärna vill du ha detta jobb?” vilka alla avsågs 

mäta motivation. Cronbach’s alpha = 0,853. 

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen skedde vid fyra olika föreläsningstillfällen vid Högskolan i Gävle. I 

samband med datainsamlingen hölls en presentation om studien, med avseende 

motivation att söka arbete, baserat på det som stod i missivbrevet. Samtliga deltagare 

fick information om studiens syfte, anonymitet och att det var frivilligt att delta. 

Kontaktuppgifter lämnades till respondenten om denne hade vidare frågor. 

 

Design och dataanalys 

Studiens beroende variabel var motivation. Hypotesen var att denna varierar beroende 

på hur oberoende variablerna manipuleras samt beroende på vilken socioekonomisk 

bakgrund respondenten hade. Studiens oberoende variabler var lön, kvalifikationer och 

socioekonomisk bakgrund. 
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Analyserna genomfördes i statistikprogrammet SPSS 22.0. Data analyserades med hjälp 

av upprepade ANOVA då de oberoende variablerna var av inomindividsdesign. 

Signifikansnivån bestämdes till p<0,05.  

 

Etiska överväganden 

Ett antal forskningsetiska överväganden har gjorts utifrån ”Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” som är framtagen av 

Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet har arbetat fram fyra huvudkrav som fungerar som 

riktlinjer vid bedömningar hos etikkommittén. Dessa fyra huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet ställer krav på att deltagarna i studien ska bli informerad om 

studiens syfte. I den föreliggande studien informerades deltagarna genom missivbrev, 

samt muntligt vid utdelandet av enkät, om att syftet var att undersöka motivation. 

Studiens underliggande syfte var att mäta SES i förhållande till motivation vilken inte 

klargjordes för deltagarna då risken fanns att färga deltagarens svar. Enligt 

informationskravet kan viss information som bör ges i förhand undanhållas om det 

riskerar att äventyra studien syfte. Vid dessa tillfällen ska deltagarna få informationen 

om studien i efterhand. Deltagarna i den aktuella studien fick information om hur 

resultatet presenterades samt kontaktuppgifter för vidare frågor. Vidare informerades 

deltagarna om att det var frivilligt att deltaga i studien, även det muntligt och i 

missivbrev. Detta innebar att samtyckeskravet uppfylldes. Alla uppgifter som samlades 

in behandlades konfidentiellt i enlighet med konfidentialitetskravet, vilket även det 

fanns beskrivet i missivbrevet. Slutligen kom den data som samlades in under 

datainsamlingstillfällena att endast användas till det ändamål som datainsamlingen 

syftade till.  
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6. Resultat 

Socioekonomisk indelning 

Den socioekonomiska indelningen gjordes utifrån föräldrars utbildningsnivå där 

universitetsutbildning, oavsett längd, samt YH-utbildning benämndes som 50 och där 

grundskola, folkskola, realskola eller liknande samt gymnasieutbildning, oavsett längd, 

och fackskola gick under benämningen 1. Det fanns sedan tre tänkbara resultat utifrån 

dessa benämningar - 2 innebar låg socioekonomisk bakgrund, 51 medel socioekonomisk 

bakgrund samt 100 som innebar hög socioekonomisk bakgrund. Respondenter vars båda 

föräldrar hade en universitets- eller YH-utbildning kategoriserades SES1 dvs. hög 

socioekonomisk bakgrund (100). Respondenter vars ena förälder studerat vid 

grundskola, folkskola, realskola eller liknande samt gymnasieutbildning, oavsett längd, 

och fackskola, och den andra hade en utbildning motsvarande de som benämndes 1 

kategoriserades som SES2 (51). Slutligen var det den grupp av respondenter vars båda 

föräldrars högsta slutförda utbildning var grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

samt gymnasieutbildning, oavsett längd, och fackskola, vilka kom att kategoriseras som 

SES3 (2) - en lägre nivå av socioekonomisk bakgrund. Kategoriseringen gjordes med 

hänsyn till de yrken som respektive utbildning kan leda till. YH-utbildning 

kategoriserades tillsammans med universitetsutbildning då det i flera fall leder till 

kvalificerade yrken. 

 

Resultatet visar att av totalt 25 personer kom från en bakgrund där båda föräldrarna 

hade en universitetsutbildning, oavsett längd, eller YH-utbildning - benämning SES1. 

Vidare hade 30 personer en förälder vars högsta utbildningsnivå var universitet eller 

YH-utbildning och den andra föräldern hade grundskola, folkskola, realskola eller 

liknande samt gymnasieutbildning, oavsett längd, eller fackskola som högsta 

genomförda utbildning - benämning SES2. Slutligen hade 35 personer uppgivit att de 

kom från en bakgrund där båda föräldrarna hade grundskola, folkskola, realskola eller 

liknande samt gymnasieutbildning, oavsett längd, eller fackskola som högsta 

utbildningsnivå. 
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Resultat 

Mauchly’s Test of Sphericity gav att varianserna inte var homogena. Resultatet 

redovisas därför Greenhouse Geiser korrigerade. Ett index som mäter arbetsmotivation 

skapades utifrån frågorna ”Hur sannolikt är det att du kommer söka detta jobb?”, ”Hur 

sannolikt är det att du kommer tacka ja till detta jobb om du får det?” samt ”Hur gärna 

vill du ha detta jobb?” och där Cronbach’s alpha = 0,853. 

 

Inga signifikanta resultat observerades vad avser motivation att söka olika typer av 

arbete med variation på lön samt kvalifikationer och socioekonomisk bakgrund 

(p>0,05). Analyserna visade inte på något samband mellan lön och socioekonomisk 

bakgrund saknas, [F(3,425)=0,628 , p>0,619, η² p =0,014], eller mellan kvalifikationer 

och socioekonomisk bakgrund, [F(3,961)=0,718, p>0,579, η² p =0,016]. Vidare visar 

resultatet att signifikant interaktionseffekt saknas vad avser socioekonomisk bakgrund 

och vilken typ av arbete respondenten avser söka med variation på lön och 

kvalifikationsnivå, [F(7,159)=0,490 , p>0,845, η² p =0,011]. 

 

Signifikanta huvudeffekter observerades av lön, [F(1,713, 148,988)=311,338, p<0,001, 

η² p =0,782] samt kvalifikationer, [F(1,980, 172,292)=217,711, p<0,001, η² p =0,714], 

vilket innebär att lön och kvalifikationer har en påverkan på motivationen att söka en 

viss typ av arbete. I tabell 1 kan utläsas att individer är mest motiverade att söka arbeten 

med hög lön vilken denne har rätt kvalifikationer för. Att söka ett arbete med låg lön är 

inte lika motiverande som att söka ett arbete med hög lön, samt att söka ett arbete vilken 

individen har rätt kvalifikationer för är mer motiverande än att söka ett arbete som 

denne är okvalificerad för. Vidare observerades signifikanta interaktionseffekter mellan 

kvalifikation och lön, [F(3,579, 311,398)=13,933, p<0,001, η² p =0,138], vad avser 

motivationen att söka en viss typ av arbete med variation på lön och kvalifikationer. Då 

ett arbete har låg lön, men med rätt kvalifikationskrav är det mer motiverande att söka 

denna tjänst än om arbetet har hög lön, men att individen är okvalificerad. Detta innebär 

att interaktionen mellan dessa variabler påverkar motivationen att söka arbete, vilket 

kan utläsas i tabell 1. Den signifikanta interaktionseffekten visar att interaktionen 

mellan lön och kvalifikationsnivå har en påverkan på motivationen hos studenter när de 

söker framtida arbeten. Vidare kan i tabell 1 utläsas att individer är mer motiverade att 

söka arbeten med låg lön och rätt kvalifikationer, än arbeten med  medellön och 

personen är okvalificerad. I de fall individen är överkvalificerad har lönen större 
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betydelse då både arbeten med medellön och där personen är överkvalificerad, och 

arbeten med hög lön och där personen är överkvalificerad upplevs som mer attraktiva än 

arbeten med låg lön och rätt kvalifikationer. Vidare är det minst troligt att individen är 

motiverad att söka arbeten som denne är okvalificerad för oavsett lönenivå, vilket går att 

jämföra med motivationen att söka ett arbete med låg lön och rätt kvalifikationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för upplevd motivation att söka 

respektive arbete som beskrivit i nio scenarion med variation avseende lön och 

kvalifikationer på en likertskala (skala 1-7). N=90. 

  M (SD) 

Låg lön/Okvalificerad  1,53 0,90 

Låg lön/Rätt kvalifikationer  4,04 1,44 

Låg lön/Överkvalificerad  2,16 1,16 

Medellön/Okvalificerad  3,43 1,32 

Medellön/Rätt kvalifikationer  5,37 0,99 

Medellön/Överkvalificerad  4,49 1,04 

Hög lön/Okvalificerad  3,91 1,36 

Hög lön/Rätt kvalifikationer  6,66 0,70 

Hög lön/Överkvalificerad  5,02 1,24 
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7.Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan 

socioekonomisk bakgrund och motivation att söka framtida arbete hos studenter med 

variation på lön- och kvalifikationsnivå. Resultatet visade inga signifikanta resultat för 

ett samband vad avser socioekonomisk bakgrund och motivation. Resultatet visar att 

hög lön och rätt kvalifikationer är de faktorer som upplevs mest attraktiva hos studenter 

i arbetssökandet oavsett socioekonomisk bakgrund. Det är även dessa arbeten som flest 

individer avser söka, vilket kan utläsas i tabell 1. Några slutsatser gällande ett samband 

mellan socioekonomisk bakgrund och motivation att söka en viss typ av arbete går 

däremot inte att dra. 

 

Det genomgående resultatet för alla socioekonomiska grupper i denna studie visar att 

användandet av individens kompetens i framtida yrkesroll är i fokus, vilket kan antas 

bero på att de studerar för att få ett kvalificerat yrke inom ett specifikt yrkesområde 

(Wu, Schimmel & Hou, 2015). Det är minst troligt att respondenten söker ett arbete 

vilken individen är okvalificerad för oavsett lönenivå. Däremot ökar motivationen att 

söka ett arbete vilken individen är överkvalificerad för om lönen är högre. En möjlig 

förklaring till detta resultat är utifrån de tre psykologiska behoven som Self-

Determination Theory tar upp, vilka är självständighet, kompetens och samhörighet. Ett 

arbete vilket individen är okvalificerad för kan upplevas som en svår uppgift och där 

avsaknaden av kontroll är stor. Den självständighet som en person måste känna för att 

finna motivation kommer inte existera i en yrkesroll vilken man är okvalificerad för. 

Vidare kommer kompetensen som krävs för att möta sin omgivning på ett korrekt sätt 

inte finnas (Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte, & Dec, 2004). I en 

överkvalificerad roll är chansen större att individen upplever självbestämmande och 

kontroll, men där känslan av självutveckling istället uteblir. I tabell 1 kan utläsas att 

motivationen att söka ett arbete vilket personen är överkvalificerad för ökar om lönen är 

högre (Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte, & Dec, 2004). En tänkbar förklaring är 

att inkomsten i form av lön genererar bättre ekonomiska förutsättningar, men även 

bättre sociala och psykologiska tillgångar i form av högre grad av socialt stöd och högre 

känsla av kontroll. Bättre ekonomiska förutsättningar är kopplat till en högre 

socioekonomisk status och bättre livschanser (Saegert et al., 2007).  
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Det finns en rad ovidkommande variabler som kan påverka utgången av resultatet. Då 

undersökningsgruppen är relativt homogen kan en eventuell förklaring till resultatet 

bero på urvalsprocessen. Studien genomfördes på studenter vid högskola, en grupp som 

tenderar att ha en högre socioekonomisk bakgrund än resterande i samhället vad avser 

föräldrars utbildningsnivå (Wu, Schimmel & Hou, 2015). Wu, Schimmel & Hou (2015) 

beskriver skillnader i förhållningssätt mellan ungdomar som kommer från låg respektive 

hög socioekonomisk bakgrund. Det har visat sig att ungdomar som kommer från en hög 

socioekonomisk status har större sannolikhet att studera vid universitet eller högskola 

(Wu, Schimmel & Hou, 2015). Anledningen till detta antas vara att den akademiska 

socialiseringen, dvs. samtalet kring utbildningens betydelse, är större i dessa familjer 

(Wu, Schimmel & Hou, 2015).  

 

Vidare finns det problematik vad avser att operationalisera SES med hjälp av föräldrars 

utbildningsnivå. Utbildningsnivå anger en viss kunskapsnivå som kan generera 

kvalificerade yrken. I föreliggande studie delades socioekonomisk status in efter 

utbildningsform. De föräldrar som studerat vid universitet, högskola eller YH-

utbildning kategoriserades som SES1, hög socioekonomisk bakgrund. I Sverige avser 

högre utbildning den utbildning som ges vid universitet eller högskola och där generella 

examina ges på grund-, avancerad eller forskarnivå. YH-utbildning klassas inte som en 

högre utbildning, men anses som en form av utbildning som leder till kvalificerade 

yrken, vilket resulterade i att kategoriseringen föll sig på så sätt (Bladh, 2013). Att 

kategorisera grundskola, folkskola, realskola eller liknande samt gymnasieutbildning, 

oavsett längd, och fackskola som SES3, låg socioekonomisk status, gjordes då dessa 

utbildningsformer inte antas leda till lika kvalificerade yrken som ovan nämnda grupp. 

En mer detaljerad uppdelning hade kunnat göras om urvalsgruppen hade varit mer 

omfattande. Vidare går det att ifrågasätta huruvida utbildningsnivån är avgörande för 

SES. En högre utbildningsnivå leder inte direkt till ett kvalificerat yrke och goda 

ekonomiska förutsättningar. Det finns andra faktorer än själva utbildningsnivån som 

påverkar hur den enskilde individen väljer att tillgodogöra sig sin utbildning och därför 

kan det vara lämpligt att titta på flera aspekter av socioekonomisk bakgrund för att få en 

tillförlitlig indelning (Saegert et al., 2007). 

 

De personer som kommer från en låg socioekonomisk bakgrund och som inte studerar 

vid högskola/universitet och som kanske inte heller har ett arbete fanns inte 
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representerade i denna studie. Hur denna grupp skattar sig i jämförelse med gruppen 

studenter är därför inte belyst. I vidare studier kan en jämförelse mellan olika 

samhällsgrupper avseende motivation att söka arbete genomföras. Vidare kan det vara 

av intresse att se hur föreliggande urvalsgrupp, studenter, responderar i jämförelse med 

en grupp arbetssökande som inte kommer från en akademisk bakgrund. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det hos gruppen studenter inte är den 

socioekonomiska bakgrunden som ligger till grund för motivationen. Istället är de 

intresserade av att få använda sig av sin kompetens i kommande yrkesroller vilket också 

kan antas vara vad som är mest motiverande hos urvalsgruppen. Att socioekonomisk 

bakgrund har betydelse för livschanser är redan bekräftat i tidigare studier, men när det 

gäller arbetssökande tycks det som att studenter strävar efter samma effekter av arbetet 

oavsett socioekonomisk bakgrund  
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