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Sammanfattning 

Det föreliggande arbetet hade som syfte att studera unga vuxnas attityder till karriär, vilket 
preciserades till följande två frågeställningar: ”Vilken innebörd har karriär för unga vuxna?” och 
”Vilken betydelse har olika påverkansfaktorer i unga vuxnas karriärval?” Undersökningen anknöt till 
tidigare forskning inom det valda området som har påvisat hur karriärbegreppet har förändrats, samt 
att det lyfte fram olika faktorer som har inverkat på unga vuxnas karriärval. Som teoretiska 
utgångspunkter användes Bourdieus fält, habitus och kapital tillsammans med teorin om careership 
utvecklad av Hodkinson och Sparkes. Det empiriska underlaget utgjordes av enkätsvar från 
sammanlagt 252 unga vuxna mellan 20 och 30 år. Resultaten från studien tydde på att karriärens 
innebörd till stor del har individualiserats, där flera av de främsta associationerna till karriär utgick 
från individen själv. Samtidigt gjordes det även vissa kopplingar till den traditionella organisatoriska 
karriären, som att avancera till högre positioner och sträva efter hög lön. De kvinnliga respondenterna 
lade större vikt vid inre omständigheter i sina val av karriär medan männen betonade yttre värden, 
även om de könsmässiga skillnaderna i regel var mycket små. Föräldrar var de personer som hade 
störst inflytande i karriärvalen, bland annat i sina roller som förebilder. 
 
Nyckelord: Bourdieu, careership, karriärval, påverkansfaktorer 
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1. Inledning 

Att göra eller att inte göra karriär – det är en fråga som säkerligen många personer 

har ställt sig själva under livets gång, och som inte alltid är enkel att besvara. På 

samma gång omsluts frågan av något som tycks vara uppenbart för de flesta, 

nämligen vad karriär är. Det är en kunskap som existerar i form av en tyst 

överenskommelse mellan människor i vardagen (Bergmo Prvulovic 2015, s. 21). En 

fråga som därmed kan vara desto mer intressant att ställa: är det verkligen självklart 

vad en karriär är? 

 

Mycket tyder på att karriärbegreppet har genomgått en del förändringar. 

Traditionellt sett har karriären varit strikt knuten till organisationen, men idag visar 

karriärgränserna på en framväxande komplexitet och subjektivitet där även andra 

faktorer tillkommer så som anställningsform, familjeliv och geografiskt läge 

(Rodrigues & Guest 2010, s. 1170). En liknande utveckling går också att tyda gällande 

innebörden av karriär. Strävan efter löneökningar, befordringsmöjligheter och 

statuspositioner – alla kännetecken på den objektiva karriärframgången – minskar i 

betydelse och får ge vika för den subjektiva karriärframgången, vilken i stället lägger 

vikt vid inre medgång, personlig tillväxt och tillfredsställelse i arbetet. Resan i sig 

tilldelas en större betydelse än slutmålet, samtidigt som karriär har utvecklats till att 

allt mer omfatta livet i helhet (Bergmo Prvulovic 2015, s. 98f). 

 

Det finns en samhällelig förväntan på unga idag att de själva ska ansvara för den egna 

karriären. Val av arbete och utbildning, samt olika möjligheter att öka sin 

anställningsbarhet, ska skötas helt och hållet av den unge individen (Lidström 2009, 

s. 9). Samtidigt är det problematiskt att tala om en individualiserad karriär, eftersom 

forskning visar att det finns klara samband mellan en persons karriärvägar och 

dennes kön, ålder, lokala sammanhang samt kulturella och sociala bakgrund 

(Lundahl 2010, s. 15). Ungas karriärval kan med andra ord inte betraktas som ett 

simpelt beslut utifrån olika alternativ, utan det är val som innefattar många 

bakomliggande och komplexa faktorer.  

 

Denna process blir inte heller enklare av det faktum att ungas situation på 

arbetsmarknaden tycks gå mot det sämre. För många unga vuxna kan det dröja flera 
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år innan de når en stadig grund i arbetslivet. Sedan millennieskiftet ligger den så 

kallade etableringsåldern, när minst 75 % av en åldersgrupp innehar sysselsättning, 

på 26-29 år för män och på 29-32 år för kvinnor. Det här kan ställas i kontrast till år 

1990 när den genomsnittliga åldern för etablering var 20 för kvinnor och 21 för män 

(SCB 2012, s. 24f). Innan de blir fullt etablerade på arbetsmarknaden är det också 

vanligt att unga vuxna har genomgått perioder med högre studier, tillfälliga arbeten 

och arbetsmarknadspolitiska program, men även stunder av arbetslöshet (SOU 

2006:102, s. 42). Den försämrade situationen för unga återspeglas föga överraskande 

i deras egen bild av dagens arbetsmarknad, vilken i ganska hög grad är negativ. Mer 

än hälften upplever att det är svårt att skaffa ett arbete idag, endast en tredjedel har 

möjlighet att välja mellan olika jobberbjudanden och närmare sex av tio anser att 

arbetsgivarna är alltför fokuserade på arbetslivserfarenhet (Insight Intelligence 2015, 

s. 6). 

 

1.1 Problemformulering 

Vad som sålunda framträder är att unga vuxna förväntas helt på egen hand kunna 

navigera sig framåt i karriären, vars innebörd är oklar, på en otrygg och snabbt 

föränderlig arbetsmarknad där olika bakomliggande faktorer skapar konsekvenser för 

framtidsutsikterna. Det här väcker flera intressanta frågor, särskilt med 

utgångspunkt i de unga vuxna själva. Vilka associationer till karriär görs bland unga 

vuxna? Hur stor vikt lägger de vid en karriär? Vad har influerat dem till att göra sina 

olika karriärval? Svar på de här frågorna skulle framför allt kunna ge en bild av hur 

unga vuxna idag ställer sig till karriär, vilket följaktligen blir syftet med mitt arbete. 

 

Att göra en sådan här studie är relevant i flera aspekter. Arbetet är av pedagogisk 

karaktär i och med att den lägger särskild vikt vid olika påverkande faktorer och 

deras betydelse i unga vuxnas karriärval, vilket antas kan ligga till grund för attityder 

gentemot karriär. Studien tangerar även i viss mån övergången mellan utbildning och 

arbete. Den pedagogiska forskningen om karriär kan inte heller sägas vara speciellt 

välstuderat varvid den här undersökningen kan bidra till ämnet, en aspekt som 

emellertid kommer att diskuteras närmre i ett senare avsnitt. I ett samhälleligt 

perspektiv kan kunskapen från detta arbete vara till särskild nytta för de som arbetar 

med att stödja människor i sina karriärer, så som arbetsförmedlare, jobbcoacher och 

studie- och yrkesvägledare. Dessa yrkesroller kan därmed få en bättre förståelse för 
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hur de ska bemöta och hjälpa unga vuxna. Författarens personliga intresse har likaså 

varit styrande i valet av studieobjekt, bland annat på grund av tidigare utbildning 

inom ämnet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera unga vuxnas attityder till karriär. Detta syfte konkretiseras 

genom två frågeställningar: 

 Vilken innebörd har karriär för unga vuxna? 

 Vilken betydelse har olika påverkansfaktorer i unga vuxnas karriärval? 

 

Med den första frågeställningen ämnar jag ta fasta på unga vuxnas inställning till 

olika frågor och påståenden associerade med karriär. I den andra frågeställningen 

fokuserar jag på betydelsen av olika påverkansfaktorer genom att studera unga 

vuxnas uppfattningar om vad som har inverkat på deras karriärval. De här två 

frågeställningarna kan göra det möjligt att få svar på en mer allomfattande attityd 

gentemot karriär som fenomen. 
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2. Tidigare forskning 

Karriärforskningen, särskilt den inom ramarna för den pedagogiska vetenskapen, 

lägger sin tonvikt på de bakomliggande faktorer som kan inverka på individers beslut. 

Områden som vanligen behandlas i dessa fall är valet av högre studier och 

övergången från utbildning till arbete. Forskningen kring karriär som begrepp, med 

avseende på dess definitioner, diskuteras senare i arbetet under rubriken ”Centrala 

begrepp”. Av denna anledning kommer följande avsnitt att behandla inverkande 

faktorer på unga vuxnas val av karriär. 

 

2.1 Yttre och inre omständigheter 

Vilka faktorer som undersöks är olika från fall till fall, men rent generellt kan de 

kategoriseras efter yttre och inre omständigheter. De förstnämnda utgörs i huvudsak 

av instrumentella faktorer som leder till mätbara utfall, som exempelvis lön, 

befordran och anställningsvillkor. De sistnämnda består snarare av omständigheter 

som är relaterade till individen själv och dennes upplevelser, vilket bland annat kan 

handla om intressanta arbetsuppgifter, trevliga kollegor, personlig utveckling och 

tillfredsställelse (jfr Cassar 2008, s. 373; Dæhlen 2007, s. 110; Menon 2010, s. 386; 

Taylor & Pick 2008, s. 409). Den här uppdelningen kan till stor del liknas vid 

skillnaden mellan objektiv karriärframgång och subjektiv karriärframgång, där de 

objektiva aspekterna beskriver faktiska resultat i karriären och den subjektiva 

aspekterna tar fasta på individens värderingar (Bergmo Prvulovic 2015, s. 27). 

 

Hur yttre och inre omständigheter värderas tenderar också att ge skilda resultat i 

olika undersökningar. Menon (2010) tar sin utgångspunkt hos cypriotiska elever och 

söker fastställa vilka influenser som påverkar besluten att fortsätta utbilda sig på 

akademisk nivå. De slutsatser som författaren kan göra utifrån resultaten visar att 

elevers val i första hand baseras på en innerlig önskan att läsa en högskoleutbildning. 

I andra hand, och tätt förknippat med det nyss nämnda, görs valet grundat på 

ekonomiska och yrkesmässiga faktorer. Att inneha en akademisk utbildning anses 

sålunda vara av stort värde när det gäller deras framtida karriärplaner (Menon 2010, 

s. 389). 
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I en studie av maltenesiska universitetsstudenter kan Cassar (2008) visa att inre 

omständigheter allmänt sett får större betydelse, vilket däribland inkluderar att 

arbeta med sådant som är intressant, att få möjlighet att utvecklas som person, samt 

att känna sig betydelsefull i arbetet. När det gäller de yttre faktorerna värderas 

arbetsmiljö, förmåner och arbetstid högre än lön (Cassar 2008, s. 374). Att inre 

omständigheter är viktigare än sina yttre motsvarigheter kan även tydas hos Dæhlen 

(2007) där aspekter som att hjälpa andra människor, att bidra till samhället och att få 

vara kreativ i sitt arbete lyfts fram (Dæhlen 2007, s. 114). 

 

De nyss nämnda resultaten kan ställas i viss kontrast mot undersökningen av Bråten 

och Strømsø (2008) där såväl yttre som inre omständigheter har en stor inverkan. 

Det viktigaste enligt de deltagande norska studenterna var att eftersträva en hög lön 

och att etablera goda sociala relationer. Studien innefattade enbart sju faktorer, där 

det överlag fanns en liten övervikt mot yttre omständigheter (Bråten & Strømsø 

2008, s. 269). Taylor & Pick (2008) kan i sitt arbete, med utgångspunkt hos 

australiensiska högskolestudenter, framhålla resultat som skiljer sig i ännu högre 

grad. De två aspekter som skattades högst var en kunnig företagsledning samt goda 

värderingar inom organisationen (Taylor & Pick 2008, s. 413).  

 

2.2 Nära och professionella relationer 

Det finns en tämligen enig uppfattning inom forskningen om att människor som står 

nära individen kan ha ett visst inflytande vid dennes karriärval. Dessa nära relationer 

kan utgöras av såväl familj som vänner. Flera studier pekar på att en individs 

föräldrar utövar en stor, om inte den största, påverkan av samtliga nära relationer 

(Emmanuelle 2009, s. 97; Hall m.fl. 2011, s. 40; Law & Yuen 2012, s. 60f). Simmons 

(2008) har studerat vilken påverkan som föräldrarna har i studenters val av 

karriärväg, och utifrån sina resultat kan han konstatera att föräldrar tenderar att 

inneha rollen som tillförlitliga rådgivare i beslutsprocesser. Undersökningen visar 

även att de fungerar som ett viktigt stöd när det gäller den akademiska framgången 

(Simmons 2008, s. 40). 

 

Resultaten från studien av Menon (2010) kan tyda på det motsatta, men hon lyfter 

samtidigt möjligheten att en del faktorer inte i alla lägen är uppenbara för eleverna 

själva, däribland inflytandet från deras föräldrar (Menon 2010, s. 388, 390). Andra 
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familjemedlemmar och närstående personer – partner, syskon och andra släktingar – 

har också kunnat utöva viss påverkan (Bakshi 2011, s. 147; Hall m.fl. 2011, s. 33; 

Menon 2010, s. 387; Young m.fl. 1997, s. 209). 

 

Den roll som vänner har tycks variera mellan olika studier. Bakshi (2011, s. 147) kan i 

sin undersökning konstatera att individen, bortsett från sig själv, söker sitt främsta 

stöd i den egna vänkretsen vid stora beslut och uppkomna kriser i karriären. Att 

vänner är särskilt viktiga i den inledande fasen av karriärvalsprocessen underbyggs 

likaså av Fehring och Herring (2013, s. 498). I en studie tyddes ett mer negativt 

inflytande, där rädslan för ensamhet kunde göra individen mer benägen att ge upp 

sina akademiska intressen i syfte att ha kvar sitt umgänge (Sinclair, Carlsson & 

Björklund 2014, s. 116). Annan forskning uppvisar å andra sidan att påverkan från 

vänner är förhållandevis liten i jämförelse med andra mer betydande faktorer (Hall 

m.fl. 2011, s. 37; Menon 2010, s. 388). 

 

När det gäller individers professionella relationer utgörs de av framför allt lärare och 

studie- och yrkesvägledare inom skolvärlden (se t.ex. Young m.fl. 1997). I studien av 

Hall m.fl. (2011, s. 40) visar det sig att lärare, näst efter föräldrar, är den grupp 

personer som har störst inverkan på det individuella karriärvalet. Det här resultatet 

kan kontrasteras med en annan undersökning där inflytandet från så väl lärare som 

studie- och yrkesvägledare anses vara lågt (Menon 2010, s. 388). 

 

2.3 Anställningsbarhet 

Flera studier visar på att den individuella anställningsbarheten kan spela en 

betydande roll för unga vuxna i valen av karriär. Jæger (2013) har undersökt hur 

studerande på högskolenivå fattar sina beslut om utbildning och framtida yrkesvägar. 

Hon understryker att det finns framför allt två principer som styr deras beslut: å ena 

sidan en strävan att ta tillvara på möjligheterna i så hög grad som möjligt, och å 

andra sidan en strävan att uppnå anställningsbarhet, avslut och trygghet. 

Utmaningen att få dessa principer att överensstämma med varandra tenderar 

emellertid att ge upphov till osäkerhet och tvivel (Jæger 2013, s. 229).  

 

Vikten av flexibilitet gentemot arbetsmarknaden påvisas även hos Stokes och Wyn 

(2007). Med utgångspunkt i hur unga människor från Australien klarar av och talar 
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om arbete och studier visar resultaten bland annat på att knappt en femtedel av 

studiens respondenter hade ett arbete som stämde överens med sin utbildning. Enligt 

författarna vittnar detta om nödvändigheten av en flexibel inställning, vilket innebär 

att ständigt ha flera alternativ och vara öppen för olika möjligheter samtidigt som 

man måste inneha förmågan att ta beslut (Stokes & Wyn 2007 s. 501). Tomlinson 

(2007) har likaså undersökt unga människors attityder till arbetsmarknaden, där han 

centrerar sin undersökning kring universitetsstudenter i Storbritannien. Analysen 

grundar sig på en modell som illustrerar fyra olika idealtyper om studenters attityder 

till arbete, karriär och anställningsbarhet: karriärist, ritualist, rebell, och reträttist 

(Tomlinson 2007, s. 292f). Författaren drar bland annat slutsatsen att den egna 

anställningsbarheten är en mycket avgörande fråga för studenterna, både i 

förhållande till sin självuppfattning och till sina karriärer (Tomlinson 2007, s. 301f). 

 

Sammanfattningsvis råder det alltså en påtaglig osäkerhet hos unga vuxna om deras 

framtidsutsikter inom arbetslivet. Detta tvingar de mer eller mindre till att inta ett 

anpassbart förhållningssätt till arbetsmarknaden, i syfte att göra sig själva 

anställningsbara. Lundahl (2011) hävdar att det här kan ses i förhållande till 

framväxten av ”det nya prekariatet”, det vill säga en gruppering bestående av framför 

allt unga människor som nödgas att söka sig till tillfälliga lågavlönade arbeten med 

osäkra anställningsvillkor. På samma gång är fattigdomen som mest utspridd just 

inom denna åldersgrupp (Lundahl 2011, s. 170). 

 

2.4 Osäkerhet 

En aspekt som enligt Trevor-Roberts (2006) blir allt mer framträdande som 

inverkande faktor i karriären är osäkerheten, vilket han förklarar kan förstås utifrån 

de snabba förändringar som äger rum på arbetsmarknaden. Förändrade 

produktionsmetoder, utvecklingen av kunskapsarbeten, samt tillväxten av alternativa 

anställningsförhållanden, är några av de anledningar som bidrar till den upplevda 

otryggheten hos inte minst unga vuxna (Trevor-Roberts 2006, s. 98). Förutom en 

tilltagande ovisshet om den egna arbetssituationen medför osäkerheten likaså ökad 

stress och ohälsa i största allmänhet hos individerna (Trevor-Roberts 2006, s. 111). 

Att unga vuxna i högre utsträckning känner sig osäkra i karriärvalsprocessen kan 

alltså däribland förklaras av en ombytlig arbetsmarknad som indirekt tvingar dessa 
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individer att hålla alla dörrar öppna, vilket flera studier vittnar om (Feldman & 

Whitcomb 2005, s. 18; Jæger 2013, s. 229; Stokes & Wyn 2007, s. 501).  

 

Det är samtidigt möjligt att skönja andra bidragande orsaker till denna osäkerhet. 

Bradley (2017) lägger sin fokus på universitetsvärlden och undersöker vad som 

förmår studenter i Storbritannien att tvivla på den akademiska banan. Det som hon 

bland annat uppmärksammar i arbetet är att studenterna känner ängslan och stress 

över att göra bra ifrån sig i sina studier, vilket ställer den egna prestationsförmågan 

på kant, men även att det finns vissa krav och förväntningar från i synnerhet 

familjens håll (Bradley 2017, s. 38f). Liknande iakttagelser gör även Lundahl m.fl. 

(2017) som i sitt arbete har studerat unga vuxna som har misslyckats att erhålla en 

avklarad gymnasieutbildning. Författarna lyfter fram att dessa personer successivt 

har format en identitet om att vara annorlunda, omotiverade och hindrade av 

inlärningssvårigheter, vilket har gett upphov till en självbild som misslyckanden. 

Tvivlet på sin egen prestationsförmåga har sedan gjort det mycket svårt för denna 

grupp att skapa sig en framtida karriäridentitet (Lundahl m.fl. 2017, s. 50). 

 

2.5 Könsnormativa mönster 

Ett många gånger studerat förhållande är det mellan karriär och kön, dvs. hur och i 

vilken mån individens kön kan utgöra en inverkande faktor i karriärvalsprocessen. 

Det kan handla både om vilka karriärvägar som en person väljer och om vilka 

värderingar som är viktiga för individen i karriären. Forskningen uppvisar en 

förhållandevis tudelad syn på det hela. Cassar (2008, s. 377) kan i sin studie visa att 

kvinnor lägger större vikt vid gynnsamma anställningsvillkor och inre framgångar, 

som t.ex. trygghet och personlig utveckling, medan män fokuserar på yttre värden 

och är mer benägna att röra sig inom karriären. Liknande resultat kan även tydas i 

andra undersökningar där självförverkligande och en stabil grund, men även att 

kunna hjälpa andra och att bidra till samhället, värderas högre bland kvinnorna än 

männen (Dæhlen 2007, s. 118; Lidström 2009, s. 116; Taylor & Pick 2008, s. 418). 

Det bör samtidigt påpekas att vissa studier hävdar att dessa könsmässiga skillnader 

inte ska hållas för sanna i vid bemärkelse, utan att de kan vara till stor del beroende 

av individers karriärval. Dæhlen (2005, s. 398) kan konstatera att bland studenter 

som utbildar sig till socialt inriktade yrken – lärare, socionom och sjuksköterska – 
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värderades faktorer så som anställningstrygghet, inkomstnivå och möjligheter till 

avancemang lika mycket hos kvinnor och män.  I ett likartat arbete fann författarna 

att kvinnliga lärar- och sjuksköterskestudenter lade större vikt vid yttre 

arbetsattribut, exempelvis hög lön och goda befordringsmöjligheter, än sina manliga 

studiekamrater (Bråten & Strømsø 2008, s. 273).  

 

Bilden som framträder utifrån de redovisade studierna är sålunda relativt brokig och 

tyder på att könsliga normer kan ha en viss inverkan i den individuella 

karriärvalsprocessen, men detta inflytande skiljer sig i olika sammanhang. Det kan 

som tidigare sagt bero på den specifika yrkesbanan, där könsskillnaderna kan vara 

mindre tydliga, men också på den miljö som individen är uppväxt inom. Cassar 

(2008, s. 378), som har gjort sin undersökning bland studenter från Malta, lyfter till 

exempel fram att familjens syn på arbete överlag har en viktig roll inom det 

maltenesiska samhället. Bakomliggande könsmönster i karriärvalet bör följaktligen 

betraktas och likaså behandlas med viss försiktighet. 

 

2.6 Bakgrundsfaktorer 

I svensk kontext kan det nämnas framför allt tre avhandlingar som har studerat unga 

vuxna och deras övergång från skola till arbete, där ett centralt tema är individernas 

position på en osäker arbetsmarknad. De har alla skilda ingångar på ämnet, men 

gemensamt för studierna är att de använder Hodkinsons och Sparkes careership som 

teoretisk grund för att förstå hur karriären hos de unga vuxna utvecklar sig. En annan 

röd tråd är att stor vikt också läggs vid intervjupersonernas bakgrund, så som 

etnicitet, kön och social klass, i studiet av karriärskapet. 

 

Lundqvist (2010) inriktar sig på unga vuxna med utländsk bakgrund och som går 

gymnasieskolans sista år. Hon väljer att fokusera på deras egna berättelser om sina 

vägar och val inom karriären, och studera dessa uttryck i förhållande till hur de 

betraktas av samhället och vilka möjligheter som uppenbarar sig (Lundqvist 2010, s. 

19). Av sitt arbete kan författaren dra slutsatsen att utbildning anses vara, enligt de 

unga vuxna, det som avgör om sökandet efter arbete kommer vara framgångsrikt 

eller inte. Det här leder också till en uppfattning om att detta ansvar ligger helt och 

hållet på individerna själva, där målet i slutändan är att stärka sin egen självbild och 

skapa en trygghet för sig själv. Berättelserna om sina karriärer ses ofta i förhållande 
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till familjen och ger uttryck för en strävan om att få det bättre än sina föräldrar, 

antingen genom att ta tillvara på chanser eller att återta en tidigare social position. 

Talet om det egna karriärskapet omges till stor del av de unga vuxnas etnicitet, som 

däribland uttrycks i en ordning av ”svenska jobb” och ”invandrarjobb” (Lundqvist 

2010, s. 280f, 284f, 287). 

 

Även Lindblad (2016) centrerar sin studie kring unga vuxna med bakgrund från 

annat land än Sverige, i synnerhet från utomeuropeiska länder. Han utgår emellertid 

från personer som inte har fullgjort en gymnasieutbildning, och har i likhet med 

Lundqvist (2010) som mål att studera de unga vuxnas berättelser om övergången till 

arbetslivet och hur den påverkas i förhållande till de egna handlingshorisonterna 

(Lindblad 2016, s. 5). Författarens undersökning visar bland annat att de unga 

vuxnas misslyckanden i skola inte endast kan härledas till individerna själva, utan ska 

även förstås med hänsyn till föräldrarna och de resurser som hela familjen besitter, 

vilka i de flesta fall är få till antalet. Personerna i studien blir likaså ofta 

kategoriserade som ”invandrare”, trots att flera av dem är födda och uppväxta i 

Sverige, och har många gånger inom skolvärlden mötts av diskriminering och rasism. 

Allt detta har sedan bidragit till att de unga vuxnas handlingshorisonter är 

begränsade, särskilt för de intervjuade kvinnorna (Lindblad 2016, s. 155ff). 

 

Lidström (2009) avgränsar sig inte till den etniska bakgrunden, utan utgår i stället 

från unga vuxna utan arbete. I likhet med de tidigare nämnda studierna kretsar 

arbetet kring övergången mellan utbildning och arbetsliv, där författaren söker ta 

fasta på de unga vuxnas erfarenheter av och val inom de egna karriärerna (Lidström 

2009, s. 11). Hennes övergripande slutsats av sin studie är att såväl bostadsort som 

etnicitet och kön inverkar på de unga vuxnas förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Vilka möjligheter som blir synliga för individerna, och vad de är villiga att acceptera, 

är i hög grad beroende av dessa bakgrundsfaktorer. Enligt författaren visar det sig 

tydligt att livschanserna är ojämlikt fördelade och styrda av mer övergripande 

mönster (Lidström 2009, s. 125f). 

 

Vad de här nyss redovisade avhandlingarna illustrerar är att den egna bakgrunden 

har en betydelsefull roll i unga vuxnas karriär. Omständigheter som etnicitet, 

familjebakgrund, geografisk position, kön och social klass vävs samman i olika 
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mönster som styr vilka möjligheter och vägar som blir tillgängliga för individen. 

Karriärskapet kan med andra ord inte påstås vara helt individualiserat utan påverkas 

till stor del av omgivningen. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Pedagogik kan, när det kommer till dess tillämpning, mycket väl påstås bygga på en 

tvärvetenskaplig grund. Lärandet – i form av färdigheter, kunskaper och värderingar 

– äger alltid rum i kontextuella situationer vilket inte går att bortse från, och 

pedagogiken kan i många fall överlappa med andra beteendevetenskaper, i synnerhet 

psykologi och sociologi (Karlsson 2005, s. 283). Av denna anledning kommer studien 

att förankras i två sociologiska teoribildningar. 

 

3.1 Fält, habitus och kapital 

Den franska sociologen Pierre Bourdieu förknippas i första hand med hans teoretiska 

ramverk som utgörs av begreppen fält, habitus och kapital. Samma teoretiska 

begrepp används även av Hodkinson och Sparkes som fundament i deras teori om 

individens karriärvalsprocess. Med syftet att öka förståelsen av såväl Bourdieus teori 

som careership är det därför väsentligt att redogöra för dessa tre begrepp. 

 

3.1.1 Fält 

Enligt Bourdieu kan vårt samhälle förstås som ett socialt rum eller fält, som i det 

närmaste uttrycker olika relationer mellan de agenter som är involverade i det. Fältet 

ska uppfattas dels som ett kraftfält vilken påtvingas agenterna ifråga, dels som ett 

slagfält där det ständigt sker en kamp mellan agenternas värderingar och därmed 

omformar strukturen (Bourdieu 1995, s. 45f). Inom samhället existerar det många 

olika fält med sina förhandsbestämda världar bestående av just olika värderingar, där 

de dominerande agenterna ges möjlighet att bestämma om vad som exempelvis är 

rätt eller respektabelt (Broady 1998, s. 19; Hilding 2011, s. 131). Det finns med andra 

ord ett litteraturfält, ett konstfält, ett religionsfält och ett vetenskapsfält, för att 

nämna några. Fälten i sig kan utgöras av olika fält; det vetenskapliga fältet kan till 

exempel delas in olika discipliner som var och en är ett fält, så som pedagogikfältet 

och sociologifältet, med sina egna agenter. 

 

3.1.2 Habitus 

Habitus kan närmast beskrivas som en gemensam livsstil vilken skapar enhetlighet 

inom en viss grupp människor gällande exempelvis praktiker, tillgångar och 

värderingar. Individer som delar samma habitus förväntas alltså uppträda på 
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likartade sätt i hur de tänker, tycker och värderar. Lika mycket som habitus har en 

inkluderande roll bidrar den samtidigt till exklusion. Ett visst beteende kan uppfattas 

som stilfullt av några och därmed föra samman de här individerna, medan samma 

beteende kan väcka avsky hos andra och följaktligen skapa avstånd (Bourdieu 1995, s. 

18f).  

 

Habitus skapas och formges av tidigare erfarenheter och minnen i människors liv, 

och ställer sedan upp tydliga regler för hur de ska handla, tänka och orientera sig. Det 

här kan då leda till att den sociala världen som individerna rör sig inom såväl 

återskapas som förändras (Broady 1998, s. 16). Vilka handlingsalternativ som 

uppenbarar sig för en person bestäms sålunda av habitus, men även vilka val som 

inte är möjliga för individen. Det sistnämnda kan till stor del vara styrt av normer om 

rätt och fel inom gruppen; till exempel kan en läkare tjäna pengar på att klippa sina 

grannars gräsmatta, men en sådan inkomstmöjlighet bedöms sannolikt inte vara 

passande med tanke på läkarens faktiska yrkestillhörighet. En sådan värdering är 

med andra ord en följd av habitus (Hilding 2011, s. 105). Habitus ska emellertid inte 

betraktas som något konstant, utan förändras och vidareutvecklas i möten med nya 

miljöer. Den sociala världen är föränderlig till sin natur, vilket i förlängningen mer 

eller mindre tvingar individen att ständigt inta nya förhållningssätt (Hilding 2011, s. 

104). 

 

3.1.3 Kapital 

Bourdieu identifierar olika kapitalslag, så som ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, 

och socialt kapital, och framhåller att samtliga omvandlas till symboliskt kapital i de 

sammanhang där kapitalen tillskrivs ett visst värde (Bourdieu 1995, s. 97). Det 

symboliska kapitalet används som medel för kunna påverka sin ställning; Broady 

(1998, s. 20) liknar det vid ammunitionen på värderingarnas slagfält. Det är dock det 

ekonomiska kapitalet och det kulturella kapitalet som är av störst betydelse för 

inflytandet, och summan av dessa avgör likaså positionen i det sociala rummet. En 

lärare på universitet besitter troligtvis ett högre kulturellt kapital än ekonomiskt 

kapital, och står således i motsättning till en verkställande direktör, som i 

kapitalmängd har mer av det ekonomiska än det kulturella (Bourdieu 1995, s. 16ff, 

47). 
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Det ekonomiska kapitalet utgörs av en individs tillgångar i materiellt avseende, så 

som egendomar, pengar och värdepapper. En akademisk utbildning, exempelvis en 

juristexamen, anses inte i sig vara ett ekonomiskt kapital, men kan emellertid leda till 

det i form av att personen utövar sitt yrke. I en sådan situation är förvärvandet av 

ekonomiskt kapital beroende av individens andra besuttna kapital, ”värdet” på 

examen, personliga förmågor och så vidare (Hilding 2011, s. 93). 

 

En människans kulturella kapital tar sig enligt Bourdieu uttryck på tre olika sätt. För 

det första kan det vara direkt anknutet till särskilda objekt, så som en bok eller ett 

klädesplagg. För det andra kan det kulturella kapitalet vara förkroppsligat och 

därmed härledas till individens habitus. Denna kapitalform kan sålunda visa sig i hur 

individen handlar, i dennes vanor och liknande. För det tredje och sista kan det 

kulturella kapitalet vara institutionaliserat, exempelvis som en examen från ett 

lärosäte eller en gradbeteckning inom det militära (Hilding 2011, s. 94f). 

 

Utöver de två ovannämnda har människan också ett socialt kapital. Det sociala 

kapitalet består av individens kontaktnät, men Bourdieu understryker att det endast 

har en funktion om dessa bekantskaper kan användas i ett visst syfte, till exempel att 

ta sig framåt i karriären. Att känna personer endast för relationens skull är 

följaktligen inget mål (Hilding 2011, s. 93). 

 

3.2 Careership 

Phil Hodkinson har tillsammans med Andrew C. Sparkes utvecklat en teori om 

karriärval, benämnd careership, i vilken de intar en sociologisk infallsvinkel. De båda 

författarna hävdar att de befintliga karriärvalsmodellerna i synnerhet brister på tre 

sätt: för det första utesluts kulturella och sociala faktorer från de individuella valen. 

För det andra saknas ett mer kultiverat ramverk för lärande, och för det tredje och 

sista finns det ett behov av att kunna sammanföra personliga valmöjligheter med 

strukturella tillfälligheter för att därmed innefatta så kallade lyckträffar (Hodkinson 

& Sparkes 1997, s. 32).  

 

Careership bygger som tidigare nämnt på Bourdieus teoretiska begrepp fält, habitus 

och kapital. Den syftar till att förklara hur individer fattar sina beslut gällande 

karriärval, och omfattar i sin helhet tre olika dimensioner. I den första dimensionen 
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betonas det pragmatiskt-rationella beslutsfattandet som äger rum inom olika 

handlingshorisonter. Den andra dimensionen innefattar att individen interagerar 

med andra människor inom olika fält, där den enskildes medförda kapital avgör i 

vilken mån denne kan uppnå sina mål. Teorins tredje dimension tar fasta på de 

rutiner och vändpunkter som ligger till grund för individens livskarriär. Var och en av 

de här tre dimensionerna kommer att utvecklas närmre under nedanstående 

rubriker. 

 

3.2.1 Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande 

Enligt författarna utmärks individens beslutsfattande i karriären av såväl rationalitet 

som pragmatism. Det rationella kan bland annat innebära att en person träder in på 

eller väljer bort en yrkesbana grundat på tidigare erfarenhet eller råd från en bekant. 

Däremot förnekar inte de båda upphovsmännen att även känslor kan ha en 

inverkande roll, varvid ett karriärval inte kan sägas vara helt rationellt. Det 

pragmatiska inbegriper att besluten baserar sig på känd information, och att 

processen är kontextbunden till den grad att valen är tätt knutna till en individs 

familjebakgrund, kultur och livshistoria (Hodkinson & Sparkes 1997, s. 33). Sålunda 

är det möjligt att förstå att habitus utövar ett påtagligt inflytande i beslutsprocessen. 

 

Vidare framhåller Hodkinson & Sparkes (1997, s. 34) att personers karriärval äger 

rum inom ramarna för deras handlingshorisonter, vilket kan beskrivas som det 

utrymme vari handlingar sker och beslut görs. Såväl habitus som arbetsmarknadens 

strukturer inverkar på vidden av handlingshorisonterna. Individers 

handlingshorisonter är likaså segmenterade i den bemärkelsen att ingen ser till alla 

möjligheter inom arbets- eller utbildningslivet, utan de kan i viss mån styras av 

bundenheten till etnicitet, klass eller kön (Hodkinson & Sparkes 1997, s. 34f). Vilka 

karriärvägar som är synliga för individen, och därmed vilka beslut som görs, är alltså 

begränsade av dennes egen handlingshorisont.  

 

3.2.2 Interaktioner med andra människor  

Vilka karriärval som individen gör är också beroende av hur denne interagerar med 

andra människor. Hodkinson och Sparkes (1997, s. 36) förklarar att sådana 

interaktioner äger rum inom olika fält, exempelvis anställningsfältet eller 

utbildningsfältet, där varje fält inrymmer ett visst antal intressenter med sina egna 
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syften. De här intressenterna – så som unga människor, föräldrar och arbetsgivare – 

ger upphov till olika relationer, och varje intressent för med sig kapital som används 

för att påverka fältet och följaktligen kunna uppnå sina mål. Kapitalet i sig kan vara 

av ekonomisk, kulturell, social eller symbolisk karaktär. 

 

3.2.3 Vändpunkter och rutiner 

Utöver ett pragmatiskt-rationellt beslutsfattande och interaktioner med andra 

människor, i vilka faktorer som till exempel kön och habitus har inverkande roller, 

omfattar karriärvalsprocessen även det som benämns vändpunkter och rutiner. 

Enligt de båda författarna uppträder vändpunkter vid tillfällen när en individ behöver 

granska och omvärdera sin livssituation för att sedan göra nya val, vilket slutligen 

innebär att personen förändrar sin identitet. Hodkinson och Sparkes tydliggör tre 

slags vändpunkter, även om de inte är helt åtskilda utan tenderar oftast att vara 

kombinationer av varandra: strukturella, självinitierade och tvingande. De 

strukturella vändpunkterna äger rum i enlighet med strukturerna hos olika 

samhällsinstitutioner, till exempel när den obligatoriska grundskolan är avklarad 

eller när en arbetstagare är skyldig enligt lag att pensionera sig. Vid självinitierade 

vändpunkter är det individen själv som ligger till grund för en förändring i dennes liv. 

Tvingande vändpunkter orsakas av handlingar eller personer bortom individens 

kontroll, så som vid sjukdom eller uppsägning. När ett beslut görs inom ramen för en 

vändpunkt sker likaså en förändring av individens habitus (Hodkinson & Sparkes 

1997, s. 39). 

 

Såväl före som efter de olika vändpunkterna i en persons liv finns rutinerna, som 

även de kan vara av olika slag. Det finns både bekräftande och motsägande rutiner i 

vilka individens karriärval förstärks till något positivt, eller undergrävs till något 

missnöjsamt. Identiteten och habitus utvecklas i linje med dessa rutiner. En person 

kan genomgå socialiserande rutiner där denne rättar sig efter en identitet som inte 

var önskvärd från början. Rutinerna kan dessutom vara förskjutna, i det avseendet att 

individen varken accepterar sin identitet eller är förmögen att förändra den, eller 

utvecklande på så sätt att personen successivt växer ifrån en ursprunglig identitet 

men inte i en negativ bemärkelse (Hodkinson & Sparkes 1997, s. 40). 

 



 

17 
 

4. Centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer det att göras en beskrivning av tre centrala begrepp – karriär, 

unga vuxna, och attityd – samt hur de vidare kommer att användas i studien. 

 

4.1 Karriär 

Redan i arbetets inledning uppmärksammades den förändrade synen på karriär som 

begrepp, och den här utvecklingen kommer att fördjupas i detta avsnitt. Traditionellt 

sett har karriären utmärkts genom en tydlig hierarki och fasta strukturer, där 

framgång i karriären innebar att avancera längs en linjär och på förhand bestämd väg 

inom organisationen (Baruch 2004, s. 60). Flera studier vittnar emellertid om att 

karriärbegreppet har förändrats, och numera tilldelas nya avgränsningar och 

innebörder. Den mest framträdande förändringen kan påstås vara talet om den 

gränslösa karriären, som i forskningsdebatten ställs i kontrast till den traditionella 

synen. Gränslösheten blir påtaglig på flera sätt. Baruch (2004, s. 60f) framhåller att 

de organisatoriska gränserna suddas ut i allt större utsträckning, vilket alltså har gett 

upphov till den gränslösa karriären. Att göra karriär skiljer sig från person till person 

och kan bestå av flera olika möjligheter; det finns med andra ord inte längre en rätt 

riktning att gå. Enligt Arthur (1994, s. 296) kan det bland annat handla om att som 

individ flytta mellan olika organisationer, att göra avancemang inom organisationen 

som är typiskt icke-hierarkiska, eller att säga nej till uppkomna karriärmöjligheter av 

personliga skäl. Gränserna för karriären bestäms inte endast med hänsyn till 

organisationen, utan påverkas även av faktorer som anställningsform, familjeliv och 

geografiskt läge (Rodrigues & Guest 2010, s. 1170). 

 

Karriärframgång, det vill säga vad karriär innebär för individen, har även det 

genomgått betydande förändringar. Stokes och Wyn (2007) kan ana en förskjutning i 

hur unga människor betraktar karriär; snarare än att syfta på en specifik befattning 

eller en viss yrkesbana, handlar karriär i stället om en individuell resa där fokus ligger 

på sina personliga kvaliteter (Stokes & Wyn 2007, s. 502). Bergmo Prvulovic (2015) 

understryker likaså vikten av resan i jämförelse med slutmålet, och där karriären har 

utvecklats till att omfatta livet i helhet. Hon argumenterar för att karriärframgången 

bedöms i högre grad efter den subjektiva utvecklingen, vilken däribland innefattar 

inre medgång, personlig tillväxt och tillfredsställelse, snarare än objektiva framsteg 
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som befordran och status (Bergmo Prvulovic 2015, s. 98f). Måtten på en lyckad 

karriär kan alltså utgöras av frihet och balans i livet minst lika väl som inkomst och 

position (Baruch 2004, s. 61).  

 

Sålunda är det möjligt att påstå att karriärbegreppet har blivit allt mer komplex och 

mångfacetterad. Karriär har en tydligare subjektiv prägel och införlivar fler aspekter 

än den strikta organisatoriska hierarkin, där det i första hand är individen själv som 

står i centrum. Jag kommer att utgå från den här flerdimensionella synen på karriär i 

min studie för att kunna förstå såväl unga vuxnas definition av karriär som unga 

vuxnas karriärval. 

 

4.2 Unga vuxna 

Det finns ingen enhetlig definition av gruppen unga vuxna, varken vad som utmärker 

dem eller inom vilket åldersspann de befinner sig i. Av denna anledning kommer jag i 

detta avsnitt hänvisa till ett antal texter där unga vuxna används i olika sammanhang, 

för att sedan skapa en egen avgränsning som utgångpunkt för detta arbete. 

 

Riksförbundet för sexuell upplysning klarlägger att unga vuxna som grupp i de flesta 

fall bestäms efter ålder, men hävdar på samma gång att åldersintervallen kan variera. 

Likaså inkluderas i gruppen en stor mängd individer som befinner sig i olika stadier – 

vissa arbetar, en del studerar, medan andra gör något annat (RFSU Malmö 2014, s. 

4). I utredningen Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden, som 

refererades vid inledningen, bestäms unga vuxna som människor mellan 17 och 29 år 

(SOU 2006:102, s. 42). En liknande åldersavgränsning görs dessutom av 

Tillväxtverket, som i arbetet med sin entreprenörskapsbarometer identifierar 

åldersspannet 18-30 år (Tillväxtverket 2016, s. 6). Även andra åldersgrupperingar är 

vanligen förekommande: 18-24 år (FoU Nordväst 2013, s. 2), 21-25 år 

(Socialstyrelsen 2009, s. 4) samt 20-27 år (Hyresgästföreningen 2015, s. 2). 

 

Vilka som räknas som unga vuxna kan som visats variera kraftigt i olika 

sammanhang. Jag själv väljer att åldersbestämma gruppen till personer mellan 20 

och 30 år. Att den nedre gränsen är satt till 20 år kan motiveras med att de allra flesta 

människor vid denna stund är färdiga med sin gymnasieutbildning och således är på 
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väg in i arbetslivet eller till högre studier. En del har sannolikt redan flyttat hemifrån, 

vilket för många kan upplevas som en övergång till vuxenlivet. 

 

4.3 Attityd  

Enligt Nationalencyklopedin kan attityd förstås som ”en varaktig inställning som har 

byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot 

något”. Det som inställningen riktas mot kallas sedermera för attitydobjekt 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attityd). Egidius (2006, s. 28) ger 

en liknande beskrivning av begreppet, och framhåller att attityd likaså kan handla om 

en hållning eller ett förhållningssätt. 

 

Ett närliggande begrepp till attityd är värdering, och det är väsentligt att föra en 

diskussion kring förhållandet mellan dessa två. Thurén (2007, s. 49) gör gällande att 

värderingar ger uttryck för en persons tycke om någonting, till exempel vad som är 

bra eller dåligt, eller vad som är rätt eller fel. De kan i sin tur härledas från bland 

annat personens känslor och moral. Patel och Davidson (2003, s. 84) förklarar att 

attityd är en individs grundläggande värdering, men hävdar samtidigt att det 

förstnämnda är desto mer omfattande i sin betydelse. Att ha en värdering är blott att 

tycka om någonting, medan ens attityd syftar till att uttrycka ett ställningstagande – 

positivt eller negativt – till någonting. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv 

definierar Myers och Twenge (2017, s. 98) attityd som en människas känslor och 

övertygelser i förhållande till en individ eller en händelse. Författarna förklarar 

närmre att attityder ofta är grundade i personliga övertygelser, och att de sedan 

framvisas genom individens känslor och tänkta beteenden.  

 

För att summera det viktigaste från tidigare nämnda författares utsagor så kan det 

konstateras att attityd inbegriper ett ställningstagande, som antingen kan vara 

positivt eller negativt, och som är mer beständig till sin natur. En attityd är snarlikt 

en värdering, men inrymmer inte bara en persons uppfattning om något utan lyfter 

också fram känslorna kring objektet och hur individen kan tänkas agera i enlighet 

med det. 

 

Med denna förklaring vill jag därmed hänvisa tillbaka till mitt syfte med det 

föreliggande arbetet, som är att studera unga vuxnas attityder till karriär. Det handlar 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attityd


 

20 
 

följaktligen om att undersöka deras ställningstaganden till karriär som fenomen, dels 

genom deras inställning till olika frågor och påståenden associerade med karriär, och 

dels hur de ställer sig till vad som har inverkat på deras karriärval. Respondenternas 

attityder kommer framför allt att ses i förhållande till deras familjebakgrund och 

uppväxtmiljö och analyseras utifrån Bourdieus teoretiska begrepp om fält, habitus 

och kapital. Jag ämnar därtill att sätta respondenternas attityder till karriär i relation 

till deras karriärval och söka förstå deras individuella beslutsfattande utifrån 

Hodkinsons karriärvalsteori. Teorin kommer således att fungera som ett 

övergripande teoretiskt ramverk snarare än för syftet att applicera konkreta 

analytiska begrepp. 
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5. Metod 

Planen för hur studien ska genomföras är ett viktigt moment i forskningsprocessen. 

En del i detta är att forskaren ska ta utgångspunkt i den aktuella 

problemformuleringen och därefter ställa sig frågan vilket empiriskt material som är 

mest passande för att besvara den samma (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 20). 

Det övergripande syftet med arbetet är att studera unga vuxnas attityder till karriär. 

När det gäller attitydstudier så finns det inte ett givet förfarande, utan den här 

informationen kan nås på flera olika sätt (Ejlertsson 2014, s. 7). Däremot är 

tendensen att sådana undersökningar, som tar fasta på hur många människor som 

tycker på ett visst sätt, baserar sig på stora underlag, vilket för lämplighetens skull är 

enklast att åstadkomma genom kvantitativa data (Trost & Hultåker 2016, s. 22). I det 

föreliggande arbetet är ambitionen i första hand att få en bredare, snarare än 

djupgående, bild av inställningen hos de unga vuxna. Mot bakgrund av detta ter det 

sig sålunda mer passande att utgå från mätbara variabler. Det omöjliggör dock inte 

valet av att också inkludera empiriskt material som är kvalitativt grundat, eftersom 

såväl siffror som ord är informationsbärare och därmed kan förmedla hur människor 

tänker och handlar enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, s. 24). Min 

utgångspunkt är att både kvalitativa data och kvantitativa data kan säga något om 

attityder och att dessa underlag kan komplettera varandra, vilket jag sålunda kommer 

att eftersträva i den här studien. 

 

Arbetet präglas i huvudsak av ett deduktivt tillvägagångssätt genom att begrepp och 

utsagor från studiens teoretiska utgångspunkter appliceras i en konkret och 

avgränsad verklighet (Bryman 2011, s. 26). Det innebär med andra ord att de 

undersökta attityderna till karriär bland unga vuxna kommer att tolkas och förstås 

utifrån Hodkinsons careership samt Bourdieus fält, habitus och kapital. Risken med 

att använda deduktion är emellertid att forskningsprocessen kan framstå som 

förhållandevis enkelriktad i den bemärkelsen att teorin eller teorierna blott tillämpas 

på empirin. Ett sådant förfarande kan snarare påminna om ett konstaterande än ett 

förklarande (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55). I min analys kan det således vara 

relevant att inspireras av den abduktiva metoden på så sätt att det studerade fallet 

kan förstås utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster som är teorin, men att det 

behövs ytterligare studier för att underbygga tolkningen (ibid.). Likaså behöver inte 
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det endast finns en förklarande hypotes, utan de kan vara flera till antalet (Åsberg 

2001, s. 63). 

 

5.1 Metod för datainsamling 

För att samla in material till detta arbete har jag valt att genomföra en 

enkätundersökning, både som pappersenkät och som webbenkät. En sådan studie är 

lämplig att göra när forskaren har som avsikt att utgå från ett större urval 

respondenter och för att täcka in ett vidsträckt geografiskt område, särskilt när 

hänsyn måste tas till såväl tid som kostnader (Ejlertsson 2014, s. 11f). 

 

Det finns flera fördelar med att använda enkäter som grund för datainsamling. 

Studier som anammar detta tillvägagångssätt kan uppvisa en högre reliabilitet i 

jämförelse med vetenskapliga arbeten som utgår från kvalitativa intervjuer. Det här 

grundar sig dels på att samtliga respondenter besvarar exakt samma frågor och dels 

på det faktum att enkätfrågorna i de flesta fall presenteras skriftligen (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, s. 170). I och med detta avlägsnas också risken att 

forskaren kan påverka respondenterna genom sitt sätt att ställa frågorna, det 

fenomen som vanligen benämns intervjuareffekten (Ejlertsson 2014, s. 12). Bryman 

(2011, s. 229) riktar viss kritik mot detta påstående och framhåller att de faktiska 

konsekvenserna av intervjuarens frånvaro är aningen överdrivna. Han poängterar å 

andra sidan att den sociala önskvärdheten, det vill säga en skevhet i att framställa sig 

själv i god dager, minskar vid enkätundersökningar. Jag är emellertid av den 

uppfattningen att det ena inte behöver utesluta det andra; att låta respondenter 

besvara en enkät kan göra min inverkan som forskare till stor del obefintlig samtidigt 

som det också finns större chanser att kunna få desto fler neutrala och må hända mer 

sanningsenliga svar. Min egen påverkan syns endast genom vilka enkätfrågor som 

har formulerats. 

 

En bristande aspekt med denna insamlingsmetod, som Ejlertsson (2014, s. 12) lyfter 

fram, är de knappa möjligheterna för respondenterna att kunna ställa förtydligande 

frågor om enkäten, vilket sålunda kan lämna svar som är resultat av 

missuppfattningar. Vid utformningen av enkäten, något som jag kommer avhandla 

mer grundligt under nästa rubrik, strävade jag efter att formulera klara och noga 

utarbetade frågor och svar med ändamålet att eliminera risken för missförstånd. När 
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jag delade ut enkäterna gjorde jag det även klart att de svarande hade möjlighet att 

fråga mig om oklarheter i enkäten eller liknande, för att på så sätt kunna undvika 

eventuella feltolkningar av enkätens innehåll. 

 

5.2 Enkätens utformning 

Enkäten är indelad i fyra avsnitt och består sammanlagt av 25 frågor, varav sju är 

öppna frågor. Att använda öppna frågor i enkäter är inte helt oproblematiskt. 

Förutom att de kan innebära ett tidskrävande arbete när det gäller för forskaren att 

förstå och koda svaren, finns det alltjämt en risk att respondenter undviker att skriva 

något vid öppna frågor vilket följaktligen kan leda till ett stort internt bortfall (Trost 

& Hultåker 2016, s. 74f). Det är emellertid endast tre av de öppna frågorna som 

lämnar utrymme för längre svar, resterande syftar endast till korta svar i form av 

födelseår och sysselsättning. De tre frågorna med längre svarsutrymme ska endast 

fungera som ett komplement i direkt följd efter slutna frågor, med syfte att låta 

respondenterna få möjlighet att utveckla sina tankar (Ejlertsson 2014, s. 52). Bryman 

(2011, s. 244) framhåller fördelarna med att öppna frågor bland annat kan ge svar 

som rimligtvis inte kunde förutses av forskaren, men att de även ger respondenterna 

tillfälle att tolka frågorna fritt och svara med egna ord. Jag vill återigen understryka 

att dessa tre öppna frågor är sekundära till frågorna med fasta svarsalternativ, varvid 

jag från början hade inräknat ett större bortfall i svaren ifråga. 

 

Resterande enkätfrågor har i stället fasta svarsalternativ, som enligt Bryman (2011, s. 

245) är enklare för respondenterna att besvara men även underlättar för mig som 

forskare när det kommer till att bearbeta svaren och jämföra dem sinsemellan. Slutna 

frågor bidrar således med en högre grad av standardisering i enkäten. De enkätfrågor 

som berör inställningen till olika fenomen är konstruerade efter den så kallade 

Likert-skalan, där respondenterna får välja mellan fyra olika svarsalternativ som 

anger i vilken mån de instämmer med olika påståenden (Ejlertsson 2014, s. 95). 

Svarsalternativen i attitydfrågorna har inte samma benämning i alla avseenden utan 

har namngivits efter hur frågan i sig är formulerad, men de är alltid placerade längs 

en fyrgradig skala och i samma ordning. På frågorna 10 och 11 görs en uppdelning 

mellan utbildningsval och yrkesval, eftersom det är möjligt att skönja något skilda 

påverkansfaktorer till var och en av dem samtidigt som båda valen är beslut inom 

ramen för en karriär. 
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Själva layouten är väsentlig att ta hänsyn till när enkäten utformas; en tydlig 

presentation gör att frågeformuläret blir mer tilltalande för ögat och kan likaså 

underlätta besvarandet. Ett sätt att åstadkomma detta kan vara att variera det 

textmässiga utseendet, t.ex. genom fetstilt, kursiverat och liknande (Bryman 2011, s. 

233). I enkäten har både frågor och rubriker en fet stil, av vilka de sistnämnda är 

skrivna i en större textstorlek. Särskilda anvisningar till frågorna är kursiverade, 

medan svarsalternativen är oförändrade. Dessa stilistiska beslut har tillämpats 

konsekvent genom hela enkäten (se bilaga 2) 

 

Som forskare finns det alltid en risk bli blind av sitt eget sätt att skriva och sin egen 

uppfattning, vilket således motiverar att göra en pilotstudie av enkäten. Enligt 

Ejlertsson (2014, s. 89f) kan det vetenskapliga arbetet förbättras om ett antal 

personer får göra en testomgång av enkäten, dels för att säkerställa begripligheten i 

såväl frågor som svar och dels för att undersöka om det exempelvis skulle saknas 

svarsalternativ. Jag skickade ut enkäten till sex testrespondenter som följaktligen 

hade i uppgift att ge sina utlåtanden om det nyss nämnda, men även att se till det 

visuella. Jag valde att göra de justeringar som flera av mina testrespondenter lyfte 

fram, bland annat att minska antalet frågor genom sammanslagningar i den mån som 

var möjlig. En viktig skillnad var göra enkäten mer inkluderande och därmed ersätta 

formuleringar som ”mamma” och ”pappa” med ”förälder 1” och ”förälder 2”. Jag såg 

också till att vid samtliga frågor om föräldrarna ha svarsalternativet ”Vet ej/vill ej 

svara/ej tillämplig” med syfte att inte utelämna någon respondent. 

 

Till webbenkäten specifikt författades ett missivbrev som även det skickades till de 

kontaktade personerna på Facebook. I missivbrevet framgick vem jag var, om syftet 

med mitt pågående arbete och varför det var viktigt att få deras svar. Jag upplyste 

dem också om hur enkäten var strukturerad, att deltagandet gjordes på helt frivillig 

grund samt att deras enkätsvar skulle behandlas med konfidentialitet. All 

information inrymdes på en sida för att inte avskräcka läsarna från att delta, enligt 

vad Trost & Hultåker (2016, s. 110) rekommenderar, och längst ner i missivbrevet 

fanns min e-postadress samt en uppmuntran att kontakta mig vid eventuella 

funderingar eller synpunkter. 
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5.3 Population och urval 

Populationen i det här arbetet utgörs av unga vuxna i Sverige mellan 20 och 30 år, 

vilket enligt SCB uppgick år 2016 till strax under 1,5 miljoner individer i hela Sverige 

(http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/28245). Med hänsyn till populationens 

totala storlek har ett bekvämlighetsurval gjorts, dels genom att höra av sig till 

tänkbara respondenter i min kontaktlista på Facebook och dels genom att göra 

fysiska besök på tre campusområden i Uppsala. Det här var enligt mig bra sätt att nå 

ut till den här åldersgruppen och samtidigt kunna få in så många enkätsvar som 

möjligt. Att göra bekvämlighetsurval är dock inte oproblematiskt utan ger upphov till 

ett antal dilemman, vilka jag kommer att beskriva och diskutera senare i avsnittet 

under rubriken ”Generaliserbarhet”. 

 

Åldern på individerna har varit det enda kriteriet för att kunna delta i studien och har 

på så sätt också fungerat som en kontrollfråga i enkäten. Respondenterna har fått 

ange sitt födelseår som grund för sin ålder, vilket innebär att jag har avgränsat mig 

till åren 1987-1997. Genom att utgå från födelseår kan studien ringa in både individer 

som har fyllt år och de som kommer att fylla senare under året. Detta har främst 

betydelse för de som under arbetets gång inte har uppnått den lägre 

åldersavgränsningen på 20 år. Förutom att göra det enklare för den som fyller i 

enkäten undviks också det faktum att åldersfrågan kan vara känslig att besvara för en 

del personer, som kan föra med sig risken att enkäten lämnas obesvarad. En 

passande lösning är sålunda att fråga efter respondentens födelseår (Trost & 

Hultåker 2016, s. 68f). 

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Vid insamlingen av empiriska data är det nödvändigt att tillvägagångssättet 

genomgår en viss kvalitetsgranskning. Det här görs framför allt genom att bedöma 

metodens reliabilitet och validitet. 

 

Reliabiliteten syftar till att fastställa pålitligheten i ett mått. Med det menas att 

studiens mätningar, enkätfrågorna i detta fall, ska vara tillförlitliga och samtidigt 

kunna uppvisa en följdriktighet i svaren. Det mest använda sättet att bedöma ett 

arbetets reliabilitet är med hjälp av den så kallade test-retest-metoden, där en grupp 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/28245
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personer får göra samma test två gånger med en viss tids mellanrum. Om resultaten 

från de bägge mätningstillfällena inte skiljer sig nämnvärt, kan det följaktligen påvisa 

en god tillförlitlighet (Bryman 2011, s. 160f). Vid denna bedömning valde jag ut tre av 

mina tidigare testpersoner. Testpersonerna fick enkäten skickad till sig igen en kort 

tid efter den första omgången, varvid de besvarade frågorna på nytt. När deras andra 

svarsrunda var avklarad visade det sig att de utvalda testpersonerna hade svarat mer 

eller mindre identiskt i jämförelse med sina tidigare svar, vilket således talar för en 

hög reliabilitet (Ejlertsson 2014, s. 111). I denna bedömning togs ingen hänsyn till de 

öppna frågorna, eftersom de inte var obligatoriska och inte heller besvarades av alla. 

 

Validiteten handlar om att undersöka giltigheten i ett mått och därmed kunna avgöra 

att måttet verkligen mäter det som var tilltänkt (Ejlertsson 2014, s. 108; Trost & 

Hultåker 2016, s. 62). Att sträva efter en hög validitet är väsentligt att ha i åtanke 

redan i planeringsstadiet av en enkätstudie, vilket då handlar om att säkerställa 

samband mellan det teoretiska fenomen som ska undersökas och de faktiska frågor 

som ska ställas till respondenterna (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 168). 

Formuleringen av enkätfrågorna har därmed skett med stor noggrannhet och i 

förhållande till den problematik som ligger till grund för arbetet. Återkopplingen från 

de personer som gjorde pilotstudien har varit till stor hjälp för att upptäcka och rätta 

till vissa felformuleringar och missförstånd.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

I den vetenskapliga forskningsprocessen är det vid många tillfällen av stor vikt att 

beakta olika etiska aspekter, särskilt i mötet med studiens respondenter när det 

empiriska underlaget ska samlas in. Publicerad forskning som brister i sin etik kan av 

denna anledning riskera att framstå som en oseriös verksamhet, vilket i längre 

utsträckning kan skada ryktet hos såväl den enskilda forskaren som institutionen 

eller disciplinen i helhet (Trost & Hultåker 2016, s. 47). För att säkerställa att det 

föreliggande arbetet upprätthåller en god forskningsetik har Vetenskapsrådets fyra 

etiska krav varit styrande. Dessa forskningsetiska krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet (Ejlertsson 2014, s. 

32). 
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Enligt informationskravet ska studiens respondenter vara väl införstådda med 

enkätundersökningen, ändamålet med forskningsarbetet, och om frivilligheten i 

deltagandet (ibid.). Detta krav tillgodoseddes på flera sätt. Vid utdelningen av 

webbenkäten fick de tillfrågade personerna även ta del av ett missivbrev, där de 

informerades om studiens syfte och motivering, enkätens upplägg, att deltagandet 

var frivilligt och att svaren skulle behandlas konfidentiellt. På förstasidan av 

webbenkäten upprepades vissa av de nämnda delarna. När pappersenkäten delades 

ut gavs den här informationen muntligt. 

 

Samtyckeskravet fordrar att det är de tillfrågade personerna som själva ska avgöra 

om de vill delta i studien eller inte (ibid.). Deltagarna fick som redan nämnt veta att 

det var helt frivilligt att besvara enkäten och att de även kunde avbryta den vid vilket 

tillfälle som helst. Gällande webbenkäten gavs respondenternas samtycke i och med 

att de skickade in sina enkätsvar. Vid besöken på universitetscampus efterfrågades 

samtycket innan pappersenkäten distribueras, med andra ord var det endast de 

personer som svarade ja till deltagandet som fick ta del av enkäten.  

 

Det konfidentiella forskningskravet innebär däribland att inga obehöriga ska kunna 

få tillgång till enkätstudiens underlag, men likaså att svaren från enkätfrågorna inte 

ska kunna härledas till respondenterna själva (ibid.). För att upprätthålla det här 

kravet såg jag till att förvara den insamlade datan på ett säkert sätt så att endast jag 

kunde komma åt den. Vid enkätfrågor av mer känslig karaktär, så som de om 

respondentens föräldrar, har det alltid funnits en möjlighet att gå vidare i 

frågeformuläret, och senare i framställningen av resultaten har all information som 

kunnat kopplas till en specifik person utelämnats. 

 

Till sist ska även nyttjandekravet vara uppfyllt, vilket kort och gott innefattar att 

samtliga svar som samlas in genom en enkät endast får brukas för det avsedda syftet 

(ibid.). Det empiriska materialet kommer alltså uteslutande att användas för att 

besvara de två aktuella frågeställningarna, och därmed uppnå ändamålet med 

studien. Efter att arbetet har godkänts och publicerats i DiVA kommer all 

information från enkätundersökningen att förstöras. 
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5.6 Distribution och bearbetning av enkät 

Pappersenkäten delades ut till frivilliga på tre utvalda campus vid Uppsala 

universitet. Först introducerade jag mitt arbete och vad det skulle handla om, sedan 

informerade jag respondenterna om att svaren kommer att behandlas konfidentiellt 

och att deltagandet är helt frivilligt. Från de olika campus fick jag i slutändan 68 svar. 

Att räkna ut någon svarsfrekvens alternativt bortfall anser jag vara svårt i detta fall, 

varpå detta kommer att utebli. 

 

Under samma tid skickades det ut en webbenkät, skapad genom Google Form, via 

min kontaktlista på Facebook till alla som var mellan 20 och 30 år. Enkäten delades 

till 232 personer, varav 184 valde att besvara den, vilket sålunda resulterade i att jag 

fick ett bortfall på 48 personer. Som även Ejlertsson (2014, s. 27) nämner är det 

sällan alla enkätsvar inkommer efter det första utskicket utan det krävs oftast någon 

påminnelse eller två, vilket det blev i mitt fall då jag till en början fick 110 svar men 

efter två påminnelser hade jag fått in ytterligare 74 svar. Min svarsfrekvens blev 

därmed 79 %. 

 

Jag valde att endast skicka ut två påminnelser om att besvara webbenkäten; den 

första påminnelsen skickades ut en vecka efter publiceringen och den andra 

påminnelsen efter ännu en vecka. Ejlertsson (2014, s. 27) framhåller att detta antal är 

som lämpligast eftersom påminnelserna fortfarande kan ge god effekt på 

svarsfrekvensen samtidigt som forskaren inte verkar allt för påträngande. Svaren från 

webbenkäten valde jag sedan att sammanställa med de från pappersenkäten för att få 

en mer överskådlig syn på det insamlade materialet, och eftersom de båda enkäterna 

var identiska till sin utformning så kommer inte resultaten att påverkas negativt. När 

jag senare i min uppsats kommer tala om procentuella likheter eller skillnader 

alternativt föra fram statistik av något slag, kommer jag alltså utgå från det totala 

antalet svar från bägge enkäter.  

 

5.7 Generaliserbarhet 

Att göra en kvantitativ studie som grundar sig på ett bekvämlighetsurval medför ett 

antal dilemman. Det främsta problemet ligger i svårigheterna att göra resultaten 

allmängiltiga för en större population. En förutsättning för generalisering är att 
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urvalet betraktas som representativt för den aktuella befolkningen, åtminstone i 

statistiskt avseende, vilket sedermera åstadkoms genom slumpmässiga urval (Trost & 

Hultåker 2016, s. 29, 34). Ett icke-slumpmässigt urval skapar alltså inte samma 

möjligheter för generaliserbarhet. Det finns däremot andra omständigheter med den 

föreliggande undersökningen som är nödvändiga att beakta. 

 

Urvalet har som tidigare nämnts gjorts från populationen unga vuxna i Sverige 

mellan 20 och 30 år, en befolkning som motsvarade knappt 1,5 miljoner individer år 

2016. Att göra en enkätundersökning med en representativ urvalsgrupp skulle 

således kräva enorma mängder av tid och resurser, vilket av naturliga skäl inte är 

möjligt inom ramen för en magisteruppsats. Mot bakgrund av dessa anledningar kan 

det följaktligen vara motiverat att göra ett icke-sannolikhetsurval (Bryman 2011, s. 

196). Dahmström för fram påståendet att attitydundersökningar likväl inte kan leda 

till några säkra generaliseringar, eftersom det är mer troligt att individer med ett 

intresse för den aktuella frågeställningen är mer benägna att delta i studien än andra 

(2011, s. 269). 

 

Ett bekvämlighetsurval kan också vara lämplig inom särskilda studieområden som 

inte har utforskats i någon särskilt hög grad. Esaiasson m.fl. framhåller det positiva 

med att göra så kallade explorativa undersökningar i syfte att skapa nya infallsvinklar 

för vidare studier (2012, s. 188). Bryman är likaså av den uppfattningen att sådana 

data kan användas som utgångspunkt för fortsatt forskning. Han understryker därtill 

att resultaten från en bekvämlighetsstudie ändå kan sättas i förhållande till befintlig 

forskning (2011, s. 195).  

 

Vid genomgången av tidigare forskning kunde det konstateras att det har gjorts 

betydligt fler studier som tar fasta på inverkande faktorer på karriärval än vad karriär 

innebär, sett till det pedagogiska forskningsområdet. Dessa arbeten har inte heller 

alltid utgått från unga vuxna mellan 20 och 30 år, utan kan även ha studerat både 

yngre och äldre åldersgrupper. Det kan sägas råda en brist på framför allt svenska 

studier som behandlar unga vuxnas attityder till karriär. I diskussionen kan förvisso 

tre kandidatuppsatser nämnas, två inom sociologi och en inom pedagogik, vilka 

samtliga har haft liknande ingångar och studieobjekt. De två sociologiska 

examensarbetena är kvalitativa i sin utformning, med intervjuer som metod för 
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datainsamling, och har sin utgångspunkt i hur arbetande unga vuxna beskriver och 

uppfattar karriär som begrepp. Kandidatuppsatsen som skrevs inom ramen för 

pedagogik är i stället en enkätstudie som undersöker personalvetarstudenternas 

framtida karriärval och dess påverkande faktorer. Min egen studie kan därmed ses 

som en slags kombination av de nyss nämnda. Syftet kommer vara att studera både 

vad karriär innebär för unga vuxna och betydelsen av olika inverkande faktorer på 

unga vuxnas karriärval. Urvalet kommer därtill att bestå av såväl anställda som 

egenföretagare och studerande, samt knyta an till ett huvudsakligen pedagogiskt 

forskningsområde. Ambitionen med den förefintliga undersökningen kommer 

således inte vara att generalisera resultaten, med hänsyn till de anledningar som 

skisserades ovan, utan framför allt fungera som en explorativ studie och tillika 

språngbräda för framtida forskning om unga vuxnas syn på karriär. 

 

5.8 Analysmetod 

Denna studie kommer som redan nämnt att samla in och studera både kvalitativa och 

kvantitativa data, vilka i det här fallet kommer att behandlas med två olika analytiska 

infallsvinklar. Ett sådant sätt att kombinera olika underlagstyper och analyser 

benämns vanligen triangulering, och kan vara en användbar strategi när forskaren 

vill eftersträva flera olika perspektiv på ett och samma studieobjekt (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson 2014, s. 186).  

 

Det kvantitativt grundade materialet kommer att studeras med hjälp av univariata 

och bivariata analyser (a.a., s. 88). Resultaten från dessa redovisas sedan i olika 

diagram och tabeller. Programvaran som används är SPSS och vid inmatningen av 

datan har svarsalternativen kodats om till numeriska värden mellan 1 och 4: 

”Stämmer helt/Helt avgörande/Mycket viktigt” har tilldelats värde 1, ”Stämmer 

ganska bra/Stor betydelse/Ganska viktigt” har tilldelats värde 2, och så vidare. I 

medelvärdesmåtten ska resultaten förstås som att ju lägre medelvärdet är desto mer 

instämmer respondenterna med påståendet ifråga och vice versa. Standardavvikelsen 

anges för att mäta spridningen i svaren, dvs. hur mycket de varierar hos 

respondenterna. Många olika svar resulterar i ett högre värde och därmed en större 

spridning, medan en standardavvikelse nära 0 i stället talar för samstämmighet 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 106). 
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När det gäller arbetets kvalitativa underlag ska detta studeras genom en tematisk 

analys i form av ett ramverk, vari teman och underteman skapas utifrån noggranna 

genomläsningar av materialet. Som forskare handlar det alltså om att finna mönster i 

respondenternas utsagor på de öppna frågorna, men även om att se till likheter och 

skillnader inom ett och samma tema (Bryman 2011, s. 528f). En ambition finns också 

att lyfta fram eventuella teman som inte berörs i frågorna med fasta svarsalternativ, 

där syftet är att komplettera de kvantitativa variablerna. 

 

Vid analyser av kvantitativa data är det viktigt att ta hänsyn till dess signifikans, 

vilket är ett sätt att bedöma trovärdigheten i resultaten. Signifikansen avgör om det 

exempelvis faktiskt finns ett samband mellan två variabler, eller om det snarare 

bygger på slumpen. Inom samhällsvetenskapen är det praxis att bestämma 

signifikansnivån till 95 procent, varpå jag har valt att utgå från samma nivå. Av detta 

följer att värden under denna signifikansnivå medför att resultaten ifråga inte kan 

anses vara statistiskt säkerställda (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 112f). 
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6. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer den insamlade datan – enkätsvaren – att redovisas och 

studeras. De två delarna resultat och analys har slagits ihop och kommer att 

behandlas parallellt med varandra, med syftet att skapa en tydlig röd tråd och att 

underlätta för läsaren vid presentation och tolkning av resultaten. 

 

Inledningsvis görs en redovisning av de deltagande respondenterna utifrån kön, 

födelseår, sysselsättning och utbildningsnivå, vilka tillsammans utgör den studerade 

gruppen unga vuxna. Därefter följer djupare analyser av respondenternas enkätsvar 

och som i förhållande till tidigare forskning avser att besvara de två 

frågeställningarna som ligger till grund för studien, ”Vilken innebörd har karriär för 

unga vuxna?” och ”Vilken betydelse har olika påverkansfaktorer i unga vuxnas 

karriärval?” 

 

6.1 Beskrivning av studiens respondenter 

I Figur 1 nedan redovisas fördelningen av respondenter efter deras kön och födelseår. 

 

 

 

Figur 1. Fördelning av respondenter efter kön och födelseår. 
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Av Figur 1 framgår att det råder en mycket jämn fördelning av kvinnor och män sett 

till samtliga respondenter. I helhet valde 125 kvinnor och 127 män att besvara 

enkäten. Den åldersgrupp som sticker ut är de som var födda år 1992, vilken 

sammanlagt utgörs av 63 personer och därmed motsvarar en fjärdedel av alla 

respondenter.  

 

När det gäller skillnaden i utbildningsnivå hos de olika respondenterna är det möjligt 

att få en god överblick i nedanstående Figur 2. 

 

 

Figur 2. Fördelning av respondenter efter utbildningsnivå. 

 

Det som illustreras ovan gör det tydligt att två av tre respondenter har en utbildning 

som ligger på högskole- och universitetsnivå, antingen genom pågående eller 

avslutade studier. En fjärdedel av de unga vuxna angav gymnasieskola som högsta 

utbildning, medan ett mindre antal har utbildat sig genom yrkeshögskola eller annan 

skolform. Av enkätsvaren att döma var det ingen respondent som markerade 

grundskola som högsta utbildningsnivå, vilket enligt Hodkinson och Sparkes (1997) 

kan förstås som att samtliga deltagande individer har inom utbildningsväsendet 

erfarit både strukturella och självinitierade vändpunkter. Grundskolan i Sverige är 

den enda obligatoriska utbildningen, medan alla andra skolformer är frivilliga. 
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En annan intressant aspekt att lyfta fram är vad urvalsgruppen har svarat på frågan 

”Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?”, vilket framgår av följande tabell. 

 

 
Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

Anställd 115 

Egenföretagare 5 

Studerande 130 

Övriga 2 

 Figur 3. Fördelning av respondenter efter huvudsaklig sysselsättning. 

 

Vad som är möjligt att konstatera utifrån Figur 3 är att de allra flesta respondenter 

antingen har arbete eller studier som främsta sysselsättning, där några fler är 

studenter. Fem personer har svarat att de driver egen verksamhet. Endast en 

respondent har uppgett att hen är arbetssökande, vilket medför att de unga vuxna 

inom ramen för denna studie uppvisar en mycket hög sysselsättningsgrad.  

 

Något som inte efterfrågades i enkäten, och som kan vara relevant att föra in i 

analysen, var omfattningen på den huvudsakliga sysselsättningen. Det kan alltså 

innebära att respondenterna utgörs av såväl anställda och studenter på heltid som 

personer som endast läser en 7,5 hp-kurs eller arbetar vid behov. I den efterföljande 

enkätfrågan hade respondenterna i uppgift att kortfattat beskriva sin sysselsättning, 

vilket med vissa svar också kunde ge en antydning om dess vidd. Det kunde i sådana 

fall handla om att respondenten studerar inom ett särskilt program, har en 

timanställning, eller att hen uttryckligen skriver omfattningen på sin sysselsättning. 

Svaren ifråga är emellertid förhållandevis få till antalet och inte heller följdriktiga i 

någon vidare bemärkelse, och är av dessa skäl inte passande för några djupare 

studier. Den höga sysselsättningsgraden hos respondenterna som studien påvisar 

behöver dock inte tala mot det faktum att unga vuxnas situation på arbetsmarknaden 

ändå kan vara prekär. Lundahl (2011) citerar en rapport från ILO som framhåller att 

det främsta problemet inte nödvändigtvis är arbetslöshet i sig, utan snarare bristen 

på anständiga arbeten och att unga fastnar i en ond spiral av arbetsrelaterad 

fattigdom (Lundahl 2011, s. 170). 
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6.2 Innebörden av karriär hos unga vuxna 

Denna del kommer att fokusera på vilka associationer som respondenterna gjorde till 

karriär samt hur de ställer sig till karriärens roll i deras liv. De frågor från enkäten 

som följaktligen berörs är 7, 8 och 9. Den första och sista frågan hade fasta 

svarsalternativ varvid respondenterna fick ta ställning till ett antal påståenden, 

medan fråga nr. 8 var öppen och kompletterade den förstnämnda (se bilaga 2) 

 

6.2.1 Associationer till karriär 

Den första av nämnda frågor löd ”Vad associerar du med karriär?” och innehöll 14 

påståenden relaterade till karriär. Svarsalternativen var ”stämmer helt (1)”, ”stämmer 

ganska bra (2)”, ”stämmer ganska dåligt (3)” och ”stämmer inte alls (4)”.  

 

Påstående Medelvärde (M) Std.av (S) 

Karriär är att avancera till högre positioner 2,04 0,78 

Karriär är att sträva efter en chefsposition 2,59 0,88 

Karriär är att under yrkeslivets gång få erfara olika 

arbetsgivare 

2,67 0,80 

Karriär är att sträva efter en hög lön 1,95 0,73 

Karriär är att avancera genom att få fler arbetsuppgifter 2,27 0,76 

Karriär är att studera vidare på högskola, universitet 

eller liknande 

2,51 0,84 

Karriär är att förverkliga en personlig dröm 1,83 0,78 

Karriär är att prestera väl i sitt arbete 1,53 0,59 

Karriär är att sätta sitt arbete främst 2,87 0,91 

Karriär är att ständigt utmana sig själv 2,08 0,79 

Karriär är att ha en sysselsättning som är möjlig att 

kombinera med familjeliv och fritidsintressen 

2,31 0,90 

Karriär är att utveckla sina arbetsrelaterade kunskaper 

och färdigheter 

1,92 0,76 

Karriär är att utveckla sig själv som person 1,79 0,78 

Karriär är att ha stort inflytande över sin egen utveckling 1,75 0,65 

Figur 4. Medelvärde och standardavvikelse hos respondenters associationer till karriär. 
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Den presenterade tabellen visar på flera resultat som kan vara värdefulla att föra en 

djupare analys kring. Påståendet ”Karriär är att prestera väl i sitt arbete” är intressant 

eftersom svaren på detta har bidragit till både det lägsta medelvärdet och den lägsta 

standardavvikelsen. Att medelvärdet ligger på 1,53 ska förstås som att en klar 

majoritet av respondenterna har svarat antingen ”stämmer helt” eller ”stämmer 

ganska bra”. Standardavvikelsen har ett värde på 0,59 och det innebär att 

spridningen mellan de olika svaren är förhållandevis låg. Det kan därmed hävdas att 

det råder en stor enighet bland respondenterna om att karriär är anknutet till goda 

arbetsprestationer. 

 

Det här kan ställas i kontrast till det efterkommande påståendet ”Karriär är att sätta 

sitt arbete främst” som visar på det motsatta. Medelvärdet på de här svaren hamnar 

på 2,87 som alltså innebär en viktning mot alternativet ”stämmer ganska dåligt”. 

Samtidigt bedöms standardavvikelsen till 0,91 och ger därför uttryck för en större 

spridning bland svaren, vilket kan tolkas som att respondenterna i mycket högre grad 

är oeniga om vilken prioritet som arbetet har i karriären. Detta kan lämpligen 

jämföras med påståendet ”Karriär är att ha en sysselsättning som är möjlig att 

kombinera med familjeliv och fritidsintressen” där fler respondenter anser att det 

stämmer ganska bra (M=2,31), men har också i princip samma spridning (S=0,90) 

och tyder ännu en gång på skilda uppfattningar. 

 

Svaren vittnar även om att många av de unga vuxna delvis har en traditionsenlig syn 

på karriär, där den särskilt associeras med att avancera till högre positioner (M=2,04) 

och att sträva efter en hög lön (M=1,95). De här resultaten behöver emellertid inte 

betyda att respondenterna vill uppnå en chefsposition, som i stället visar på ett högre 

medelvärde (M=2,59) och en större spridning (S=0,88). På samma gång är det också 

möjligt att tyda en individualiserad uppfattning om karriär. Av Figur 4 kan det 

utläsas att en stor del av respondenterna instämmer helt eller ganska bra med 

påståendet om att karriär syftar till att förverkliga en personlig dröm (M=1,83), men 

även om att utvecklas som individ (M=1,79). Det ska därtill lyftas fram att 

majoriteten av de unga vuxna anser att karriär innefattar ett stort individuellt ansvar 

för sin egen utveckling, vars medelvärde ligger på 1,75 och standardavvikelse på 0,65. 

Mot bakgrund av detta finns det alltså fog för att karriärbegreppet har förändrats, 
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vilket hos unga vuxna tycks inrymma både objektiva och subjektiva framgångar 

(Bergmo Prvulovic 2015, s. 99). 

 

De resultat som har redovisats kan med fördel sättas i relation till Tomlinson (2007) 

och hans konstruerade idealtyper kring attityder till arbetsmarknaden, i synnerhet 

karriäristen och ritualisten. Enligt karriäristen utgör arbete och karriär stora delar av 

de framtida ambitionerna, och är samtidigt viktiga fundament i identitetsbyggandet. 

Att ta sig framåt i karriären ger möjligheter till personlig utveckling och att som 

individ kunna förverkliga sig själv. Karriäristen intar dessutom en mer aktiv roll i 

arbetet med den egna anställningsbarheten, framför allt genom att söka likställa sina 

egenskaper och meriter med arbetsgivarnas krav (Tomlinson 2007, s. 293, 296). 

Ritualisten lägger också vikt vid att ha en egen karriär och att få mervärde för sin 

utbildning, men kännetecknas å andra sidan av en passivitet gentemot 

arbetsmarknaden. Arbete som sådant betraktas som ett medel snarare än ett mål, 

vilket för med sig att ritualisten tonar ned sina karriärsträvanden och värdesätter i 

högre utsträckning livet bortom det arbetsmässiga (Tomlinson 2007, s. 297). De här 

två idealtyperna kan i viss mån skönjas i respondenternas svar, särskilt när det gäller 

påståendena om att sätta arbetet främst i karriären och att karriären möjliggör en 

kombination av arbete, familj och fritid, vilka båda uppvisar de högsta spridningarna 

i tabellen. En stor spridning innebär som nämnt en stor skillnad i svaren, och det är 

tänkbart att en persons svar kan variera med avseende på om individen ser sig som 

en karriärist eller en ritualist. Det ska uppmärksammas att studien av Tomlinson 

(2007) enbart grundar sig på attityder hos universitetsstudenter, men i min mening 

kan hans idealtyper ge uttryck för attityder hos unga vuxna överlag och därmed vara 

tillämpliga i denna analys. 

 

Värdena i Figur 4 är intressanta i sig själva men bör även diskuteras tillsammans 

med svaren från enkätens åttonde fråga, där respondenterna fritt kunde yttra sig om 

eventuella karriärassociationer som inte togs upp bland de formulerade påståendena. 

Frågan som ställdes var ”Anser du att karriär kan handla om något ytterligare än det 

ovanstående?” I slutändan hade 110 respondenter – alltså mindre än hälften – gett 

sina svar, vars interna bortfall kan förklaras av att frågan inte var obligatorisk. En del 

svar innehöll endast ordet ”nej” och sållades bort direkt, och efter flera 

genomläsningar kunde ett antal teman skapas grundat på det empiriska underlaget. 
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Flera utsagor kan betraktas som mer kvalitativa utvecklingar av respondenternas svar 

i föregående fråga. 

 

Det är möjligt att skönja två övergripande teman i respondenternas svar – det ena 

vari karriär är direkt relaterat till arbete och det andra i vilken karriär omfattar livet i 

stort. Dessa två huvudteman kan benämnas ”Yrkeskarriär” kontra ”Livskarriär”. 

Inom varje övergripande tema är det möjligt att formulera ett mindre antal 

underteman, som preciserar de unga vuxnas uttalanden genom att lyfta fram olika 

och klart avgränsande aspekter av huvudtemat. Sammantaget kunde fem 

underteman skapas – två som ger uttryck för yrkeskarriären och tre som framhåller 

livskarriären – och presenteras i nedanstående Figur 5. 

 

 

Figur 5. Förekomst av underteman i respondenters svar om ytterligare karriärassociationer. 

 

Utifrån stapeldiagrammet ovan kan det inledningsvis förklaras att de två 

förstnämnda underteman – ”Intressant och trivsamt arbete” samt ”Bekräftelse på 

goda arbetsprestationer” – uttrycker vad som tidigare benämndes yrkeskarriären. De 

övriga kan i stället kopplas samman med livskarriären som övergripande tema.  

 

Det som är mest förekommande i respondenternas utsagor är formuleringar och 

påståenden som kan hänföras till intresset och trivseln på ett arbete. I svaren belyses 

däribland intressanta arbetsuppgifter, goda kollegor och möjligheter att utvecklas. En 
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respondent förklarar sin syn på följande sätt: ”Det kan även innefatta välbefinnande, 

att man trivs med sitt arbete och känner [att] det man gör har en påverkan.” Det 

sistnämnda, vilket kan spegla en önskan om känna sig betydelsefull, kan också 

anknytas till det andra undertemat om att få sina arbetsprestationer bekräftade. 

Utmärkande för flera av de svar som betonar yrkeskarriären är att det görs en klar 

avgränsning mellan arbete och fritid, där karriär är tydligt och samtidigt enbart 

förankrat i det förra. Det här påvisas genom yttranden som att ”ordet ’karriär’ betyder 

yrkesliv för mig” och att ”karriär [är] något som hör till ett yrke, och inte förenligt 

med andra som t.ex. familj”. Vissa respondenter understryker även karriär inte får 

ske på bekostnad av andra livsaspekter, som i följande utdrag: 

 

”Att ’göra karriär’ är för mig att utveckla sig och få större ansvar inom det 

område jag vill arbeta med, det får däremot inte orsaka negativa 

konsekvenser för privata intressen/familj då det inte då längre innebär att 

’göra karriär’ för mig.” 

 

Den citerade respondenten slår tydligt fast vad karriär är och hur mycket utrymme 

som den ges, men konstaterar på samma gång att karriären inte får stå i konflikt med 

delar utanför arbetslivet. Vad som således framträder är en uppfattning om det ska 

råda en god balans mellan arbete och fritid. 

 

En betydlig del av de unga vuxna framhåller dessutom olika teman som går att knyta 

an till tanken om livskarriären, där de flesta ger uttryck för att karriär handlar om att 

ha ett trivsamt liv i allmän bemärkelse. Något som blir särskilt uppenbart i dessa 

utsagor är karriärens individualitet, dvs. att begreppet karriär skiljer sig åt mellan 

människor och att det främst utgår från den person som karriären berör. En av de 

svarande poängterar att karriär syftar till att ”kunna leva den livsstil man önskar och 

göra det man tycker om.” En annan ser karriären som en ”möjlighet att leva ett liv 

som jag trivs med” vilket för denna respondent inrymmer såväl ett betydelsefullt och 

utvecklande arbete som en händelserik vardag tillsammans med nära och kära. I 

vissa yttranden görs också intressanta kopplingar mellan karriär och tilltron till sig 

själv. Att göra karriär innefattar modet att våga ta särskilda steg, exempelvis för att 

uppnå en personlig dröm eller att gå sin egen väg. En ung vuxen liknar det med att 

fatta djärva beslut, vilket alltså målar upp karriärskapet som någonting riskfyllt. 
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Det som blir påtagligt i respondenternas uttalanden, framför allt i de som speglar 

uppfattningen om en livskarriär, är att karriär i högre utsträckning ses som ett medel 

än ett mål. Karriären är ett redskap för att uppnå någonting annat, samtidigt som ens 

karriär ska ha en god jämvikt gentemot andra delar av livet. De här tankegångarna 

kan till stor del påminna om den tidigare nämnda idealtypen ritualisten som 

Tomlinson (2007) anser sig kunna uttyda. Ritualisterna i hans undersökning 

framhåller ändå betydelsen av att ha en karriär, men understryker på samma gång att 

arbetsmarknaden inte är tillräcklig för att kunna tillgodose behoven av personlig 

fullbordan och självutveckling. Större vikt läggs i stället vid det som karriären kan 

möjliggöra, så som ett liv i relativt välstånd (Tomlinson 2007, s. 297f). Det här 

medför att karriären betraktas allt mer som en resa med utgångspunkt i den enskilde 

individen, snarare än ett slutligt mål i sig (Bergmo Prvulovic 2015, s. 99; Stokes & 

Wyn 2007, s. 502). 

 

En sådan syn på karriär kan även tänkas lägga till grund för vilka möjligheter som 

uppenbarar sig i de unga vuxnas handlingshorisonter. Enligt Hodkinson och Sparkes 

(1997) kan flera saker inverka dessa utrymmen, särskilt individens habitus och 

strukturer på arbetsmarknaden. Bourdieu (1995) förklarar att habitus däribland 

utgörs av värderingar, och kan därmed sannolikt inverka på hur karriär uppfattas av 

människor. Vilka karriärbanor som blir synliga och sedan väljs skulle alltså kunna 

styras av attityden till karriär.  

 

6.2.2 Vikten av olika karriäraspekter 

I fråga 9 fick respondenterna ta ställning till ett antal delfrågor som alla undersökte 

betydelsen av olika karriäraspekter. Den övergripande frågan löd ”Hur viktigt är det 

för dig att...” och följdes sedan av olika slutformuleringar, vilket mynnade ut i fyra 

olika delfrågor. Svarsalternativen var fyra till antalet och benämndes ”mycket viktigt 

(1)”, ”ganska viktigt (2)”, ”inte särskilt viktigt (3)” samt ”inte alls viktigt (4)”.  
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Hur viktigt är det för dig att... Medelvärde (M) Std.av (S) 

...ha en egen karriär? 1,67 0,67 

...veta var du vill vara i karriären om fem år? 2,33 0,74 

...lägga ner mycket tid på att planera din karriär? 2,63 0,77 

...arbeta för olika arbetsgivare under karriärens gång? 2,78 0,81 

Figur 6. Medelvärde och standardavvikelse hos betydelsen av karriäraspekter. 

 

När det gäller betydelsen av olika karriäraspekter blir det uppenbart att en av dem 

sticker ut, nämligen vikten av att ha en egen karriär. Medelvärdet ligger på 1,67 och 

det innebär att en stor majoritet – närmare bestämt nio av tio respondenter – har 

svarat att det är mycket viktigt eller ganska viktigt. Standardavvikelsen med det 

relativt låga värdet 0,67 tyder på att det råder en påtaglig samstämmighet bland de 

svarande.  

 

De övriga aspekterna, som i mångt och mycket tar fasta på framförhållningen hos de 

unga vuxna, vittnar om en mindre betydelse överlag. Det blir bland annat tydligt med 

vikten av att arbeta för olika arbetsgivare under karriärens gång, där respondenternas 

uppfattning framför allt tycks stämma in med ”inte särskilt viktigt” (M=2,78). Svaren 

ger å andra sidan uttryck för en större spridning vilket då ska förstås som att 

tankarna går isär hos studiens unga vuxna (S=0,81). Resultatet kan sättas i 

jämförelse med påståendet ”Karriär är att under yrkeslivets gång få erfara olika 

arbetsgivare” från Figur 4 som uppvisar liknande svar, med ett medelvärde på 2,67 

och en standardavvikelse på 0,80. 

 

Att under sin karriär vara anställd hos olika arbetsgivare förefaller alltså vara 

förhållandevis underordnat enligt respondenternas svar, både till sin association och 

till sin betydelse. Det här kan kontrasteras med den begreppsliga diskussionen av 

karriär i vilken det fördes fram att definitionen har genomgått många förändringar, 

exempelvis med framväxten av den gränslösa karriären. En sådan gränslöshet kan 

bland annat återspeglas i växlingar mellan olika organisationer (Arthur 1994, s. 296, 

Baruch 2004, s. 60f). Det råder med andra ord en viss diskrepans mellan 

forskningens påståenden och uppfattningarna hos studiens respondenter, vilket kan 

tala för att förändringen av karriärbegreppet i första hand har skett på en teoretisk 
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nivå. Samma utveckling är inte möjlig att tyda i liknande omfattning i mötet med det 

empiriska underlaget. 

 

Den här diskussionen kan också knytas an till careership. Hodkinson och Sparkes 

(1997) för exempelvis fram självinitierade vändpunkter, dvs. förändringar som sker 

på individens egen vilja. Valet att gå från en arbetsgivare till en annan kan likställas 

med en självinitierad vändpunkt, eftersom den i någon mån förändrar en persons 

identitet ur ett karriärsperspektiv. I enlighet med denna studie verkar sådana 

vändpunkter – att självmant byta arbetsgivare – dock inte utgöra en betydande del av 

karriärskapet.  

 

6.3 Påverkansfaktorer i unga vuxnas karriärval 

Följande avsnitt kommer att vara centrerat kring betydelsen av olika 

påverkansfaktorer i karriärvalen hos de unga vuxna. Viss fokus läggs även på 

respondenternas eventuella förebilder och den roll som de har haft. De enkätfrågor 

som ligger till grund för denna del är 10-15. Alla frågor utom en hade fasta 

svarsalternativ där de svarande skulle markera sitt ställningstagande till olika 

inverkande faktorer, medan fråga nr. 15 gav utrymme för öppna och kompletterande 

svar till den föregående frågan om förebilder (se bilaga 2) 

 

6.3.1 Inverkande faktorer i utbildnings- och yrkesval 

De två första frågorna för detta avsnitt löd ”Vilka faktorer har (haft) betydelse i dina 

val av utbildning?” samt ”Vilka faktorer har (haft) betydelse i dina val av yrke?” 

Svarsalternativen bestod av ”helt avgörande (1)”, ”stor betydelse (2)”, ”viss betydelse 

(3)” och ”oviktigt (4)”. 

 

Figur 7 på nästa sida uppvisar medelvärden och standardavvikelser för fem 

påverkansfaktorer i respondenternas val av utbildning. I den redovisade tabellen görs 

även en jämförelse mellan studiens kvinnor och män, med syftet att tillämpa ett 

könsperspektiv på de undersökta resultaten. 
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Figur 7. Medelvärde och standardavvikelse på inverkande faktorer i utbildningsval, fördelat mellan 

kvinnor och män. 

 

Med utgångspunkt i Figur 7 kan det konstateras att könsfördelningen är mycket jämn 

mellan de olika påverkansfaktorerna, med en del marginella skillnader. Det som har 

klart störst betydelse vid de unga vuxnas val av utbildning är att ämnesområdet ska 

vara intressant, både för kvinnorna (M=1,47) och männen (M=1,57). Att intresset 

rangordnas högt visas även i tidigare forskning (Law & Yuen 2011, s. 61; Menon 2010, 

s. 398). Andra faktorer som också anses vara av stor vikt för de unga vuxna är att 

utbildningen ska ha goda möjligheter att kunna leda till ett arbete, och att 

respondenterna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter med 

relevans för arbetslivet. Det här kan förstås i högre grad i relation till en allt mer 

osäker arbetsmarknad, vilket sätter stor press på anställningsbarheten (Lundahl 

2011, s. 170). Studien av Jæger (2013) vittnar om att det finns en medvetenhet hos 

unga vuxna om situationen på arbetsmarknaden, och att deras utbildningsval görs i 

förhållande till den framtida karriären gällande kompetenser och arbetsmöjligheter 

(Jæger 2013, s. 227).  

 

Faktorerna ”Att utbildningen känns prestigefylld” och ”Praktiska inslag i 

utbildningen” visar på de högsta medelvärdena, närmare bestämt mellan 2,54 och 

2,73, vilket tyder på en mindre betydelse i förhållande till de andra studerade 

omständigheterna. Vad som dock är väsentligt att lyfta fram är standardavvikelserna 
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hos dessa faktorer vilka talar för en större spridning bland svaren. Tydligast märks 

spridningen i faktorn om en utbildnings praktiska inslag där standardavvikelserna 

uppmäter så mycket som 1,09 för kvinnor och 1,14 för män. En påtaglig oenighet 

bland respondenterna kan alltså fastställas. Den här spridningen skulle kunna 

förklaras av att olika utbildningar innehåller olika många praktiska moment. Frisör 

och kock är exempel på två yrken vars utbildningar är till stor del praktiska (Stokes & 

Wyn 2007, s. 505). Det här kan jämföras med studier inom filosofi som snarare är 

mycket teoretiskt grundade. Betydelsen av praktiska inslag kan med andra ord bero 

på utbildningens karaktär, vilket kan vara styrande i valen av utbildning.  

 

I Figur 8 på nästkommande sida har de unga vuxna tagit ställning till sammanlagt 18 

olika inverkande faktorer i deras val av yrke. Likt den föregående har det i den här 

analysen också gjorts en uppdelning av resultaten mellan kvinnor och män. När det 

gäller påverkansfaktorer i unga vuxnas yrkesval framträder många intressanta, och i 

vissa fall ganska skilda, resultat. De fyra första faktorerna i Figur 8 representerar 

olika aspekter av det som i forskningen benämns objektiv karriärframgång, och det 

som av tradition har varit definierande för karriärbegreppet. Till detta kan utveckling 

av den egna kompetensen dessutom räknas (jfr Bergmo-Prvulovic 2015, s. 27). 

Utmärkande för resultaten är att männen i studien tycks lägga större vikt vid dessa 

fem nämnda omständigheter i jämförelse med kvinnorna. Däremot visar männens 

svar i samma stund på en ökad spridning, i synnerhet gällande strävan efter en 

chefsposition där standardavvikelsen har ett värde på 0,99. 

 

Det som unga vuxna värderar i mycket hög grad innefattar en god arbetsmiljö, 

trevliga arbetskamrater, samt att det ska finnas ett genuint intresse för arbetet. Andra 

aspekter som även tilldelas stor betydelse är att arbetet ska stämma överens med den 

egna värderingarna och att det ska kunna bidra till personlig utveckling. Nämnda 

påverkansfaktorer kan framför allt liknas vid inre omständigheter och därmed ge 

uttryck för den subjektiva karriärframgången (jfr Bergmo-Prvulovic 2015, s. 27; 

Cassar 2008, s. 373). Resultaten påvisar att dessa faktorer har en större inverkan hos 

kvinnor än män när det gäller yrkesval.  
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Kvinnor Män 

Faktor Medelvärde 

(M) 

Std.av (S) Medelvärde 

(M) 

Std.av (S) 

Att arbetet känns prestigefyllt 2,70 0,80 2,48 0,86 

God lön och löneutveckling 2,32 0,66 2,04 0,77 

Möjligheter att avancera 2,47 0,87 2,20 0,85 

Strävan efter en chefsposition 3,28 0,82 3,03 0,99 

Att få utmana mig själv i arbetet 1,92 0,64 2,02 0,72 

Möjligheter till kompetensutveckling 2,33 0,82 2,25 0,83 

God arbetsmiljö 1,50 0,59 1,59 0,60 

Trevliga arbetskamrater 1,36 0,54 1,53 0,60 

Att arbetet stämmer överens med min 

utbildning 

2,20 1,11 2,29 1,09 

Genuint intresse för arbetet 1,62 0,65 1,74 0,65 

Möjlighet att hjälpa andra människor 1,85 0,79 2,14 0,89 

Att arbetet stämmer överens med 

mina personliga värderingar 

1,74 0,72 1,96 0,72 

Att kunna utveckla mig själv som 

person 

1,91 0,76 2,03 0,85 

Trygg anställning och regelbunden 

inkomst 

1,60 0,68 1,64 0,72 

Möjligheter att påverka min egen 

arbetssituation 

1,94 0,67 1,95 0,67 

Flexibla arbetstider 2,79 0,90 2,83 0,95 

Att arbetet kan kombineras med 

familjeliv och fritidsintressen 

2,08 0,96 2,22 0,98 

Möjligheter att vara föräldraledig 

och/eller arbeta deltid 

2,34 1,07 2,61 1,03 

Figur 8. Medelvärde och standardavvikelse på inverkande faktorer i yrkesval, fördelat mellan 

kvinnor och män. 
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Det bör även uppmärksammas att en del faktorer uppvisade mycket jämna resultat i 

förhållande till könsfördelning. Att inneha en trygg anställning med regelbunden 

inkomst var i princip lika viktigt för såväl kvinnor (M=1,60) som män (M=1,64), och 

kan ställas i kontrast till forskningen vilken framhåller denna aspekt som mer 

förekommande hos kvinnor (Cassar 2008, s. 377; Dæhlen 2007, s. 118; Lidström 

2009, s. 116; Taylor & Pick 2008, s. 418). Möjligheter att kunna påverka den egna 

arbetssituationen och att ha flexibla arbetstider var ytterligare två omständigheter 

som inte vittnade om några uppenbara skillnader mellan könen. 

 

Faktorn ”Att arbetet stämmer överens med min utbildning” är intressant att studera 

närmre eftersom dess medelvärde hos både kvinnor (M=2,20) och män (M=2,29) 

anger att det har en förhållandevis stor betydelse i valet av yrke. Samtidigt är 

standardavvikelsen den största av dem alla i Figur 8, med värden på 1,11 för kvinnor 

kontra 1,o9 för män. Det tyder med andra ord på märkbart skiljaktiga uppfattningar. 

En tänkbar förklaring till den stora spridningen kan vara att analysera den utifrån 

respondenternas utbildningsnivå, vilket illustreras nedan i Figur 9. 

 

Utbildningsnivå Antal (N) Medelvärde (M) Std.av (S) 

Gymnasieskola 65 3,13 1,07 

Yrkeshögskola 9 1,66 1,11 

Högskola/universitet 174 1,94 0,91 

Övriga 4 2,5 1,29 

Figur 9. Medelvärde och standardavvikelse på faktorn ”Att arbetet stämmer överens med min 

utbildning”, fördelat efter respondenternas utbildningsnivå. 

 

Vad som i synnerhet ska uppmärksammas är det stora glappet mellan gymnasial och 

eftergymnasial utbildning, trots den överlag stora spridningen. Respondenter som 

endast har gått gymnasieskolan får ett medelvärde på 3,13, medan de unga vuxna 

som har gått vidare till högre studier uppvisar genomsnittliga värden på 1,66 

respektive 1,94. För de sistnämnda grupperna är det följaktligen viktigare att arbeta 

med något inom sitt utbildningsområde. Andelen högskole- och universitetsutbildade 

är som bekant kraftigt överrepresenterade i studien (N=174), vilket kan medföra viss 
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skevhet i resultaten, men det är också den gruppering som har den lägsta 

standardavvikelsen. Att unga vuxna med eftergymnasial utbildning i högre grad 

betonar utbildningens relevans i arbetet kan förstås utifrån Hodkinson och Sparkes 

(1997) på så sätt att respondenternas utbildning inverkar på deras 

handlingshorisonter. För många kan en högre utbildning öppna upp för karriärvägar 

som annars inte vore möjliga (Menon 2010, s. 389; Tomlinson 2007, s. 291). Sålunda 

blir handlingshorisonterna större genom att fler tänkbara karriärval synliggörs. 

Enligt Bourdieu (1995) kan det tolkas som att individen för med sig kapital, i form av 

en utbildning, för att påverka sin ställning på det fält som är arbetsmarknaden. 

 

Respondenterna fick även ta ställning till om tre olika faktorer vid något tillfälle har 

skapat osäkerhet inför sina karriärval. Svarsalternativen var ”stämmer helt (1)”, 

”stämmer ganska bra (2)”, ”stämmer ganska dåligt (3)” och ”stämmer inte alls (4)”. 

Resultatet presenteras nedan i Figur 10. 

 

Faktor Medelvärde (M) Std.av (S) 

Upplevda krav från andra 2,37 0,93 

Flera möjliga vägar att välja mellan 2,19 0,83 

Tvivel på din egen arbetsförmåga 2,36 1 

Figur 10. Medelvärde och standardavvikelse på faktor som skapar osäkerhet inför karriärvalen. 

 

Den omständighet som pekar på både lägst medelvärde och lägst spridning är ”Flera 

möjliga vägar att välja mellan”, vilket i sammanhanget talar för den största enigheten 

bland respondenterna. Däremot har standardavvikelsen fortfarande ett ganska högt 

värde. Resultatet kan emellertid förstås i relation till den bild som målas upp i 

forskningsläget, nämligen att en ombytlig och tillika otrygg arbetsmarknad tvingar 

unga vuxna att inta en flexibel position i arbetslivet (Jæger 2013, s. 229; Stokes & 

Wyn 2007, s. 501).  
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6.3.2 Inverkande personer i karriärval 

Enkätens tolfte fråga löd ”I vilken grad har följande personer haft en inverkan på dina 

karriärval?” och utgjordes av svarsalternativen ”i mycket hög grad (1)”, ”i ganska hög 

grad (2)”, ”i ganska låg grad (3)” samt ”inte alls (4)”. 

 

 

Figur 11. Medelvärde och standardavvikelse på inverkande personer i karriärval. 

 

Av Figur 11 framgår det att föräldrar (M=2,42) utövar störst påverkan i karriärvalen 

hos de unga vuxna, vilket ligger i linje med de resultat som flera andra studier har 

frambringat (Emmanuelle 2009, s. 97; Hall m.fl. 2011, s. 40; Law & Yuen 2012, s. 

60f). Däremot inbegriper svaren en tämligen stor spridning (S=0,93) och ger således 

uttryck för påtagliga meningsskiljaktigheter bland respondenterna.  

 

Resultaten i övrigt påvisar en i sammanhanget liten påverkan från andra personer, 

där de flesta faktorer har ett medelvärde som ligger nära svarsalternativet ”i ganska 

låg grad”. Likaså har standardavvikelserna ganska höga värden. Det kan tala för att 

olika personers inverkan på unga vuxnas karriärval är mer av en individuell fråga än 

del i ett övergripande mönster. Menon (2010, s. 390) för även fram det faktum att 

vissa inflytanden, så som det från föräldrarna, inte alltid är uppenbara för individen 
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själv. Det här skulle i sådant fall kunna utgöra ut en del av habitus, som uppträder 

både omedvetet och oreflekterat (Hilding 2011, s. 106). Följaktligen kan det vara 

möjligt att respondenterna i studien till viss del har underskattat andras påverkan. 

 

 

Figur 12. Förekomst av förebilder i respondenternas svar. 

 

Denna diskussion kan föras vidare och sättas i relation till resultaten från fråga 14 i 

enkäten, som löd ”Vilka personer har du haft som förebild i dina karriärval?” Här 

kunde respondenterna markera flera svarsalternativ, varav ett av dem var ”Ingen”. En 

uppställning av de unga vuxnas förebilder görs i Figur 12. Sammanlagt 105 

respondenter, vilket motsvarar ungefär 41 % av studiens unga vuxna, har angett att 

sina egna föräldrar har varit förebilder i deras karriärval. Det kan jämföras med 

resultaten från Figur 11 där föräldrar var den mest inverkande faktorn. Så många 

som 86 personer markerade att de inte har haft någon förebild i karriären. 

 

Den nästkommande enkätfrågan gav respondenterna möjlighet att beskriva på vilka 

sätt sina förebilder har varit vägledande i karriärvalen. Frågan resulterade i 123 svar, 

och utifrån dessa är det möjligt att tyda ett antal genomgående teman. Många av de 

unga vuxna lyfter fram hur förebilderna har varit en inspiration för dem själva. Det 
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kan exempelvis handla om att utveckla särskilda intressen eller att ta efter goda 

värderingar. En respondent säger följande om sina föräldrar: 

 

”De har alltid visat hur viktigt det är med utbildning och peppat för att man 

ska utbilda sig. Sedan har de i och för sig inte påverkat själva valet av yrke 

utan snarare själva konceptet av att utbilda sig och sikta högt.” 

 

Hen ger alltså uttryck för att vikten av utbildning har förts vidare från sina föräldrar, 

vilket även flera andra respondenter framhåller. Ett annat mönster bland svaren är 

den stöttande rollen som förebilderna kan ha. Detta tar sig i uttryck så som att ”de 

pressar mig inte utan de är stolta över mig vad jag än gör i livet” och ”han har stöttat 

mig väldigt mycket för att våga uppnå det jag vill”. Återigen är det föräldrarna som 

omnämns flest gånger i utsagorna, och deras betydelse som rådgivare och 

stöttepelare under karriären påvisas även av forskningen (Simmons 2008, s. 40). 

 

6.3.3 Familjebakgrund 

I enkätens sista del fick respondenterna besvara ett antal frågor som tar fasta på 

deras familjebakgrund, varav några kommer att presenteras under denna rubrik. 

Dessa berör uppväxtmiljö samt föräldrarnas sysselsättning och utbildningsnivå. 

Figur 13 illustrerar olika samhällen där studiens respondenter i huvudsak har växt 

upp. För tydlighetens skull återges inte definitionerna för varje samhälle, utan finns 

beskrivna i fråga 16 i enkäten (se bilaga 2)  
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Figur 13. Fördelning av respondenter efter uppväxtmiljö. 

 

Av det ovanstående cirkeldiagrammet (Figur 13) får vi veta att var tredje respondent 

inom ramen för denna studie har huvudsakligen växt upp i en mindre tätort. 

Fördelningen mellan storstad, större stad samt landsbygd eller småort är någorlunda 

jämn, där lite drygt hälften av de unga vuxna är uppväxta. Endast 10 % svarade 

mindre stad eller större tätort som huvudsaklig uppväxtmiljö. 

 

Härnäst redovisas föräldrarnas utbildningsnivå i Figur 14. Om båda föräldrarna hade 

samma utbildning skulle respondenterna endast markera ett svarsalternativ, annars 

ett kryss för respektive utbildningsnivå. Två personer valde alternativet ”Vet ej/vill ej 

svara/ej tillämplig” och har exkluderats från presentationen. 
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Figur 14. Föräldrarnas utbildningsnivå. 

 

Det är tydligt att två slags utbildningar är mest förekommande hos de unga vuxnas 

föräldrar – gymnasieskolan eller dess motsvarighet, samt högskolan och 

universitetet. Något vanligare är det att ha en akademisk utbildning. I enlighet med 

Bourdieu utgör utbildningen en del av det kulturella kapitalet, och detta kapital kan i 

sin tur föras vidare från föräldrar till barn. Att vara uppväxt i en familj med 

akademisk bakgrund bidrar generellt sett till ett högre utbildningskapital, vilket gör 

det lättare att röra sig inom utbildningsfältet (Hilding 2011, s. 96). Motsatsen kan 

alltså råda i en lågutbildad familj. Det kan därför vara intressant att undersöka om 

det existerar ett samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och respondenternas 

utbildningsnivå. 

Correlations 

 Respondenters 

utbildningsnivå 

Föräldrars 

utbildningsnivå 

Respondenters 

utbildningsnivå 

Pearson Correlation 1 ,117 

Sig. (2-tailed)  ,064 

N 252 252 

Föräldrars utbildningsnivå 

Pearson Correlation ,117 1 

Sig. (2-tailed) ,064  

N 252 252 

Figur 15. Sambandsmått mellan föräldrars utbildningsnivå och respondenternas utbildningsnivå. 
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Med utgångspunkt i Pearson visar Figur 15 på att sambandet mellan dessa två värden 

är mycket svagt (R=0,117) samtidigt som resultatet inte heller är statistiskt säkerställt 

då signifikansen (P=0,64) hamnar ganska långt under den acceptabla nivån. 

 

När det gäller föräldrarnas huvudsakliga sysselsättning visar resultaten att en klar 

majoritet – åtta av tio – är anställda i någon form, medan en mindre del verkar som 

egenföretagare. Antalet studerande och föräldrar med övriga sysselsättningar uppgår 

endast till ett fåtal. Enligt Hodkinson och Sparkes (1997) påverkas en individs 

karriärval till stor del av dennes habitus. Följaktligen kan det vara relevant att se till 

de kortfattade beskrivningarna, både av föräldrarnas och respondenternas 

sysselsättningar, och studera eventuella samband. För analysens skull har dessa 

kodats om till 24 olika yrkesområden, med Arbetsförmedlingen och Fackförbund.nu 

som utgångspunkter (https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-

och-framtid/Yrken-A-O.html; https://fackförbund.nu/yrkesomrade/). De olika två 

sambandsmåtten redovisas i Figur 16 och Figur 17. 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 507,042a 400 ,000 

Likelihood Ratio 285,210 400 1,000 

Linear-by-Linear 

Association 
7,984 1 ,005 

N of Valid Cases 250   

a. 432 cells (98,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,00. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi 1,424 ,000 

Cramer's V ,318 ,000 

N of Valid Cases 250  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 

Figur 16. Sambandsmått mellan respondenternas sysselsättning och sysselsättning hos förälder 1. 

 

 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html
https://fackförbund.nu/yrkesomrade/
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 343,018a 420 ,998 

Likelihood Ratio 270,900 420 1,000 

Linear-by-Linear 

Association 
,840 1 ,359 

N of Valid Cases 240   

a. 456 cells (98,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,00. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi 1,196 ,998 

Cramer's V ,267 ,998 

N of Valid Cases 240  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 

Figur 17. Sambandsmåtten mellan respondenternas sysselsättning och sysselsättning hos förälder 2. 

 

I korstabellerna ovan anger värdena för Cramer’s V styrkan på sambanden, vilka 

uppmäts till 0,318 och 0,267. Det här ska tolkas som att det finns svaga positiva 

samband mellan föräldrarnas sysselsättning och respondenternas sysselsättning. 

Värdena för signifikansen står dock i klar kontrast till varandra. Sambandet i Figur 

16 kan antas vara statistiskt säkerställt (P=0,000), medan det i Figur 17 inte alls 

överstiger den bestämda signifikansnivån (P=0,998). Den förstnämnda korrelationen 

kan alltså betraktas som trovärdigt. 

 

Ett annat tänkbart samband kan också vara det mellan föräldrarnas chefsposition och 

respondenternas strävan efter en chefsposition i arbetet. På frågan ”Har dina 

föräldrar en chefsposition i sitt arbete?” svarar mer än hälften av de unga vuxna att 

ingen av dem har det. Drygt var tredje respondent har en förälder som innehar en 

ledande befattning, medan endast 13 stycken har svarat att bägge deras föräldrar är 

chefer. I Figur 18 visas sambandsmåttet mellan de nämnda variablerna. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,180a 9 ,000 

Likelihood Ratio 20,864 9 ,013 

Linear-by-Linear 

Association 
3,253 1 ,071 

N of Valid Cases 252   

a. 7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,18. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,357 ,000 

Cramer's V ,206 ,000 

N of Valid Cases 252  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 

Figur 18. Sambandsmått mellan föräldrars chefsposition och respondenters strävan efter en 

chefsposition i arbetet. 

 

Av Figur 18 framgår det att det undersökta sambandet är mycket svagt positivt 

(R=0,206). Resultatet är emellertid signifikant (P=0,000) och tyder på att det 

faktiskt föreligger ett samband, om än väldigt svagt. Det kan alltså tolkas som att 

föräldrars chefsposition kan ha en liten inverkan på om respondenten själv vill sträva 

efter en ledande befattning. Enligt Bourdieu (1995) är habitus styrande för hur 

individen tänker och handlar. I de tre sambandsmåtten, varav två var signifikanta, 

kunde det tydas svaga samband mellan föräldrarna och respondenterna, vilket 

därmed ger fog för att habitus har en viss påverkan. 
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7. Diskussion 

I denna avslutande del kommer det inledningsvis att föras en diskussion kring 

studiens viktigaste resultat och hur de kan sättas i relation till arbetets övergripande 

syfte och frågeställningar. Sedan följer ett avsnitt där det valda tillvägagångssättet 

diskuteras och hur det har inverkat på resultaten, med avseende på både styrkor och 

svagheter. Till sist görs resonemang om vilka vägar som är möjliga att ta för framtida 

undersökningar inom detta område, samt hur den nyvunna kunskapen från arbetet 

kan föras vidare till yrkesverksamma personer. 

 

7.1 Studiens centrala resultat och slutsatser 

Det övergripande syftet med arbetet har varit att studera unga vuxnas attityder till 

karriär, vilket konkretiserades till följande två frågeställningar: ”Vilken innebörd har 

karriär för unga vuxna?” och ”Vilken betydelse har olika påverkansfaktorer i unga 

vuxnas karriärval?” Studien har alltså centrerat sig kring karriär och karriärval.  

 

Inom ramarna för den första frågeställningen, som sökte svar på karriärens innebörd 

hos unga vuxna, undersöktes dels associationerna till karriärbegreppet och dels 

inställningen till karriärens roll i respondenternas liv. Resultaten visar att begreppet 

karriär har fått uppleva en individualiseringsprocess, där flera av de främsta 

associationerna utgår från individen själv. Karriären likställs i de här fallen med 

aspekter som att förverkliga en personlig dröm, att utvecklas som person, och ta stort 

ansvar för sin egen utveckling. Det görs samtidigt vissa kopplingar som framför allt 

ger uttryck för den traditionella organisatoriska karriären, så som möjligheter att 

avancera till högre positioner och att sträva efter en hög lön. Individualiteten 

återspeglas även i de unga vuxnas egna utsagor, där karriären av många betraktas 

som ett medel för att exempelvis uppnå trivsel med arbetet eller livet i stort. De 

associationer till karriär som studiens unga vuxna gör visar i flera avseenden på den 

förändring som kan skönjas i tidigare forskning, att karriär kretsar allt mer kring den 

enskilde individens resa och framgångar inom karriären bedöms snarare efter 

subjektiva upplevelser (jfr Bergmo Prvulovic 2015; Stokes & Wyn 2007). Studien 

tyder även på att karriär har en betydelsefull roll i de unga vuxnas liv, där nio av tio 

understryker vikten av att ha en egen karriär. Samtidigt är det inte alls lika viktigt att 
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arbeta för olika arbetsgivare under yrkeslivets gång, vilket kan tala mot att 

respondenterna uppfattar karriären som gränslös (jfr Arthur 1994; Baruch 2004).  

 

Den andra frågeställningen lade i stället fokus på olika påverkansfaktorer och i vilken 

mån de hade inflytande på unga vuxnas karriärval. En åtskillnad gjordes mellan val 

av utbildning och val av yrke när s.k. icke-personella omständigheter undersöktes, 

samt att dessa även studerades ur ett könsperspektiv. Av resultaten framgår det att 

studiens kvinnor och män har till stor del likartade uppfattningar, där skillnaderna är 

mycket små. Ett intresse för ämnesområdet är det som utövar störst påverkan vid 

respondenternas utbildningsval, medan faktorerna ”Att utbildningen känns 

prestigefylld” och ”Praktiska inslag i utbildningen” hade minst betydelse och på 

samma gång de största spridningarna i svaren.  

 

Vad kan möjligen förklara dessa oenigheter? Prestigen i en utbildning kan vara en 

högst individuell fråga i hur det tolkas. För vissa respondenter kan det vara utifrån 

hur den uppfattas av samhället och är därmed anknutet till sociala normer. För andra 

kan det snarare bero på egna värderingar. När det gäller praktiska inslag i 

utbildningen kan det å sin sida behöva sättas i förhållande till utbildningens karaktär. 

Frisör och kock är två exempel på yrken vars utbildningar till stor del är praktiska, 

medan studier inom filosofi snarare är mycket teoretiskt grundade. Hur stor 

betydelse denna faktor tilldelas skulle alltså kunna bero på i vilken mån en utbildning 

är praktiskt orienterad. 

 

I unga vuxnas val av yrke kan resultaten påvisa en del könsmässiga skillnader 

avseende påverkansfaktorer. De kvinnliga respondenterna lägger bland annat större 

vikt vid trevliga arbetskamrater, personlig utveckling, och ett genuint intresse för 

arbetet, medan respondenterna på manssidan finner det betydelsefullt med 

möjligheter till avancemang, att sträva efter god lön, och att ha ett prestigefyllt 

arbete. Forskningen har också åskådliggjort en sådan uppdelning där kvinnor 

föredrar inre omständigheter och män prioriterar yttre omständigheter (jfr Cassar 

2008; Taylor & Pick 2008). Det ska däremot understrykas att könsskillnaderna 

överlag är ganska små, och att flera faktorer är mer eller mindre lika betydelsefulla 

för båda könen. Att arbetet ska stämma överens med sin utbildning är viktigare för de 

respondenter med eftergymnasiala studier, vilket i enlighet med Hodkinson och 
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Sparkes (1997) kan förstås som att utbildning breddar deras handlingshorisonter 

genom att öppna upp nya karriärvägar. Studien pekar samtidigt på att den mest 

påtagliga osäkerhetsfaktorn bland de unga vuxna har att göra med många olika 

handlingsalternativ, vilket kan ses i förhållande till en osäker 

arbetsmarknadssituation (jfr Jæger 2013; Stokes & Wyn 2007). 

 

När det kommer till personer som har inverkat på karriärvalen anger respondenterna 

att sina föräldrar har det största inflytandet, även om resultaten i helhet vittnar om 

en tämligen låg påverkan från andra människor. Det skulle dock kunna förklaras av 

vissa inflytanden inte alltid är uppenbara för individen själv (Menon 2010), och kan i 

vidare utsträckning utgöra en del av habitus som uppträder både omedvetet och 

oreflekterat (Hilding 2011). På samma gång är det i första hand föräldrarna som har 

varit förebilder för de unga vuxna, i den bemärkelsen att de har varit inspirationer 

och stöttepelare. Det vanligaste är att föräldrarna har en akademisk utbildning, tätt 

följt av studier från gymnasieskolan. En undersökning av sambandet mellan 

föräldrarnas utbildningsnivå och respondenternas utbildningsnivå visade på ett 

mycket svagt samband, men också på en icke-acceptabel signifikans. Mätningar av 

samband mellan respondenternas sysselsättningar och föräldrarnas sysselsättningar 

gav uttryck för svaga korrelationer, men endast sambandet mellan respondenterna 

och förälder 1 var signifikant. Ett annat signifikant samband, om än mycket svagt, 

kunde tydas mellan föräldrars chefsposition och de unga vuxnas strävan efter en 

chefsposition, vilket i enlighet med Bourdieu (1995) kan förklaras av habitus. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Arbetet med att studera unga vuxnas attityder till karriär grundade sig i en 

kvantitativ undersökning där två enkäter användes för att samla in det empiriska 

underlaget. Enkäterna bestod i huvudsak av frågor som ledde till mätbara variabler, 

samt av ett mindre antal öppna frågor som gav utrymme för kvalitativa utsagor. Det 

här förfarandet visade sig vara lämpligt för att kunna besvara undersökningens syfte, 

dels för att kunna täcka in en stor urvalsgrupp och dels för att med större enkelhet 

kunna ta fasta på respondenternas inställning till olika påståenden och faktorer. Att 

studiens underlag bestod av både kvalitativa data och kvantitativa data gav goda 

tillfällen att vidga analysen ytterligare, särskilt när svaren från de slutna frågorna 

kompletterades med respondenternas egna uttalanden. 
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Studien har en påtaglig begränsning i och med att resultaten inte är möjliga att 

generalisera, vilket grundar sig i valet av att använda ett bekvämlighetsurval. Detta 

val har som bekant motiverats med att den aktuella populationen – unga vuxna – 

omfattar alldeles för många individer för att kunna göra ett representativt urval, 

åtminstone inom ramen för en magisteruppsats. Därmed har det bidragit till en viss 

skevhet gällande i synnerhet antalet respondenter med akademisk utbildning, som 

utgör två tredjedelar av de unga vuxna, och kan förklaras av valet att delvis göra 

enkätundersökningen vid tre campusområden. Resultaten ska dock inte av denna 

anledning tillbakavisas, utan de ger intressanta perspektiv på hur attityden till karriär 

ter sig hos unga vuxna och kan även fungera som utgångspunkt för vidare forskning. 

Det ska också nämnas att studien uppvisade såväl hög reliabilitet som hög validitet, 

vilket borgar för god kvalitet hos den insamlade datan.  

 

Ett resultat som emellertid kan diskuteras är det sambandet mellan föräldrars 

utbildningsnivå och respondenters utbildningsnivå, som pekade på en väldigt svag 

korrelation och en icke godtagbart signifikansvärde. Att såväl sambandsstyrkan som 

signifikansen gav låga mätningar kan dock med sannolikhet härledas till brister i 

enkätens utformning, närmare bestämt frågan om föräldrarnas utbildningsnivå. Den 

här enkätfrågan var av s.k. flervalstyp vilket innebar att respondenterna kunde 

markera flera alternativ. Ambitionen var att fånga bägge föräldrars specifika 

utbildningsnivå, i stället för att endast göra en uppdelning mellan akademisk och 

icke-akademisk bakgrund vilket är vanligen förekommande i tidigare forskning. 

Respondenterna uppmanades alltså att markera ett svarsalternativ om föräldrarna 

låg på samma utbildningsnivå, eller två svarsalternativ om de skiljde sig åt. Det här 

medförde en viss problematik vid inmatningen i SPSS eftersom många olika 

utbildningskonstellationer skapades varvid det blev svårt att dela in svaren i tydliga 

kategorier. En enkätfråga med endast ett möjligt svar hade gjort det enklare att 

studera eventuella samband med andra variabler, vilket troligtvis hade medfört 

intressanta resultat som hade kunnat ställas i relation till studiens teoretiska 

utgångspunkter.  

 

7.3 Framtida studier och praktisk kunskapsnytta 

Inför kommande forskningsstudier kan det göras vissa förbättringar gällande 

exempelvis utformningen av enkätfrågor, om en sådan metod används, för att uppnå 
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en god operationalisering av syfte och frågeställningar. Det här arbetet gjorde ett 

bekvämlighetsurval för att studera populationen unga vuxna, och kan som nämnt 

leda till vissa svårigheter. En möjlighet att uppnå mer representativa urval skulle 

kunna vara att avgränsa sig geografiskt, exempelvis efter ett län eller en stad, för att 

på så sätt skapa en mer rimlig urvalsram.  

 

Detta arbete har bland annat visat att förändringen av karriärbegreppet, som påtalas i 

den tidigare forskningen, även kan skönjas hos dagens unga vuxna. Framtida studier 

inom området kan med fördel studera samma förändring bland andra 

åldersgrupperingar, till exempel elever på högstadiet eller gymnasiet. Resultat från 

liknande undersökningar skulle även kunna anknytas teoretiskt till 

generationsforskningen.  

 

Hur kan då kunskaperna och erfarenheterna från denna studie föras vidare till 

yrkeslivet där de kan omsättas i praktiken? Redan i inledningen föreslogs det att de 

som särskilt skulle gynnas av den här typen av forskning är de yrkesroller som 

arbetar med att stödja unga vuxna i deras karriär, däribland arbetsförmedlare, 

jobbcoacher och studie- och yrkesvägledare. Att ha vetskap om hur unga vuxna ser på 

och värderar karriär kan vara behjälpligt för nämnda yrkesroller i deras bemötanden 

med denna åldersgrupp, men även på vilka sätt de kan utforma specifika 

yrkesinsatser och vägledningar. Sådana åtgärder kan naturligtvis i slutändan vara 

individuellt anpassade, men det kan ändå vara fördelaktigt att ha övergripande 

kunskaper om hur människor i en särskild fas i livet tar ställning till karriär. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Enkät om unga vuxnas attityder till karriärval 

 

Hej! 

Mitt namn är Julia Söderpalm och jag läser just nu en magisterkurs i pedagogik vid Umeå 

universitet. I mitt examensarbete har jag valt att fördjupa mig i forskning om karriär och 

karriärval. 

Syftet med mitt arbete är att studera unga vuxna (20-30 år) och deras attityder till karriär. Jag 

är intresserad av att dels undersöka hur karriär definieras och vilken roll den har hos unga 

vuxna, och dels vilken betydelse olika påverkansfaktorer kan ha för unga vuxna i deras val av 

karriär. I mina resultat ämnar jag också se vilka likheter och skillnader som går att se utifrån 

bland annat kön, ålder och uppväxtmiljö. 

Att göra den här studien är intressant eftersom forskningen visar på att karriär som fenomen 

blir allt mer komplext och subjektivt, där det inte enbart handlar om att stiga i graderna och få 

bättre betalt utan minst lika mycket om personlig utveckling och inre tillfredsställelse. En 

sådan kunskap kan exempelvis vara till nytta för de som arbetar med att stödja människor i 

sina karriärer, så som arbetsförmedlare, jobbcoacher och studie- och yrkesvägledare. Dessa 

yrkesroller kan därmed få en bättre förståelse för hur de ska bemöta och hjälpa unga vuxna. 

Jag skulle vara oerhört tacksam om du har lust och möjlighet att besvara min webbenkät för 

att bidra med dina tankar och åsikter om din karriär och vad du tror kan ha legat till grund för 

dina val. Enkäten beräknas ta omkring 15 minuter att genomföra.  

Enkäten består av fyra delar, där du först kommer att få besvara några grundläggande frågor 

om dig själv. Sedan följer ett antal frågor som tar upp dina associationer till karriär, vilken 

betydelse karriär har i ditt liv, samt vad som har haft inverkan på dina karriärval. Till sist 

kommer en del frågor om din familjebakgrund. I det sistnämnda avsnittet finns alltid 

möjligheten att hoppa över de ställda frågorna. 

Ditt deltagande i enkäten är helt frivilligt och du kan välja att avbryta den vid vilket tillfälle 

som helst. Samtliga enkätsvar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att jag är 

den enda personen som kommer att ha åtkomst till materialet. Vidare i framställningen av 

arbetet kommer ingen information att kunna härledas till dig personligen. Enkäten med 



 

 

tillhörande svar kommer att sammanställas i ett vetenskapligt forskningsarbete, och senare 

finnas tillgängligt i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

Om du har några frågor om själva enkäten eller arbetet i helhet är du välkommen att kontakta 

mig för mer information. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Julia Söderpalm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Enkät 

Unga vuxnas attityder till karriärval 

 

Inledning 

 

1. Kön 

o Kvinna 

o Man 

o Annat 

 

2. Födelseår 

_____________ 

 

3. Vilken är din högsta utbildningsnivå? 

Du kan t.ex. markera ”Högskola/universitet” antingen om du studerar just nu eller om du 

tidigare har studerat. 

o Grundskola 

o Gymnasieskola 

o Yrkeshögskola 

o Högskola/universitet 

o Övrigt: ___________ 

 

4. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

Om du för tillfället inte är verksam (arbetssökande, föräldraledig, sjukskriven, tjänstledig 

eller liknande), markera det som du gjorde senast. 

o Anställd 

o Egenföretagare 

o Studerande 

o Övrigt: ___________ 

 

5. Beskriv kortfattat din sysselsättning. 

Exempelsvar: "Jag studerar till sjuksköterska", "Jag arbetar som HR-ansvarig inom 

bemanningsbranschen", "Jag är föräldraledig men arbetar annars som förskolelärare". 

___________________________________________________________________________ 



 

 

6. Hur länge har du hållit på med din sysselsättning? 

Om du arbetar och har varit verksam inom samma område men haft olika befattningar 

och/eller arbetsgivare, utgå då från den sammanlagda tiden. 

o Mindre än 1 år 

o 1-3 år 

o 4-6 år 

o 7-10 år 

o Mer än 10 år 

 

Karriärens roll och definition 

 

7. Vad associerar du med karriär? 

 Stämmer 

helt 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Karriär är att avancera till högre 

positioner 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att sträva efter en 

chefsposition 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att under yrkeslivets 

gång få erfara olika arbetsgivare 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att sträva efter en hög 

lön 

 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att avancera genom 

att få fler arbetsuppgifter 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att studera vidare på 

högskola, universitet eller 

liknande 

 

○ ○ ○ ○ 



 

 

Karriär är att förverkliga en 

personlig dröm 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att prestera väl i sitt 

arbete 

 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att sätta sitt arbete 

främst 

 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att ständigt utmana 

sig själv 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att ha en 

sysselsättning som är möjlig att 

kombinera med familjeliv och 

fritidsintressen 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att utveckla sina 

arbetsrelaterade kunskaper och 

färdigheter 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att utveckla sig själv 

som person 

 

○ ○ ○ ○ 

Karriär är att ha stort inflytande 

över sin egen utveckling 

 

○ ○ ○ ○ 

8. Anser du att karriär kan handla om något ytterligare än det ovanstående? 

Utveckla gärna i fältet nedan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

9. Hur viktigt är det för dig att ... 

 Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

... ha en egen karriär? 

 

 

○ ○ ○ ○ 

... veta var du vill vara i karriären 

om fem år? 

 

○ ○ ○ ○ 

... lägga ner mycket tid på att 

planera din karriär? 

 

○ ○ ○ ○ 

... arbeta för olika arbetsgivare 

under karriärens gång? 

 

○ ○ ○ ○ 

Påverkan i karriärvalen 

 

10. Vilka faktorer har (haft) betydelse i dina val av utbildning? 

Du kan utgå antingen från tidigare gjorda utbildningsval eller kommande utbildningsval. 

 Helt 

avgörande 

Stor 

betydelse 

Viss 

betydelse 

Oviktigt 

Intressant ämnesområde 

 

 

○ ○ ○ ○ 

Att utbildningen känns 

prestigefylld 

 

○ ○ ○ ○ 

Goda möjligheter till arbete efter 

utbildningen 

 

○ ○ ○ ○ 

Att få möjlighet att utveckla 

mina arbetsrelaterade kunskaper 

och färdigheter 

○ ○ ○ ○ 



 

 

Praktiska inslag i utbildningen 

 

 

○ ○ ○ ○ 

 

 

11. Vilka faktorer har (haft) betydelse i dina val av yrke? 

Du kan utgå antingen från tidigare gjorda yrkesval eller kommande yrkesval. 

 Helt 

avgörande 

Stor 

betydelse 

Viss 

betydelse 

Oviktigt 

Att arbetet känns prestigefyllt 

 

 

○ ○ ○ ○ 

God lön och löneutveckling 

 

 

○ ○ ○ ○ 

Möjligheter att avancera 

 

 

○ ○ ○ ○ 

Strävan efter en chefsposition 

 

○ ○ ○ ○ 

Att få utmana mig själv i arbetet 

 

 

○ ○ ○ ○ 

Möjligheter till 

kompetensutveckling 

 

○ ○ ○ ○ 

God arbetsmiljö 

 

 

○ ○ ○ ○ 

Trevliga arbetskamrater 

 

 

○ ○ ○ ○ 



 

 

Att arbetet stämmer överens med 

min utbildning 

 

○ ○ ○ ○ 

Genuint intresse för arbetet 

 

 

○ ○ ○ ○ 

Möjlighet att hjälpa andra 

människor 

 

○ ○ ○ ○ 

Att arbetet stämmer överens med 

mina personliga värderingar 

 

○ ○ ○ ○ 

Att kunna utveckla mig själv som 

person 

 

○ ○ ○ ○ 

Trygg anställning och 

regelbunden inkomst 

 

○ ○ ○ ○ 

Möjligheter att påverka min egen 

arbetssituation 

 

○ ○ ○ ○ 

Flexibla arbetstider 

 

 

○ ○ ○ ○ 

Att arbetet kan kombineras med 

familjeliv och fritidsintressen 

 

○ ○ ○ ○ 

Möjligheter att vara 

föräldraledig och/eller arbeta 

deltid 

 

○ ○ ○ ○ 

 

 

 



 

 

12. I vilken grad har följande personer haft en inverkan på dina karriärval? 

 I mycket 

hög grad 

I ganska 

hög grad 

I ganska 

låg grad 

Inte alls 

Föräldrar 

 

○ ○ ○ ○ 

Syskon 

 

○ ○ ○ ○ 

Andra släktingar 

 

○ ○ ○ ○ 

Partner 

 

○ ○ ○ ○ 

Vänner 

 

○ ○ ○ ○ 

Lärare 

 

○ ○ ○ ○ 

Studie- och yrkesvägledare 

 

○ ○ ○ ○ 

 

 

13. Anser du att följande faktorer någon gång har skapat osäkerhet inför dina 

karriärval? 

 Stämmer 

helt 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

Upplevda krav från andra 

 

○ ○ ○ ○ 

Flera möjliga vägar att välja 

mellan 

 

○ ○ ○ ○ 

Tvivel på din egen arbetsförmåga 

 

○ ○ ○ ○ 

 

 



 

 

14. Vilka personer har du haft som förebild i dina karriärval? 

Du kan markera flera alternativ. 

□ Föräldrar 

□ Syskon 

□ Andra släktingar 

□ Partner 

□ Vänner 

□ Lärare 

□ Studie- och yrkesvägledare 

□ Ingen 

□ Annan: _______________ 

 

15. Hur har dessa personer agerat förebilder? Utveckla gärna nedan. 

Exempelsvar: "Min farmor har varit min förebild på så sätt att hon alltid lät mig hjälpa till i 

köket och lärde mig hur man tillagade hennes egna maträtter. Det väckte mitt matintresse och 

inspirerade mig till att vilja arbeta som kock." 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Familjebakgrund 

 

16. I vilken typ av samhälle är du huvudsakligen uppväxt? 

o Landsbygd eller småort (mindre än 200 invånare) 

o Mindre tätort (200-14 999 invånare) 

o Mindre stad/större tätort (15 000-39 999 invånare) 

o Större stad (40 000-199 999 invånare) 

o Storstad (mer än 200 000 invånare) 

 

 

 

 

 



 

 

17. Vilka är dina föräldrars högsta utbildningsnivå? 

Om dina föräldrar har SAMMA högsta utbildningsnivå - kryssa endast ett alternativ. Om dina 

föräldrar har OLIKA högsta utbildningsnivå - kryssa två alternativ. 

□ Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

□ Gymnasieskola, fackskola eller liknande 

□ Yrkeshögskola/kvalificerad yrkesutbildning 

□ Högskola/universitet 

□ Vet ej/vill ej svara/ej tillämplig 

□ Övrigt: _______________________ 

 

18. Vilken är din ena förälders (förälder 1) huvudsakliga sysselsättning? 

Om din förälder inte är verksam (arbetssökande, pensionerad, sjukskriven, tjänstledig eller 

liknande), markera det som hen gjorde senast. 

o Anställd 

o Egenföretagare 

o Studerande 

o Vet ej/vill ej svara/ej tillämplig   Gå direkt till fråga 21 

o Övrigt: ___________________ 

 

19. Beskriv kortfattat din ena förälders (förälder 1) sysselsättning. 

Exempelsvar: "Hen studerar till sjuksköterska", "Hen arbetar som HR-ansvarig inom 

bemanningsbranschen", "Hen är pensionerad men arbetade tidigare som förskolelärare". 

___________________________________________________________________________ 

 

20. Hur länge har din ena förälder (förälder 1) hållit på med sin sysselsättning? 

Om din förälder arbetar och har varit verksam inom samma område men haft olika 

befattningar och/eller arbetsgivare, utgå då från den sammanlagda tiden. 

o Mindre än 5 år 

o 5-11 år 

o 12-18 år 

o 19-25 år 

o Mer än 25 år 

 

 

 



 

 

21. Vilken är din andra förälders (förälder 2) huvudsakliga sysselsättning? 

Om din förälder inte är verksam (arbetssökande, pensionerad, sjukskriven, tjänstledig eller 

liknande), markera det som hen gjorde senast. 

o Anställd 

o Egenföretagare 

o Studerande 

o Vet ej/vill ej svara/ej tillämplig   Gå direkt till fråga 24 

o Övrigt: ___________________ 

 

22. Beskriv kortfattat din andra förälders (förälder 2) sysselsättning. 

Exempelsvar: "Hen studerar till sjuksköterska", "Hen arbetar som HR-ansvarig inom 

bemanningsbranschen", "Hen är pensionerad men arbetade tidigare som förskolelärare". 

___________________________________________________________________________ 

 

23. Hur länge har din andra förälder (förälder 2) hållit på med sin sysselsättning? 

Om din förälder arbetar och har varit verksam inom samma område men haft olika 

befattningar och/eller arbetsgivare, utgå då från den sammanlagda tiden. 

o Mindre än 5 år 

o 5-11 år 

o 12-18 år 

o 19-25 år 

o Mer än 25 år 

 

24. Har dina föräldrar en chefsposition i sitt arbete? 

o Ja, båda har det 

o Ja, en av dem har det 

o Nej, ingen av dem har det 

o Vet ej/vill ej svara/ej tillämplig 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avslutning 

 

Om du har något ytterligare som du skulle vilja tillägga om dina karriärval, skriv då 

gärna i fältet nedanför. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan, dina svar kommer att vara till stor hjälp i min studie! 

 

 


