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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur unga vuxna värderar arbete. Arbetet har 

utgått ifrån tre frågeställningar: 

- Vad värderar unga vuxna som viktigt i ett arbete? 

- Hur värderar unga vuxna arbete generellt sett? 

- Hur tänker unga vuxna på arbete i framtiden? 

För att finna svar på frågeställningarna har det genomförts en kvalitativ undersökning i form 

av intervjuer. Undersökningen omfattade sju intervjuer som har gjorts med unga människor 

mellan 20 och 29 år. Materialet har sedan analyserats och jämfört med tidigare resultat inom 

området. 

Resultaten har visat att de unga vuxna värderar både arbetets egenvärde samt de yttre 

belöningar som arbetet för med sig. De är väldigt måna om att bli tilldelade ansvar samt 

kunna påverka sin egen arbetssituation. Det sociala stödet i form av bra arbetskamrater samt 

bra chefer är mycket viktigt för de unga vuxna. De uttrycker dock att bra chefer är något som 

de hittills inte kommit i kontakt med och de har ett väldigt lågt förtroende för chefer.  

De unga vuxna värderar arbete högt och de är i stor mån intresserade av att ha ett intressant 

och utvecklande arbete samt att göra karriär. Arbete förlorar däremot i värde när det sätts i 

relation till andra områden i livet. De prioriterar familj och vänner före ett intressant arbete 

men värderar förmågan att tjäna pengar högt. Pengarna upplever de sig behöva för att kunna 

göra saker på sin fritid tillsammans med sin familj och sina vänner. Samtliga i min studie 

uppger att de inte skulle vilja sluta arbeta om de blev ekonomiskt oberoende. De tror däremot 

att gemene man skulle välja att sluta arbeta. 

När de unga vuxna fantiserar om framtiden betonar de vikten av trygghet i form av fast 

anställning, arbete på hemorten och att arbetet skall kunna gå att kombinera med hem och 

familj. Samtliga ser att de i framtiden har en familj men de upplever inte att de har bråttom dit 

utan de vill bland annat hinna uppnå den position i karriärstegen som de strävar efter innan 

det är dags att bilda familj. Detta beror på att de upplever det svårt att kombinera en strävan 

efter att göra karriär med en eventuell familj. 
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1. Inledning  

I följande kapitel presenterar jag bakgrunden till mitt val av uppsatsämne. Jag redogör även 

för studiens syfte, de frågeställningar jag strävat att söka svar på samt avslutningsvis 

dispositionen av uppsatsen. 

Gemensamt för de teorier jag redogör för i nästkommande kapitel som ämnar förklara hur 

våra värderingar förändras är att de tar upp barndomen och ungdomstiden som en speciellt 

värdefull tid (Ungdomsstyrelsen 2003). Det innebär bland annat att man tror att det är under 

vår ungdomstid som grundläggande värderingar blir till. Dessa värderingar förändras i väldigt 

liten mån senare i livet. Ungdomstidens betydelse för skapandet av värderingar var avgörande 

för mitt val av grupp att studera. De som idag räknas som de unga vuxna är födda på 1980- 

och 90-talet och brukar ibland även kallas för Generation Y (Pihl 2011). Y:et står för det y 

som finns i engelskans ord för varför, why, vilket skall peka på att de är en ifrågasättande 

generation. Tidigare forskning (Eriksson, 1998, Theandersson 2000, Berglund 2001, 

Ungdomsstyrelsen 2003) som bedrivits och som jag redogör för i min teoretiska referensram 

är baserad på resultat som främst kommer från åren runt millennieskiftet. Majoriteten av 

deltagarna i dessa studier tillhör alltså ej Generation Y. Detta upplever jag vara ett ytterligare 

argument till att välja de unga vuxna som grupp att studera då jag finner det intressant att se 

huruvida de egenskaper som generationen har tilldelats har någon inverkan på de ungas 

värderingar eller inte. 

Arbetsmarknaden ser idag annorlunda ut för unga människor jämfört med vad den gjorde för 

bara några decennier sedan (Arnell Gustafsson 2003). Arbetslösheten hos åldersgruppen 15-

24 år låg i mars 2012 på hela 25,5 procent (SCB 2012). Vi möts ständigt av rubriker, debatter 

och siffror i media som diskuterar ungdomars situation på arbetsmarknaden samt vad 

politikerna bör göra åt den (Ex. Wiman 2012). Syftet med studien växte fram i samband med 

reflektioner kring de ungas situation på arbetsmarknaden. Ju mer jag i teorin studerade de 

unga vuxna som grupp desto mer intresserad blev jag också att ta reda på vad de egentligen 

värderar i ett arbete samt hur de tänker kring just arbete. 

1.1 Syfte & frågeställningar  

Syftet med min studie är att undersöka unga vuxnas attityder gentemot arbete. Vad värderar 

de i ett arbete och skiljer sig dessa egenskaper åt om man istället pratar om framtiden? 

Studien riktar in sig på tre olika delar, arbetet i sig, arbete generellt sett samt arbete i 

framtiden. Målet har varit att besvara följande frågeställningar: 

- Vad värderar unga vuxna som viktigt i ett arbete? 

- Hur värderar unga vuxna arbete generellt sett? 

- Hur tänker unga vuxna på arbete i framtiden? 

För att undvika missförstånd vill jag förtydliga att den sista frågeställningen ämnar söka svar 

på hur de unga vuxna tror att de kommer att värdera arbete längre fram i sina liv, ej hur 

framtidens unga vuxna kommer att värdera arbete. 
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1.2 Disposition  

I kapitel ett klargörs syftet med undersökningen samt de frågeställningar som studien haft som 

mål att svara på. Följande kapitel består av den teoretiska referensram där det redogörs för de 

begrepp som ansetts viktiga för studien samt teorier som använts i analysen. I kapitel tre 

redogörs för valet av metod samt hur den empiriska undersökningen har förberetts samt 

genomförts. Studiens reliabilitet och validitet diskuteras samt de etiska förhållningssätt 

studien anpassats efter. Metodkapitlet efterföljs av kapitel fyra som består av analys och 

resultat. Analys- och resultatkapitlet är indelat efter de tre frågeställningarna för att underlätta 

för läsaren samt ge en mer överskådlig bild av resultatet. Kapitel fem består av en 

sammanfattande diskussion där slutsatserna återges samt en diskussion av dem. I 

diskussionsdelen ges även förslag på hur vidare forskning kan bedrivas. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenterar jag min teoretiska referensram. Jag inleder kapitlet med att 

definiera och beskriva mina tre centrala begrepp, värderingar, arbete samt unga vuxna. Jag 

har sedan valt att redogöra för teorier och förklaringsmodeller som jag anser vara av värde i 

min studie. Därefter följer en redogörelse för resultat som tidigare forskning inom ämnet 

kommit fram till. Avslutningsvis har jag valt att kortfattat sammanfatta min teoretiska 

referensram för att underlätta för läsaren. 

2.1 Värderingar 

En värdering definieras enligt Nationalencyklopedin som ”handlingen att sätta ett (positivt 

eller negativt) värde på något eller resultatet av att utföra en sådan handling” (Wiqzell & 

Malmquist 2012). Forskning kring var våra värderingar kommer ifrån har bedrivits sedan 

1900-talets början. Denna forskning har både skett på en individuell nivå samt på en 

samhällelig strukturell nivå. Förklaringen som flest forskare är överens om är att vi människor 

föds som hjälplösa barn som sedan socialiseras till en kulturell och social varelse. Under vår 

uppväxt formar vi grundläggande värderingar som har en stor betydelse för hur vuxenlivets 

värderingar sedan struktureras. Socialiseringen vi går igenom sker i relation till andra i ett 

sammanhang. Det allra främsta sammanhanget är familjen. Familjesammansättningar och 

dess funktioner ser olika ut världen över och i vilken familj man föds spelar en stor roll för 

resten av livet (Ungdomsstyrelsen 2003:20f). Johansson (2008:137) menar att den allmänna 

uppfattningen är att ungdomars värderingar är lika med framtidens värderingar vilket leder till 

ett ökat intresse för just ungas värderingar.  

2.1.1 Vad förändrar värderingar? 

Vad det är som förändrar värderingar brukar delas in i tre olika, men mycket sammanlänkade, 

förklaringsmodeller 

Tidsanda – den samhälleliga kontexten, vad som skiljer olika tidsperioder från varandra. 

Ålder – genom livet och livets faser får vi nya erfarenheter och möter nya kontexter som 

påverkar våra värderingar. 

Generation – generationers olika värderingar kopplat till olika uppväxtförhållanden under 

barn- och ungdomsåren. (Ungdomsstyrelsen 2003:21) 

Den första förklaringsmodellen, tidsanda, menar att varje generation växer upp i olika 

tidsperioder som i sin tur präglar dem och deras åsikter. Olika generationer har även 

namngetts och definitioner har gjorts om vad som präglar just dem och deras åsikter. 

Tidsandan och de samhälleliga villkor som råder just då präglar den generation som växer upp 

vilket påverkar deras skapande av värderingar. 

Ålder är en mycket väletablerad förklaringsmodell. Det innebär att det till exempel finns vissa 

beteenden som tillskrivs en viss ålder. Ett exempel kan vara att unga människor har större 

handlingsutrymme än vad vuxna har vilket gör att de kan komma undan med vissa beteenden 

som inte alls ses som accepterade av en vuxen människa. Under vår livscykel genomgår vi 

olika livsfaser och det finns forskning som påvisar att våra värderingar förändras beroende på 

vilken fas i livet vi befinner oss i. Detta är starkt sammankopplat med vilka erfarenheter vi 

besitter. Ett exempel kan vara att man under en livstid går från singel till gift till änka.  

http://www.ne.se/lang/v%C3%A4rde/346926
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I vårt samhälle finns det människor som förhåller sig till bland annat arbete på olika sätt på 

grund av att de är födda under olika decennier, de tillhör alltså olika generationer. Tanken på 

att olika generationer skall ha olika värderingar grundar sig även i att människors olika kön 

samt social klass har en stor betydelse för formandet av våra värderingar. 

Förklaringsmodellen som behandlar generation faller tillbaka på två samhällsvetenskapliga 

förklaringar. Dels att vi människor formas av den tidsperiod vi lever i och dels att man under 

vissa skeden i sitt liv är mer formbar än annars. Till exempel hävdas det att de politiska 

åsikter vi formar under vår ungdomstid också är dem vi bär med oss sedan som vuxna. Om 

man väljer att anamma detta tänkande kan man se ungdomar som en hjälp på vägen med att se 

in i framtiden. De åsikter och värderingar de har är också de som kommer att råda längre fram 

i tiden. 

Alla tre förklaringsmodellerna är starkt sammanlänkade med varandra och en gemensam 

nämnare är att de alla tre tar upp barndomen och ungdomstiden som en speciellt viktig tid då 

man anses vara mer formbar(Ungdomsstyrelsen 2003:21f).  

2.2 Arbete 

Alla former av liv hämtar på något sätt sitt uppehälle från sin omgivning. Det som skiljer oss 

människor från djuren är att vår form av arbete sker medvetet och är ändamålsstyrd till 

skillnad från det instinktstyrda arbete som djur utför. Det instinktstyrda beteendet är medfött 

till skillnad mot vår definition av arbete som är ett inlärt beteende (Braverman 1974:49f). 

Jonsson (1999:62) beskriver det så kallade sociala kontrakt som finns mellan samhället och 

dess medmänniskor. Vi människor är beroende av en kollektiv produktion av varor och 

tjänster och för att få ta del av dessa är vi hänvisade till strukturer av fördelning av dessa. För 

att detta skall fortsätta fungera krävs det att arbetskraften reproducerar sig själv. Jonsson 

(1999:62) menar att det i grund och botten är detta beroende som håller människor samman i 

olika samhällen. 

Zetterberg (1984 refererad i Jonsson 1999:63) har delat in moderniseringsprocessen av 

samhället i tre historiska faser där han visar hur våra värderingar påverkats av samhället och 

arbetslivets villkor. I jordbrukssamhället var försörjningens värderingar vanligast med 

nyckelord så som överlevnad och trygghet. Det man tjänade på sitt arbete stannade hos 

arbetaren. Det kan till exempel innebära att man odlade sin egen mat som man sedan åt upp. I 

industrisamhället var yttervärldsvärderingarna typiska med nyckelord så som solidaritet 

mellan arbetarna och effektivitet. De frukter som arbetet här bar med sig är av ekonomisk 

tillväxt som kan delas av alla. Det ansågs mycket viktigt att alla var engagerade i arbetet mot 

en ökad ekonomisk tillväxt. Välfärdsstatens värderingar präglas av empati och personlig 

utveckling. Arbetets skänker här frukter i form av lön men även arbetet i sig anses vara en 

frukt. Arbete skänker människorna en mening och en möjlighet till personlig utveckling och 

man arbetar för att uppnå livskvalitet och självförverkligande. Jonsson (1999:63) menar att 

det viktigt att se sambandet mellan värderingar och villkor och att vara medveten om att dem 

båda förändras allt eftersom tiden går. 

2.2.1 Varför arbetar vi? 

Friberg har utvecklat (1976 refererad i Karlsson 1986:101) en typologi över drivkrafter för 

mänskliga handlingar. Han menar att det finns fyra olika typer av incitament till människans 

handlande, tvång, materiella, normativa samt inherenta drivkrafter. De normativa 

incitamenten har han även delat in i ett antal undergrupper. 
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Figur 1. Fribergs incitaments typologi    

(Karlsson 1986:101) 

 

Karlsson (1986:101) har valt att applicera Frigbergs typologi på just arbetslivet för att kunna 

utläsa vad det är som driver oss till att arbeta. 

Tvång är en rakt igenom negativ drivkraft vilket bland annat kan innebära att man arbetar för 

att undvika svält. Tvång kan även anses vara inbyggt i samhällsstrukturen och det finns då 

inte några andra försörjningsmöjligheter. 

Materiella incitament innebär att man arbetar för de belöningar man kan skaffa sig tack vare 

arbetet. Detta kan till exempel vara konsumtion av produkter eller tjänster. Man arbetar för att 

få en lön efter sin prestation. 

De normativa incitamenten har Friberg delat in i två undergrupper, sociala och 

internaliserade. Dessa två är i sin tur uppdelade i ytterligare två undergrupper. De sociala 

incitamenten är riktade mot andra människor och kräver någon form av socialt stöd. Friberg 

menar att dessa är bland de starkaste vi känner och att de kan vara mycket betydelsefulla. De 

sociala incitamenten delas in i involvering och identifikation. Involvering innebär att man 

arbetar för att bli accepterad i en grupp eller för att höja sin status inom en grupp. Medan 

identifikation innebär en önskan att efterlikna en ledare. 

Den andra kategorin av de normativa incitamenten, de internaliserade, är inte beroende av den 

yttre sociala omvärlden så som de första utan de integreras med personligheten under 

socialiseringen. De internaliserade incitamenten delas upp i de som specifikt föreskriver 

rollbeteendet i en organisation (moraliska) respektive de som bottnar i en mer värdeinriktning 

(politiska). Fribergs benämning på den sista gruppen är egentligen ideologiska men Karlsson 

har valt att kalla dem politiska då han anser dem gå ut på att man skapar en medvetenhet om 

ett kollektivt problem samt att detta problem bör lösas på ett kollektivt plan. 

Det sista incitamentet, inherenta incitament, har till skillnad från de övriga med själva 

arbetsaktiviteten att göra. Människor arbetar då för att de finner arbetet i sig till exempel 

belönande och utvecklande (Karlsson 1986:101). 
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2.3 Unga vuxna 

Ungdomstiden har de senaste decennierna enligt många forskare förlängts och dagens unga 

anses vuxna allt senare. De unga etableras även allt senare på de olika ”marknaderna” som till 

exempel bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och äktenskapsmarknaden (Ungdomsstyrelsen 

1998:10). I Ungdomsstyrelsens studier (1998, 2003, 2007) har de delat upp de deltagande i 

deras studier i två grupper, unga samt vuxna. De har definierat de unga som de i åldern 16-29 

år och de vuxna som de i åldern 35-74 år. Att se på gruppen unga som en såpass stor grupp 

gör att gruppen blir allt mer heterogen och den rymmer många olika sorters människors och 

erfarenheter. Då jag i kommande stycken hänvisar till unga, unga vuxna eller ungdomar är det 

till denna stora grupp jag hänvisar om inget annat anges. 

2.3.1 När blir man vuxen? 

Ungdomsstyrelsen (1998, 2007) har i sina undersökningar bland annat undersökt när unga 

samt vuxna uppfattar att man blir vuxen. Svarsalternativen de deltagande fått välja på har 

sträckt sig från mer formella och demografiska kriterier som till exempel att bli myndig, flytta 

hemifrån och att bilda familj till mer existentiella aspekter som att ha funnit sin egen identitet 

och att kunna ta ansvar för sina egna beslut. För att kunna sätta en specifik ålder på när man 

blir vuxen bör att man utgå från de formella och demografiska kriterierna. Dock visar 

Ungdomsstyrelsens studier att de existentiella kriterierna värderas högt av både unga och 

vuxna i frågan.  

 

Figur 2. Andel som instämmer i påståendet: Man är vuxen när man… 

 

Värde 4 och 5 på en 5-gradig skala där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt. 

Redovisas i procent. (Ungdomsstyrelsen 2007:22) 
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Egenskaperna ”tar ansvar för sina egna beslut”, ”försörjer sig själv” och ”hittar sin identitet” 

var de svarsalternativ som allra flest ansåg ha en viktig betydelse för när man blir vuxen. 

Skillnaderna mellan de äldre och de yngres åsikter är inte jättestora. De äldre har en tendens 

att värdera samtliga svarsalternativ högre än de yngre. De största skillnaderna finns på 

faktorerna ”vet vad man vill med sitt liv”, ”är klar med sin utbildning” och ”hittar sin 

identitet” där instämmer de vuxna i betydligt högre grad än de unga. 

2.3.2 Dagens unga vuxna – vilka är det? 

Vi har i det tidigare stycket sett att det är relativt svårt att definiera övergången till vuxenlivet 

och peka ut när den exakt sker. Detta leder till att gruppen unga vuxna definieras som en 

relativt stor grupp som blir en allt mer heterogen grupp (Johansson 2008:167). Arnell 

Gustafsson (2003:113) menar att den utdragna ungdomsperioden är ett resultat av det 

välfärdssamhälle vi lever i idag. Unga människor kan idag kosta på sig en större frihet jämfört 

med tidigare generationer men den senarelagda etableringen på till exempel arbetsmarknaden 

beror även på att de unga utsätts för en ofrivillig arbetslöshet samt en instabil marknad med 

tillfälliga jobb. 

Åldersgrupperna som idag räknas till de unga vuxna är de födda på 1980- och 90-talet. Just 

generationen som är född under 1900-talets slut brukar ofta kallas för Generation Y. Y:et 

respresenterar y:et som finns i engelskans ord för varför, why (Pihl 2011:31). Pihl (2011:31) 

menar att Generation Y är den första generationen som vuxit upp i ett ständigt 

kommunicerande samhälle där individer marknadsför och profilerar sig själva. Hon menar att 

de är uppvuxna i ett materiellt samhälle som präglats av välfärd. Pihl (2011:37f) beskriver hur 

dagens unga vuxna har vuxit upp i en värld där alla skall vinna och det är fult att peka ut 

någon som förlorare. Hon tar ett exempel från gymnasieskolan där även dem vars betyg inte 

är fulldugliga står och viftar med studentmössan på examensdagen. Hade det varit några 

decennier tidigare hade de fått smita ut bakvägen och vänta på att få gå om ett år. Pihl 

(2011:39) menar att dagens unga vuxna har blivit skyddade mot motgångar och obehagliga 

känslor i all mån som gått. Detta har bland annat resulterat i att anledningarna till att unga 

människor söker psykisk hjälp är av en helt annan karaktär än tidigare generationer. De unga 

har skyddats av sina föräldrar och många har inte behövt utföra en enda hushållssyssla innan 

de senare tonåren vilket är en stor skillnad gentemot tidigare generationer. Tack vare internet 

och annan media har Generation Y uppfattningen om att deras möjligheter är nästintill 

oändliga och många upplever en stor frustration när de märker att de måste börja i botten på 

en karriärkedja. Pihl (2011:42ff) radar upp en rad olika egenskaper som präglar generationen. 

Jag har valt att beskriva några av dessa egenskaper som är relevanta för denna uppsats. 

Illojala. Dagens unga vuxna väljer arbetsplats efter sina egna behov och byter mer än gärna 

arbetsplats om utvecklingen inte sker i den riktning eller det tempo som de önskar. Så länge 

de finner att arbetet ger dem något stannar de om de inte upptäcker att det finns något bättre 

hos någon annan arbetsgivare. 

Individualister. De unga är måna om sig själva och många vill synas och dela med sig av sig 

själva. Deras primära fokus ligger på dem själva och inte på gruppen vilket gör att de ofta 

funderar över vad de har för personlig vinning i att utföra en uppgift när de ombeds om det. 

Arbete är ett intresse. Generation Y ser arbetet som ett sätt att förverkliga sig själva på. De 

anser att ett arbete skall vara kul och arbetskamraterna får mer än gärna bli en del av 

privatlivet. Arbetsuppgifterna skall gärna vara en del av det personliga intresset och det skall 

vara en del av den personliga identiteten. 

Pengafokuserade. Den yngre delen av de unga vuxna anses vara betydligt mer fokuserade på 

att tjäna pengar. Många har vuxit upp med en viss livsstil och vill inte se att denna skall 

försämras på något sätt. 
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Värderar ansvar. De unga vuxna vill gärna ha arbeten där de har ett tydligt ansvar över 

någonting. De ogillar däremot när någon misstror eller dubbelkollar upp vad de gjort vilket 

gör att deras engagemang sviktar. Blir de däremot frågade om råd, involverade i 

beslutsprocesser eller något liknande så föds en form av lojalitet. 

Kräsna. Dagens unga vuxna har många gånger fått höra att de har alla möjligheter i världen 

vilket gör att de idag är ganska kräsna över vad de skall arbeta med. De gör ibland anspråk på 

avancerade tjänster innan de anses redo och de tackar ofta nej om de upplever att det inte 

passar dem. 

Ifrågasättande. Vilket kommit upp lite i tidigare punkter är dagens unga vuxna mycket 

ifrågasättande när de till exempel ombeds att utföra vissa arbetsuppgifter. De vill gärna ha 

klara skäl till varför de skall utföra det samt en förklaring till hur deras bidrag kommer att 

påverka helheten (Pihl 2011:42–52).  

Precis som Pihl (2011) menar Lindgren et al (2005:34) att dagens unga är individualister. De 

upplever dock att man kan dela in individualismen i två delar, på ett personligt plan samt på 

ett samhälleligt plan. Dessa två är skilda och Lindgren et al menar att det främst är den 

personliga individualismen som finns utbredd bland dagens unga. Detta visar sig bland annat 

genom att unga känner en ökad självtillit, de upplever sig ha möjligheten att fatta sina egna 

beslut och de litar på sitt eget omdöme. Det visar sig även i ett ökat fokus på 

självförverkligande, de unga väljer att fokusera på det de upplever som viktigt och som ger 

deras liv en mening. 

2.4 Unga vuxna och arbete  

Arbetsmarknaden har historiskt sett förändrats väldigt mycket för unga människor. Under 

jordbrukssamhället var arbetslivet i mångt och mycket integrerat och barn arbetade 

tillsammans med de vuxna. Under tiden de arbetade socialiserades de unga in i de vuxnas 

värld, pojkarna i männens och flickorna i kvinnornas. I industrisamhället ingick en kortare 

skolgång för arbetarklassens barn och en betydligt längre för unga välbärgade män. Trots 

skolgången var fortfarande de unga ute i arbetslivet tidigt och det var inte ovanligt att 13 

åringar utförde samma arbete som de vuxna. Skolan kom att få en större roll under 1900-talet 

för både unga kvinnor och män (Arnell Gustafsson 2003:113ff) och det är idag fler kvinnor än 

män som börjar studera vid högskola eller universitet (Ungdomsstyrelsen 2010:36). 

2.4.1 Unga vuxna och arbetsmarknaden 

Under 1900-talets slut märktes en stor skillnad på ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

Under mitten på 1970 talet arbetade 40 procent av kvinnorna respektive 60 procent av 

männen i åldern 16-19 år heltid. År 2002 var det däremot åtta procent av kvinnorna samt elva 

procent av männen i samma åldersgrupp som arbetade heltid. Under samma tidsperiod har 

andelen som arbetar deltid ökat markant (Arnell Gustafsson 2003:114f). Enligt Statens 

Offentliga Utredningar (2006:102) är etableringsåldern på arbetsmarknaden cirka 28 år. De 

menar att det tar cirka sju år innan de unga får en fast förankring på arbetsmarknaden. Fram 

tills denna har de studerat, arbetat med temporära arbeten eller varit arbetslösa.  

En förklaring till varför ungdomstiden har förlängts och varför de unga inte längre finns i 

arbetskraften i samma utsträckning menar Arnell Gustafsson (2003:118f) är för att 

utbildningstiden förlängts. 1972 var det endast 39 procent av 18-åringarna som gick på 

gymnasiet medan det år 2002 var 91 procent. Det är även allt fler som väljer att studera vidare 

på högskola och universitet. Utbildningstidens förlängning skulle även kunna förklara varför 

andelen deltidsarbetande har ökat då många väljer att arbeta extra under tiden de studerar 

(Arnell Gustafsson 2003:18f). 
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Dagens unga upplevs ha en större frihet än tidigare generationer. Detta innefattar även en 

annan sorts valfrihet. I denna valfrihet ingår det bland annat att man skall göra ett yrkesval 

(Arnell Gustafsson 2003:119). Dagens unga har växt upp i ett välfärdssamhälle där det funnits 

en ekonomisk grundtrygghet i kombination med att många familjer haft en hög ekonomisk 

standard vilket har lett till att många unga har utvecklat tankarna kring att arbete skall ge 

något mer än bara en grundläggande trygghet. Det innebär inte att pengar anses oviktiga utan 

snarare att de tas förgivet. (Arnell Gustafsson 2003:131). Uppfattning om att det anses viktigt 

att hitta just det yrke som är rätt för dig har ökat. Förmågan att påverka sin egen framtid ses 

som positiv men kan också ses som en belastning för de unga då denna leder till att många 

skjuter upp beslutsfattandet och ägnar sig åt något annat under tiden vilket leder till att de 

etableras allt senare på arbetsmarknaden (Arnell Gustafsson 2003:119f). 

Arnell Gustafsson (2003:116) som i sin tur refererar till Schröder(1995) menar att det under 

1970-talet skedde ett brott i utvecklingen av ungas yrkesstruktur. Fram till dess ökade andelen 

unga som arbetade inom kvalificerade yrken men från och med 1970 vände dessa siffror och 

de unga arbetar sedan dess allt mer inom oklassificerade arbetaryrken. 

En stor utveckling av arbetslösheten har skett och det är tydligt att den yngre åldersgruppen 

har drabbats hårdare än de äldre åldersgrupperna. Detta kan förklaras med att unga människor 

i regel är nya på arbetsmarknaden och på så vis mer beroende av konjunktursläget. Då ett land 

befinner sig i en lågkonjunktur och efterfrågan på arbetskraft minskar är det oftast de nya 

grupperna på arbetsmarknaden som drabbas först (Arnell Gustafsson 2003:116). Forskning 

visar att de unga som är arbetslösa har en sämre självuppskattad hälsa än de som arbetar. Den 

självuppskattade hälsan innebär till exempel upplevd trötthet, huvudvärk, sömnsvårigheter 

eller nedsatt psykisk hälsa (Ungdomsstyrelsen 2010:81). 

En grupp med unga som ökade markant mellan 1990-talet och början på 2000-talet är de 

inaktiva. Gruppen inaktiva är de som varken arbetar, studerar, är arbetslösa eller de som inte 

aktivt söker jobb. Denna grupp klassas varken som arbetslösa eller anses höra till 

arbetskraften. Anledningar som tagits upp då man studerat gruppen inaktiva är bland annat att 

de inte anser det finnas lämpliga jobb att söka, att de inte kommit sig för att söka jobb eller att 

de tror sig ha mycket små chanser att få ett arbete och låter därför istället bli att söka några.  

Sammanfattningsvis kan man se att den inaktiva gruppen unga har ökat tillsammans med de 

som arbetar deltid samt att unga befinner sig på en arbetsmarknad med relativt hög 

arbetslöshet samt med okvalificerade arbeten (Arnell Gustafsson 2003:116f). Många unga 

befinner sig i denna position ofrivilligt och vill inget annat än att ha ett fast arbete. Det finns 

dock även dem som befinner sig här frivilligt genom att de extraarbetar samtidigt som de 

studerar eller att de till exempel arbetar för att spara ihop pengar inför att kunna resa. 

Gemensamt befinner de sig dock på något som Arnell Gustafsson kallar för en 

övergångsarbetsmarknad. De befinner sig här temporärt för att sedan gå vidare mot något 

annat. Arnell Gustafsson väljer att kalla denna övergångsarbetsmarknad för en 

ungdomsarbetsmarknad (2003:118).  

2.4.2 Konsekvenser 

Att unga idag kommer in på arbetsmarknaden allt senare får konsekvenser. En av 

konsekvenserna är att allt fler bildar familj senare idag än tidigare. Förstföderskan var år 1970 

24 år medan hon idag är närmare 30 år (SCB 2011) . Att kvinnor får barn allt senare i livet 

kan även bidra till att åldersgrupperna blir mindre då barnlösheten ökar. Kvinnor som får barn 

senare i livet hinner i regel inte heller föda lika många barn som tidigare generationer kan ha 

gjort. Detta leder i sin tur till att arbetskraften i mindre utsträckning reproducerar sig själv 

(Arnell Gustafsson 2003:120). 
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Forskning visar att ungas hälsoutveckling haft en sämre utveckling sedan 1990-talet jämfört 

med andra åldersgrupper. Det är främst den psykiska ohälsan som har ökat bland ungdomar. 

Den självupplevda psykiska ohälsan som till exempel ångest, oro och ängslan har ökat men 

det har även blivit vanligare att unga behandlas på sjukhus för ångesttillstånd eller 

depressioner. Det är oklart varför den psykiska ohälsan har blivit allt vanligare men 

Socialstyrelsen menar att det kan bero på att levnadsvillkoren för unga avsevärt har 

förändrats. Idag har unga mycket sämre möjligheter till att få ett heltidsjobb jämfört med för 

20 år sedan och de hävdar att många av dagens unga studerar vidare trots att de kanske hellre 

hade velat ha ett heltidsjobb. Det är dock oklart om detta faktiskt har ett samband med det 

ökande psykiska ohälsan (SOU 2006:77). 

2.5 Värdering av arbete 

Då man skall studera en grupps värderingar eller attityder gentemot arbete är det viktigt att 

definiera vad exakt det är man menar. Johansson et al (1996:3) redogör för tre olika begrepp 

som alla är kopplade till en värdering av arbete. Dessa tre begrepp är: 

arbetets mening – en generell värdering av arbete 

arbetsengagemang – värderingen av ett speciellt arbete samt 

organizational commitment – värdering av den egna organisationen som helhet. 

(Johansson et al. 1996:3) 

Eriksson (1998:157) har utgått ifrån Johanssons (Johansson et al 1996) studie och upprättat en 

tabell där hon kombinerat dessa tre begrepp med arbetets absoluta centralitet och arbetets 

relativa centralitet. Arbetets absoluta centralitet innebär att man undersöker arbetets betydelse 

utan någon speciell jämförelse medan arbetets relativa centralitet innebär att man sätter 

arbetets betydelse i relation till andra livsområden. 
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Det egna arbetet 

 

Absolut inställning 
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Vad är ett bra arbete? 
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som en betydelsefull 

metarbetare? 

 

Arbetar man bara för 

pengar eller för att det 

är något särskilt med 
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hur kommer arbete in 

där? 

  

Hur mycket får arbete 

inkräkta på övrigt liv? 
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mest- arbetstiden eller 

tiden utanför arbetet? 

 

Figur 3. Inställning till arbete på olika nivåer (Eriksson 1998:158) 
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I min empiriska undersökning har jag tagit fasta vid de två punkterna arbete generellt sett 

samt det egna arbetet. 

2.6 Teorier samt förklaringsmodeller  

Jag kommer nu att redogöra för befintliga teorier samt modeller som jag finner intressanta 

och användbara i min studie. Jag börjar med att redogöra för den så kallade krav- och 

kontrollmodellen. Sedan redogör jag för fyra framarbetade inställningar till arbete och 

slutligen fyra olika typer av arbetstagare samt vad som karaktäriserar dem. 

2.6.1 Krav- och kontrollmodellen 

En känd modell inom arbetsvetenskaplig forskning är krav- och kontrollmodellen. Modellen 

är utvecklad för att beskriva hur faktorer i arbetet påverkar människors upplevda arbetsvillkor. 

Utgångspunkten i modellen är att de upplevda arbetsvillkoren påverkas av omfattningen av de 

krav arbetet ställer på den anställde samt de möjligheter den anställde har till att kontrollera 

sitt arbete. Med en kombination av höga respektive låga krav samt hög respektive låg kontroll 

har Karasek (1979 refererad i Eriksson 1998:37f) utformat en modell. Relationen mellan 

nivåerna av egenkontroll samt krav bildar fyra sorters arbeten: aktiva arbeten, passiva arbeten, 

högstressarbeten samt lågstressarbeten. I modellen har Karasek även valt att placera in en 

stressdiagonal samt en aktivitetsdiagonal.  

 

 
Figur 4. Krav- och kontrollmodellen 

(Eriksson 1998:37) 

 

Kraven som Karasek syftar på består av de krav som ställs på individen för att denne skall 

kunna genomföra sitt arbete. Dessa krav består av både fysiska krav samt psykiska krav. 

Fysiska krav kan utgöras av huruvida det krävs en fysisk ansträngning för att klara av jobbet 

eller inte eller om man utsätts för risker i arbetet till exempel i form av föroreningar. De 

psykiska kraven kan till exempel bestå av huruvida arbetstiden är tillräcklig för att den 

anställde skall kunna utföra arbetet eller om arbetet är monotont. Kontrollen i arbetet är 

uppdelad i två olika delar, arbetets kvalifikationsgrad samt möjligheten till att själv fatta 

beslut. Arbetets kvalifikationsgrad innebär bland annat hur möjligheterna till att utvecklas och 

lära sig nya saker ser ut. Den andra delen handlar om i vilken mån den anställde kan påverka 

sin egen arbetssituation genom att själv bestämma över arbetets upplägg men även i hur stor 

omfattning den anställde kan påverka verksamheten som helhet. Ju längre ut på 

stressdiagonalen ett arbete befinner sig desto större är glappet mellan arbetskrav och 
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möjligheten till kontroll. Detta leder till en större risk för ohälsa i arbetet då Karasek menar att 

det är viktigt med en balans mellan arbetskrav och kontroll. Följer vi istället 

aktivitetsdiagonalen blir inget arbete skadligt utan de blir snarare än mer intressanta och 

utvecklande. Det som skiljer de arbeten som anses bäst från dem som anses sämst är graden 

av kontroll i arbetet (Eriksson 1998:38). 

Krav- och kontrollmodellen kompletterats ofta med ytterligare en dimension som påverkar de 

upplevda arbetsvillkoren, socialt stöd. Det sociala stödet kan komma från olika håll men man 

syftar oftast främst på stödet från överordnade samt medarbetare. Det sociala stödet kan te sig 

på olika sätt bland annat i form av feedback, samarbete samt att man känner sig omtyckt 

(Anderson Snyder et al 2008). 

2.6.2 Fyra inställningar gentemot arbete 

Goldthorphe et al (1971) har framarbetat tre idealtypiska attityder gentemot arbete. Dessa tre 

attityder kallas för det instrumentella, det solidariska och det byråkratiska förhållningssättet. 

Det instrumentella förhållningssättet innebär att de arbetande har en attityd där de enbart ser 

arbetet som ett medel. De fokuserar på arbetets ekonomiska förtjänster och dessa arbetstagare 

är ”ekonomiska människor” i förhållande till arbetsplatsen vilket innebär att de väger vinster 

och förluster mot varandra. Så länge vinsterna överväger förlusterna är de anställda lojala mot 

arbetsgivarna. Arbetet i sig är för dessa arbetstagare inte viktigt och de drar en skarp gräns 

mellan sitt arbete och sin fritid. Det är även på fritiden som dessa människor förverkligar sig 

själva och fritiden ses som ett projekt, inte arbetet. 

Det solidariska förhållningssättet innebär att den anställde värderar arbetet som ett centralt 

livsintresse. Arbetet ses som meningsfullt genom att den anställde involveras i en grupp och 

upplever känslor av gemenskap. Det finns två typer av människor inom det solidariska 

förhållningssättet. Den ena gruppen upplever en stark lojalitet mot själva företaget medan den 

andra gruppen upplever en lojalitet till själva arbetsgruppen. Gränsen mellan fritid och arbete 

är hos den anställde med det solidariska förhållningssättet diffusare och i många fall följer de 

sociala relationer från arbetsplatsen även med in på fritiden. 

Det byråkratiska förhållningssättet innebär att de anställda känner en plikt att utföra sitt arbete 

gentemot organisationen. De anställda känner en stark lojalitet mot organisationens 

målsättningar och de känner en moralisk drivkraft. I utbyte efterfrågar de anställda med det 

byråkratiska förhållningssättet en karriär. Karriären ses som ett livsprojekt vilket gör att det 

inte finns tydliga gränser mellan arbete och fritid (Berglund 2001:56f). 

 

Berglund (2001:60f) menar att det finns två tydliga linjer i Goldthorpes typologi, karriär och 

lön. Utifrån det har Berglund upprättat en tabell dit han även placerat ett fjärde 

förhållningssätt, det individualistiska förhållningssättet. Dessa fyra förhållningssätt gentemot 

arbete kan man enligt en teoretisk synvinkel förvänta sig att finna då man undersöker 

människors attityder till arbete. 
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Den solidariska och den byråkratiska attityden baseras på en värderationell logik. Den 

värderationella logiken innebär att värderingar och handlingar är enhetliga med de som finns 

inom organisationen. Skillnaden mellan dem är att den solidariska attityden eftersträvar lön 

medan den byråkratiska attityden eftersträvar en karriär. Under den målrationella kategorin 

finns den individualistiska och instrumentella attityden. Människor med dessa två 

inställningar utgår ifrån privata målsättningar och de är inte bundna till organisationens 

värderingar i samma utsträckning som de värderationella inställningarna. Skillnaden mellan 

den individualistiska och den instrumentella attityden är den samma som för de två 

föregående attityderna. Den individualistiska arbetar för att uppnå en karriär medan den 

instrumentella arbetar för att få en lön (Berglund 2001:77). 

När Berglund (2001:97) sedan vände sig till empirin upplevde han sig finna fyra 

förhållningssätt som liknar de tidigare fyra teoretiska förhållningssätten men som inte 

motsvarar dem helt. Dessa fyra attitydmönster benämner han som materiellt, instrumentellt, 

alturistiskt och individualistiskt. 

Den materiella orienteringen kännetecknas av att man värderar en hög inkomst och 

möjligheter till en karriär. De poängterar vikten av att ett arbete skänker status och ett gott 

anseende (Ungdomsstyrelsen 2004:12) Den materiella orienteringen liknar det byråkratiska 

förhållningssättet på så sätt att man värderar möjligheten till karriär. Dock vet inte Berglund 

(2001:97) om även detta synsätt inkluderar någon form av pliktkänsla eller lojalitet gentemot 

organisationen. 

Den instrumentella orienteringen liknar Goldthorpes instrumentella inställning där man ser 

arbete som ett sätt att få lön. Berglund (2001:97) menar att de med den instrumentella 

orienteringen enbart arbete för att få pengar och de skulle inte uppskatta att ha ett arbete om 

de inte behövde det. 

Den alturistiska orienteringen poängterar vikten av sociala egenskaper som till exempel bra 

arbetskamrater och ett bra arbetsklimat (Ungdomsstyrelsen 2004:12). Det anses också viktigt 

att arbetet är nyttigt för samhället och att man kan hjälpa andra människor. Berglund 

(2001:97) menar att den alturistiska attityden inte direkt kan kartläggas som en aspekt av den 

solidariska inställningen men menar att den motsäger inte heller denna. 

Den individualistiska orienteringen kännetecknas av en önskan om personlig utveckling och 

självförverkligande (Ungdomsstyrelsen 2004:12) samt poängterar vikten av inflytande i 

arbetet (Berglund 2001:98). 
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Figur 5. Berglunds teoretiska attityder gentemot arbete 

(Berglund 2001:77) 
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2.6.3 Frihet eller trygghet? 

Lindgren et al (2005:112) upplever att det främst är två dimensioner som skiljer människors 

åsikter kring arbete åt, frihet jämfört med trygghet samt hängivenhet jämfört med belöning. 

De menar att den generella trenden är att vi går från ett samhälle där trygghet har prioriterats 

till ett samhälle där friheten istället hamnar i fokus. Det är främst de unga människorna som 

prioriterar frihet medan de äldre fortfarande håller fast vid tryggheten. De upplever att det inte 

finns en lika tydlig trend mellan hängivenhet och belöning. Det finns dock en tendens att män 

prioriterar belöningar medan kvinnor prioriterar hängivenhet. Lindgren et al (2005:112f) har 

konstruerat fyra olika arbetstagare genom att använda sig av de två ovannämnda 

dimensionerna.  

 

Figur 6.  Fyra typer av anställda    

(Lindgren et al 2005:113) 

 

Jag har valt att inte översätta namnen på dessa fyra typerna av anställda för att undvika 

eventuella misstolkningar från min sida. Lindgren et al (2005:113) menar att vi ser allt färre 

”employees” på arbetsmarknaden och att denna snart kommer att domineras av de två 

grupperna som prioriterar frihet, ”mercenary” och ”volunteer”. 



20 

 

 

Figur 7. Åsikter som karaktäriserar de fyra typerna av anställda 

 (Lindgren et al 2005:114) 

 

Unga vuxna i de nordiska länderna rör sig snabbt mot frihet och hängivenhet. De tycker sig 

kunna se skillnader mellan invånarna i de olika länderna där till exempel de unga i Finland är 

dem som är mest intresserade av stora belöningar medan danskarna värderar friheten högst. 

Norskarna prioriterar istället hängivenhet och trygghet medan svenskarna har en tendens att 

vilja ha lite av allt men de ligger dock närmare hängivenhet än belöning (Lindgren et al 

2005:115). 

2.7 Resultat av tidigare forskning 

Arbetet är en central del i våra liv men då människor ombeds att värdera arbete tillsammans 

med andra livsområden som till exempel familj och vänner värderas det inte högt 

(Ungdomsstyrelsen 2003:96). I Ungdomsstyrelsens(2003:80f) studie ombads de deltagande 

att rangordna fem alternativ som svar på frågan om vad som ger livet mest mening. De fem 

alternativen var arbete, studier, fritid, familj och vänner. Totalt sett värderades familjen allra 

högst medan arbete hamnade näst sist i rangordningen följt av studier. De som värderade 

arbete allra högst var högre tjänstemän medan de studerande var dem som värderade det lägst. 

Då man jämför värderingen av arbete kan man utläsa såväl åldersskillnader, könsskillnader 

samt ursprungsskillnader. Män har i studien värderat arbete högre än kvinnor. Likaså har de 

äldre åldersgrupperna värderat arbete högre än de yngre. Arbete värderas även högre av de 

deltagande som är födda utanför Sverige än de som är födda i Sverige. 
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Eriksson (1998:162) har också funnit att arbete inte värderas lika högt då det sätts i relation 

till andra livsområden. I studien har de deltagande fått välja ut tre av åtta olika påståenden 

som svar på frågan vad som är viktigast i livet. Majoriteten av de deltagande (53 procent) har 

inte valt att inkludera arbete i dessa tre svar. Det är fler kvinnor än män som ansett arbete vara 

en av de tre viktigaste sakerna i livet. Då Eriksson (1998:162) enbart tittat på gruppen unga 

har dock resultatet varit tvärtom. Där är det männen som finner arbete viktigare än kvinnor.  

 

I Johanssons et al (1996:12) studie ombads de deltagande att fördela 100 poäng över fem 

områden där det man upplever som viktigast skall få mest poäng. Deltagarna kunde välja på 

områdena, fritid, föreningsliv, arbete, religion samt familj. Även i denna studie värderades 

familjen allra högst medan arbete här värderades som nummer två tätt följt av fritiden. En 

skillnad vid faktorn ålder kunde även här utläsas. De under 30 år hade en tendens att inte 

värdera arbete lika högt som äldre åldersgrupper. Johansson et al (1996:23) menar dock att de 

deltagande generellt värderar arbete högt och att resultatet är likvärdigt med resultat från 

andra jämförbara västländer. 

Hedenus (2011) har undersökt huruvida människor som vunnit stora ekonomiska summor har 

förändrat sina arbetssituationer eller inte efter vinsten. Hennes resultat visade att människor i 

stor utsträckning inte har valt att förändra sin arbetssituation. Detta har delvis berott på att det 

inte funnits någon deltidstjänst ledig eller att de inte velat öka arbetsbördan på sina kollegor. 

Äldre människor har i större utsträckning slutat att jobba helt jämfört med de yngre.  

 

Theandersson (2000:139) har forskat kring hur olika faktorer i och utanför arbetet påverkar 

anställdas inställning till arbete. En central fråga i hans studie har varit vilken inställning det 

är som dominerar, den instrumentella som ser arbete som en ren och skär försörjningskälla 

eller då man anser arbetet ha ett egenvärde. Theandersson (2000:145f) har funnit att en 

instrumentell syn på arbete är vanligare hos arbetare än hos tjänstemän. Det finns flera 

möjliga förklaringar till detta menar han. Det skulle bland annat kunna vara så att olika 

grundvärderingar och åsikter gör att människor dras till och väljer olika yrken. En annan 

förklaring är att den ekonomiska situationen ofta ser olika ut hos arbetare och tjänstemän 

vilket gör att arbetare lägger en större vikt vid lönen. Arbetare har generellt sett i lägre grad 

uttryckt att de prioriterar arbetets egenvärde. Det är dock vissa delar inom arbetets egenvärde 

som de anser vara mycket viktiga, exempel på dessa är arbetskamrater och att arbetet skall 

vara viktigt för andra människor. Tjänstemän har istället prioriterat hög autonomi samt 

arbetsglädje. Theandersson (2000:146f) menar att detta skulle kunna förklaras med att 

arbetare har arbetsuppgifter som ofta inte anses stimulerande vilket i sin tur leder till att vikten 

av goda arbetskamrater ökar. Då man jämför utbildningsnivå åt har det även där funnits 

åsiktsskillnader. Lön, kamratskap och anställningstrygghet värderas högre av lågutbildade och 

högt utbildade prioriterar istället möjligheter till karriär samt poängterar vikten av utvecklande 

och varierande arbetsuppgifter. Theandersson anser sig kunna förklara dessa skillnader med 

att man genom utbildning förvärvar normer där vikten av arbetets egenvärde betonas. 

Människor som betonar vikten av arbetets egenvärde har också en större tendens att utbilda 

sig jämfört med dem som en instrumentell syn på arbete.  

Theandersssons (2000:149f) studie visar att de äldre värnar mer om anställningstrygghet samt 

att arbetet skall vara viktigt för andra medan de yngre istället värderar arbetskamrater, 

intressanta arbetsuppgifter samt goda möjligheter till att utvecklas. De yngre visade sig också 

vara mer benägna att flytta för att få ett jobb till skillnad från de äldre. Åsiktsskillnaderna 

relaterade till ålder tror Theandersson kan bero på att generationer växer upp i samhällen med 

olika förutsättningar. Han menar att vi gått från ett samhälle där gemenskap och kollektivet 

har betonats till ett samhälle som istället fokuserar på individen. De äldre anses ha en sämre 
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ställning konkurrensmässigt på arbetsmarknaden vilket kan vara en förklaring till varför de i 

större utsträckning uppskattar anställningstrygghet. 

 

Berglund (2001:287) finner att unga i större utsträckning har en materialistisk inställning till 

arbete gentemot de äldre åldersgrupperna. Det skulle kunna förklaras med att möjligheterna 

till en karriär minskar allt efter att man blir äldre. Den individualistiska inställningen har 

Berglund funnit är starkast hos de åldersgrupperna som befinner sig någorlunda i mitten. Den 

var låg hos de i åldern 18 till 29 år och ökade sedan hos de två följande åldersgrupperna för att 

sedan minska igen.  

 

I Ungdomsstyrelsens studier (1997, 2003:66ff) har de deltagande ansett en bra chef och 

ledning vara den allra viktigaste egenskapen i ett arbete. Denna egenskap har tätt följts utav 

trevliga arbetskamrater och en bra arbetsmiljö. Dessa tre egenskaper har värderats väldigt 

högt oavsett åldern på de deltagande. Av arton egenskaper är det tre som de unga värderat 

betydligt högre än de äldre. Dessa tre egenskaper är att det finns möjligheter till 

internationella kontakter, att det finns goda möjligheter att göra karriär och bli chef samt att 

det är en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. I likhet med andra resultat har de funnit att 

vikten av karriärmöjligheter minskar allt eftersom åldern stiger. De äldre åldersgrupperna 

betonar vikten av trygghet i större utsträckning än de yngre. Tryggheten yttrar sig i form av 

egenskaper som att arbetet är på hemorten, fast anställning samt att arbetet går att kombinera 

med hem och barn. De värderar även de egenskaper som rör innehållet i arbetet högre än de 

yngre. Detta menar Carle (2003:83) kan bero på att de äldre i större utsträckning har 

erfarenhet från arbetsmarknaden jämfört med de yngre. Detta leder i sin tur att de därför 

uppskattar arbetets innehåll på ett annat sätt jämfört med de oerfarna. De äldre värderar även 

egenskapen att arbetet skall ske i team högre än de unga (Ungdomsstyrelsen 2003:66).  

2.8 Kortfattad sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Jag skall nu kortfattat redogöra för det som ni precis läst för att underlätta övergången till 

kommande kapitel. 

Jag inledde kapitlet med att redogöra för vad värderingar är samt tre teorier för hur de 

förändras. Samtliga teorier tar upp barndomen och ungdomstiden som en speciellt viktig tid 

då grundläggande värderingar formas (Ungdomsstyrelsen 2003). Jag gick sedan vidare med 

att beskriva hur alla former av liv hämtar sin försörjning från sin omgivning (Braverman 

1974) samt hur samhället är beroende av att vi arbetar och att arbetskraften reproduceras 

(Jonsson 1999).  Zetterberg (1984) menar att våra värderingar och vår syn på arbete har 

förändrats i och med att det samhälle vi lever i har förändrats. Jag redogör för de historiska 

faser som han delat upp moderniseringprocessen av vårt samhälle i och vad som präglat dem. 

Detta för att styrka det Jonsson (1999) menar, att det är viktigt att se samband mellan 

arbetslivets villkor samt människors värderingar. Som en förklaring till frågan varför vi 

arbetar har jag valt att redogöra för Fribergs (1976) incitamenttypologi. Hans modell är 

utvecklad för att förklara våra mänskliga handlanden och för att se vad det är som driver oss. 

Karlsson (1986) har i sin tur valt att placera denna förklaringsmodell på arbetslivet för att få 

möjliga förklaringar till vad det är som driver människor till att arbeta. 

I nästa stycke har jag bekantat mig mer med den grupp jag valt att studera, de unga vuxna. Jag 

har visat att det idag är en relativt stor grupp som benämns som unga vuxna och att peka ut 

exakt när man blir vuxen är väldigt svårt (Ungdomsstyrelsen 2003). Jag har sedan försökt att 

bena ut vilka de unga vuxna idag är. De som klassas som dagens unga vuxna, vilka också 

brukar kallas för generation y (Pihl 2011), är de individer som är födda på 1980- och 90-talet. 



23 

 

Denna åldersgrupp beskrivs bland annat som individualister samt ständigt ifrågasättande (Pihl 

2011). Lindgren et al (2005) menar att de unga vuxna främst är individualister på ett 

personligt plan vilket resulterar i att de bland annat har stort förtroende för dem själva samt 

enbart vill fokusera på det som de upplever som meningsfullt. 

Jag fortsätter sedan med att beskriva hur situationen på arbetsmarknaden historiskt har 

förändrats för unga människor. De unga vuxna etableras allt senare på arbetsmarknaden vilket 

kan vara ett resultat av bland annat ett ökat studiedeltagande (Arnell Gustafsson 2003). Jag 

har också redogjort för vilka konsekvenser den senarelagda etableringen på arbetsmarknaden 

bär med sig. Det har bland annat lett till att det föds färre barn då kvinnor idag får sitt första 

barn vid en högre ålder än tidigare. De ungas psykiska ohälsa har ökat vilket Socialstyrelsen 

(2006:77) menar delvis kan bero på att villkoren på arbetsmarknaden har förändrats för de 

unga. Detta är dock inget som kan bekräftas. Forskning visar däremot att högutbildade har ett 

större deltagande på arbetsmarknaden än lågutbildade (Arnell Gustafsson 2003). Detta gör att 

om den senarelagda etableringen på arbetsmarknaden är på grund av studier så kan detta 

kompensera denna.  

Jag beskriver sedan hur det gjorts en uppdelning av uttrycket värdering av arbete för att 

förtydliga vad det exakt är man undersöker. Jag har sedan valt att ha med en tabell från 

Eriksson (1998) som är inspirerad av Johansson et als (1996) studie där hon skiljt på arbetets 

absoluta centralitet och arbetets relativa centralitet. Skillnaden mellan dessa två är att man i 

den absoluta centraliteten undersöker arbetets värde utan någon speciell jämförelse medan 

man i den relativa centraliteten sätter arbete i relation till andra områden. Detta anser jag 

hjälpa mig i utformningen av min empiriska undersökning. 

Jag redogör sedan för den så kallade krav- och kontrollmodellen(Eriksson 1998) där 

möjligheten till kontroll i sitt arbete sätts i relation till de krav arbetet ställer på den anställde. 

Kombinationen av dessa två påverkar hur den anställde upplever sina arbetsvillkor. Efter det 

har jag redogjort för Berglunds (2001) framställande av fyra olika inställningar till arbete. 

Han har utgått ifrån Goldthorpes (1971) tre attityder som han kompletterat med en fjärde. De 

fyra inställningarna baseras dimensionerna karriär och lön samt mål- och värderationell. Då 

han sedan gått till empirin har han funnit fyra inställningar som är baserade på dessa tidigare 

fyra men som inte motsvarar dem fullt ut. Jag har sedan redogjort för Lindgren et als (2005) 

fyra typer av anställda som är baserade på dimensionerna frihet och trygghet samt belöning 

och hängivenhet. Jag finner samtliga teorier och modeller användbara vid analysen av mitt 

resultat. 

Slutligen har jag redogjort för vad tidigare forskning har kommit fram till. Tidigare forskning 

har visat att då arbetets absoluta centralitet undersöks värderas arbete högt medan det minskar 

i betydelse då den relativa centraliteten studerats (Ungdomsstyrelsen, Eriksson, Johansson). 

Unga människors sägs inte värdera arbete lika högt som de äldre åldersgrupperna (Johansson 

1996) och de värderar inte heller samma egenskaper i ett arbete som de äldre. De äldre 

betonar i större utsträckning trygghet medan de unga är intresserade av karriärmöjligheter, 

arbetskamrater och lön (Ungdomsstyrelsen 2003). 
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3. Metod  

I följande kapitel beskriver jag tillvägagångssättet för den empiriska undersökning jag 

genomfört. Jag motiverar mitt val av metod samt redogör för valet av intervjupersoner och 

hur intervjuerna förberetts och genomförts. 

3.1 Val av metod 

Syftet med studien har varit att försöka få en djupare förståelse för hur unga vuxna ser på 

och värderar arbete. Av den anledningen fann jag att ett kvalitativt arbetssätt lämpade sig 

bättre för studien än ett kvantitativt. Om målet med en studie är att ta reda på till exempel 

hur ofta något förekommer eller hur många som anser en viss sak är en kvantitativ metod att 

föredra (Trost 2005:14). Då målet istället är att försöka förstå till exempel hur människor 

resonerar eller tänker är en kvalitativ metod att föredra. Eftersom omfattningen av denna 

studie inte är så stor upplevde jag också att ett kvalitativt arbetssätt passade bäst. Då man 

arbetar kvantitativt har man som mål att generalisera (Trost 2005:14) och hade jag till 

exempel genomfört en enkätstudie som inte fått så många svaranden hade detta resultat inte 

varit tillförlitligt då en liten grupp åsikter kan vara svåra att applicera på en större grupp. Hur 

tillförlitlig jag finner min studie är diskuterar jag senare i kapitlet. 

3.2 Intervjuguide  

Jag valde att utforma en intervjuguide som hjälpmedel. Trost (2005:50) menar att man vid 

en intervju allra helst skall ha gjort en lista på områden som skall tas upp och sedan försöka 

att styra den intervjuade så lite som möjligt under intervjuns gång. Jag har baserat min 

intervjuguide på tre områden, arbete generellt sett, det egna arbetet och arbete i framtiden. 

Utifrån dessa tre områden försökte jag sedan forma relevanta frågor med stöd från den 

teoretiska referensramen. Jag lade även till ytterligare ett område, bakgrund, som berör både 

den intervjuades bakgrund samt dennes föräldrars bakgrund. 

Trost (2005:20f) menar att forskare använder begreppet struktur i olika bemärkelser. Ibland 

anses en intervju vara strukturerad om den enbart innehåller frågor med fasta svarsalternativ 

och ostrukturerad då svarsalternativen är öppna. I andra fall anses en intervju som 

strukturerad om det överhuvudtaget finns en struktur och där frågorna handlar om det ämne 

man vill undersöka. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på hur begreppet används. 

Trost (2005:21) menar att det är viktigt att man själv är medveten om vad man tillskriver 

begreppet och hur man använder det.  

Min intervjuguide anser jag vara halvstrukturerad då den består av frågor kring ett specifikt 

område men de intervjuade har haft möjlighet att svara som de vill på i princip alla frågor.  

Exempel på frågor i min intervjuguide är: 

- Vad uppskattar du i din nuvarande arbetssituation?  

 

- Är du nöjd med din nuvarande situation?  

Om ja – beskriv vad du är nöjd med 

Om nej – varför inte? Vad skulle du vilja förändra? 
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Jag har vid två frågor använt mig av en lista med egenskaper i ett arbete som jag hämtat från 

Ungdomsstyrelsens undersökning från 2007 där de intervjuade fått välja ett antal egenskaper 

samt motiverat sina val. Jag använde mig av denna lista på grund av att jag fann den utförlig 

samt det faktum att den är beprövad gjorde den än mer intressant. Jag har även kopierat en 

fråga från en enkät genomförd av Eriksson (1998). Denna fråga gick ut på att välja ut tre av 

åtta områden som man finner viktigast i sitt liv just nu. För att anpassa enkätfrågan till 

intervjusituationen har jag bett de deltagande att motivera och förklara sina val. På så sätt 

har jag fått en djupare förståelse i hur och varför de gjort sina val på det sättet. 

3.3 Genomförandet av intervjuer  

Samtliga intervjuer har skett löpande under våren. Vid varje tillfälle har personen som skulle 

intervjuas valt platsen där intervjun ägde rum. Jag har vid alla tillfällen erbjudit mig att 

ordna en plats men samtliga har funnit det smidigare att vara någonstans i närheten av där de 

befinner sig. 

Under intervjuerna har jag använt mig av en diktafon för att spela in det som sägs. Samtliga 

personer som intervjuades har gett sitt samtycke till att bli inspelade. Jag har hela tiden haft 

tillgång till papper och penna ifall jag behövt anteckna någonting men har haft som ambition 

att hela tiden titta på intervjupersonen för att visa att jag lyssnar och är intresserad. Trost 

(2005:53f) menar att det finns både för- och nackdelar med att använda sig av en 

bandspelare i intervjusituationer. Det är positivt då man i efterhand kan spola tillbaka och 

lyssna efter eventuella förändringar i tonfallet hos den intervjuade och intervjun finns 

tillgänglig hela tiden. Det är mycket tidskrävande att använda sig av en bandspelare, det tar 

tid att lyssna igenom intervjuerna efter eventuella detaljer och det tar tid att transkribera 

intervjuerna. Väljer man att transkribera sina intervjuer menar Trost (2005:53) att eventuella 

pauser och tonfallsförändringar går förlorade. 

Jag har inlett samtliga intervjuer med att presentera mig själv och vad det är jag gör lite kort. 

Jag har även bett om samtycke till att spela in intervjuerna vilket jag i samtliga fall även fått. 

Under intervjuernas gång har jag använt mig av min intervjuguide som stöd men jag har inte 

upplevt mig låst till denna. Jag har hela tiden ställt följdfrågor och dessa har varierat 

beroende på vad den intervjuade har sagt. Detta liknar en blandning av de sätt som Lantz 

(2007:62f) benämner som en öppen riktad intervju och en halvstrukturerad intervju. I en 

öppen riktad intervju styrs intervjun mer efter vad den intervjuade säger och den som 

intervjuar kan flika in frågor som berör de begrepp som denne anser vara viktiga. I en 

halvstrukturerad intervju följer man istället upp med förutbestämda följdfrågor och man har 

en kombination av öppna och bundna svar. Jag upplever att majoriteten av tiden jag 

intervjuat har skett på ett halvstrukturerat sätt men jag upplever att vissa frågor har lett till en 

mer öppen riktad intervjuform. Följdfrågorna som ställts har ofta varit av karaktären 

”Berätta mer..” och ”Hur menar du då?”. Denna typ av frågor, vilka inte uppfattas som 

påståenden, är enligt Trost (2005:85f) att föredra. Att fråga en annan person genom att 

använda ett påstående, till exempel ”Du menar alltså att….?”, är mycket vanligt i vårt 

vardagliga liv. I intervjusituationer skall man dock akta sig för att använda sig utav dessa då 

det helt enkelt kan vara så att den som intervjuar inte alls har tolkat det som sagts riktigt men 

den intervjuade instämmer ändå enbart av artighet.  

Efter de två första intervjuerna upplevde jag att jag vid vissa tillfällen komplicerade det för 

den intervjuade genom att lägga in fler frågor på samma gång. Detta ledde till att de 

intervjuade svarade på den ena frågan och glömde av den andra. Detta korrigerade jag inför 

de övriga intervjuerna och jag tog fasta vid att verkligen fråga om en sak i taget.  
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Två av mina intervjuer har skett via telefon då de intervjuade inte haft någon möjlighet till 

att träffas personligen. Telefonintervjuerna har genomförts i princip på samma sätt som de 

övriga intervjuerna. Innan intervjuerna påbörjade mailade jag den lista med egenskaper som 

jag har med i min intervjuguide till dem jag skulle intervjua. Jag hade förberett dem genom 

att säga att de skulle se till att sitta på en lugn och ostörd plats där de hade tillgång till att 

kunna titta på den mailade listan vid uppmaning. Enligt Trost (2005:22) är telefonintervjuer 

för det mesta standardiserade och det kan uppfattas som svårt att ställa mycket djupgående 

frågor via telefon. Standardisering innebär i vilken mån frågorna och intervjuerna är 

desamma. En hög grad av standardisering innebär bland annat att den som intervjuat har 

ställt frågorna med samma tonfall vid samtliga tillfällen och i samma ordningsföljd (Trost 

2005:19). Jag upplever att jag igenom mina intervjuer haft en relativt hög grad av 

standardisering. Frågorna har varit desamma genom samtliga intervjuer och jag upplever 

mig ha bemött alla intervjuade på samma sätt. 

3.4 Urval av intervjupersoner  

Denna studie bygger på hur unga vuxna värderar arbete vilket gör unga vuxna till den grupp 

jag valt att genomföra min empiriska studie hos. Som jag nämnde i teoridelen kan ett ganska 

stort åldersspann idag benämnas som ungdomar eller unga vuxna. Ungdomsstyrelsen (1998, 

2003, 2007) har till exempel i sina studier låtit unga representeras av människor i åldern 16-

29 år.  

Trost (2005:117) menar att betydelsen av urvalet inte alls är lika stor då man genomför en 

kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ sådan. Då man genomför en kvantitativ studie är 

det viktigt att urvalet representerar populationen på ett sådant sätt att man kan generalisera 

samt att man måste ha i beaktning huruvida urvalet är statistiskt representativt. Ett statiskt 

representativt urval är vid en kvalitativ studie helt ointressant och problemet är då istället att 

man kan komma att få med allt för många ”vanliga” människor i sitt urval. Vid en kvalitativ 

studie vill man i de flesta fall få stor variation på svaren och undvika att få så likartade svar 

som möjligt. 

För att garantera att respondenterna är olika valde jag att använda mig av ett strategiskt 

urval. Ett strategiskt urval går ut på att man väljer ut ett antal variabler som har en teoretisk 

betydelse för studien. Dessa variabler är nominala vilket innebär att de inte går att 

rangordna. Efter att man valt ut de variabler man är intresserad av väljer man 

variabelvärden. Kön består till exempel enbart av två värden medan man kan dela in ålder 

efter allt fler grupper. Då man delat in sina variabler kan man upprätta en tabell där man ser 

inom vilka luckor man skall finna personer att intervjua (Trost 2005:118). Trost (2005:118) 

menar att man genom att använda detta system får den variation man eftersträvar. 

Jag har byggt upp min tabell efter status i förhållande till arbetsmarknaden samt kön. Jag har 

valt att använda mig av variabeln kön för att se till att båda könen är representerade men jag 

har i och med att jag genomför en kvalitativ studie inte haft som avsikt att generalisera och 

jämföra svaren mellan kvinnor och män åt. 

Variabeln status på arbetsmarknaden har jag delat upp i sex delar vilka kan utläsas i tabellen i 

kommande stycke. Jag har baserat mina val på information jag fått då jag gått igenom tidigare 

forskning samt litteratur. Den första kategorin, arbetslös, upplever jag talar för sig själv. ”In-

och-ut” definierar jag som de unga vuxna som går mellan arbeten. De har ingen fast 

förankring på arbetsmarknaden utan är stundvis arbetslösa. Med student syftar jag på någon 

som studerar vid en eftergymnasial utbildning. Karriär definierar jag som någon som satsar på 
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sin karriär genom att till exempel ha fullföljt en eftergymnasial utbildning och nu arbetar med 

en strävan efter att klättra i karriärstegen. Ungdomsarbetsmarknaden präglas av yrken där vi 

främst finner unga och som yrken upplevs karriärlösa. I kategorin yrkesutbildning syftar jag 

på till exempel hantverkare som har en yrkesutbildning. 

3.4.1 De intervjuade 

För att komma i kontakt med mina intervjupersoner har jag främst använt mig av mitt 

kontaktnät. Jag tog kontakt med bekanta som jag visste befann sig i någon av dessa ”rutor” 

och har även bett om hjälp med förslag på namn på andra individer vars status på 

arbetsmarknaden stämmer överens med någon av mina rutor.  

Sammanlagt intervjuade jag sju personer som var mellan 20 och 29 år gamla. Det blev 

sammanlagt tre kvinnor och fyra män som intervjuades. Hur de var fördelade gentemot 

tabellen jag upprättade vid förberedelserna kan utläsas nedan. 

 

I och med att de unga vuxna är en relativt heterogen grupp har jag försökt få så stor 

spridning på åldern på mina respondenter som möjligt. Som jag nämnde tidigare har jag 

enbart använt mig av variabeln kön för att se till att få båda könen representerade men jag 

har inte lagt någon extra vikt vid det och har inte ämnat jämföra könen åt. Jag upplevde det 

mycket svårt att hitta sju könsneutrala namn vilket har gjort att jag använt mig av fingerade 

tjej- och killnamn. Jag uppskattar om läsaren har könets icke-betydelse i åtanke vid citat och 

liknande. 

 

Anna, 24 år – arbetslös 

Anna har sedan denne tog studenten inte haft någon fast anställning utan har varit 

tidsbegränsat anställd till och från. Anna har studerat en eftergymnasialutbildning men mest 

på grund av att arbetssituationen har sett osäker ut. 

Bosse, 29 år – in-och-ut 

Bosse har ingen fast förankring på arbetsmarknaden och har i sitt yrkesverksamma liv hunnit 

med otaligt antal anställningar. Bosse befinner sig idag i en anställning men vet inte hur 

situationen ser ut om några månader. 

Kvinna Man 

Yrkesutbildning 

Ungdomsarbetsmarknad 

Arbetslös 

In-och-ut 

Student 

 
Karriär 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

Tabell 1. Det strategiska urvalet 
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Calle, 25 år – student 

Calle studerar till civilingenjör och arbetar extra vid sidan av. 

Daniella, 24 år – karriär 

Daniella studerade direkt efter gymnasiet och arbetar idag på huvudkontoret på ett stort 

svenskt företag. 

Erik, 25 år – karriär 

Erik har en ingenjörsexamen från universitet och driver idag ett eget företag med totalt fyra 

anställda. 

Felicia, 22 år – ungdomsarbetsmarknad 

Felicia har en fast anställning på en arbetsplats sedan tre år tillbaka där cirka 9 av 10 av de 

anställda är under 29 år. 

Gustaf, 20 år – yrkesutbildning 

Gustaf studerade en yrkesförberedande utbildning på gymnasiet och har sedan studenten 

arbetat med det yrke Gustaf är utbildad inom. 

3.5 Kodning och analys 

Efter varje intervju satte jag mig ner så snart jag hade möjlighet och lyssnade igenom det 

inspelade materialet och transkriberade intervjuerna. Detta upplevde jag som bra då jag 

fortfarande hade intervjun färskt i minnet och kunde komplettera med eventuella nämnvärda 

skillnader i kroppsspråket som jag noterat. 

När det var dags att påbörja min analys av mitt insamlade material valde jag att utgå ifrån en 

frågeställning i taget. Jag började med en datareduktion (Lantz 2007:107) där jag reducerade 

mina rådata till det som senare användes som underlag till analysen. Jag läste igenom mina 

utskrifter och tog bort sådant som helt enkelt var irrelevant för min frågeställning. Exempel 

på detta kunde vara utsvävningar ifrån frågan som de intervjuade gjort och som inte var av 

värde för mig. 

Efter min datareduktion gick jag igenom mina utskrifter för att markera ord och meningar 

som jag uppfattade som viktiga och som kärnan i intervjuerna. Jag har under arbetet med 

analysen tagit influenser från den så kallade grundade teorin. Alvesson och Sköldberg 

(1994:78) beskriver hur den grundade teorin använder sig av kodning för att kunna skapa 

kategorier. Under kodningen går man igenom sina texter stycke för stycke och ibland till och 

med ord för ord. Forskaren bildar kategorier under kodningen samt förser dessa med 

begrepp. Kategorier kan vara av två slag, antingen är de hämtade direkt från det 

respondenterna sagt eller så har forskaren konstruerat dem utifrån den insamlade materialet. 

Den grundade teorins kategorier har jag i min analys valt att kalla för teman.  

Jag har under hela processen markerat varje intervjupersons texter i olika färger för att hela 

tiden kunna utläsa var de markeringar jag gjort kommer ifrån. Jag sammanställde sedan 

mina markeringar och försökte i dem finna mönster samt teman i enlighet med Patel och 

Davidssons (2003:122) beskrivning. De menar att man ibland kan behöva slå ihop flera 

kategorier till en eller kanske splittra en kategori till flera. Det anses också bra att försöka 

hitta citat som utlyser kärnan i kategorin. Jag har även försökt att uppmärksamma eventuella 

skillnader i materialet. De teman jag fann har jag sedan försökt att jämföra med tidigare 

forskningsresultat samt förankra i teorin. 
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Ett exempel på hur jag bildade mina teman är att bland annat markeringarna "arbeta för mig 

själv", "ha fria arbetstider", "inte arbeta i grupp" och "jobba på mitt eget sätt" fick bilda 

temat självständighet. 

3.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är begrepp som båda diskuterar studiens tillförlitlighet. Validet 

innebär huruvida man har mätt det man avsett att mäta medan reliabilitet innebär huruvida 

dessa mätningar har skett på ett tillförlitligt sätt (Trost 2005:112f). 

Som hjälp till att mäta det jag avsett mäta har jag haft min intervjuguide. Jag har under 

arbetets gång märkt hur vissa frågor i min intervjuguide saknade relevans. Detta ser jag dock 

inte som ett problem då det egentligen enbart inneburit att jag samlat in onödigt mycket data. 

Jag har inte upplevt mig sakna svar på någon av mina frågor vilket gör att jag anser 

validiteten i min studie vara hög. 

Tillförlitligheten i intervjuerna finner jag höga. Samtliga intervjuer har utgått ifrån samma 

intervjuguide och det är enbart jag som intervjuat respondenterna. En sak som skulle kunna 

påverka reliabiliteten är att jag vid telefonintervjuerna i förhand mailade ut den lista med 

egenskaper som jag använde mig av vid intervjuerna. Detta gör att de deltagande som 

intervjuades via telefon hade möjligheten att titta på dessa egenskaper en längre tid och 

fundera kring vad de skulle användas till. I och med omfattningen av studien har varje 

respondents ord fått en stor betydelse i min studie. Jag vet därför inte om resultatet skulle bli 

detsamma vid upprepade studier då gruppen kan ha en stor betydelse. 

3.7 Etiska ställningstaganden  

Jag har valt att tillämpa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar 

för forsknings som bedrivs inom ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap. 

Trost (2005:103f) menar att det inte borde finnas någon forskning i världen som är så viktig 

att man inte tar hänsyn till de etiska kraven. Enligt Vetenskapsrådet (2002:6) 

forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav man skall ha i åtanke då man bedriver 

forskning. Dessa fyra krav berör information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande.  

Informationskravet innebär att forskaren skall upplysa de som deltar i studien om betydelsen 

av deras deltagande samt att deltagandet är frivilligt. Informationen man delar med sig av 

kan vara mer eller mindre detaljerad. Trost (2005:106) beskriver hur vissa forskare menar att 

man skall informera de man vill intervjua om eventuella för- och nackdelar med att ställa 

upp i studien. Trost menar dock att detta inte bör ske då man omöjligt kan veta eventuella 

fördelar i förhand. Att informera om eventuella nackdelar eller obehagliga ämnen kan 

dessutom skrämma den som skall bli intervjuad vilket i sin tur gör att man kanske inte får 

det resultat man önskar. Forskaren skall även undvika att förvarna för till exempel känsliga 

ämnen eller frågor då vad vi definierar som känsligt varierar beroende på person. Han menar 

också att då en intervju skall ske under förtroendefulla former finns det ingenting som skall 

kunna bli för känsligt (Trost 2005:106). Jag har i samband med att jag kontaktat de jag tänkt 

intervjua kort beskrivit vad det är min studie handlar om. Jag har även svarat på eventuella 

frågor kring studien som dykt upp innan intervjusituationen eller i samband med denna. 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien måste lämna sitt samtycke för att delta. 

De skall även ha en möjlighet att kunna avbryta intervjun om de inte längre vill delta 
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(Vetenskapsrådet 2002:9f). Jag har tillämpat samtyckeskravet på så sätt att samtliga jag 

intervjuat lämnat sitt samtycke innan vi startat med intervjuerna. 

Det tredje huvudkravet, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifterna kring vilka som 

deltagit samt vad de sagt skall behandlas med konfidentialitet. Det är viktigt att personerna 

som deltagit ej är identifierbara (Vetenskapsrådet 2002:12) då det är vanligt den som blivit 

intervjuad kan känna igen sig själv i resultatet (Trost 2005:107f). Det är viktigt att respektera 

de intervjuades integritet vilket innebär att man ibland inte skall använda citat direkt från 

talspråk. Om ett citat kan leda till identifikation av vem som sagt det skall man vara mycket 

försiktig i användandet av det. Trost (2005:108f) anser att det är helt acceptabelt att ändra 

språket i citat så länge man inte förvränger dem. Allt för detaljerade uppgifter kring de som 

blivit intervjuade bör inte heller ges ut. Enbart uppgifter som behövs för en ökad förståelse 

bör tas med och man skall inte ta med uppgifter som underlättar för andra att identifiera vem 

det är som blivit intervjuad. Det är också viktigt att inte fingera uppgifter då de skulle kunna 

komma att stämma överens med någon annan person som kan bli falskt utpekad för att vara 

den intervjuade.  Jag har vid samtliga intervjuer låtit de intervjuade veta vad deras svar 

kommer att användas till och hur de kommer att användas. Jag har lovat de deltagande 

konfidentialitet genom att garantera att varken deras namn eller arbetsplats kommer att 

anges i studien. 

Jag har tillämpat det fjärde och sista huvudkravet enligt Vetenskapsrådets (2002:14) 

forskningsetiska principer, nyttjandekravet, på så vis att de uppgifter jag samlat in enbart 

används i denna studie.   
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4. Resultat och analys 

I kapitlet som följer kommer jag att redogöra för de resultat min empiriska undersökning 

genererade i samt den analys jag gjort med koppling till den teoretiska referensramen. 

Jag har valt att presentera mitt resultat samt min analys uppdelad efter mina tre 

frågeställningar. Under dessa huvudrubriker presenterar jag sedan de teman eller mönster som 

jag tycker mig kunna se. 

4.1 Vad tycker unga vuxna är viktigt i ett arbete? 

Under mina intervjuer har respondenterna bland annat fått beskriva deras nuvarande 

arbetssituation, det ideala arbetet samt fått välja olika egenskaper som de anser vara viktiga i 

ett arbete. Utifrån dessa svar har jag lyckats identifiera fyra teman som är ständigt 

återkommande i intervjuerna. 

4.1.1 Belöningar 

Under samtliga av mina intervjuer har respondenterna i någon form diskuterat att det är 

viktigt att arbetet bär med sig någon form av belöning. Jag skulle vilja likna dessa belöningar 

med de incitament till att arbeta som jag redogjorde för i föregående kapitel (Karlsson 1986). 

Materiella incitament bestod bland annat av yttre belöningar i form av lön medan inherenta 

incitament innebar att man finner arbetet i sig givande på något vis. Jag tolkar detta som att 

arbetet ger en form av inre belöningar till exempel att man känner sig duktig då man avklarat 

en svår uppgift. Det är främst yttre belöningar som nämnts i mina intervjuer men även inre 

belöningar har tagits upp som väldigt viktiga. 

Yttre belöningar som respondenterna tagit upp handlar främst om lön. Att ha en bra lön 

upplever jag som väldigt viktigt för respondenterna då de har nämnt lönen i svar på många 

olika frågor. Det finns de respondenter som svarat att en hög lön och en hög status inom 

arbetslivet är väldigt viktigt. En hög lön kan ses som ett tecken på framgång och framgång 

och status upplevs höra samman. Calle, som studerar till civilingenjör, arbetar extra vid sidan 

av skolan och framhåller lönen som det absolut bästa med hennes extraarbete.  

Jag jobbar enbart för att få extrapengar så att jag kan ha den livsstil jag vill. Pengarna är 

det bästa med mitt jobb, det är maximal inkomst för minimal insats. - Calle 

Många av de andra intervjuade framhåller att det känns viktigt att de känner att de gjort sig 

förtjänta av den lön de får. De vill få en bra lön men de vill samtidigt känna att de har 

presterat för att få denna. En respondent uttrycker att det måste finnas en bra relation mellan 

det man lägger in och det man får ut. Det är viktigt med en bra lön men känslan av att ha gjort 

sig förtjänt av lönen väger tungt vilket gör att de inte heller vill känna sig överbetalda.  

Man kan ju inte heller tro att man kan få vilket jobb som helst med världens bästa lön. 

Just nu är bra lön ett plus men jag tar nog vilket jobb som helst med en rimlig lön. En 

rimlig lön för mig är när jag klarar mig med alla mina utgifter så som hyra, mat och så 

vidare. - Anna 

Belöningar likt lönen har även i tidigare forskning (Ungdomsstyrelsen 2003) visat sig vara 

viktigt men det är oftast inte den viktigaste egenskapen i ett arbete. Åsikterna kring att de 

unga vuxna tar lönen förgivet (Arnell Gustafsson 2003) tycker jag mig kunna se ett visst stöd 

för. I beskrivningen av dagens unga vuxna nämnde jag även att de brukar anses som 
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pengafokuserade dels på grund av att de har växt upp med en viss livsstil som de senare i livet 

inte vill förlora (Pihl 2011). Jag tycker mig se att detta stämmer i stor mån hos mina 

respondenter. När de intervjuade framhäver lönens betydelse handlar det mest om att kunna 

göra någonting ”extra”. Respondenterna framhäver inte lönens betydelse för att de skall kunna 

överleva utan de betonar lönen i samband med att de uttrycker att de vill kunna unna sig saker 

eller göra saker som kostar mycket pengar, till exempel resa. Jag upplever att respondenterna i 

min undersökning delas upp i två läger när det kommer till åsikterna kring lönen. I en grupp 

är den höga lönen ett viktigt tecken på en framgångsrik karriär och något man hela tiden skall 

sträva efter. I den andra gruppen är det viktigt att man känner sig värdig den lön men får men 

också att lönen motsvarar den tid och energi som man verkligen lägger ner på arbetet. 

Det framkommer också av respondenternas svar att det är viktigt att ett arbete skänker inre 

belöningar. De beskriver bland annat hur viktigt det är att ett arbete är roligt vilket även stöds 

av tidigare forskning kring den generation som är unga just nu (Pihl 2011). Ett bra arbete är 

enligt en av de intervjuade ett arbete som man längtar att gå till på grund av att man blir glad 

när man är där. Vikten av att ett arbete känns utmanande och utvecklande för personen som 

utför det uttrycks främst av de som uttryckt att de har en ambition att göra en karriär. Detta 

anser jag mig kunna koppla till Arnell Gustafssons (2003) åsikter om att unga vuxna anser att 

ett arbete skall ge någonting mer än bara en grundläggande trygghet. De vill få ut något mer 

av arbetet än de ekonomiska fördelarna och räknar i princip med att ett arbete skall vara roligt. 

När respondenterna talar om inre belöningar som arbete kan bära med sig har även många 

nämnt negativa känslor som de vill undvika. Vid frågan om hur det ideala arbetet ser ut har en 

respondent svarat följande: 

Det är ett arbete där man absolut inte behöver ha ont i magen efteråt eller innan man ska 

dit. Man ska i princip längta efter att gå till jobbet och det ska vara så kul när man väl är 

där att man inte tittar på klockan hela tiden i väntan på att få gå hem. - Felicia 

Andra symtom som samma respondent uttrycker att denne känner i samband med sitt arbete 

stödjer tankarna kring att arbetssituationen påverkar den psykiska hälsan(SOU 2006:77). 

Detta är dock ingen förklaring till att den psykiska ohälsan har ökat hos de unga utan snarare 

en bekräftelse på att unga upplever psykiskt obehag i samband deras arbetssituation. Tidigare 

forskning (Theandersson 2000) har visat på att lågutbildade i större utsträckning har en 

instrumentell syn på arbete medan högutbildade i större utsträckning prioriterar arbetets 

egenvärde. Resultatet från min studie stämmer inte överens med detta. Utbildningsnivån har 

inte varit en faktor som skiljt åsikterna åt. 

4.1.2 Möjligheter 

Under mina intervjuer har begrepp som till exempel förverkligande, påverkan och karriär dykt 

upp. Alla dessa tolkar jag som en längtan efter möjligheter hos respondenterna. I kapitel två 

beskrevs dagens unga vuxna som människor som tror att de kan göra nästintill vad som helst. 

De beskrevs också som kräsna då de i många fall gör anspråk på till exempel tjänster som de 

inte är behöriga till för att de upplever sig inte behöva börja i botten på ett företag (Pihl 2011). 

Jag har utefter de svar jag fått i mina intervjuer bildat fyra teman som jag valt att placera 

under möjligheter. Dessa fyra är ansvar, kontroll, karriär samt internationella relationer.  

De deltagande i min undersökning uttrycker en stark längtan efter att få förverkliga de idéer 

som de upplever sig ha. Det är många som uttrycker att de behöver få utlopp för sina idéer på 

sin arbetsplats. För att kunna förverkliga dem upplever de sig behöva en frihet och ett ansvar i 

arbetssituationen. Ansvar inom arbetet beskriver de intervjuade kan vara olika saker. De 
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upplever att de har ett ansvar då de har rätten att kunna fatta beslut om hur saker skall 

genomföras. Det ger dem en mycket stark känsla av välbehag då de tilldelas ansvar och 

känner att deras överordnade litar på dem. Precis som Pihl (2011) beskrev i föregående kapitel 

så upplever jag att de intervjuade värderar ansvar väldigt högt.  

Jag är väldigt stolt över det otroligt stora ansvar som nästintill okända människor (kunder) 

ger mig. - Daniella 

Ansvaret är även en av de egenskaperna som de intervjuade lyfter fram som positivt i den 

nuvarande arbetssituationen. En av de intervjuade menar att ansvar leder till att man känner 

sig viktig vilket i sig gör att man uppskattar sitt arbete mer. Pihl (2011) menar att de unga 

vuxna gillar att bli tilldelade ansvar och ogillar då någon dubbelkollar vad de gjort. Jag tolkar 

det som att de känner sig betydelsefulla då de tilldelas ett speciellt ansvar. När någon 

dubbelkollar eller ifrågasätter det dem gjort inkräktar de även på det som Lindgren et al 

(2005) kallade för den ökade självtilliten. Den ökade självtilliten innebar bland annat att de 

unga litar på sitt eget omdöme. Då någon dubbelkollar dem tolkar jag det som att de unga kan 

känna en känsla av att de tvivlar på dennes omdöme och person. 

Inom temat för kontroll har jag inspirerats av Karaseks (1979) krav- och kontrollmodell och 

delen av kontrollbegreppet som rör den anställdes förmåga att kunna påverka sin 

arbetssituation, att ha inflytande på sin arbetssituation. 

En egenskap som många lyfter fram som viktig är att kunna påverka sin egen arbetssituation. 

Inflytande är precis som ansvar något som lyfts fram som positivt i det nuvarande arbetet men 

också som något önskvärt i kommande arbetssituationer. På frågan hur det ideala arbetet ser 

ut svarade en av respondenterna följande: 

Det är det jag gör idag faktiskt. Jag, i en ledande position, och med en stor frihet att kunna 

fatta beslut samt välja åt vilket håll företaget skall gå. - Erik 

Inflytande på arbetsplatsen kan uttryckas i olika grad tycker jag mig kunna se utifrån mina 

intervjuer. En av de intervjuade uttrycker sig känna ett inflytande på arbetet i och med att det 

är denne själv som bestämmer tempot som arbetet skall utföras i. En annan av respondenterna 

tyckte sig känna ett visst inflytande då denne hade möjligheten att inför varje arbetspass 

bestämma var de anställda skulle placeras i produktionen. Inflytande definieras alltså olika 

beroende på person men känslan av att kunna påverka sin arbetssituation på något sätt är 

viktig för de unga vuxna. Jag tycker mig återigen kunna koppla detta till Pihl (2011) och 

känslan av att känna sig betydelsefull som jag nämnde ovan. Respondenterna som upplever 

sig ha ett inflytande på arbetsplatsen känner sig viktiga för organisationen. 

Möjligheterna till att göra karriär samt till att kunna bli chef lyfter många fram som viktigt. 

Oavsett om respondenterna är intresserade av att göra karriär eller inte så anser de att 

möjligheterna bör finnas ifall man skulle vilja. För speciellt två av de intervjuade är det 

väldigt viktigt att man skall kunna stiga i rang i en organisation annars vill de starta eget. 

Återigen kommer förmågan till att kunna påverka sin egen situation upp och de unga vuxna 

vill om inte organisationen kan erbjuda en karriär ta saken i egna händer. Detta stöder Pihls 

(2011) argumentation för att de unga vuxna är illojala. Hon menar att de unga vuxna inte 

känner samma pliktkänsla gentemot organisationen som tidigare generationer gjort utan de 

fokuserar främst på sina egna behov och byter gärna arbetsplats om det är något som inte 

passar dem. Mina resultat stöds även av tidigare forskning (Ungdomsstyrelsen 2003, Berglund 

2001) som visat att unga värderar möjligheterna till att göra karriär högt. I Theanderssons 
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(2000) studie kunde han se mönster mellan värderingen av karriärmöjligheter samt 

utbildningsnivå. Högutbildade värderade generellt sett möjligheterna till en karriär högre än 

de lågutbildade. Detta skiljer sig från mina resultat där jag upplever att utbildningsnivå inte 

hade någon inverkan alls. Lågutbildade har i samma utsträckning som de respondenter med 

högre utbildning uttryckt vikten av att det skall finnas möjligheter till karriär och att stiga i 

rang.  

Det sista temat i förhållande till möjligheter är internationella relationer. I intervjuerna lyfts 

vikten av att kunna ha hela världen som potentiell arbetsmarknad fram. Flera av 

respondenterna tycker det är mycket viktigt att inte vara bunden till en viss plats och anser att 

man borde se sig om i världen så mycket som möjligt innan man skaffar en familj. Jag tycker 

mig åter igen kunna knyta detta till att de unga vuxna anses illojala (Pihl 2011). De betonar 

flexibilitet och känner sig inte främmande till att arbeta i andra länder vilket gör att 

sannolikheten att det skulle dyka upp något bättre än den nuvarande arbetssituationen ökar. 

Respondenterna värderar även kontakter i andra länder högt samt möjligheten till att kunna 

resa inom arbetet. 

Jag försöker att knyta kontakter hela tiden så att jag kan få olika jobb i olika länder. Det 

är väldigt roligt och träffa olika slags människor. Jag känner att jag är flexibel till att bo 

nästan var som helst. Jag älskar att resa och Sverige finns alltid kvar. - Daniella 

I Ungdomsstyrelsens studie (2003) värderade cirka knappt 40 procent av de unga 

internationella kontakter och resor högt. På denna punkt tycker jag mig se att de deltagande i 

min studie avviker då de värderar detta högre i större utsträckning. De respondenter som 

uttryckt att de finner detta viktigt har verkligen argumenterat för och återupprepat ett flertal 

gånger hur viktigt de upplever det vara. I Theanderssons (2000) studie fann han att unga var 

mer flyttbenägna än de äldre grupperna. Detta tycker jag mig också kunna se stöd för under 

denna punkt då många av de intervjuade framhävde vikten av att kunna vara flexibel och 

flyttbar just nu. 

4.1.3 Socialt stöd 

Det tredje temat som skall besvara frågan vad unga vuxna värderar i ett arbete har jag valt att 

kalla för socialt stöd (Anderson Snyder et al 2008), vilket är hämtat från krav- och 

kontrollmodellen. Att det är viktigt med en god arbetsmiljö är något som samtliga 

respondenter framhäver. Vad de definierar som en god arbetsmiljö har däremot varierat en 

del. Framförallt en av de intervjuade framhävde vikten av god utrustning på arbetsplatsen. Det 

kan röra sig om allt från valet av skyddshandskar till val av stora fordon. Beroende på hur 

ledningen väljer att göra dessa val blir också arbetsmiljön bättre eller sämre för de anställda. I 

de flesta svaren kopplar däremot respondenterna en god arbetsmiljö ofta till interaktionen 

mellan de andra anställda samt till chef och ledning. 

God arbetsmiljö är för mig en arbetsplats där chefer inte favoriserar, där det inte finns 

någon mobbing och där alla är trevliga och tar hand om varandra. - Anna  

Många av de intervjuade har uttryckt ett stort missnöje och ett väldigt lågt förtroende till 

chefer och ledning. De tycker att en bra ledning är väldigt viktigt men de flesta har hittills 

varit med om raka motsatsen. En av respondenterna beskriver relation till sin chef enligt 

följande 

Relationen till min chef är onekligen inte bra vilket gör att man ofta har ont i magen och 

mår dåligt över jobbet. Det är alltså inte själva arbetsuppgifterna som man mår dåligt över 
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utan situationen på jobbet vilken i sig gör att arbetsuppgifterna, som från början är rätt 

tråkiga, blir ännu tråkigare och ångestladdade. - Felicia  

En annan respondent har uttryckt sig på följande sätt 

Jag tycker de är riktigt dåliga och det känns som att de endast är där för att skälla och 

betala ut min lön. - Gustaf  

En tredje respondent uttrycker sig såhär 

Jag tycker inte att cheferna visar någon respekt. Min erfarenhet säger att chefer enbart 

håller efter sitt eget och enbart tänker på sig själva. De får andra att jobba så att de ska 

tjäna pengar och bryr sig egentligen inte om de andra ett dugg. Jag har haft typ 20 olika 

jobb och 20 olika chefer och alla har varit så. Jag har inget förtroende alls för chefer.  

- Bosse 

En bra chef är alltså någonting de unga vuxna vill ha och anser vara väldigt viktig men det är 

ingenting de upplever sig ha. Tidigare forskning (Ungdomsstyrelsen 2003) har också visat på 

att människor värderar ett bra styre väldigt högt. Vad glappet mellan det upplevda ledarskapet 

och det önskade ledarskapet kan bero på vet jag ej. Jag tror att man bör göra studier där man 

frågar vad de unga vuxna upplever som bra respektive dåligt ledarskap för att bena ut 

huruvida de har orealistiska förväntningar på chefer eller om de helt enkelt befinner sig i 

positioner på arbetsmarknaden där det finns brister i ledarskapet på grund av diverse 

anledningar. 

I samband med ledarskapet har många av de intervjuade lyft fram bristen på respekt som finns 

hos de överordnade. De har beskrivit respekt som en mycket viktig beståndsdel för att 

relationer på arbetsplatsen skall fungera. Detta gäller såväl relationen mellan över- och 

underordnad som relationen mellan medarbetare. Arbetskamraternas betydelse har i likhet 

med tidigare resultat (Ungdomsstyrelsen 2003, Theandersson 2000) betonats. Respondenterna 

finner goda arbetskamrater som en väldigt viktig beståndsdel i ett bra arbete. Detta bekräftar 

teorin om att det sociala stödet har en stor inverkan på vad som anses vara ett bra arbete 

(Eriksson 1998) som Karasek lyfter fram i sin modell. 

Relationen till arbetskamraterna känns extra viktiga eftersom jag tycker att min chef är så 

dålig. Hade det inte varit för dem hade jag nog inte velat gå till jobbet.  

- Gustaf  

Friberg (1976) menade att de sociala incitamenten var bland de starkaste vi kan känna samt att 

de är mycket betydelsefulla. Detta tycker jag mig kunna bekräfta i mitt resultat. De 

intervjuade framhåller de sociala relationerna på arbetet som mycket viktiga och det är något 

som de vill ta vara på. Pihl (2011) menade att dagens unga ser jobbet som ett intresse och att 

de gärna låter arbetskamraterna bli en del av deras privatliv. Detta finner jag inte stöd för i 

mitt resultat. Respondenterna uttrycker ingen vilja av att vilja ta med sig relationerna från 

arbetsplatsen in i deras privatliv. 

4.1.4 Självständighet 

De unga vuxna beskrevs i kapitel två som individualister som framför allt prioriterar sig själva 

framför gruppen (Pihl 2011). Resultatet från min undersökning ligger helt i linje med detta. 

Ingen av de intervjuade har på något sätt framfört att gruppen är viktig eller att de skulle vilja 

arbeta i team. De har istället poängterat vikten av att kunna få arbeta självständigt och på sin 

egen hand. 
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Människor som är duktiga på att arbeta självständigt gör enligt mig ett mycket bättre jobb 

än de som arbetar i grupp. - Daniella 

I intervjuerna har det även framkommit att de väldigt gärna vill arbeta för sig själva samt göra 

på sitt eget sätt. En av respondenterna beskriver det som dåliga erfarenheter då denne har 

arbetat tillsammans med äldre människor. Den intervjuade uppfattar de äldre ha en ovilja till 

förändringar och utveckling vilket har förhindrat arbetet. Detta har i sin tur gjort att 

respondenten föredrar att arbeta ensam och en dröm är att starta eget. Att arbeta för sig själv 

är någonting som respondenterna pratat om flitigt. Två av de deltagande har redan startat ett 

eget företag varav en arbetar med sitt företag på sidan av sitt vanliga arbete medan den andre 

har det egna företaget som huvudsysselsättning. Flera av de andra respondenterna har också 

uttryckt en längtan efter att starta eget. Det som lockar med att starta eget verkar främst vara 

känslan av att kunna bestämma själv. De beskriver även att de på så vis kan styra sin egen 

framgång och att de verkligen får ut något för det de upplever sig lägga in. Jag tycker mig här 

se en bekräftelse på att dagens unga vuxna tror att de kan göra vad som helst (Pihl 2011) då de 

ganska naivt talar om att kunna styra sin egen framgång via en egen företagsamhet. Ingen av 

de intervjuade lyfter fram omvärldens förmåga att påverka utan allt handlar om dem själva 

och hur hårt de är villiga att arbeta. De uttrycker det som Arnell Gustafsson (2003) beskrev 

som en förmåga att påverka sin egen framtid utan att uttrycka att det är något annat som 

påverkar. För att kunna arbeta självständigt behövs även en form av frihet. Just begreppet 

frihet har varit ständigt återkommande under intervjuerna och de unga vuxna upplever det 

som mycket viktigt. 

Jag vill ha fria arbetstider. Om det innebär att jag jobbar 24 timmar en dag utan att sova 

men hela nästa dag kan få sova så klarar jag av att jobba så. - Erik 

4.1.5 Vad de unga vuxna vill ha 

Utifrån mitt resultat kan jag konstatera att de unga vuxna idag värderar egenskaper i arbetet 

som liknar de som tidigare forskning kommit fram till (Ungdomsstyrelsen 2003, Berglund 

2001, Theandersson 2000, Pihl 2011). 

En av de allra viktigaste egenskaperna är de sociala relationer som finns på arbetsplatsen. 

Arbetskamraternas betydelse är stor och många hävdar att det är dem som får dem att ”stå ut” 

med att jobba. En önskan om ett bra ledarskap lyfts fram vilket är något som de unga vuxna 

inte upplever sig haft kontakt med ännu. Lönen är för de unga vuxna viktig men den beskrivs 

främst i sammanhang där det handlar om att kunna göra något mer än att bara överleva. De 

upplever också att det är viktigt att arbetet ger dem inre belöningar som till exempel en 

lyckokänsla. 

Om vi utgår från de fyra inställningarna Berglund (2001) presenterade baserade på 

Goldthorpes tre inställningar anser jag mitt resultat enbart ligga i linje med de målrationella 

inställningarna. Plikten gentemot organisationen och organisationens värderingar som de 

värderationella inställningarna innebär (Berglund 2001) är ingenting som framkommer i mitt 

resultat. Samtliga respondenter framhåller sina egna intressen främst vilket jag menar 

stämmer överens med de målrationella inställningarna. Om vi sedan går till Berglunds (2001) 

fyra inställningar som han utvecklat med stöd från sin empiri tycker jag mig kunna se stöd för 

samtliga inställningar i mitt resultat. De unga vuxna i min studie håller med om åsikter samt 

värderingar som överensstämmer med alla fyra inställningarna i olika utsträckningar. Detta 

skulle liknas vid Lindgren et als (2005) resultat där de fann att svenskarna i deras studie ville 

ha lite av allt. Dessa resultat utgår ifrån deras två dimensioner frihet och trygghet samt 
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hängivenhet och belöning. Enligt Lindgren et als (2005) resultat prioriterar de unga frihet 

framför trygghet vilket också stämmer överens med mitt resultat. I min undersökning har, som 

jag tidigare nämnt, frihet varit ett ständigt återkommande begrepp som de intervjuade tycker 

är mycket viktigt. Av de fyra olika typerna av anställda tycker jag mig främst kunna se tre 

typer representerade i mitt resultat. Dessa tre är mercenary, volunteer samt co-worker. Detta 

stöds av Lindgren et al (2005) som menar att vi i framtiden kommer att se färre employees 

och att de två frihetsprioriterande anställda mercenary och volunteer kommer att bli allt mer 

representerade. Precis som Lindgren et al (2005) beskrivit upplever jag mina respondenter 

befinna sig närmare hängivenhet än belöningar och jag tycker mercenary är den typ av 

anställd som mest liknar de jag intervjuat. De intervjuades svar och mina resultat präglas dock 

av åsikter och värderingar från flera olika typer vilket gör att jag inte vill sätta någon etikett på 

dem. 

4.2 Hur värderar unga vuxna arbete generellt sett? 

När jag har undersökt hur unga vuxna värderar arbete generellt sett har jag ämnat undersöka 

både den absoluta och den relativa centraliteten (Eriksson 1998). Jag har därför delat upp min 

analys samt mitt resultat efter dem två som huvudteman. 

4.2.1 Arbetets absoluta centralitet 

Arbetets absoluta centralitet innebär, som jag redogjorde för i föregående kapitel, att man 

undersöker arbetets mening utan någon speciell jämförelse (Eriksson 1998). Jag har i svar på 

frågor som till exempel huruvida de intervjuade skulle fortsätta arbeta om de blev ekonomisk 

oberoende fått svar som jag valt att presentera här. 

Flera av respondenterna i min studie har vid en beskrivning av deras utbildningsnivå förklarat 

hur de valde studieförberedande program på gymnasiet. Det var enbart en av de intervjuade 

som hade klart för sig redan då att denne ville studera vidare inom ett visst ämne. De övriga 

valde gymnasielinje i förebyggande syfte för att senare i livet kunna få ett bra jobb. Detta 

tolkar jag som att de värderar utbildning och arbete högt. 

De som valde en mer praktisk linje på gymnasiet har inte studerat vidare efter gymnasiet. 

Anledningen till att de valde en mer praktisk utbildning var att de upplevde de praktiska 

ämnena vara både lättare och roligare än de teoretiska som de i många fall hade svårt för. Det 

fanns dock planer på att studera vidare även där då de ansåg att de mer eller mindre skulle 

behöva göra det för att få ett bättre jobb än det de har idag. 

Vid frågan huruvida de intervjuade skulle fortsätta arbeta om de blev ekonomiskt oberoende 

svarade samtliga ja. Anledningarna till varför de skulle fortsätta arbeta varierade en aning, en 

av respondenterna sade följande: 

Absolut, fast då skulle jag inte arbeta för pengar, utan ideellt. Till exempel driva skolor i 

Afrika, bekämpa sjukdomar och skapa fred. Jag skulle i så fall vilja göra saker som 

förändrar världen.  - Calle 

 En annan av de intervjuade uttryckte sig såhär: 

Ja, det skulle jag göra. Men inte på ett tag.. Jag skulle nog vilja vara ledig ett tag först, 

resa och mysa med familj och vänner. Men sen skulle jag vilja jobba igen, fast med något 

roligare. - Bosse 
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I de flesta intervjuer är det resonemang och tankar liknande de Bosse uttrycker. 

Respondenterna säger att de vill arbeta på grund av att man behöver någonting att gå till. Om 

de inte skulle arbeta skulle de som en respondent uttrycker sig ”bli tokiga” och de tror att de 

skulle känna sig väldigt sysslolösa. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning 

(Hedenus 2011) som visar att människor i stor utsträckning fortsätter att arbeta trots att de 

vunnit en stor summa pengar. Det faktum att respondenterna säger att de skulle fortsätta 

arbeta trots en ekonomiskt oberoende situation anser jag tyda på att de värderar arbete högt. I 

Berglunds (2001) fyra inställningar kännetecknas den instrumentella inställningen bland annat 

av att en individ med den inställningen enbart arbetar för pengar och att denne inte skulle 

uppskatta ett arbete om den inte behövde det. Detta stämmer inte alls överens med mitt 

resultat då även de som tryckt hårdast på värdet av den ekonomiska förtjänsten arbetet ger 

även vill fortsätta arbeta om de skulle bli ekonomiskt oberoende. Jag gör därför ett antagande 

att arbetet för de unga vuxna handlar om mer än pengar och att det skänker dem någon mer 

lycka än de ekonomiska frukterna. Om vi återgår till Karlssons (1986) applicering av Fribergs 

typologi på arbetslivet kan vi även stryka att unga vuxna ser på arbete som ett tvång. Om de 

vore ekonomiskt oberoende är de inte tvingade till att arbeta för att överleva men de skulle 

fortsätta ändå vilket tyder på att arbetet inte är ett nödvändigt ont. 

De intervjuade framhäver att de på något sätt skulle förändra sin arbetssituation om de vore 

ekonomiskt oberoende. Enligt Lindgren et als (2005) dimensioner menar respondenterna att 

de skulle röra sig allt längre ifrån tryggheten och närmare friheten. 

Under mina intervjuer frågade jag även hur respondenterna tror att människor i största 

allmänhet skulle besvara denna fråga. Där var svaren hos de intervjuade skilda. En av 

respondenterna menade att de flesta förmodligen skulle fortsätta att arbeta men att många 

äldre säkert skulle gå i pension mycket tidigare. Detta argument stöds av tidigare forskning 

(Hedenus 2011) som visar just att de äldre åldersgrupperna har slutat arbeta i större 

utsträckning än de yngre vid en stor ekonomisk vinst. En av de andra respondenterna uttryckte 

sig på följande vis: 

Jag tror helt klart att människor generellt sett inte skulle vilja fortsätta arbeta om de blev 

ekonomiskt oberoende. Framförallt på grund av att det finns så många där ute som aldrig 

har jobbat med någonting som de tycker är roligt. Hade de gjort det skulle de veta hur kul 

det kan vara att jobba och det skulle man inte vilja sluta med. - Erik 

Den vanligaste uppfattningen var att människor generellt sett inte skulle fortsätta att arbeta om 

de var ekonomiskt oberoende. Jag skulle vilja koppla det till tankarna kring att de unga vuxna 

är individualister (Pihl, Lindgren et al). Deras åsikt skiljde sig här ifrån hur de tror att den 

stora massan tänker. Jag tolkar detta som ett sätt att sätta sig själva i fokus där deras åsikt är 

av ett annat slag. 

Respondenterna har även fått dela med sig om deras tankar kring varför människor arbetar. 

De flesta resonerar kring att det krävs att man arbetar för att man skall kunna överleva. De 

intervjuade fokuserar främst på den ekonomiska belöningen som arbetet bär med sig. De 

menar att det är tack vare arbetet som människor kan leva och göra saker på sin fritid. Enligt 

respondenternas uppfattning är det alltså en instrumentell (Berglund 2001) inställning till 

arbete som gemene man besitter. Det antagandet grundar jag på att de flesta inte trodde att 

människor generellt sett skulle fortsätta att arbeta om de blev ekonomiskt oberoende samt att 

de har uppfattningen om att människor framför allt arbetar för pengar samt för att överleva. 

Jag tolkar detta också som att de har uppfattning om att människor arbetar på grund av tvång 

(Karlsson 1986). Karlsson (1986) menar att om man arbetar på grund av tvång så gör man det 

för att man måste av något skäl. Respondenterna beskriver här att människor måste arbeta för 
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att kunna överleva vilket jag tolkar som ett biologiskt tvång då det inte finns några andra 

försörjningsmöjligheter. En av respondenterna menar att samhället kräver att vi skall arbeta: 

Jag tror att det samhället vi lever i förutsätter att så många som möjligt av befolkningen 

befinner sig i arbetskraften. Om man tänker på att varor och tjänster som vi hela tiden vill 

kunna ta del av.. Det måste ju finnas någon där att producera och leverera dessa till oss. 

Därför tror inte jag att det skulle fungera om alla slutade jobba bara för att de ville det.  

- Felicia 

Citatet ovan pekar på det som Jonsson (1999) beskrev med det sociala kontrakt som hon 

menar finns mellan samhället och dess invånare. En av de intervjuade lyfter fram att man 

borde satsa på att arbeta när man är ung för att sedan kunna ta det lite lugnare: 

Om man arbetar hårt under en period i livet kan man ju ta det lugnt och bara njuta och 

unna sig saker senare. Därför tycker jag att det är viktigt att jobba nu när man är ung och 

fräsch. - Anna 

Jag har i stycket om arbetets absoluta centralitet även valt att ta med resultatet kring den oro 

som unga vuxna känner inför sin arbetssituation. Siffror (SOU 2006:77) visar att de unga har 

haft en sämre hälsoutveckling än den övriga befolkningen. Detta gäller främst den psykiska 

ohälsan och Socialstyrelsen menar att detta delvis kan bero på de ungas förändrades 

livsvillkor där situationen på arbetsmarknaden är en del. I mina intervjuer har jag frågat 

respondenterna huruvida de upplever att de oroar sig över arbete. Oron kan likväl gälla den 

nuvarande arbetssituationen som hur den kommer att se ut i framtiden. De intervjuade 

uttrycker klart och tydligt att en oro förknippad med arbete alltid finns närvarande. 

Respondenterna oroar sig över olika saker vilket framkommer i deras svar: 

Jag oroar mig inte över min anställning som sådan utan där känner jag mig trygg. 

Däremot oroar jag mig över hur länge jag skall orka med den psykiska pressen som jag 

upplever. Jag oroar mig även för jobb i framtiden, vill absolut inte fastna här men 

samtidigt så känns det läskigt att lämna det och speciellt då man inte vet var man vill.  

- Gustaf 

Den främsta anledningen till oron upplever jag ändå att de tycker att den nuvarande 

situationen är. Flera respondenter har beskrivit hur de upplever den nuvarande situationen 

som väldigt oroande och att de tycker det är en jobbig sits som de befinner sig i. 

Ja hela tiden, jag oroar mig mest över hur det ser ut i dagsläget. Det känns en aning 

osäkert att inte vara anställd någonstans och jag har liksom ingen säkerhet utan det gäller 

att jag kämpar för att jag skall kunna få ut pengar till mitt levebröd. - Erik 

Jag kopplar den faktiskt upplevda oron till det faktum att de unga idag beskrivs ha en större 

valfrihet än tidigare (Arnell Gustafsson 2003). Denna valfrihet innebär bland annat att de skall 

göra ett yrkesval där yrket är rätt för just dig. Arnell Gustafsson (2003) beskriver förmågan att 

kunna påverka sin framtid som positiv med att den också kan ses som en belastning då många 

unga inte vet vad de vill eller hur de skall göra. Jag tolkar oron hos mina respondenter som ett 

resultat av den valmöjlighet som de faktiskt har. Oron över att inte välja rätt verkar hos de 

intervjuade vara större än glädjen över att ens kunna välja. 

Ja, jag oroar mig hela tiden. Jag vet inte vad jag vill göra eller om jag vill utbilda mig. Jag 

vet inte om jag ska utbilda mig eftersom jag inte vill låsa mig vid att jobba med en sak 

hela livet ut när jag vet att jag tröttnar ganska lätt. - Bosse 



40 

 

Tidigare forskning (Undomsstyrelsen 2010) visar att arbetslösa har en sämre självuppskattad 

hälsa än de som arbetar. Den självuppskattade hälsan definierade jag i kapitel två som till 

exempel en psykisk ohälsa. I min studie finner jag inget stöd för detta resultat. Resultatet i 

min studie som jag kan ställa i relation till detta kommer dock enbart ifrån en person vilket 

inte gör det lika tillförlitligt som om jag hade haft fler arbetslösa representerade. 

Respondenten i min studie upplevde sig snarare känna positiva känslor relaterade till 

arbetssituationen. 

Jag känner att det kan ju egentligen bara bli bättre. Jag känner en längtan efter jobb, att 

det kommer bli spännande att se var jag hamnar. - Anna 

4.2.2 Arbetets relativa centralitet 

Arbets relativa centralitet har jag undersökt bland annat genom att låta respondenterna välja ut 

vilka saker de anser vara viktigast i livet just nu från en lista som Eriksson (1998) använt i sin 

enkät. Tidigare forskning (Ungdomsstyrelsen, Eriksson, Johansson et al) visar att när arbete 

sätts i relation till andra områden i livet så minskar dess betydelse. Min undersökning har 

resulterat i samma resultat. 

Då de intervjuade har fått välja ut tre saker de anser vara viktigast i livet just nu är det enbart 

en person som valt ett intressant arbete som en av dessa tre alternativ. Samtliga har dock valt 

att tjäna pengar som en av de viktigaste sakerna i livet just nu tillsammans med familjen. Det 

tredje alternativet har varierat mellan att vara frisk, kunna äta och dricka gott samt att ha ett 

bra boende. Alternativet tjäna pengar har många av de intervjuade valt på grund av att de 

upplever deras fritid kosta pengar. Det är alltså här inte arbetet i sig som de värderar högt utan 

den ekonomiska frukt som arbetet bär med sig. Min tolkning av respondenternas svar är att 

dessa pengar lika gärna skulle kunna komma från ett annat håll än från arbete. 

Familj och vänner spelar en stor roll i de unga vuxnas liv. Att spendera tid med familj och 

vänner har många respondenter valt på grund av de upplever det behövs för att man skall 

känna sig tillfreds med livet. Tidigare forskning (Johansson 1996) har också visat på att 

familjen prioriteras högre än arbetet. I intervjuerna har respondenterna bland annat fått prata 

om sin drömtillvaro om 15 år. De intervjuade har där beskrivit tillvaron på olika sätt. En stor 

skillnad som jag uppmärksammat är att vissa har börjat med att beskriva familjesituationen 

samt boendesituationen för att till sist nämna något om hur de skulle önska att det såg ut på 

arbetsfronten. Andra har däremot börjat med att beskriva hur de önskar att arbetssituationen 

skall se ut för att sedan komma in på familjen och boendet.  

Jag tror att det är viktig att jag innan en potentiell familj kommer in i mitt liv verkligen 

ser till att jag har fått utlopp för mina idéer och fått testa på lite, även att ha uppnått en 

viss position så att man har det tryggt. - Erik 

I beskrivningen av drömtillvaron anser jag mig kunna tolka hur de prioriterar arbetet jämfört 

med andra livsområden. Jag har funnit sambandandet att de som började med att beskriva 

arbetssituationen även är dem som betonat vikten av att göra en karriär mest. Detta anser jag 

talar för att karriären är mycket viktig för dessa individer och att de präglas av en materiell 

inställning till arbete (Berglund 2001). I föregående kapitel pekade jag även på att kvinnor 

föder barn allt senare. Idag är förstföderskan närmare 30 år medan hon på 1970-talet var 24 år 

(SCB 2011). Då respondenterna i min studie beskriver en potentiell familj är det någonting 

som de alla en dag vill ha men det är som en av de intervjuade uttrycker sig ”inget man har 

bråttom till”. Som citatet ovan av Emelie belyser vill de intervjuade ha hunnit uppnå saker 

innan det är dags för en potentiell familj att göra entré i deras liv. De värderar familjen 
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mycket högt men de anser det vara svårt att balansera en familj med en karriär vilket leder till 

att de upplever att de måste välja var de skall lägga sitt primära fokus. 

Det är jättesvårt att kombinera jobb och familj. Våra jobb kräver jättemycket av oss och 

företagen vill ha så effektiv personal som möjligt. Företag nöjer sig inte med att det går 

bra utan de vill hela tiden gå ännu bättre. Därför blir det ju svårt att kombinera med familj 

för det finns hela tiden någon som inte har en familj som kan lägga ner sig extra mycket 

jämfört med den som har familj. På så sätt så kan det vara svårt att samtidigt göra karriär. 

- Bosse 

4.3 Hur tänker unga vuxna på arbete i framtiden? 

Förklaringsmodellen till hur våra värderingar förändras som baseras på ålder menar att våra 

värderingar förändras allt eftersom livet går då vi hela tiden vinner nya erfarenheter och 

förändrar våra livssituationer (Ungdomsstyrelsen 2003). Om vi antar att denna stämmer 

överens med de unga vuxna som ställt upp i min studie bör resultatet under denna fråga bli 

annorlunda jämfört med de tidigare två. Förklaringsmodellen som baserades på generation 

menade i sin tur att olika generationer har generationsspecifika värderingar som skiljer sig åt 

beroende på i vilken generation man är född (Ungdomsstyrelsen 2003). Skulle denna teori 

vara applicerbar på mitt resultat skulle med andra ord mina resultat skilja från tidigare 

forskning om vad äldre människor anser om arbete med tanke på att dessa två grupper är 

födda i helt olika generationer. 

I intervjuerna har respondenterna bland annat fått uttrycka vilka egenskaper i ett arbete som 

de tror sig uppskatta om 15 år. Resultaten skiljer sig från dem jag tidigare redovisade som 

svar på vad unga vuxna värderar i ett arbete just nu. 

4.3.1 Trygghet 

En av de största skillnaderna jag upplevt är betoningen av trygghet som skiljer sig åt beroende 

på om respondenterna pratat om nuläget eller om framtiden. Egenskaper som att arbetet 

befinner sig på hemorten samt att ha en fast anställning är egenskaper som de intervjuade 

värderar högt. 

Jag strävar ju efter en fast anställning men just nu kan jag tänka mig att ta vad som helst. 

Men om 15 år, ja då ser jag ju mig själv med en familj och då vill jag verkligen ha en fast 

anställning så man känner sig trygg. - Anna 

Just fast anställning har samtliga av respondenterna betonat vara extra viktigt. Det är 

framförallt på grund av att de tror sig ha en familj längre fram vilken de känner sig skyldiga 

att kunna försörja utan att behöva vara oroliga. De lyfter även fram att de förmodligen har 

skaffat sig fler utgifter än en familj, till exempel så tror en respondent att denne kanske 

kommer att ha banklån om 15 år som är viktiga att betala av. 

I Theanderssons (2000) studie framkom det att de äldre lägger en större vikt vid trygghet samt 

att arbetet skall vara viktigt för andra. Att arbetet skall vara viktigt för andra har ingen av de 

intervjuade i min studie nämnt. Jag upplever mig kunna dra kopplingar mellan det faktum att 

ingen nämnt denne egenskap i min studie samt att de unga vuxna anses vara individualister 

(Pihl 2011). Dagens unga vuxna anses primärt fokusera på sig själva istället för gruppen. Jag 

tycker mig kunna finna stöd för detta då de inte uttryckt att arbetet borde vara viktigt för 

andra. Istället fokuserar dem på egenskaper som berör samt gynnar dem själva. Theandersson 

(2000) menar att vi har gått från ett samhälle som prioriterat kollektivet till ett samhälle där 

individen står i fokus. Detta resultat torde därför ej vara konstigt. 
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4.3.2 Socialt stöd 

Det sociala stödet var i dagsläget något utav det allra viktigaste för de unga vuxna i ett arbete. 

Svaren från de frågor då det handlade om framtiden gav en aning annorlunda resultat jämfört 

med mina tidigare redovisade resultat. 

En bra chef och ett gott ledarskap tror de intervjuade att de även i framtiden kommer att 

värdera högt. Detta stämmer överens med tidigare forskning (Ungdomsstyrelsen 2003) där 

egenskapen gällande en bra chef värderades högst av alla årsgrupper. Skillnaden från vad de 

unga vuxna uppskattar i ett arbete nu jämfört med vad de tror att de kommer uppskatta visar 

sig på egenskapen arbetskamrater. Arbetskamrater var idag en mycket viktig egenskap men de 

tror inte alls att de kommer att värdera den lika högt när de är äldre. 

Hm.. Om 15 år.. Ja då har jag ju jobbat ganska länge så då tror jag faktiskt ärligt talat att 

jag struntar i vem jag jobbar med. - Bosse 

Många menar att de tror att de kommer att uppskatta egenskaper som påverkar familjelivet 

positivt i större utsträckning på bekostnad av uppskattningen av arbetskamraterna.  

4.3.3 Egenvärde 

Tidigare forskning (Ungdomsstyrelsen 2003) visar att de äldre åldersgrupperna i större 

utsträckning betonar arbetets egenvärde (Theandersson 2000) jämfört med de yngre. 

Deltagarna i min studie har värderat arbetets egenvärde högt men jag anser mig inte kunna se 

någon markant skillnad jämfört med tidigare då de även där värderade arbetets egenvärde 

högt. Egenskaper som de tror sig kommer värdera högt är bland annat utveckling i arbetet, 

ansvar samt ett stimulerande och intressant arbete. Om vi kopplar detta resultat till krav- och 

kontrollmodellen (Eriksson 1998) vill de unga vuxna med andra ord befinna sig långt ut på 

aktivitetsdiagonalen. 

Jag vill ha ett så intressant och omväxlande jobb som möjligt. Jag vill verkligen inte 

känna att jag sitter fast på ett kontor någonstans och bara trampar utan jag vill känna att 

varje dag är nyttig. - Daniella 

4.3.4 Framtidsutsikter 

I linje med tidigare studier (Berglund 2001, Undomsstyrelsen 2003) tror sig de unga vuxna 

inte värdera möjligheten till karriär lika högt när de blir äldre som de gör idag. Tidigare 

forskning har visat att äldre har en tendens att ha en mindre materiell inställning till arbete än 

de yngre (Berglund 2001). Förklaringen jag presenterar till varför vikten av karriärmöjligheter 

skulle minska baserar jag på två saker. Det beror dels på att de unga vuxna upplever att de 

redan skall ha nått den position i karriären de strävat efter vid denna tidpunkt. Det beror dels 

även på de upplevda svårigheterna med att balansera en karriär samt en eventuell familj. Som 

jag nämnde tidigare i kapitlet har de unga uppfattningen om att bildandet av en karriär och en 

familj inte går hand i hand. De menar att man i mångt och mycket måste välja vad man skall 

satsa på och om 15 år tror de flesta att de har valt familjen. 

Jag tolkar det som att i samband med att den materiella och den alturistiska inställningen 

(Berglund 2001) till arbete har minskat har den individualistiska inställningen (Berglund 

2001) ökat. Den instrumentella inställningen (Berglund 2001) uppfattar jag fortfarande som 

mycket låg och det är inget som jag upplever representerar mina respondenters åsikter. Om vi 

istället tittar på Lindgren et als (2005) två dimensioner upplever jag att de unga vuxna tror sig 
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komma att röra sig allt mer gentemot hängivenhet och trygghet. Jag upplever främst att jag 

kan placera dem inom typen employee då det fortfarande inte framhävts en lojalitet gentemot 

gruppen vilket karaktäriserar typen co-worker. 

För att återkoppla till förklaringsmodellerna för hur våra värderingar förändras så anser jag att 

det i detta fall upplevs vara åldern som är den avgörande faktorn. Respondenterna har inte 

uttryckt några åsikter som skiljer sig markant från tidigare forskning vilken innefattar andra 

generationer. Det som respondenterna beskriver, att gå från singel till att skaffa familj till 

exempel, är en del av hur livet förändras med åldern för många människor och i och med 

dessa förändringar sker det även förändringar i hur människor prioriterar. 
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5. Sammanfattande diskussion 

Jag börjar i kapitlet som följer att redogöra för de slutsatser jag kommit fram till. Därefter 

följer en diskussion där jag ifrågasätter mina slutsatser samt diskuterar vad som skulle kunna 

utvecklas. 

5.1 Slutsatser 

Syftet med min studie har varit att undersöka vad unga vuxna värderar i ett arbete. Jag har 

arbetat utifrån tre frågeställningar som berört egenskaper i ett arbete, arbete generellt sett samt 

arbete i framtiden. 

De unga vuxna värderar både arbetets yttre samt inre belöningar högt. De har en känsla av att 

arbete skall ge något mer än bara pengar och lyfter fram egenskaper som utvecklande, 

stimulerande och omväxlande. Pengarna är av stor betydelse för de unga vuxna men de 

nämner dem främst i samband med att de uttrycker att de vill kunna göra någonting ”extra”, 

något utöver det vanliga. De unga vuxna gillar möjligheter till att kunna påverka sin 

arbetssituation och värderar inflytande och ansvar väldigt högt. De framhåller även vikten av 

ha möjligheten till att göra karriär. 

En av de allra viktigaste egenskaperna i ett arbete är det sociala stödet. De värderar både 

arbetskamrater samt chefer högt. Ett bra ledarskap är något som de däremot inte upplever sig 

haft kontakt med. Förtroendet för chefer är mycket lågt och många uttrycker en vrede i 

samband med betoningen av ett gott ledarskap. 

Jag upplever de unga vuxna i min studie ha influenser av både den materiella, 

individualistiska samt den alturistiska inställningen till arbete som Berglund (2001) beskriver. 

Dessa tre beskriver väl den bild jag fått av vad unga vuxna vill åt i ett arbete förutom vikten 

av att ett arbete skall vara viktigt för andra människor. Det framkommer tydligt i min studie 

att de unga vuxna ej prioriterar gruppen utan deras fokus ligger på dem själva. 

De unga vuxna värderar arbete högt men familj och vänner kommer i stor mån före. När 

arbete sätts i relation till andra livsområden är det främst att tjäna pengar som de unga vuxna 

betonar. Detta talar för en instrumentell syn på arbete. Samtliga uppger dock att de skulle vilja 

fortsätta att arbeta om de blev ekonomiskt oberoende vilket starkt talar emot den 

instrumentella inställningen. Familjen är en mycket viktig del i de unga vuxnas liv. Att bilda 

en egen familj är däremot ingenting som de upplever sig ha bråttom med men samtliga ser sig 

själva med en familj i framtiden. De unga vuxna tycker det är viktigt att man har hunnit skaffa 

sig en fast förankring på arbetsmarknaden och ekonomiskt trygghet innan man bildar familj. 

De menar också att det är bäst att satsa på karriären innan man får barn då det är väldigt svårt 

att balansera denna med ett familjeliv. 

När de unga vuxna istället talar om arbete i framtiden betonar de trygghet i betydligt större 

omfattning. Detta beror delvis på deras önskan om en eventuell familj och att kunna ha 

förmågan att försörja denna. Det sociala stödet är fortfarande viktigt men arbetskamraternas 

betydelse minskar. De materiella åsikterna som karriärmöjligheter betonas inte heller i samma 

utsträckning. De tror dock att de fortfarande kommer att uppskatta variation och ett 

utvecklande arbete. 

Jag upplever mig inte ha funnit några generationsspecifika åsikter då mitt resultat stämmer bra 

överens med tidigare forskning. Jag anser det vara åldersrelaterade faktorer som påverkar 
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värderingarna hos de unga vuxna. De beskriver åsiktsskillnader i samband med att livet 

förändras, till exempel genom bildandet av en familj. 

5.2 Diskussion 

Svagheter som kan förekomma i mina slutsatser beror på omfattningen av hela studien. Det är 

inte ett omfattande arbete vilket har gjort att varje respondents röst har fått en stor plats 

jämfört med om det hade varit betydligt fler som deltog. Detta kan i sin tur göra att mina 

slutsatser inte är lika tillförlitliga som om de hade baserats på ett större antal intervjuer. Ett 

problem kan också vara att de vid min tredje frågeställning bara fantiserar och funderar kring 

hur de tror att de kommer att värdera olika egenskaper. Huruvida deras antaganden kommer 

att stämma vet vi inte förrän om 15 år när de väl befinner sig där. Om man genomför en 

betydligt mer omfattande studie upplever jag att det skulle vara intressant att göra 

återkommande undersökningar där man tittar på om utfallet blev som de trodde tidigare i 

livet.  

 

Om vidare forskning skulle bedrivas skulle jag rekommendera att undersöka hur de unga 

vuxna ser på ett gott ledarskap? Vad kännetecknar en bra chef och vad är det som gör att de 

inte upplever sig haft kontakt med en sådan? Respondenterna i min studie har framfört hur 

önskvärt det är med ett bra ledarskap vilket även stöds av tidigare forskning där de 

egenskaperna värderats högt. Jag upplever det därför som en mycket viktig fråga att 

undersöka. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrund 

- Berätta lite kort om dina föräldrars utbildningsnivå samt vad de arbetar/har arbetat 

med 

- Berätta om utbildningsnivå samt tidigare arbetserfarenhet 

Det egna arbetet 

- Hur ser din nuvarande arbetssituation ut? 

 

Arbetsuppgifter – vad gör du på ditt jobb? 

 

Utveckling – upplever du att det finns utrymme för att utvecklas på din 

arbetsplats? Att du kan lära dig nya saker? 

 

Inflytande – kan du påverka ditt eget arbete eller styrs du av någon annan? 

 

Engagemang – hur engagerad känner du dig i ditt arbete? Lägger du ner dig och 

gör ofta mer än du behöver eller gör du enbart det du skall och inget mer? 

 

Stabilitet – känner du dig trygg i ditt arbete? Känner du att du kan dina 

arbetsuppgifter? Känner du dig trygg i din anställningsform? Om inte – vad skulle 

du vilja förändra? 

 

Relationer – arbetar du tillsammans med andra? Hur ser relationerna ut till dina 

kollegor samt till din chef? Upplever du att de respekterar dig samt lyssnar på vad 

du har att säga? 

 

 

- Varför har du valt att arbeta med det du gör?  

- Vad har gjort att du hamnat just här? 

 

- Vad uppskattar du i din nuvarande arbetssituation?  

 

- Är du nöjd med din nuvarande situation?  

Om ja – beskriv vad du är nöjd med 

Om  nej – varför inte? Vad skulle du vilja förändra? 

 

 

- Upplever du att du oroar dig för din arbetssituation?  

(Över hur den ser ut i dagsläget eller hur den kommer att se ut i framtiden?) 
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Arbete generellt sett 

- Välj ut och randordna de tre saker som du tycker är viktigast i livet just nu 

(Motivera dina val) 

 

Att tjäna pengar 

Att få vara frisk 

Att umgås med familj, släkt och vänner 

Att ha ett intressant arbete 

Att kunna göra en aktiv samhällsinsats 

Att kunna äta och drick gott 

Att ha en meningsfull fritidssysselsättning 

Att ha en bra bostad 

(Eriksson 1998) 

 

- Hur ser det ideala arbetet ut enligt dig? 

Egenskaper? 

 

- Välj ut fem av dessa egenskaper du anser vara viktiga i ett arbete i ditt liv just nu 

(Motivera dina val) 

 

Trevliga arbetskamrater 

Bra chef/ledning 

God arbetsmiljö 

Fast anställning 

Bra lön och löneutveckling 

Intressant och omväxlande 

Utbildning och utveckling i yrket 

Kombinera med hem och barn 

Kombinera med fritid 

Ansvarsfulla arbetsuppgifter 

Möjlighet att förverkliga sina idéer 

Arbetet är viktigt för andra 

Stämmer med min utbildning 

Arbetet på hemorten 

Karriär, bli chef 

Arbetet är självständigt 

Jämn könsfördelning 

Arbetet sker i team 

Knyta internationella kontakter/resor 

Fria arbetstider 

Ger status 

(Ungdomsstyrelsen 2007) 
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Arbete i framtiden 

- Välj nu ut fem av dessa egenskaper som du tror att du kommer tycka är viktiga i ett 

arbete om 15 år 

(Motivera dina val) 

 

Trevliga arbetskamrater 

Bra chef/ledning 

God arbetsmiljö 

Fast anställning 

Bra lön och löneutveckling 

Intressant och omväxlande 

Utbildning och utveckling i yrket 

Kombinera med hem och barn 

Kombinera med fritid 

Ansvarsfulla arbetsuppgifter 

Möjlighet att förverkliga sina idéer 

Arbetet är viktigt för andra 

Stämmer med min utbildning 

Arbetet på hemorten 

Karriär, bli chef 

Arbetet är självständigt 

Jämn könsfördelning 

Arbetet sker i team 

Knyta internationella kontakter/resor 

Fria arbetstider 

Ger status 

(Ungdomsstyrelsen 2007) 

 

 

 

- Om du får drömma, hur ser ditt liv ut om 15 år? 

(Vad har arbete för position i den drömmen?) 

 

- Hur ser du på att bilda familj och vilken plats har en potentiell familj i ditt liv om 15 

år?  

 

Avslutning 

 

- Varför tror du att människor arbetar? 

 

- Tror du att det finns någon skillnad i attityden mot arbete hos unga respektive äldre 

människor? 

 

- Skulle du fortsätta att arbeta om du blev ekonomiskt oberoende? 

 

- Hur tror du att människor i största allmänhet skulle svara på denna fråga? 


