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Sammanfattning 

Etableringsprocessen, ungas väg in i vuxenlivet genom avslutad utbildning, arbete och egen bostad har 

blivit allt mer utdragen. Unga individer ställs i dagens samhälle inför en mängd olika valmöjligheter som 

det ofta råder en osäkerhet kring. Hur man ska bo, vad man ska arbeta med och vilka 

utbildningsmöjligheter som finns är något som alla individer måste ta ställning till. Samtidigt som unga 

individer reviderar kring olika val måste de ändå hålla sig sysselsatta och här är arbeten med prekära 

anställningsformer ett vanligt alternativ för unga i tidig vuxenålder.  Syftet med denna studie var att 

undersöka hur unga människors vuxenblivande och etableringsprocess påverkas av prekära 

anställningsförhållanden. Tio personer i åldrarna 21-27 intervjuades för att belysa deras känslor och 

upplevelser kring att arbeta under sådana förhållanden. Resultaten visar att arbetets betydelse för studiens 

unga är att det både kan ge ekonomiska och personliga fördelar. Den nuvarande anställningsformen bidrar 

dock till att vissa aspekter inte kan uppfyllas. Istället bidrar den till en oro och osäkerhet, vilket också 

avspeglas på hur de resonerar kring framtiden. Resultaten visar även att respondenternas egen bild av 

vuxenblivande och självständighet ofta står i motsättning till deras nuvarande arbetssituation. Istället lyfts 

utbildning, fast arbete och en trygg ekonomi som viktiga aspekter för att kunna förverkliga sig själva. 

Betyg, bristande erfarenhet och deras egen ambivalens kring valmöjligheterna utgör dock aspekter som 

kan försvåra deras etableringsprocess. 
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1. Inledning 

Samtidens Sverige präglas av en ökad individualisering då människor i större utsträckning 

förväntas förverkliga sig själva i och med den ökade mängd valmöjligheter som samhället erbjuder. 

Individers livsbanor är därmed inte lika förutsägbara idag som tidigare. Med denna utveckling 

följer ett ökat krav på att individen ska ta ansvar för att prestera och uppfylla de krav och 

förväntningar som ställs av omgivningen. Även om det moderna samhället erbjuder individen fler 

valmöjligheter till att förverkliga sig själv, bidrar socioekonomiska och strukturella begränsningar 

till polarisering och valmöjligheterna blir därmed färre för vissa. Unga människor är en särskilt 

utsatt grupp då deras självförverkligande är en viktig del i deras identitetsskapande och 

vuxenblivande. Samtidigt som olika valmöjligheter kan ge unga möjligheter att experimentera och 

utforska olika identiteter och livsvägar kan en del av dessa val vara oförenliga med de krav och 

förväntningar som samhället ställer. Detta kan göra det problematiskt för unga människor att hitta 

”rätt’. Forskning har visat att många unga i Sverige känner en stark oro och stress inför framtiden, 

vilket främst grundar sig i en osäkerhet gällande jobb, utbildning och bostad. Forskningen visar 

även att sju av tio upplever att det i samhället finns en utpräglad idealbild av hur man får ett lyckat 

liv. Många uttrycker därför en ångest inför att behöva ”välja rätt” och ”lyckas” (Novus, 2016). I 

relation till detta menar vissa att dessa känslor leder till en förlängd ungdomstid, där oro och 

funderingar över vad man ska göra i livet tar upp allt mer tid för dagens unga (ETC, 2016). 

 

Denna ungdomstid relaterar även till den så kallade etableringsprocessen, en tid då unga förväntas 

ta steget in i vuxenlivet genom avslutad utbildning samt etablering på bostads- och 

arbetsmarknaden. En rapport från ungdomsstyrelsen (2013) visar att tiden för avslutad 

etableringsprocess har förskjutits. Under 2012 låg etableringsåldern på 28 år för kvinnor och 26 år 

för män. Annan forskning belyser även detta fenomen och menar att det tar allt längre tid för unga 

att etablera sig inom dessa områden. Inom denna process ses steget in på arbetsmarknaden som en 

viktig aspekt för att unga ska kunna bli ekonomiskt aktiva, men också för att bidra till att de andra 

stegen av etableringsprocessen kan uppfyllas (Olofsson, 2014). Den arbetsmarknadspolitik som 

förts det senaste decenniet har i hög grad flyttat över de sociala villkoren till individen själv. Detta 

i kombination med förändrade villkor i arbetslivet, däribland en ökad användning av prekära 

anställningsformer har i sin tur påverkat ungas etableringsmöjligheter (Ibid, 2014).  Prekära 

anställningar kan beskrivas som alla anställningsformer som avviker från den normativa fasta 

heltidsanställningen. Den fasta heltidsanställningen, som anses utgöra standarden på den svenska 
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arbetsmarknaden kännetecknas av att den anställde endast har en arbetsgivare, arbetar heltid, har 

tillgång till lagstadgade förmåner och rättigheter, samt förväntas få tillsvidareanställning. 

Deltidsarbete, tidsbegränsat arbete och anställning inom bemanningsföretag är några exempel på 

vanliga typer av anställningsformer som därmed kan klassas som prekära (Thörnquist & Engstrand, 

2011). Begreppet innefattar även upplevelser av en otrygg arbetssituation för de som arbetar under 

dessa former (Standing, 2014). Statistik visar att dessa typer av anställningsformer är vanligast 

bland unga i åldrarna 16-24. En förklaring till detta är att prekära anställningar brukar ses som en 

vanlig ingång till vidare arbete för unga. Mellan 2005 och 2014 arbetade 56 procent av unga inom 

den åldersgruppen under prekära förhållanden (SCB, 2015).  

 

Då arbete ses som en viktig aspekt av etableringsprocessen och prekära anställningar som en 

vanlig ingång till vidare arbete är det intressant att undersöka unga människors upplevelser och 

känslor kring att arbeta under sådana förhållanden. Det är även intressant att undersöka vilken 

relation den prekära anställningen har till unga människors möjligheter till självförverkligande 

och om detta kan avspeglas på hur de själva uppfattar sina valmöjligheter och syn på sin framtid. 

Eftersom prekära anställningar kan ses som osäkra i relation till en fast heltidsanställning är det 

därmed viktigt att belysa detta ur ungas perspektiv, då de i stor utsträckning redan upplever oro 

och osäkerhet gällande valmöjligheter och framtid. Begreppet ung kommer i denna studie att utgå 

ifrån ungdomsstyrelsens (2013) ram för etableringsåldern, vilket är individer i åldrarna 18-28.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är därmed att undersöka hur unga människors 

vuxenblivande och etableringsprocess påverkas av prekära anställningsförhållanden.  

Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: 

- Vilken betydelse tillskriver unga arbete? 

- Hur påverkar prekära anställningsformer ungas möjligheter att bli vuxna? 

- Vilka valmöjligheter har unga med prekära anställningar att skapa sig den 

framtid de önskar? 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras och förklaras aspekter som rör förhållandet mellan ungas 

etableringsprocess och arbetsmarknaden. Etableringsprocessen definieras och beskrivs utifrån 

olika faser för att ge en förförståelse kring begreppet och dess olika beståndsdelar. Vidare 
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diskuteras generella drag i utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden i relation till viktiga 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder som rör unga på arbetsmarknaden. Detta kopplas även till 

arbetsmarknadens generella krav och förväntningar som idag ställs på unga människor. Slutligen 

presenteras tidigare studier och forskningsresultat som rör ungas väg in på arbetsmarknaden, samt 

ungas attityder och syn på jobb och arbetsmarknad. 

 

2.1 Etableringsprocessen för unga 

Etableringsprocessen kan beskrivas som människors väg ifrån osjälvständig ungdom till 

självständig vuxen (Fokus 05, 2005). Vägen till självständighet är en process bestående av flera 

faser, bland annat avslutad utbildning, eget arbete, egen bostad och familjebildning. Då unga 

människor inte är en homogen grupp ser heller inte etableringsprocessen identiskt ut för alla. Hur 

den kan komma att se ut för unga individer beror på vilka förutsättningar samhället har att erbjuda 

gällande utbildningssystem, arbetsmarknad, bostadsmarknad, välfärd och familjepolitik. 

   

Ett första steg i etableringsprocessen är avslutad utbildning. Under senare år har en trend utvecklats 

där utbildningstiden bland unga i allt större utsträckning blivit mer utdragen, då fler väljer att 

vidareutbilda sig efter avslutad grundskola. En del av förklaringen till denna trend går att finna i 

den gymnasiereform som tog form i början av 90-talet, vilket innebar att alla gymnasieprogram 

blev treåriga. En annan förklaring kan vara förändrade villkor på arbetsmarknaden där 

gymnasieutbildning i princip blivit ett krav för kunna konkurrera om och erbjudas arbete. Dessa 

förändrade omständigheter har bidragit till större krav på grundskolan att förbereda unga för vidare 

studier. En lösning som implementerats av grundskolan för att kunna uppnå dessa krav har varit 

att införa ett frivilligt tionde år för de elever som inte uppnått behörighet för studier på 

gymnasialnivå. I dagsläget går nio av tio unga vidare till gymnasiet efter avklarad grundskola. 

Sammantaget innebär detta att unga med högst gymnasial utbildning uppnår en utbildningstid på 

mellan tolv och tretton år. Av de med gymnasial utbildning går ca 60 procent vidare till högre 

utbildning, antingen inom högskolan eller universitet (SCB, 2015). 

 

Arbetsmarknaden kan sägas vara uppdelad i en primär och en sekundär del. Den primära delen 

kännetecknas av trygga anställningsformer, utvecklingsmöjligheter och bra löner. Den sekundära 

delen kännetecknas istället av otrygga anställningsformer, mindre utvecklingsmöjligheter och 

sämre löner. Unga människor är överrepresenterade bland den senare, vilket till stor grad beror på 

bristfällig arbetslivserfarenhet samt anställningslagstiftningens utformning, där unga oftast är de 
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som får gå först vid eventuella nedskärningar (Fokus 05, 2005). Arbetets betydelse för unga 

människor kan i ett större perspektiv ses som en viktig aspekt då det ger tillträde till samhällets 

olika välfärdsystem. En förutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är dels genom 

utbildning och dels genom arbetslivserfarenhet. Det är inte endast unga med ofullständiga betyg 

från grundskolan eller gymnasieskolan som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, utan även 

de som saknar eftergymnasial utbildning. Denna grupp av unga människor riskerar att hamna i en 

moment 22-situation, där arbetslivserfarenhet krävs för att få ett arbete och arbete krävs för att få 

arbetslivserfarenhet. Detta tyder på att vidareutbildning mer eller mindre är ett krav för att kunna 

etablera sig på arbetsmarknaden i dagens samhälle.  

   

Ungas etablering på bostadsmarknaden har sedan 90-talet varierat på en relativt jämn nivå. 

Medianåldern att flytta hemifrån låg under 90-talet på 20,5 år för kvinnor respektive 21,8 år för 

män. För kvinnor höll sig denna siffra relativt konstant fram till början av 2000-talet då flyttåldern 

ökade något. Medianåldern för kvinnor låg på strax över 21 år under 2013. Utvecklingskurvan för 

män visar istället på att flyttåldern tidigarelades efter 90-talet. Denna utveckling skiftade under 

början av 2000-talet då flyttåldern för både män och kvinnor ökade. Under 2013 var medianåldern 

att flytta hemifrån hos män densamma som under 90-talet nämligen 21,8 år (SCB, 2015). 

Bostadsmarknaden är dynamisk i sin karaktär vilket betyder att det finns flera faktorer som kan 

påverka vilka möjligheterna unga har att etablera sig på bostadsmarknaden. Främst handlar det om 

tillgången till ekonomiska resurser. På senare år har förutsättningar för att kunna hyra eller köpa 

bostad i allt större grad krävt en viss inkomst eller anställningsform. Under 2000-talet har ungas 

inkomstutveckling i jämförelse med andra grupper i samhället haft en negativ tillväxt. Detta i 

relation till en relativt hög ungdomsarbetslöshet samt en ökad tillämpning av så kallade prekära 

anställningar, har bidragit till att ungdomars konkurrenskraft på bostadsmarknaden försvagats. 

Detta underbyggs av det faktum att under perioden 2012-2013 bodde 38 procent av unga mellan 

20-24 år fortfarande hemma hos sina föräldrar. En annan faktor som kan bidra till svårigheter för 

ungas etablering på bostadsmarknaden är att efterfrågan på lämpliga bostäder för unga överstiger 

den faktiska tillgången samhället har att erbjuda. Studier visar på att tillgången till hyresrätter inte 

har förändrats sedan 90-talet i jämförelse med 2010 trots en ökad befolkningstillväxt (Mucf, 2016). 

En tredje faktor som även kan påverka är att många unga idag väljer att vidareutbilda sig. Detta 

kan leda till en fördröjd utflyttning på grund av ekonomiska skäl. Att kunna etablera sig på 

bostadsmarknaden är för unga en förutsättning för att vägen till självständighet och ett liv som 

vuxen ska bli möjlig. Om detta inte tillgodoses riskerar etableringsprocessen att förlängas 

ytterligare. 
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Familjebildning kan ses som en sista fas i etableringsprocessen. Utvecklingen har visat att 

familjebildandet påbörjas i allt senare ålder. Under 70-talet var den genomsnittliga åldern för 

förstföderskor 24 år. I kontrast låg denna siffra på 30 år under 2010 (SCB, 2011). Studier visar 

även att barnafödandet bland de med prekära anställningar, studenter samt arbetslösa är lågt. Denna 

inställning förändras dock med ökad förvärvsinkomst, vilket tyder på en viss kausalitet mellan 

arbetsinkomst och fruktsamhet (Fokus 05, 2005). Denna samhällsutveckling är även nära 

sammankopplat med förändrade attityder kring barnafödandet. En generell uppfattning är att denna 

fas först kan uppfyllas när man har en stabil ekonomi, en säker anställning och eget boende.  

 

Som påvisats är ungas möjligheter under etableringsprocessen starkt sammankopplade med deras 

möjligheter att få ett arbete. Att ha en utbildning är centralt för att få ett arbete, möjligheterna att 

skaffa boende är oftast beroende av att man har ett arbete och inställningen till familjebildning kan 

påverkas av vilken arbetssituation man befinner sig i. Walther (2006, refererad i Olofsson, 2014) 

argumenterar för att dessa faser blivit allt mer utdragna och att etableringsvillkoren för dagens unga 

följer ett så kallat jojo-mönster. Med detta menar författaren att ungas etableringsprocess i dagens 

samhälle är mer präglad av differentierade valstrategier, såsom olika utbildningsval, hopp mellan 

olika arbeten, växlingar mellan skola och arbetsliv, kortare prekära anställningar och skeden 

utanför arbetskraften och utbildningssystemet.  Detta har inneburit en rad konsekvenser för unga 

på gott och ont. Å ena sidan har deras frihetsgrader blivit större i och med att de har allt fler 

valmöjligheter. Å andra sidan har detta inneburit en ökad social risk.  Med detta menar författaren 

att den postmoderna bilden av etableringsprocessen skall ses mer som individualiserad och delad, 

vilket kan förstås både från ett socioekonomiskt och ett strukturellt perspektiv. Från ett 

socioekonomiskt perspektiv framgår att förutsättningarna för unga med resursstarka bakgrunder 

eller med bättre utbildning har lättare att anpassa sig till ökade krav och osäkerhet, vilket 

kännetecknar samtidens etableringsprocess. Från ett strukturellt perspektiv framgår att betoningen 

på individuellt ansvar är något som kommit att prägla arbetsmarknadspolitiken de senaste 

decennierna, vilket i sin tur bidragit till att forma och påverka unga människors etableringsprocess. 

 

2.2 Arbetsmarknadspolitik 

Ett starkt hot mot en lyckad etableringsprocess är den höga arbetslösheten under de senaste 

decennierna. Att motverka arbetslöshet bland unga är därför av central betydelse i deras strävan att 

kunna etablera sig och bli självständiga individer i samhället. Regeringsskiftet 2006 innebar en rad 
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reformer för att förebygga ungdomsarbetslösheten. Bland annat infördes Jobbgarantin för 

ungdomar som innebar att unga som varit arbetslösa i mer än nittio dagar berättigades att erbjudas 

ett arbete, en insats som leder till arbete eller en utbildning som främjar deras möjligheter på 

arbetsmarknaden. För det första har förändringarna medfört att det politiska ansvaret flyttats från 

en kommunal till en statlig nivå. För det andra har detta inneburit ett högre krav på ett mer 

systematiskt och aktivt jobbsökande hos den arbetslöse innan man berättigas andra programinsatser 

(ESO, 2015). 

 

Pohl & Walter (2007, refererad i Olofsson, 2014) menar att den strukturella förståelsen av 

arbetslöshet och därmed förlängda etableringsmönstren hos unga människor inte skall ses som en 

konsekvens av låg efterfrågan av arbetskraft på arbetsmarknaden. Etableringsprocessen bör i stället 

förstås i relation till försvårade förutsättningar och personliga egenskaper individen innehar, vilket 

komplicerar möjligheterna att etablera sig. Detta kan handla om brist på en viss utbildning, en 

ofullständig utbildning, inte de rätta kontakterna, inte rätt attityd eller ett visst språk som 

komplicerar möjligheterna att få ett jobb. Efter andra världskriget var välfärdspolitiken starkt 

byggd på uppfattningen att samhälleliga problem var ett kollektiv ansvar. Sedan 90-talet har dock 

en förändring skett, vilket framförallt varit framträdande inom arbetsmarknadspolitiken, där ett 

flertal länder i Europa haft ett starkt fokus på individens eget ansvar. Rätten till samhällets 

funktioner är villkorliga och beror på individens motprestationer och förändrade beteendemönster. 

Ansvaret för de sociala villkoren har därmed förflyttats från ett kollektivt ansvar till individens eget 

(Johansson, 2006, refererad i Olofsson, 2014).  Krav på motprestationer och förändrade 

beteendemönster blir än mer tydligt i och med avskaffandet av studerandevillkoret i A-kassan, 

vilket inneburit att endast de unga som uppfyller arbetsvillkoret i enlighet med A-kassans regelverk 

är berättigade ersättning. Detta har lett till problem för arbetslösa och för de med prekära 

anställningar eftersom de inte uppfyller villkoren för ersättning, vilket i sin tur kan försvåra deras 

etableringsprocess (ESO, 2015).   

 

2.3 Förutsättningar på arbetsmarknaden 

Arbetsmarknadspolitikens ökade krav på individen är också något som i allt större utsträckning 

kommit att avspeglas på arbetsmarknaden. Olofsson (2014) menar att ungas övergångsmönster är 

starkt kopplade till arbetslivets organisering, som idag ger helt andra förutsättningar för unga 

jämfört med tidigare. Förr tog företagen generellt ett större ansvar gällande kompetensutveckling 

och intern utbildning. Detta bidrog till att unga kunde erhålla social trygghet och god 
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löneutveckling genom fasta och långvariga anställningar, även bland dem vars grundläggande 

utbildning var relativt svag. Benägenheten att erbjuda interna utbildningar och 

kompetensutveckling har idag försvagats, eftersom de större industriföretagen är mindre 

dominerande gällande sysselsättning bland unga, samt att de kortsiktiga avkastningskraven har 

påverkats av den tilltagande ekonomiska integrationen. Detta har i sin tur inneburit ett ökat krav 

från arbetsmarknaden på att unga individer ska vara flexibla, produktiva, arbetserfarna och 

utbildade i ett allt tidigare skede. Ett minskat ansvar för ungas karriärs- och kompetensutveckling 

har även medfört att man i större utsträckning föredrar prekära och flexibla anställningar idag 

jämfört med tidigare. (Marsden, 2006, refererad i Olofsson, 2014). 

 

Arbetsmarknadens krav har inneburit en helt annan organisering av arbetslivet där individer skall 

göra sig anställningsbara genom att vara anpassningsbara och kunna röra sig mellan flera olika 

referensramar.  Rörligheten mellan olika referensramar medför därmed ett högre krav på autonomi 

hos individen. Sennet (1999, refererad i Allvin, 2006) belyser detta och menar på att arbetslivet i 

dagens samhälle präglas av ökade krav på självständighet hos individer. Detta medför att arbetet 

används som ett medel för människor att förverkliga sig själva och de är därför mer villiga att röra 

sig mellan olika arbeten. Giddens (1991, refererad i Allvin, 2006) vidareutvecklar denna tes och 

menar att livet för människor i dagens samhälle blir till ett personligt projekt, där andra individer, 

institutioner och verksamheter utnyttjas för att främja detta projekt. Arbetet blir på så vis ett sätt 

för människor att skapa mening och identitet. Detta begränsas dock av huruvida arbetet uppfyller 

individens personliga projekt. Därmed blir rörligheten mellan olika arbeten en vanlig konsekvens 

i strävan efter självförverkligande. Detta synsätt hos individen är något som arbetsgivare gärna 

förkunnar, vilket skapar legitimitet till kravet på ökad flexibilitet och användandet av prekära 

anställningar (Allvin, 2006). 

 

2.4 Ungas övergångsmönster 

Bradley & Devadason (2008) presenterade i BSA publication en studie om ungas väg in på 

arbetsmarknaden. Författarna menar att dagens arbetsmarknad karaktäriseras av ökad konkurrens 

och fluktuation, vilket leder till ökad risk för nedläggningar, sammanslagningar och upphandlingar 

av företag. Detta ställer alltjämt mer krav på arbetskraften att vara mer flexibel och anpassningsbar 

för att kunna möta marknadens behov, vilket in sin tur leder till att anställningar blir allt mer osäkra. 

En bi-effekt av detta är en utdragen etableringsprocess bland unga. För det första beror detta på att 

utbildningstiden både har ökat och förlängts, men även på grund av att unga människor i allt större 
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utsträckning väljer att etablera sig på arbetsmarknaden senare i livet. Många unga väljer 

exempelvis att hoppa mellan tillfälliga arbeten, resa eller läsa vidare innan de väljer att etablera sig 

mer seriöst inom en viss karriärsbana. För det andra har etableringsprocessen blivit allt mer osäker 

och komplex. Unga individer är mer känsliga för arbetslöshet och har därmed ett större behov av 

att acceptera de arbetsmöjligheter som uppstår. Detta tar sig i uttryck i en ökad flexibilitet mellan 

olika arbeten, studier, tillfälliga arbeten och arbetslöshet på grund av att marknaden inte kan 

tillgodose deras behov. För det tredje kan man se att etableringsprocessen bland unga är mer 

differentierad och individualiserad, vilket är en konsekvens av den ökade mängd valmöjligheter 

gällande utbildning och arbetsmarknad.  

 

Studien som genomfördes bygger på kvalitativ intervjudata med unga individer mellan 20-34 år i 

Bristol, England. Syftet var att identifiera karaktäristiska drag gällande individernas väg in på 

arbetsmarknaden samt klargöra komplexiteten och variationen i deras etableringsprocess. 

Författarna identifierar fyra typer av vägar in på arbetsmarknaden. Den första är så kallade shifters. 

Detta är individer som hoppat mellan flera olika anställningar inom eller mellan flera olika 

yrkeskategorier. Mellan olika anställningar har de oftast perioder där de varit arbetslösa, 

vidareutbildat sig eller valt att resa. Växlingen är beroende av vilka förutsättningar och 

valmöjligheter dessa individer har. Variationen kan förklaras utifrån vilken samhällsklass och 

utbildningsnivå de har.  Det utmärkande hos Shifters är att detta är individer som fortfarande inte 

funnit en karriär eller ett jobb som de vill satsa på. Den andra typen som författarna identifierade 

var Stickers. Detta är individer som haft ett fåtal arbeten innan deras befintliga yrke. Det 

utmärkande för dessa individer är att de har ett klart karriärsmål och vill gärna avancera på 

karriärstegen via sitt befintliga yrke. De anpassar sig efter förutsättningarna i deras nuvarande 

situation och försöker istället se möjligheterna för att nå sitt mål. Den tredje gruppen är Settlers. 

Detta är individer som efter sin skolgång har gjort medvetna val i livet, vilket resulterat i ett nytt 

jobb eller karriär. Detta kan vara en konsekvens av deras strävan att skapa stabilitet för familjen 

eller helt enkelt att rota sig.  Den sista identifierade gruppen kallar författarna för Switchers.  Detta 

är individer som startar sin bana som Stickers men som avsiktligen valt att göra en större förändring 

i sitt liv såsom att resa, studera eller helt enkelt byta yrkesbana. 

 

Författarna argumenterar för att dagens arbetsmarknad som präglas av flexibilitet och fluktuation 

har bidragit till en osäker miljö, vilket komplicerat unga människors möjligheter att uppnå de 

konventionella markörerna som möjliggör en fullvärdig etableringsprocess. De beståndsdelar som 
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möjliggör en etableringsprocess, såsom ekonomiskt oberoende, egen bostad och en stabil 

sysselsättning har visat sig bli allt mer komplicerat för unga människor i ett allt hårdare och 

konkurrensbaserat arbetsmarknadsklimat. Med studien försöker författarna visa på hur unga 

människor delar gemensamma mönster av rörlighet eller orörlighet mellan olika anställningar och 

att detta skapar en stor osäkerhet för hur de kan planera sina liv, oavsett om det tillhör stickers, 

shifters, settlers eller switchers. Författarna undersökte även hur dessa individer hanterade denna 

osäkerhet kring deras nuvarande situation och framtid. Resultaten visade att unga människor skapar 

en form av ”intern flexibilitet”. Med detta menas att de accepterade sin nuvarande situation och 

insåg att behovet av förändring krävdes för att kunna anpassa sig efter de nya omständigheterna. 

Författarna myntar begreppet ”the adaptable generation” när de försöker förklara mentaliteten hos 

dagens unga människor. Med detta menar de att dagens unga utvecklar en form av optimistisk 

mentalitet för att kunna hantera den osäkerhet och otrygghet de känner, vilket bygger på att de 

anpassar sig efter de resurser och förutsättningar de har. 

 

2.5 Ungas attityder till jobb och arbetsmarknad 

Under 2014 genomfördes en omfattande intervjustudie av företaget Insight Intelligence på uppdrag 

av Temagruppen unga i arbetslivet, Akademikernas A-kassa, Arbetsmiljöverket och TCO. Ettusen 

slumpmässigt rekryterade svenskar i åldrarna 16-30 intervjuades i syfte att få en övergripande bild 

av ungas attityder och syn på jobb och den svenska arbetsmarknaden som helhet.  Studieresultaten 

har presenterats i en rapport under namnet ”Generation jobb: ungas syn på jobb och 

arbetsmarknad” och redovisar ungas generella syn till aspekter som rör dagens arbetsmarknad, 

hinder samt trygghet och otrygghet i relation till arbete (Insight Intelligence, 2014). 

 

Gällande attityder till jobb i allmänhet visade studieresultaten att cirka åtta av tio ansåg att fast 

anställning är mycket viktigt. Om ett bra jobberbjudande skulle ges svarade lika många att de skulle 

vara beredda att göra uppoffringar gällande livsstil och bostadsort för att ha större möjlighet att få 

jobbet. För att undersöka ungas syn på den svenska arbetsmarknaden ställdes frågor som till största 

del handlade om hur goda möjligheter man ansågs ha att få jobb. Resultaten visade att över hälften 

av studiens respondenter (49 procent) ansåg att det är svårt för unga att få ett jobb. Detta i 

jämförelse med 13 procent som istället ansåg att det är lätt att få ett jobb. Resultaten visar också att 

svaren skiljer sig åt beroende på vilken utbildningsbakgrund respondenterna har. Av de 

respondenter med grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå ansåg endast 8 procent att det 
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var lätt för unga att få jobb. Motsvarande siffra var 14 procent bland dem med högskole- eller 

universitetsutbildning. (Ibid, 2014). 

 

Genom studien ville man även undersöka hur trygga respondenterna ansåg sig vara på dagens 

arbetsmarknad. För att tydliggöra vad som menades med trygghet hänvisade man till att många 

människor kände en otrygghet på arbetsmarknaden efter den senaste finanskrisen, då många var 

tveksamma gällande byte av jobb, vidareutbildning etc. Resultaten visade att endast 24 procent av 

de tillfrågade kände sig trygga på arbetsmarknaden medan 39 procent kände sig otrygga.  Av de 

respondenter med någon typ av visstidsanställning kände sig 29 procent otrygga och av de som var 

fast anställda kände 12 procent en otrygghet på arbetsmarknaden. Resultaten visar även att känslan 

av trygghet på arbetsmarknaden verkar skilja sig åt beroende på ålder. Enligt studien ökar 

otryggheten när man blir äldre, vilket enligt författarna skulle kunna härledas till att äldre personer 

oftast har fler utgifter och att detta skulle kunna bidra till en ökad otrygghet ifall man skulle förlora 

jobbet (Ibid, 2014). 

 

Studiens resultat pekar även på flera faktorer som anses vara hinder för unga på arbetsmarknaden. 

Hälften av respondenterna ansåg att det största hindret var att de själva inte anser sig kunna ta vilket 

jobb som helst. Denna åsikt visar sig även vara starkare ju äldre man är. Enligt författarna skulle 

detta kunna förklaras av unga idag är skyddade av ett starkt skyddsnät i form av 

arbetslöshetsersättning och andra bidrag, vilket skulle kunna bidra till att viljan att ta vilket jobb 

som helst försvagas eftersom det finns en inneboende trygghet till systemet hos dessa individer. 

Respondenternas svar ger även indikationer på att arbetsgivares förutfattade meningar och 

fördomar gentemot unga på arbetsmarknaden kan verka som ett hinder. Fyra av tio bland de yngre 

respondenterna anser att detta utgör det största hindret att få jobb. Studien innehåller även öppna 

svar och även där lyfts arbetsgivarnas förutfattade meningar som ett stort problem. En respondent 

förklarar: ”Arbetsgivare fattar inte att en 20-åring inte kan förväntas ha en doktorsgrad i alla ämnen, 

eller att en 15-åring som ska ha sitt första sommarjobb inte kan ha hur mycket praktisk erfarenhet 

som helst. Det ställs orimliga krav på människor generellt som söker arbete, och speciellt gentemot 

unga. Problemet ligger definitivt inte i att ungdomar idag är för lata” (Ibid, 2014, s 24)  

3. Teorier och centrala begrepp 

I detta kapitel presenteras relevanta teorier och begrepp som kommer att användas för att analysera 

ungas upplevelser och känslor av prekära anställningar och etableringsprocessen som helhet. 
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Etableringsprocessen och vägen från ung till vuxen innefattar en tid då individers identiteter formas 

och utvecklas. Eftersom denna process kan skilja sig åt mellan olika individer är det relevant att 

studera vilka faktorer inom etableringsprocessen som påverkar unga i deras identitetsskapande och 

väg till vuxenlivet. Detta för att belysa de känslor och upplevelser som senare beskrivs av de unga 

i intervjumaterialet. Inledningsvis kommer denna del att redogöra för Anthony Giddens teori om 

hur globala samhällsförändringar i det moderna samhället påverkar och skapar andra 

förutsättningar för vardagslivet och individers identitetsskapande.  Fokus kommer främst att läggas 

på begreppen ontologisk trygghet och reflexivitet. Mot bakgrund till detta kommer begreppet 

identitet att definieras för att belysa hur det kan sättas i relation till de huvudsakliga teorierna. För 

att vidare belysa arbetets roll och betydelse för unga inom denna process kommer Marie Jahodas 

teori om arbetets manifesta och latenta funktioner att bidra till analysen.  

 

3.1 Giddens modernitetsteori 

Samhällsteoretikern Anthony Giddens har i sin bok Modernitet och självidentitet diskuterat den 

epok vi nu lever i, vilket han benämner som senmoderniteten eller högmoderniteten, samt hur vi 

som individer påverkas av att leva i denna tid. Giddens beskriver denna epok som en fortsättning 

på det han kallar för moderniteten, vilket tog sin form i och med industrialismens utveckling. Han 

beskriver att denna epok kännetecknas av den pågående globaliseringen av modernitetens 

institutioner, vilket medfört förändringar för vardagslivet och dess personliga och individuella 

aspekter. Med detta menar Giddens att när moderna institutioner försöker att anpassa sig efter den 

globala utvecklingen uppstår även en strävan av anpassning av det personliga livet för de individer 

som lever under senmoderniteten (Giddens, 1999). Det bör påpekas att Giddens resonemang inte 

explicit framhäver unga människor, men på grund av att den belyser alla individer som lever under 

senmoderniteten kan det ändå appliceras på specifika grupper av individer. 

 

3.1.1 Ontologisk trygghet 

Ett av de centrala begreppen som lyfts fram i modernitetsteorin är ontologiskt trygghet. Detta 

begrepp kan definieras som dels en säkerhet att den värld som omger oss är vad den förefaller att 

vara och dels att man som individ blir bekräftad av sin sociala omvärld (Giddens 1999). Enligt 

Giddens handlar ontologisk trygghet om att individen redan i tidig ålder skapar vanor och rutiner 

som har en fundamental betydelse i vårt relationsskapande med omgivande miljöer och människor. 

Givet en ömsesidig växelverkan av trygghetsskapande mellan individen och omgivande 
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omsorgspersoner kan detta bidra till en ökad förståelse och uppfattning om samhällets normer och 

rutiner. Detta är en förutsättning för att en känsla av ontologisk trygghet skall kunna vara möjlig. 

Den ontologiska tryggheten som formas under uppväxten skapar en form av förhållningssätt som 

individen anpassar sig efter, vilket bidrar till en viss säkerhet över det egna jagets identitet. För att 

uppnå en viss säkerhet om framtiden och tilltro till andra människor är det därför viktigt att själv 

vara säker på sin egen identitet. Relationen mellan individens säkerhet och identitet är därmed nära 

förbundet (Ibid, 1999). 

 

Individens visshet av det egna självets identitet bidrar med säkerhet och stabilitet, vilket reducerar 

känslan av rädsla och otrygghet hos individer. Giddens (1999) menar dock att tillskillnad från i 

traditionella samhällen är självidentiteten under senmoderniteten inget som är konstant. Den är 

istället rörlig och anpassas efter existerande situation. Giddens vidareutvecklar sitt resonemang och 

menar att den ökade mängd valmöjligheter bidrar till att individer anammar olika livsstilar. Med 

livsstil menas en samling riktlinjer som en individ eftersträvar och som ger ett ramverk till en 

speciell berättelse om självidentiteten. Förekomsten av alternativa livsstilar bidrar till att människor 

i större utsträckning måste anta ett reflexivt förhållningssätt när de planerar sina liv. Med andra ord 

sätts nutida valmöjligheter i relation till framtida mål för att kunna ge så bra avkastning som 

möjligt. Tillgången till arbete har en central betydelse i ungas visshet av det egna jagets identitet. 

Giddens förklarar bland annat att en social betydelse av arbete är att det fungerar som en 

”stabiliserande och strukturerande faktor i människors psykologiska situation” (Giddens, 2007, s 

573). Giddens teori om ontologisk trygghet blir därför relevant att använda sig av för att försöka 

förstå ungas känsla av ontologisk trygghet, samt hur denna kan påverkas av deras arbetssituation i 

förhållande till etableringsprocessen. 

 

3.1.2 Reflexivitet 

I och med modernitetens utveckling menar Giddens (1999) att traditionella roller och identiteter 

idag ifrågasätts i större utsträckning, vilket bidrar till större svårigheter kring hur individer bör leva 

sina liv. Skapandet av en identitet i dagens samhälle kan därmed ses som ett reflexivt projekt där 

vi som individer ständigt, i förhållande till vår omvärld reviderar och reflekterar kring de olika 

vägar och valmöjligheter som vi genom livet ställs inför. En följd av moderniteten är dock att 

människor i allt större utsträckning förlitar sig på så kallade expertsystem vid konfrontation av olika 

typer av risker. Expertsystem definieras som ”alla system av expertkunskaper som bygger på 

procedurer och regler som kan överföras från individ till individ” (Giddens, 1999, s 274). Dessa 
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expertsystem kan vara hjälpsamma för att revidera framtida beslut men kan även vara 

motsägelsefulla i sin natur, vilket kan bidra till en ökad förvirring och osäkerhet. För unga finns 

exempelvis mängder av källor i form av prognoser, rapporter och andra individer som informerar 

om vilka utbildningar och arbeten man bör välja för att lyckas i livet. En generell uppfattning är 

dock att dessa kan ge olika svar om vilken utbildning eller vilket jobb som ger bäst chans att lyckas. 

 

Giddens menar att viktiga övergångar och livsprocesser hos individer alltid förekommit, men att 

de i tidigare kulturer var mer ritualiserade och statiska. Förr sågs dessa livsbanor mer eller mindre 

likadana ut från generation till generation. Den förändrade identiteten hos individer var mer 

utstakad och förutsägbar, som exempelvis vägen från ung till vuxen. Giddens menar dock att 

dagens samhälle ger andra villkor, vilket medför att självidentiteten måste konstrueras och 

utforskas i en reflexiv process, där social och personlig förändring måste sammankopplas och 

ställas i relation till varandra (Giddens, 1999). Denna teori är relevant för att förstå ungas känslor 

och upplevelser av etableringsprocessen och dess olika beståndsdelar. Processen där individer går 

från ungdom till vuxen består av en stor mängd valmöjligheter gällande utbildning, arbete och 

levnadsförhållanden vilket för de flesta är något som inte är självklara val. Hur unga upplever den 

stora mängd valmöjligheter och vägar blir intressant att undersöka då även tidigare studier visat att 

etableringsprocessen blivit en allt mer utdragen process. 

 

3.2 Identitetsbegreppet 

Identitetsbegreppet är ett koncept som skiljer sig åt och har en rad olika definitioner beroende på 

vilket forskningsfält som det studeras i. Stuart Hall (2002 refererad i Hammarén & Johansson, 

2009) menar att oavsett vilken ståndpunkt man har i identitetsdiskussionen så är det viktigt att sätta 

begreppet i relation till det politiska och teoretiska sammanhanget. Hall menar att begreppet 

identitet skall ses som ett mellanbegrepp, som både skall förstås utifrån ett samhällsperspektiv, 

men även på en mer individuell och subjektiv nivå. Mot bakgrund till detta kommer denna studie 

att förhålla sig till begreppet identitet utifrån den tyska sociologen Peter Bergers beskrivning. 

Enligt Berger karaktäriseras den moderna identiteten av relativ öppenhet, differentiering, 

reflexivitet och individuation. Med relativ öppenhet menas att identitet inte längre är utstakad 

utifrån släktband, föräldrars klasstillhörighet, kön eller etnicitet. Detta är snarare något som 

individen själv måste utveckla. Med differentiering menas att individen i det moderna samhället 

utsätts för en rad olika sociala miljöer, vilket gör att identiteten blir mångfacetterad beroende på 

vilken situation man befinner sig i. Reflexivitet åsyftas på att samhället har förändrats där nya 
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insikter, förhållningssätt och perspektiv gör att vi har fler valmöjligheter som vi människor måste 

förhålla oss till. Med individuation menas att det utvecklats ett starkare fokus på jaget, där ett mer 

reflexivt förhållningsätt till det kollektiva har medfört att vi skapar andra vägar för att finna 

kollektiv gemenskap (Hammarén & Johansson, 2009). 

 

3.3 Arbetets latenta och manifesta funktion 

Marie Jahoda (1992) har utvecklat en teori som beskriver arbetets betydelse för individer. Enligt 

Jahoda kan arbetets betydelse betraktas utifrån två olika perspektiv: Arbetets manifesta funktion 

och arbetets latenta funktion. Den manifesta funktionen av arbetet syftar på de ekonomiska 

fördelarna ett arbete faktiskt bidrar med. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär inkomst för 

individer en viss materiell trygghet och säkerhet i deras liv. Jahoda menar vidare att den latenta 

funktionen av arbetet handlar om de psykologiska behov som tillfredsställs i och med lönearbetet. 

Här identifieras fem olika latenta aspekter av arbetet som bidrar med att uppfylla våra fundamentala 

mänskliga behov. Arbetet ger struktur i vår vardag, bidrar med erfarenheter och förbindelse med 

andra människor, ger syfte och mening, bidrar till social status och identitet samt regelbunden 

sysselsättning.  

 

Arbetslivet är på många sätt utformat på ett sätt där dessa behov blir uppfyllda. Ett arbete bidrar 

oftast med en fast arbetstid vilket gör att vardagen får rutiner och struktur. Människor är tvungna 

till kommunikation och relationsskapande på arbetet med andra kollegor. Arbetet ger ett syfte och 

mening i människors liv. Det innebär en regelbunden sysselsättning för individer. Arbetsplatsen 

bidrar även till att skapa ett visst socialt sammanhang för individen, vilket är viktigt för status och 

identitetsskapandet (Jahoda, 1992). Denna teori är relevant eftersom den kan bidra med förståelse 

för vilken betydelse arbetet har för unga människor, men även för att förstå hur arbetets manifesta 

och latenta funktioner påverkas av prekära anställningsformer bland unga på arbetsmarknaden. 

Arbetets betydelse måste nämligen inte enbart betraktas från ett ekonomiskt perspektiv och ses 

som något som enbart påverkar de egna ekonomiska resurserna och handlingsutrymmet hos unga. 

Detta är även relevant för att undersöka vilka latenta aspekter i enlighet med Jahodas teori som 

unga med prekära anställningar innehar, saknar eller riskerar att gå miste om och hur detta i sin tur 

kan påverka deras etableringsprocess och vuxenblivande. 

  



15 
 

4. Metod och material 

I detta avsnitt ges en överblick av den metod och de riktlinjer som använts för att bearbeta 

studiens empiriska material. Nedan presenteras vilken metod och angreppsätt som använts samt 

hur urvalsprocessen har gått till. Tillvägagångssättet för insamling av data redovisas därefter. 

Vidare presenteras en beskrivning av de forskningsetiska principerna som denna studie har 

efterföljt. Slutligen redovisas hur det empiriska materialet har bearbetats genom kodning och 

tematisering, samt hur denna process gav upphov till analysens tre teman. 

 

4.1 Forskningsmetod och angreppsätt 

Bryman (2011) menar att det inom samhällsvetenskaplig forskning ofta talas om två huvudsakliga 

forskningsinriktningar; Kvantitativ och kvalitativ forskning. Till skillnad från kvantitativ forskning 

lägger den kvalitativa forskningen vikt vid ord under insamling av data. Detta för att förstå hur 

individer subjektivt tolkar och upplever sin sociala verklighet, istället för att se den som objektiv 

och statisk. Då syftet med denna studie är att undersöka och belysa individers egna känslor och 

upplevelser kring olika fenomen följer denna studie därmed en kvalitativ inriktning. Mot bakgrund 

till den valda forskningsmetoden har hermeneutik valts som angreppsätt. Inom detta angreppssätt 

menar Sjöström (1992, ref. Starring & Svensson, 1994, s 73) att “den kunskap som söks är 

kunskapen om hur innebörder och intentioner hos unika människor och företeelser sedda i sina 

sammanhang av tid, rum och mening kan förstås.” Den vetenskapliga kunskapen inom 

hermeneutiken handlar därmed om att beskriva betydelsen och meningen i olika former av 

mänskliga sammanhang och förhållanden. 

 

4.2 Urval och datainsamling 

Enligt Bryman (2011) bör huvudprincipen för urval i kvalitativa undersökningar vara att urvalet 

ska avspegla undersökningens syfte. För att uppfylla detta har ett målinriktat urval använts. 

Fördelen med att använda sig av ett målinriktat urval är att det kan ge bättre upplysningar i 

förhållande till forskarens syfte med studien (Yin, 2011). Då syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur unga människors vuxenblivande och etableringsprocess påverkas av prekära 

anställningsförhållanden har respondenter valts ut strategiskt, för att på bästa sätt uppfylla de 

kriterier som benämns utifrån syftet. Därmed bestod urvalet av unga människor mellan 21- 27 år, 

som för tillfället arbetar under prekära anställningsförhållanden. På grund av ekonomiska och 
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tidsmässiga skäl har vi primärt letat efter respondenter i vår näromgivning, genom att kontakta 

vänner och vänners bekanta som uppfyllde dessa kriterier. 

 

I denna studie har semi-strukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Fördelen med 

att använda sig av en semi-strukturerad intervju är att frågorna som ställs i högre grad fångar 

forskningens syfte (Yin, 2011). Denna intervjuform tillåter även forskaren att ställa följdfrågor för 

att låta respondenterna vidareutveckla sina resonemang. Detta bidrog till ett rikare empiriskt 

material, vilket var fördelaktigt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna 

som användes för denna studie var förutbestämda och utgick från en intervjuguide tillhörande ett 

forskningsprojekt på EU-nivå, vars syfte är att undersöka sociala exkludering bland unga i Europa. 

Intervjuguiden bestod ursprungligen av 38 frågor uppdelade i 6 olika teman, vilka var: utbildning 

& arbetshistoria, upplevelser & känslor, stöd, levnadsförhållanden & självständighet, 

boendesituation, framtid. Dessa frågor och teman utgjorde en god grund för denna studie. För att 

vidare anpassa intervjuguiden efter denna studies syfte lades dock ytterligare 5 frågor till. Totalt 

utfördes och transkriberades tio intervjuer där arbetet delades upp genom att vi tog ansvar för fem 

stycken intervjuer vardera. Intervjuerna utfördes i hemmiljö eller på universitetet beroende på 

respondenternas egna önskemål. Varje intervju tog mellan trettio till fyrtio minuter att utföra. 

Intervjuerna spelades in via personliga datorer och transkriberades sedan ordagrant. Det 

transkriberade materialet utgjorde ca sju till tio sidor text per intervju. Den fullständiga 

intervjuguiden går att finna i bilaga 1. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Inom samhällsforskningen finns två huvudsakliga forskningsprinciper som bör tas i beaktning; 

Forskningskravet och individskyddskravet. Den förstnämnda betyder att den forskning som 

bedrivs skall fokusera på väsentliga frågor, samt hålla en hög kvalitet där befintliga kunskaper och 

metoder skall försöka utvecklas och förbättras. Den senare utgör premissen för de forskningsetiska 

övervägandena och innebär att samhällets medlemmar är berättigad ett visst skydd mot obehörig 

insyn. Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudprinciper som kan ses som de grundläggande 

etiska principerna och är vägledande inom samhällsforskningen. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa 

principer har därmed legat till grund för denna studie. 
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Med informationskravet menas att man som forskare skall informera berörda parter om deras 

funktion i forskningen, att deltagandet är frivilligt och att deltagaren kan avbryta sin medverkan 

när hen vill. Det är även viktigt att informera syftet med forskningen, samt hur materialet kommer 

att nyttjas (Bryman, 2011). För att tillgodose informationskravet underrättades respondenterna 

redan vid första kontakten om uppsatsens huvudsakliga syfte och deras funktion. Denna 

information framkom även innan själva intervjun. Respondenterna informerades att merparten av 

intervjufrågorna kom från ett större forskningsprojekt vars syfte är att undersöka social exkludering 

av unga i Europa. Därmed informerades att det transkriberade materialet eventuellt skulle komma 

att användas i den större studien. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskningens deltagare själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Samtycket skall erhållas utifrån undersökningsdeltagarna. Den som medverkar skall själv kunna 

bestämma över vilka villkor, hur länge och ifall de vill delta utan några negativa konsekvenser. 

Inget beroendeförhållande skall heller finnas mellan forskaren och undersökningsdeltagaren (Ibid, 

2011). För att uppfylla denna princip fick respondenterna delge sitt samtycke till sin medverkan i 

intervjun samt att den spelades in. Intervjun utformades även efter respondenterna egna önskningar 

och villkor gällande tid och plats. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör undersökningsdeltagarna skall behandlas 

på ett sådant sekretessbelagt sätt som möjligt. Allt material i studien, såsom 

undersökningsdeltagarnas personuppgifter och intervjumaterial skall förvaras på ett sådant sätt att 

det är omöjligt för utomstående att identifiera eller få tillgång till deras uppgifter (Ibid, 2011). 

Denna princip uppfylldes i och med att respondenterna fick veta att deras uppgifter skulle 

behandlas med största möjliga konfidentialitet, där endast författarna i denna studie och de 

medverkande av EU-projektet skulle ha tillgång till deras uppgifter. I uppsatsen har även 

respondenternas namn fingerats för att bättre säkerställa att ingen utomstående skall kunna 

identifiera dem. 

 

Med nyttjandekravet åsyftas att det insamlade materialet för studien endast skall användas i 

forskningens ändamål (Ibid, 2011). Denna princip har uppfyllts genom att det insamlade materialet 

endast varit tillgängligt för oss som skrivit denna uppsats, samt de personer som är involverade i 

det övergripande EU-projektet. 
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4.4 Kvalitet 

I vetenskaplig forskning bör forskaren alltid sträva efter att uppfylla vissa kvalitetsmått för att öka 

forskningsresultatens värde och användbarhet. Dessa mått brukar benämnas som reliabilitet och 

validitet. Båda dessa begrepp är sammantaget viktiga för att säkerställa kvaliteten i forskningen. 

Det råder dock delade meningar om relevansen kring dessa begrepp inom kvalitativ forskning. 

Reliabiliteten är alltid viktig då det handlar om tillförlitlighet i forskningen. Validitet handlar dock 

främst om mätning och säkerställande av att det som mäts är det som avses att mäta, vilket 

framförallt är intressant inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011). För denna undersökning blir 

detta relevant eftersom det är just respondenternas egna upplevelser, känslor och erfarenheter som 

är av störst vikt i förhållande till syftet och analysen. I stället för att anta en ståndpunkt i 

diskussionen gällande reliabilitet och validitet i förhållande till kvalitativ forskning har istället 

tyngdpunkten lagts på att inta ett övergripande kvalitetsfokus genom insamlingen och 

bearbetningen av det empiriska materialet. I enlighet med Lantz (2013) har innehållet och 

upplägget i intervjun samt kodningsprocessen omarbetats i ett flertal steg för att på så vis bidra till 

att öka kvaliteten. Det är även viktigt att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt och omprövar 

sina förhållningssätt, utgångspunkter och tankemodeller genom hela processen. Mot bakgrund till 

detta lästes den ursprungliga intervjuguiden igenom ett flertal gånger för bli bekväma med 

frågorna. Ytterligare frågor lades även till för att bättre koppla intervjuguiden till det övergripande 

syftet för denna studie.  

 

4.5 Bearbetning av datamaterial 

Bearbetningen började genom en grundlig genomläsning av de transkriberade intervjuerna för få 

en inblick i materialet. Därefter ströks ord och meningar under. Noteringar gjordes kring det som 

initialt kändes relevant och intressant i relation till syftet. Efter detta skapades initiala koder utifrån 

observationerna i materialet, detta för att vidare skapa idéer om vad som föreföll vara intressant för 

den kommande analysen. Enligt Braun & Clarke (2013) kan kodningsprocessen beskrivas som 

begreppsliggörande och tolkning av observationer i datamaterialet. Fokus lades därmed på ord, 

meningar och symboler som verkade intressanta och som kunde tillskrivas ett namn. Detta för att 

beskriva det som karaktäriserade innehållet i materialet. Vidare skapades teman av de koder som 

identifierats i materialet. De teman som uppmärksammades var mönster bland koderna som kunde 

ställas i relation till forskningsfrågan. Tematiseringen utfördes därmed för att kategorisera och 

ordna koderna till de faktiska observationer som gjorts (Ibid, 2013). Inledningsvis utgjorde koderna 
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och de teman som skapats väldigt mycket text. Därmed lades vikt vid att förfina vissa teman för 

att bättre visa på den sammantagna essensen i koderna. Därefter undersöktes hur dessa teman stod 

i relation till varandra. Genom att validera både mot datamaterialet och de befintliga koderna som 

hittats, framgick vilka koder som verkade mer relevanta än andra. Detta resulterade i att vissa teman 

kunde slås ihop och vissa kastas om de inte bidrog till att avspegla studiens syfte. Slutligen 

resulterade detta i tre centrala teman som vidare utgör strukturen i analysdelen. Dessa är: Arbetets 

betydelse, Att bli sin egen och Valmöjligheter och framtid. Vidare exempel på hur 

kodningsprocessen gått till väga går att finna ett utdrag från kodningsschemat som bifogats (Se 

bilaga 2). 

 5. Resultat och analys 

I detta avsnitt analyseras och tolkas det empiriska materialet med hjälp av de teorier som tidigare 

presenterats. Den empiri som lyfts fram under denna del valdes för att på bästa sätt fånga det 

övergripande syftet med denna studie. Analysen är strukturerad efter de tre teman som 

uppmärksammades under kodningsprocessen. Inledningsvis ges en sammanfattande beskrivning 

av studiens respondenter för att belysa skillnader och likheter gällande deras bakgrund och historia. 

Vidare analyseras respondenternas känslor och upplevelser av arbete. Detta för att förstå vilken 

mening arbetet har i respondenternas liv. Vidare ställs dessa känslor och upplevelser i relation till 

deras nuvarande arbetssituation, för att förstå vilka funktioner som kan uppfyllas eller gå förlorade 

i och med en prekär anställning. Därefter analyseras respondenternas egna beskrivningar av 

vuxenblivande och självständighet. Detta för belysa de aspekter som skulle utgöra det slutgiltiga 

skedet i etableringsprocessen. Slutligen kommer respondenternas nuvarande arbetssituation att 

sättas i kontext till deras framtidsplaner. Detta för att undersöka relationen mellan prekära 

anställningsförhållanden och ungas etableringsprocess. 

 

5.1 Studiens respondenter 

Totalt intervjuades tio personer som i dagsläget är anställda under prekära former. Några av 

respondenterna studerar eller har studerat kurser på universitet men hade vid intervjutillfället inte 

någon anställning kopplat till studierna. Nedan kommer en sammanfattande presentation av 

respondenterna med fokus på deras utbildnings- och arbetshistoria. 
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Datamaterialet visar att respondenterna valt olika vägar i livet. En del har valt att resa efter 

gymnasiet, andra har valt att vidareutbilda sig och några att försöka etablera sig på 

arbetsmarknaden genom olika typer av arbeten. Trots olika vägval finns generella drag gällande 

tiden efter avslutad gymnasieutbildning, som visar på hur respondenterna delar gemensamma 

mönster av rörlighet eller orörlighet mellan olika anställningar. De generella drag som 

uppmärksammats bland respondenterna är att de ofta hoppat mellan olika yrkeskategorier, där 

anställningsformen i de flesta fall varit prekär. Hälften av respondenterna har även valt att resa 

under en period om minst tre månader. Lika många har även upplevt kortare perioder av 

arbetslöshet. De flesta har planer på att inom en snar framtid studera på högre nivå, men är osäkra 

på när de vill börja, vilken typ av utbildning de vill och har möjlighet att läsa. 

 

5.2 Arbetets betydelse 

Under denna del av analysen belyses vad arbete betyder för studiens respondenter. Detta tema är 

uppbyggt kring respondenternas svar på hur de själva upplever arbete, samt deras upplevelser och 

känslor kring att jobba under prekära förhållanden. Detta för att vidare belysa arbetets roll i relation 

till etableringsprocessen. Intervjuerna inleddes med att fråga respondenterna vad arbete betyder för 

dem personligen. Inledningsvis framgår att arbetets betydelse kan beskrivas utifrån två olika 

perspektiv, varav det ena berör ekonomiska aspekter och det andra berör personliga aspekter. 

Johanna förklarar: 

 

Det är nog mer att man får, alltså känna sig behövd, att man får gå till en arbetsplats och känna att man 

gör någonting, så för mig är nog det viktigast att jag får ett jobb där jag känner att det här ger mig 

någonting liksom personligt och inte bara pengar på kontot. Sen är ju det absolut, man måste ju ha 

pengar för att kunna leva, alltså vi bor ju i ett kapitalistiskt samhälle, nämen man måste ju liksom 

kunna betala hyra och ska man bo i Stockholm så är de ju hur dyrt som helst att köpa lägenhet eller 

betala amortering på de och grejer liksom. 

 

För Johanna är arbetets personliga fördelar viktiga. Hon nämner bland annat vikten av att ha ett 

arbete som ger henne något personligen. Hon påpekar dock att den ekonomiska aspekten också är 

viktig eftersom att arbete ändå är en förutsättning för att kunna leva och försörja sig. Detta är även 

något Linda lyfter fram som det mest centrala: 

 

Alltså nu känns det mer som det är någonting jag gör för att jag måste, nu är det ju inte för att jag 

tycker att det är kul eller något sådant där. Utan nu är det mer för att jag måste för att jag har inte råd 

att ligga hemma arbetslös, eftersom jag inte bor hemma längre, jag har ju flyttat hemifrån. Så jag måste 

ju försörja mig på något sätt. 
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Lindas beskrivning av arbetets betydelse verkar till stor del vara kopplat till hennes nuvarande 

situation, där hon inte känner någon större personlig glädje i arbetet. I hennes fall verkar det just 

nu enbart ge ekonomiska fördelar. Detta är även något som tas upp av Clara som under intervjun 

beskrev att hon tidigare haft ett flertal jobb som hon inte kunnat identifiera sig med och som inte 

bidragit med några personliga fördelar. Hon upplevde dock att hon ändå var tvungen att tacka ja 

till de jobben för att klara sig ekonomiskt. En effekt av arbete är att det bidrar med social status 

och identitet (Jahoda, 1992). Respondenternas beskrivningar av arbetets betydelse var sällan 

kopplade till dessa begrepp men blev ändå framträdande i och med de beskrivningar som 

presenterades ovan. Både Clara och Linda nämner att de har eller har haft arbeten som de inte 

känner någon personlig samhörighet med. Deras beskrivningar verkar handla om att vissa typer av 

arbeten inte bidrar med social status och identitet, utan främjar främst den ekonomiska aspekten. 

Utifrån kommentarerna tolkas detta som att denna effekt är mer kopplat till det specifika arbetet 

och mindre till den anställningsform man har.   

 

De aspekter av arbetet som respondenterna lyfter fram följer till stor del de manifesta och latenta 

funktionerna av arbetet i enlighet med Jahodas (1992) teori. Gällande de manifesta aspekterna av 

arbete beskriver de flesta respondenterna arbete som en förutsättning för att få en inkomst, att kunna 

försörja sig och att kunna spara inför framtiden. De latenta aspekterna som respondenterna lyfter 

fram handlar främst om att arbete ger en mening i vardagen, då man känner att man bidrar och 

känner sig behövd på något sätt. Arbete beskrivs även kunna ge fördelar som social kontakt, bidra 

till ens egna välmående och andra aspekter som respondenterna kan identifiera sig med på ett 

personligt plan. Att vissa av respondenterna, som exempelvis Linda och Clara ändå har haft arbeten 

som inte tillfredsställt deras personliga behov gällande status och identitet, kan förklaras av att 

behovet av den manifesta eller latenta aspekten kan bidra till att människor i större utsträckning är 

villiga att ta arbeten med sämre förhållanden, istället för att vara arbetslös (Jahoda, 1992,  refererad 

i Rantakeisu m.fl., 1996).  

 

För att få en djupare förståelse för arbetets betydelse tillfrågades respondenterna hur de själva ser 

på sin nuvarande arbetssituation. Då respondenterna arbetar under prekära förhållanden lades vikt 

vid att undersöka hur de själva upplever denna situation och hur beskrivningarna kan ställas i 

relation till den allmänna bild av arbete som respondenterna tidigare gett. För att följa upp detta 

tillfrågades respondenterna vilka eventuella fördelar och nackdelar de upplever med att arbeta 

under prekära förhållanden.  Denna del av analysen utgick ifrån de frågor där respondenterna fick 

beskriva om det är något som gör dem särskilt glada eller lyckliga med deras nuvarande situation, 
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samt om det är något som får dem att må dåligt eller som oroar dem med deras nuvarande situation. 

Respondenterna blev även tillfrågade om de i nuläget skulle vilja ha en fast tjänst. 

 

På frågan om det är något som gör respondenterna särskilt glada eller lyckliga med deras nuvarande 

arbetssituation refererade de flesta till deras faktiska jobb och arbetsuppgifter. Respondenterna 

uttryckte det som positivt att deras arbeten gav dem ett visst socialt utbyte, en viss självständighet 

och en viss frihet att styra över hur mycket de själva vill arbeta. Anja beskriver några av dessa 

aspekter: 

 

[...] det är skönt att det inte är så stressigt, eller ibland kan det vara det, men det är oftast ganska lugnt, 

det uppskattar jag väldigt mycket [...] och att jag har trevliga arbetskollegor gör också stor skillnad. 

Så det är det jag gillar. Det är bra tider också, jag jobbar inte helg eller så, utan vardagar 7-4 typ. 

 

En effekt av arbetet är att det bidrar med erfarenhet och förbindelser med andra människor (Jahoda, 

1992). I överensstämmelse med Jahoda menar även många av respondenterna att en av de positiva 

effekterna av arbetet är kopplat till de människor man jobbar med och träffar genom arbetet. Detta 

tyder på att anställningsformen i sig inte nödvändigtvis påverkar respondenternas möjligheter till 

social kontakt. Det viktigaste är snarare tillgången till ett arbete, som kan ge utrymme för denna 

funktion att uppfyllas. 

 

Under intervjuerna framgick tydligt att de flesta respondenter upplever oro och stress kring sin 

nuvarande arbetssituation. Dessa känslor är främst kopplade till att de inte vet hur pass mycket 

eller hur länge de får jobba, vilket i sin tur skapar en oro kring framtiden och ekonomin. Linda 

förklarar: 

 

Ja, alltså dels för att jag inte vet, alltså hur länge jag kan jobba här, alltså det kan ju lika gärna ta slut i 

juni, alltså så sen står jag där helt utan jobb och sen så jag tycker det är ganska stressande att veta [...] 

det är som så här små saker som stressar mig, även om jag får fortsätta, så måste jag ändå jobba någon 

annanstans i sommar för att få pengar. 

 

Anja nämner att hon har planer på att plugga på universitet men känner ändå en oro kring sin 

nuvarande arbetssituation som visstidsanställd: 

 

[...] det är väl om jag inte skulle börja plugga nu, att jag liksom inte, man vet aldrig hur länge man får 

jobba. Alltså de har ju nyss sagt att de vill förlänga mig resten av åren, tidigare har de sagt fram till 

slutet av juni. Så det känns som att man aldrig har någon säkerhet. 
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En av de latenta effekterna av tillgången till arbete är att det ger struktur i vår vardag. I moderna 

samhällen är det främst bland offentliga institutioner och framförallt arbete som tidsstrukturen 

formas. När dessa strukturer rubbas kan det innebära en stor psykisk belastning för de individer 

som drabbas eftersom de är vana vid dem (Ibid, 1992). Datamaterialet visar att respondenterna 

uttrycker en stark oro över deras nuvarande arbetssituation, där de inte vet hur länge eller hur pass 

mycket de får jobba. För att tillgodose ekonomiska syften har de därmed varit nödgade att alltid 

vara tillgängliga för arbete och ta de arbeten som erbjuds. Denna oro verkar även vara förknippad 

med att de flesta av respondenterna inte är säkra på vad de vill göra i framtiden. Ett rimligt 

antagande är därför att den prekära anställningen skapar en situation där tidsstrukturen inte enbart 

rubbas i den arbetsmässiga sfären. Detta påverkar även fritiden, då många medger att de upplever 

svårigheter gällande planering utanför arbetet, både på kort och långt sikt. Om respondenterna 

plötsligt skulle stå utan jobb ställs de genast inför en rad beslut som rör deras framtid. Då de i 

dagsläget inte känner sig säkra på vilken väg de ska gå bidrar därför denna situation till en 

övergripande oro och stress inför framtiden. 

 

Respondenterna tillfrågades om de i dagsläget skulle vilja ha en fast anställning. De flesta var 

positiva till detta och medgav att den stress och oro som de kände inför deras nuvarande 

arbetssituation säkerligen skulle minska i och med en fast tjänst. Den otrygghet och stress de kände 

kring deras nuvarande anställning, berodde till stor del på att de kände sig mer eller mindre tvungna 

att alltid vara tillgänglig för arbete. Detta eftersom de inte vet hur mycket eller hur länge de får 

arbeta. Respondenterna tydliggör att en fast tjänst skulle innebära en större trygghet i och med att 

det ger tillgång till en fast inkomst varje månad. En fast tjänst skulle även göra det enklare för dem 

att planera sina liv och sin framtid.  

 

Under detta tema belystes vilken betydelse arbetet har för respondenterna. I överenstämmelse med 

Jahodas (1992) teori är det framförallt två olika aspekter av arbetet som har tydliggjorts genom 

respondenternas beskrivningar: den manifesta aspekten som innebär möjlighet till inkomst och 

försörjning, samt den latenta aspekten som innebär social kontakt, mening och struktur. Dessa 

aspekter har satts i relation till respondenternas nuvarande arbetssituation för att undersöka vilka 

funktioner som uppfylls eller försummas genom prekära anställningsförhållanden. Utifrån 

intervjumaterialet tolkas detta som att arbetets latenta funktion, det vill säga social kontakt, status 

och identitet handlar mycket om vilket typ av arbete man har och mindre om den faktiska 

anställningsformen. Däremot framgick att arbetets bidragande till struktur verkar mista sin funktion 

för studiens respondenter då de flesta upplever oro och stress över den osäkerhet som finns kring 
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deras prekära anställningsform. De flesta ansåg även att deras oro och stress skulle minska ifall de 

erbjöds fast tjänst.  

  

5.3 Att bli sin egen 

Ett annat tema som uppmärksammades under intervjuerna och kodningsarbetet handlar om 

vuxenblivande och självständighet. Detta tema baseras på respondenternas egna beskrivningar av 

vad det innebär att bli vuxen och självständig, samt vilka förutsättningar de själva anser ligga till 

grund för nå dit. Under denna del av analysen ställdes respondenternas beskrivningar i relation till 

olika krav och sociala förväntningar som de upplever under deras etableringsprocess. Detta 

eftersom utgångspunkten är att etableringsprocessen är en tid då unga skapar sin identitet. Temat 

baseras på de frågor i intervjuguiden som låter respondenterna själva beskriva vad det innebär att 

bli vuxen och självständig, samt vilka förutsättningar som anses vara nödvändiga. Vidare valdes 

frågor där de unga fick beskriva om de upplever eller har upplevt några förväntningar gällande 

levnadssätt, boende, utbildningsval och arbete från nära och anhöriga.  

 

Många av respondenterna anser att man blir vuxen och när man tagit steget från föräldrarna och 

flyttat hemifrån. Detta beskrivs som en viktig del i att kunna bli en självständig individ och att ta 

steget ut i vuxenlivet.  Fredrik beskriver det på följande sätt: 

 

Alltså för mig var det mycket, att jag flyttade hemifrån. Mina föräldrar skilde sig när jag var 16 och 

då var det såhär, då kan jag ta mycket större frihet och det gjorde jag också. Och sen så fort jag slutade 

gymnasiet och fick ett jobb så flyttade jag hemifrån för att jag kunde liksom. Och det var det som var 

mitt mål, att ha råd att flytta hemifrån för att just ta steget till att bli självständig. 

 

En del beskriver även att det handlar om att ta eget ansvar och att kunna stå på egna ben utan hjälp 

från andra. För Fanny är det viktigt att inte behöva förlita sig på andra:   

 

Men det är ju bra att inte vara beroende av andra hela tiden och kunna klara sig själv. Att man inte 

behöver förlita sig på andra, det tror jag man mår bra av själv också, att kunna klara sig själv. 

 

Det framgår även att ekonomin är en viktig faktor för att kunna bli vuxen och självständig. 

Respondenterna beskriver att det är viktigt med en stabil inkomst och ett stabilt jobb för att kunna 

klassa sig själv som vuxen och för att känna sig självständig. Att vara självförsörjande lyfts här 

som en viktig aspekt.  Johanna förklarar: 

 



25 
 

Alltså det är ju det att man klarar sig inte, man kan ju inte bli självständig om man inte har pengar 

för man måste ju kunna känna att man inte behöver någon annan. Så det innebär nog att få ett jobb 

och kunna känna att man inte behöver någon annan. 

 

Många av respondenterna upplevde det som problematiskt att definiera vuxenblivande och 

självständighet. Trots detta har de liknande uppfattningar om vad begreppen innebär. Att bli 

självständig och att bli vuxen beskrivs ofta på samma sätt, då många förklarar båda begreppen i 

termer som rör egen ekonomi, eget ansvarstagande och att klara sig själv. På frågan om vilka 

förutsättningar de tror krävs för att bli vuxen och självständig blir det tydligt att det ofta handlar 

om stabilitet i vardagen relaterat till ett tryggt jobb och en stabil ekonomi. Anja tycker att 

förutsättningarna handlar just om att ha den ekonomiska tryggheten och att på så sätt ha möjlighet 

att klara sig på egen hand: 

 

Att ha fast, eller en fast lön som kommer in varje månad så att man slipper oroa sig över pengar, att 

den inte räcker till så att du behöver hjälp med det, och att du har liksom, ett boende som också är 

fast så att du inte behöver flytta runt och försöker hitta hjälp så. 

 

Linda beskriver också arbete och inkomst som viktiga förutsättningar för att känna sig vuxen och 

känna att man klarar sig på egen hand: 

 

Jag känner att jag blev vuxen när jag började arbeta, fick typ hem egna räkningar som jag var tvungen 

att betala helt, och alltså sådana saker, facket och a-kassa och sådana saker, jag var alltså tvungen att 

ta ansvar och att liksom ligger på mig att tas hand om och jag kan inte fly till min pappa och hoppas 

att han ska ta hand om det som jag alltid gjort. 

 

De flesta beskriver att de ofta känner förväntningar från omgivningen på att de ska studera vidare 

på universitet eller högskola. Dessa förväntningar beskrivs oftast komma från föräldrar och familj 

eller andra närstående. I många fall handlar det om att utbilda sig inom ett område där det är lätt 

att få ett bra jobb och i andra fall handlar det främst om att bara utbilda sig, utan specifika 

förväntningar gällande utbildningsområde. Det framgår även att det för vissa uppfattas som en 

utbredd norm att man ska läsa vidare på universitet och att de därför kan känna press på sig att 

påbörja en utbildning. På frågan “Känner du av några sociala förväntningar, från nära och anhöriga, 

att leva på ett visst sätt?”, beskriver Anja det på följande sätt: 

 

 Ja det tycker jag. Jag tycker att det är mycket regler, fast det är det inte egentligen, men att man, från 

ens föräldrar och sådär. Jag tycker det känns som att alla har en idé om hur man ska göra för att få ett 

lyckat liv. Typ att man ska skaffa en utbildning för att få en hög lön och sånt där. Att det är viktiga 

delar känns det som.  
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Individers identitetsskapande bygger på förståelsen att människans självidentitet måste ses som 

något som omedvetet skapas på grund av våra reflexiva handlingar. Individer måste dagligen ställa 

sig frågan hur de ska leva sina liv och utifrån detta ta olika ställningstaganden. Identitetsskapandet 

måste även ses utifrån ett biografiskt perspektiv, där individers identitetsutveckling är beroende av 

”förmågan att hålla igång en specifik berättelse” (Giddens, 1999, s 69). Skapandet och 

upprätthållandet av vår egen identitet måste ses i relation till den information och kunskapsbasis 

som vi innehar. Denna information och kunskap är starkt behäftat med våra tidigare erfarenheter 

och därför påverkas vår biografiska berättelse av det omgivande samhället, det förflutna och 

framtiden. Med andra ord är skapandet av en identitet starkt förknippat med de normer och 

förväntningar som ställs av omgivningen. Den bild som unga ger av vuxenblivande och 

självständighet har gemensamma drag och står i nära relation till det omgivande samhällets 

förväntningar på den enskilda individen. Detta är något som också visar sig genom beskrivningarna 

av föräldrar och andra närståendes förväntningar gällande utbildning och jobb. Respondenternas 

egna beskrivningar handlar mycket om eget ansvarstagande, tillgång ett stabilt jobb och en trygg 

ekonomi. Detta verkar därmed ses som viktiga faktorer i deras vuxenblivande och 

identitetsskapande.   

 

Giddens (1999) menar att våra handlingar måste stämma överens med vår biografiska berättelse 

för att en känsla av ontologisk trygghet ska bevaras. I och med alla valmöjligheter som följer av 

modernitetens utveckling, har människor i större utsträckning blivit tvungna att välja livsstilar. 

Valet av livsstil ger därmed en viss kontinuitet i människors värld. Dessa val är dock inte alltid 

förenliga med omgivningens värderingar och förväntningar, vilket gör att samhällsstrukturer och 

andra människor har en viss inverkan i enskilda individers val eller skapande av en viss livsstil. 

Dessa val påverkas även av de möjligheter som erbjuds, där framförallt arbete utgör en central 

aspekt i individers livsstilsorientering.  

 

Av datamaterialet går det att urskilja vissa gemensamma drag i respondenternas syn på vad det 

innebär att bli vuxen och självständig. Ett rimligt antagande är därför att en viktig del i 

respondenternas kännedom om sin egen självidentitet och därmed ontologiska trygghet, blir att 

sträva efter de markörer som de själva anser uppfylla villkoren för vuxenblivande och 

självständighet. Respondenterna tvingas därmed utifrån sina egna preferenser, vilka ofta baseras 

på omgivande normer och förväntningar, välja en livsstil för att kunna nå de markörer som anses 

utgöra vuxenblivande och självständighet.  
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5.4 Valmöjligheter och framtid  

Under intervjuerna och kodningsarbetet uppmärksammades att många respondenter uttryckte en 

osäkerhet kring deras framtid. Osäkerheten verkar främst vara kopplad till deras möjligheter och 

begränsningar gällande framtida utbildnings- och yrkesval. Denna del av analysen kommer därför 

att belysa vilka möjligheter och begränsningar som respondenterna upplever gällande deras 

framtid. Detta för att få en djupare förståelse för hur de upplever olika valmöjligheter som de ställs 

inför under etableringsprocessen. Vidare kommer respondenternas egna tankar och känslor kring 

framtiden att belysas.  

 

För att undersöka vilka möjligheter och begränsningar respondenterna upplever kring sin framtid 

lades fokus på deras svar kopplat till frågan om de själva anser att de är lätt eller svårt att få ett 

jobb, samt hur de själva ser på sina egna möjligheter på arbetsmarknaden. På frågan som rör 

möjligheter på arbetsmarknaden råder delade meningar bland respondenterna. Vissa anser att det 

är lätt att få jobb. Det handlar enligt dem om att inte vara allt för kräsen och att ha den rätta 

inställningen. Miriam resonerar: 

 

 Jag tänker ju att det är ganska lätt om man inte är så kräsen. Som vikarie t.ex. kändes ju som att det 

var ganska lätt att få men det är ju inget jag vill jobba med hela tiden. Men jag är ju egentligen inte 

rädd alls för att bli arbetslös. Det känns som att det är ganska lätt om man bara vill [...]. 

 

De flesta medger dock att de upplever det som svårt att få ett jobb, framförallt om målet är ett fast 

arbete med en bra lön. Linda upplever att de krav som ofta ställs från arbetsgivare gör att det känns 

svårt att få ett fast jobb. Hon tycker att många arbeten kräver mycket arbetslivserfarenhet vilket 

hon anser är svårt att ha när man är 20 år. Malin refererar till liknande begränsningar som påverkar 

hennes möjligheter på arbetsmarknaden:  

 

Ja, alltså mycket handlar ju om att du ska ha tidigare erfarenheter och eftersom jag inte utbildat mig 

så kan jag ju inte söka så jätte, ja men jag har som inte så mycket att välja mellan egentligen, det blir 

typ inom vården eller ja, affär. Så jag tycker inte jag har jättestora möjligheter att välja. 

 

Moderniteten skapar inte enbart fler valmöjligheter för människor utan bidrar även till skillnader, 

exkludering och marginalisering mellan olika grupper. Med detta menas att de moderna 

institutionerna även kan fungera som en begränsning i människors strävan att förverkliga självet 

(Giddens, 1999). Detta blir än mer tydligt när respondenterna beskriver hur de begränsas av 

arbetsmarknadens krav på arbetslivserfarenhet och utbildning. Valet av livsstil är därför inte helt 

isolerat från de yttre omständigheterna. Tillträde till arbetsmarknaden är istället starkt 
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sammankopplat med vilka möjligheter man har och därmed vilka potentiella livsstilar man kan 

välja (Ibid, 1999). 

 

Respondenternas upplevelser av begränsningar och möjligheter kopplat till arbetsmarknaden 

kommer vidare att ställas i relation till deras syn på framtiden, samt om anser sig ha de verktyg och 

förutsättningar som krävs för att förverkliga sina framtidsplaner.  Respondenterna ombads att 

berätta om deras planer inför framtiden och var de ser sig själva om fem år. Under intervjuerna 

framgick ett tydligt mönster i att de flesta av respondenterna hade planer på att studera på 

universitet och skaffa ett fast jobb kopplat till den utbildning de valt. Vissa planerade att köpa 

lägenhet och eventuellt flytta till en annan stad för att jobba eller studera. De allra flesta såg sig 

själva inom fem år ha ett fast arbete, påbörjat eller avslutat en utbildning och ha en egen bostad. 

Något som framgick tydligt var att samtliga respondenter uttryckte en osäkerhet gällande val av 

utbildning och arbete. Anja förklarar: 

 

Ja, jag tänker ju att jag ska utbilda mig till någonting, [skratt], jag har inte riktigt bestämt mig [...]. 

Men jag vet inte riktigt vad jag skulle jobba med sen. Annars med det privata och så, jag vill ha ett 

jobb där jag får mer pengar så att jag skulle ha råd att köpa en egen lägenhet eller så, ehm, och ja, ha 

ett fast jobb med ett bra jobb och så skulle jag som sagt vilja köpa en hund. Det är väl sådana planer 

jag har, jag skulle resa mer också, det skulle vara jätteroligt att ha lite mer pengar till att göra sådant. 

 

Giddens menar att “Moderniteten konfronterar individen med en komplex mångfald av val, 

samtidigt som moderniteten på grund av sin icke-fundamentalistiska karaktär erbjuder liten hjälp 

när det gäller frågan om vad man bör välja” (Giddens, 1999, s 101). Att respondenterna känner 

en osäkerhet kring deras framtida planer, vilken utbildning de ska välja eller vad de ska jobba med 

verkar vara starkt förknippat med att det senmoderna samhället erbjuder allt fler valmöjligheter, 

något som framförallt blir framträdande för unga individer som genomgår en etableringsprocess. 

 

Samtidigt som valmöjligheterna har blivit allt fler finns även begränsningar i form av de moderna 

institutionernas krav som tidigare nämnts. Kravet på erfarenhet eller utbildning på 

arbetsmarknaden är även något som respondenterna själva påpekat. Detta har inneburit att de i 

nuläget arbetar under prekära anställningsförhållanden. För att få bättre förståelse för den prekära 

anställningens betydelse för deras möjligheter att uppnå sina framtidsplaner, tillfrågades 

respondenterna om de upplevde sig ha verktygen och förutsättningar att forma sina framtidsplaner 

som de själva vill. De flesta medger att de anser sig har möjligheter att forma sin framtid som de 

vill men ser ändå vissa hinder. Anja uttrycker svårigheter i att göra avvägningar i valen: 
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Ja det har jag väl, men jag tycker det är svårt att välja en utbildning som ger ett jobb med bra lön så 

att man får möjlighet att skaffa lägenhet och sånt där. Det är det som känns som det svåra tycker jag, 

och ändå en utbildning som jag tycker känns intressant och inte välja en utbildning som man bara 

väljer för att man tjänar bra på det.  

 

Anja beskriver svårigheter kring att välja vilken väg hon ska gå för att uppnå det hon vill. Hon 

beskriver även att hon ser svårigheter i att göra val som dels uppfyller hennes egna intressen, men 

även de ekonomiska aspekterna som en utbildning och ett arbete kan leda till. För Anja verkar 

utbildning vara ett viktigt verktyg för att kunna forma sina framtidsplaner. Andra respondenter har 

även liknande uppfattningar men förklarar att de kanske inte har de rätta förutsättningarna för att 

vidareutbilda sig. Linda illustrerar bland annat detta: 

 

[...] alltså just nu sitter det ju bara i, för att ta sig in i personalvetarprogrammet sitter det bara i mig 

liksom att jobba ett år, eftersom man måste ha en viss arbetslivserfarenhet, behöver jag plugga upp 

något så vet jag att möjligheterna finns. [...] Så att kunna börja plugga det sitter ju bara i mig och där 

utifrån det så är det väl kanske lättare att få de jobb man vill ha, med en riktig utbildning och sådana 

saker. 

 

Även Johanna nämner utbildning som en förutsättning men menar på att hon, likt flera av de andra 

respondenterna begränsas av sina betyg: 

 

Allting hänger så mycket på betygen och i och med att jag, har typ inte 20 vad det är, på gymnasiet på 

betyg eller 2,0 på högskoleprovet så kan jag ju inte välja vilken utbildning jag vill, det hade ju gjort 

det mycket mer bekvämt, då hade jag ju bara kunnat välja. 

 

Utifrån respondenternas beskrivningar av deras förutsättningar för att forma sin framtidsplaner blir 

det tydligt att den prekära anställning de nu har endast verkar uppfylla ett tillfälligt behov, tills dess 

att deras andra planer för framtiden, i form av utbildning, fast jobb och egen lägenhet kan bli 

möjliga. Ingen av respondenterna refererar till deras nuvarande arbetssituation som en möjlighet 

att uppnå sina framtidsplaner. Istället betonas vikten av utbildning där många menar på att de i 

praktiken har många valmöjligheter men i teorin begränsas av betyg, arbetslivserfarenhet samt 

deras egen förmåga att välja. Individers reflexivitet och livsstil är nära sammankopplat (Giddens, 

1999). I dagens samhälle reflekterar människor aktivt över vad de själva vill, hur de själva vill 

uppfattas av omvärlden och hur deras framtid bör se ut, det vill säga vilken livsstil de ska välja. 

Även om det finns begränsningar och hinder som försvårar deras möjligheter i 

etableringsprocessen verkar respondenterna ändå ha en viss bild av vad de vill uppnå i framtiden. 

Livsplanering är därmed ett viktigt steg för att människor ska bli säkra på sin egen självidentitet 

(Ibid, 1999). Med andra ord är livsplaner en produkt av självets reflexiva bana. Även om livsstilen 
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kan revideras utifrån den kunskap individen erhåller under tidens gång, är det viktigt för 

självidentiteten och därmed ontologiska tryggheten att den i viss mån följer en viss livsplan. 

Respondenternas bild av framtiden avspeglar även de aspekter som anses viktiga för att kunna bli 

vuxen och självständig. 

6. Diskussion och slutsats 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur unga människors vuxenblivande 

och etableringsprocess påverkas av prekära anställningsförhållanden. Utifrån syftet formulerades 

tre centrala frågeställningar som analysens tre teman utgått från: Vilken betydelse tillskriver unga 

arbete? Hur påverkar prekära anställningsformer ungas möjligheter att bli vuxna? Vilka 

valmöjligheter har unga med prekära anställningar att skapa sig den framtid de önskar?  

 

När respondenterna resonerade kring vilken betydelse de tillskriver arbete uppmärksammades två 

aspekter. Arbetet har dels en manifest funktion i form av det bidrar med en viss inkomst och 

därmed trygghet. Detta är en förutsättning för att kunna försörja sig och att klara sig själv. Den 

andra aspekten var den latenta funktionen, där arbete ansågs kunna bidra med social identitet, 

förbindelse med andra människor och personligt erkännande. I analysen framgick att alla 

funktioner inte nödvändigtvis uppfylls för studiens respondenter. Några förklarade att de har eller 

har haft arbeten som de inte kunnat identifiera sig med. Detta tyder på att arbetets betydelse 

verkar få mer av en instrumentell karaktär för vissa. Arbetet betraktas då mer som ett medel för 

att uppnå en viss levnadsstandard och inte som något som bidrar till självförverkligande. Vidare 

ställdes frågor om respondenternas upplevelser och känslor kring nuvarande arbetssituation, där 

faktorer som social kontakt och tidsstruktur blev framträdande. Det går att argumentera för hur 

starka sociala relationer man vill eller kan etablera när man arbetar under prekära 

anställningsformer. Troligtvis får den mer av en flyktig karaktär då arbetssituationen är osäker 

och man vet inte hur länge man kommer få arbeta. Samtidigt understryker detta dock vikten av 

att ha tillgång till ett arbete för att kunna uppfylla ett visst mänskligt psykologiskt behov, 

nämligen social kontakt med andra människor. Något som gjorde respondenterna särskilt oroliga 

över deras nuvarande arbetssituation var den oro och osäkerhet som anställningsformen i sig gav 

upphov till. Osäkerheten grundade sig i att de inte var säkra på hur länge de skulle få arbeta eller 

om pengarna skulle räcka till. Många upplevde det som svårt att kunna planera sin fritid eftersom 

deras nuvarande anställningsform bidrog till att de alltid bör vara tillgängliga för arbete. Många 

kände även en stor osäkerhet kring deras framtid, vad de ville arbeta med eller utbilda sig till. 
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Dessa känslor gjorde sig även mer påminda i och med den osäkerhet som deras nuvarande 

anställningsform gav upphov till. 

 

De flesta uttryckte en önskan om att ha en fast anställning eftersom detta ansågs kunna bidra till 

att den osäkerhet och otrygghet de nu upplevde kunde reduceras i och med ett stabilt arbete, en fast 

inkomst och framförallt en tydligare tidsstruktur. En sådan tidsstruktur verkar vara något som kan 

bli möjlig, men även begränsas av en prekär anställning. Å ena sidan kan en prekär anställning 

innebära en viss struktur i vardagen om det ges möjlighet att jobba efter fasta tider. Vissa av 

respondenterna har fasta tider som de arbetar efter, vilket kan göra de enklare för dem att planera 

sin fritid på kort sikt. Å andra sidan kan osäkerheten kring hur länge man får arbeta kvar bidra till 

att det blir svårt att planera sina liv på lång sikt. En vidare konsekvens av detta är den oro som kan 

uppstå om man inte får fortsatt arbete och därmed blir konfronterad med en rad svåra beslut om 

vad man ska göra härnäst.  

 

Respondenterna upplever att vägen till att bli vuxen och självständig ofta är kantad av en stor 

osäkerhet och ambivalens över de valmöjligheter som finns i samhället. Vilken väg man ska välja 

är även något som påverkas av omgivningens förväntningar samt ens egna möjligheter och 

begränsningar. De unga som intervjuats för denna studie delar liknande uppfattningar om vad 

vuxenblivande och självständighet innebär. De beskrivningar som ges handlar ofta om att man ska 

kunna klara sig själv, utan hjälp från andra. En utbildning, ett fast arbete, en stabil inkomst och 

eget boende ses här som viktiga förutsättningar för att kunna bli vuxen och självständig. Detta står 

även i nära relation till omgivningens förväntningar, då många upplever att de förväntas 

vidareutbilda sig och skaffa ett välavlönat jobb. För vissa ses dessa förväntningar som en utbredd 

samhällsnorm som bör efterlevas.  Respondenternas beskrivningar kan även tolkas som olika 

aspekter av framtiden som de själva vill uppnå. Deras bild av vuxenblivande och självständighet 

verkar därmed stå i motpol till de givna premisserna som kännetecknar deras nuvarande prekära 

anställning. Då den prekära anställningen både innebär en osäkerhet gällande tillgång till arbete 

och en otrygghet gällande stabil inkomst är det tydligt att den nuvarande arbetssituationen påverkar 

deras möjligheter att bli vuxna och självständiga enligt deras egna premisser.  

 

Angående möjligheter på arbetsmarknaden uppmärksammades en viss skillnad i svar bland 

respondenterna. Vissa menade att det var lätt att få ett arbete. Enligt dem handlade det om att inte 

vara för kräsen och att uppvisa en vilja att ta de jobb som erbjuds. En av respondenterna hänvisade 

till att det för henne var väldigt enkelt att få ett vikariat på en förskola, men att detta egentligen inte 
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var något hon ville jobba med resten av livet. Det verkar som att det för vissa finns en 

underliggande inställning till att prekära anställningar ses som det vanligaste och mest uppenbara 

alternativen för unga i tidig vuxenålder, även om det inte relaterar till deras egen bild av arbetets 

betydelse. Andra menade att det upplever det som svårt att få ett arbete. Framförallt om det rör sig 

om en fast anställning. Respondenterna upplevde svårigheter att uppfylla de krav som ställs från 

arbetsgivare på att man bör ha en viss arbetslivserfarenhet och i vissa fall en viss utbildning för att 

erhålla en fast anställning. Detta eftersom de ansågs svårt att i en sådan ung ålder redan vara 

arbetserfaren och utbildad. Många beskrev därför att de kände sig begränsade till att ta de jobb som 

erbjöds, trots att det inte innebar en fast anställning.  

 

Dessa upplevelser går att relatera till arbetsmarknadens minskade ansvar för ungas 

kompentensutveckling samt det ökade kravet på att unga ska vara utbildade och arbetserfarna i ett 

allt tidigare skede. Denna utveckling bidrar även till ett ökat krav på flexibilitet vilket leder till att 

man från arbetsmarknadens sida i större utsträckning föredrar prekära anställningsformer. Det blir 

problematiskt när individen i större utsträckning måste planera sina liv utifrån arbetsmarknadens 

behov och alltid vara tillgänglig för arbete, samtidigt som man reflexivt måste bejaka olika 

valmöjligheter gällande framtida utbildningar och jobb. Därmed är det uppenbart att den prekära 

anställningen inte enbart kan skapa svårigheter för unga att planera sina liv på lång sikt utan även 

på kort sikt.  

 

Den mängd valmöjligheter gällande framtiden som respondenterna måste ta ställning till kan 

upplevas som svåra att bemöta. Respondenterna har ofta en bild av olika aspekter som de vill uppnå 

i framtiden, vilket ofta relaterar till deras bild av vad vuxenblivande innebär. Det råder dock en 

osäkerhet kring hur och när dessa aspekter kan förverkligas. De anser sig i viss grad ha verktygen 

för att uppnå sina framtidsplaner, men säger sig även begränsas av deras betyg, vilket bidrar till att 

de inte kan välja den utbildning de själva vill. De flesta av respondenterna tydliggör därmed 

betydelsen av vidareutbildning, vilket tyder på att detta anses vara en förutsättning för att få tillgång 

till ett fast arbete och en trygg framtid. Ingen av respondenterna ger intrycket av att kunna 

förverkliga sina framtidsplaner genom deras nuvarande arbetssituation. Detta blir intressant då 

prekära anställningar brukar ses som en vanlig ingång till fast arbete för unga. Det blir därmed 

tydligt att det normativa kravet på motprestation ger legitimitet till användningen av prekära 

anställningar. För unga utan högre utbildning och arbetslivserfarenhet blir även valmöjligheterna 

begränsade, vilket bidrar till att deras framtidsplaner blir svåra att förverkliga och inte minst genom 

en prekär anställning. 
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Respondenterna har i överenstämmelse med studien av Bradley & Devadason (2008) upplevt olika 

vägar in på arbetsmarknaden samt uppvisat liknande mönster av rörlighet eller orörlighet mellan 

olika anställningar. Efter avslutad grundskola har vissa valt att resa, andra har försökt etablera sig 

på arbetsmarknaden genom olika typer av arbeten. Samtidigt delar respondenterna i denna studie 

en gemensam bild av vad man vill uppnå i framtiden. Denna bild av framtiden baseras dock på en 

slags idealbild över hur man bör leva för att få ett lyckat liv, vilket ofta relaterar till det omgivande 

samhällets förväntningar. Utbildning och fast arbete ses som viktiga aspekter för att bli vuxna och 

självständiga individer. Deras möjligheter till att uppnå dessa markörer påverkas dock av 

strukturella och socioekonomiska begränsningar, vilket medför en osäkerhet för hur dessa mål ska 

uppnås. Etableringsprocessen blir därmed till ett reflexivt livsprojekt, där unga ständigt måste 

reflektera kring möjligheter och begränsningar som kan påverka deras självförverkligande. Denna 

studie visar därmed att den prekära anställningsformen, vars syfte är att erbjuda en väg in på 

arbetsmarknaden för unga istället bidrar till en ökad oro och osäkerhet inför framtiden. Känslan av 

att inte veta vad man ska göra eller vilka vägar man bör välja gör sig istället påmind när den 

nuvarande arbetssituationen inte uppfyller de manifesta och latenta funktionerna som ett arbete ska 

bidra med. Detta tydliggör att den prekära anställningsformen inte heller verkar uppfylla de 

premisser som unga anser sig behöva för att kunna förverkliga sig själva. Den verkar snarare utgöra 

en tillfällig hållplats tills dess att deras framtida drömmar kan bli verkliga.  

7. Framtida forskning  

Då datamaterialet i denna studie bygger på tio respondenters svar är det svårt att generalisera 

resultaten på unga i allmänhet. En annan begränsning är att vissa av våra respondenter nyligen 

inträtt på arbetsmarknaden, vilket gör att de kanske inte utvecklat en lika stor grad av osäkerhet 

och otrygghet kring att jobba under prekära anställningsförhållanden. Å andra sidan skulle deras 

korta tid på arbetsmarknaden likväl kunna bidra till en ökad osäkerhet då de ännu inte uppnått en 

ontologisk trygghet i osäkerheten. En rekommendation för framtida forskning är dels att genomföra 

en större studie där man undersöker en större population för att på så vis kunna dra mer 

generaliserade slutsatser. Det skulle även vara intressant om urvalet i framtida forskning även 

skulle inkludera äldre personer i etableringsålder, för att på så vis kunna undersöka skillnader och 

likheter mellan olika åldersgrupper. Ett rimligt antagande är att äldre personer kan uppleva större 

press och förväntningar från omgivningen på att bli vuxen och självständig.   
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Standing (2014) menar att individer som arbetar under osäkra och prekära anställningsförhållanden 

tillhör det så kallade prekariatet, vilket inte enbart innefattar unga människor. De individer som 

tillhör prekariatet saknar den ekonomiska och politiska frihet som följer av en fast anställning. 

Friheten begränsas bland annat av deras möjligheter att ta lån, planera sin framtid och ställa krav 

på sin arbetsgivare, vilket leder till en segmenterad arbetsmarknad. Resonemanget grundar sig på 

idén att prekariatet skall ses som en helt ny socioekonomisk klass. Framtida forskning bör därmed 

även problematisera prekariatet som ett klassbegrepp. Detta för att förstå vilka orsaker som kan 

ligga till grund för att vissa individer arbetar under prekära anställningsformer, samt om detta kan 

sättas i relation till andra socioekonomiska grupper i samhället. På så vis kan man därmed belysa 

likheter och skillnader mellan olika klasser på arbetsmarknaden. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Om du tycker att en fråga är dum, eller om du inte känner att du vill svara på frågan, så är det 

bara att säga till. Frågorna är ofta ganska öppen formulerade, så om det är något som är otydligt, 

om du inte riktigt förstår vad jag menar, så är det bara att fråga.  

 

Uppvärmning  

 

Kan du berätta lite om dig själv? Fritt, vad du vill.  

 

A. Utbildnings- och arbetshistoria  
 

Nu skulle jag vilja få en bild av din bakgrund och historia. Vad har du gjort i livet fram tills nu, 

dvs. vilken eller vilka utbildning har du gott, vilka arbeten har du haft, har du varit arbetslös 

under någon period? TIMELINE  

 

Om utbildning: Vad har du läst för utbildning? Gymnasiet, efter gymnasiet? 

Om jobb: Vilka arbeten har du haft i livet? Typ av kontrakt?  

 

Hur fick du dom jobben?  

 

Hur upplever du dina egna möjligheter på arbetsmarknaden? Känner du att det är lätt eller svårt 

att få det jobb du vill ha?  

 

Om arbetslöshet: har du varit arbetslös? Vad har du gjort då? Har du fått någon utbildning? Har 

du mottagit någon form av bidrag när du varit arbetslös?   

 

Hur har arbetslösheten påverkat ditt liv? Din vardag och ditt välmående?  

 

A 1. Upplevelser, känslor  

 

Vad betyder ”arbete” för dig, i allmänhet så att säga? Alltså vilken betydelse har arbete för dig? 

(identitet, pengar osv.)  

 

Skulle du vilja ha en fast anställning? Varför/ varför inte?  

 

Är det något som gör dig särskilt glad eller lycklig med din nuvarande arbetssituation?   



39 
 

 

Är det något som får dig att må dåligt eller som oroar dig med din nuvarande situation?  

 

Tror du att din arbetssituation har påverkat ditt välmående? Isf hur?  

 

Hur har du hanterat situationen?  

A 2. Stöd  

 

Vem skulle du be om hjälp för att finna ett nytt jobb om du vore arbetslös eller förlorade 

jobbet? Skulle du i första hand vända dig till myndigheter eller institutioner, eller till vänner, 

nätverk?   

 

Har du deltagit i någon typ av arbetsmarknadsprogram (praktik, träning, utbildning, 

bidragsanställning)?   

 

Vad tyckte du om det? Hur påverkade det ditt liv och välmående? Lärde du dig något?  

 

Vad tycker du skulle kunna göras bättre? Vad har fungerat bra eller mindre bra?   

 

Är du med i facket? Varför/ Varför inte?   

 

Nu har vi pratat en del om dina erfarenheter kring arbete. För att sammanfatta: vad skulle ditt 

idealarbete vara? Om du fick välja helt fritt.   

 

B) Levnadsförhållanden och självständighet  

 

Intro: Nu tänkte jag gå vidare och fråga lite om allmänna frågor kring dina levnadsförhållanden  

 

Vad innebär det i dina ögon att bli vuxen?   

 

Hur blir man vuxen? Vad är det som krävs?  

 

Vad innebär självständighet eller oberoende för dig?   

 

Vad är förutsättningarna för att leva ett självständigt liv?   

 

Känner du av några sociala förväntningar, från nära och anhöriga, att leva på ett visst sätt?  

 

Har du känt att du upplevt några sociala förväntningar gällande utbildningsval och arbeten du ska 

välja? I vilken grad anser du att du kan själv styra över dina val? 
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B1) Boendesituation  

 

Då tänkte jag ställa några frågor om din boendesituation.   

 

Kan du berätta lite om dina nuvarande levnadsförhållanden? Var bor du, med vem eller vilka? 

Hur?   

 

Hur känner du kring dessa levnadsförhållanden? (Är du nöjd? Något mer att önska?)  

Tros du att din boendesituation påverkar ditt välmående?  

 

Om utflyttad: Varför valde du att flytta hemifrån?  

 

Om bor kvar hemma: Har du haft möjlighet att flytta hemifrån? Om ja, varför har du då valt att 

bo kvar hemma?  

 

Hur ser din familj och dina vänner på din nuvarande levnadssituation? Finns det förväntningar 

som du har känt av på hur man ska bo i din ålder?   

 

Hur försörjer du dig? Vilka inkomstkällor har du?  Föräldrar? Partner?  

 

Får du någon typ av stöd eller bidrag för ditt boende?  

 

Upplever du att din nuvarande inkomst är tillräcklig för att du ska kunna leva som du vill? 

Och för att leva som dina vänner?  

 

Om du jämför dig med dina föräldrar när de var i samma ålder som du är nu?  

 

Har du möjlighet att spara inför framtiden? Skulle du vilja ha den möjligheten?  

  

C. Framtiden  

 

Hittills har vi talat om din bakgrund och nuvarande situation, jag skulle vilja avsluta med att 

ställa några frågor om framtiden.  

 

Kan du berätta lite om dina planer för framtiden? Om arbete, privatliv osv.   

 

Känner du att du har möjligheter att forma dina framtidsplaner som du önskar? / Verktygen för 

att förverkliga? Varför / Varför inte?  
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Om vi säger att du hade en tidsmaskin och kunde resa fram och se dig 5 år framåt i tiden: vad 

tror du att du skulle se? Vad skulle du vilja se?  
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Bilaga 2 
 

Uttalande Kodning Tema 

”Det är nog mer att man får...alltså 

känna sig behövd, att man får gå till en 

arbetsplats och känna att man gör 

någonting...så för mig är nog det 

viktigast att jag får ett jobb där jag 

känner att det här ger mig någonting 

liksom personligt och inte bara pengar 

på kontot. Sen är ju det absolut...man 

måste ju ha pengar för att kunna leva, 

alltså vi bor ju i ett kapitalistiskt 

samhälle...nämen man måste ju liksom 

kunna betala hyra och ska man bo i 

Stockholm så är de ju hur dyrt som helst 

att köpa lägenhet eller betala 

amortering på de och grejer liksom.” 

 

- Känna sig behövd 
- Ger mig någonting 

personligt 
- Måste ju ha pengar för 

att kunna leva 
- Vi bor ju i ett 

kapitalistiskt samhälle 

 

 

 

 

 

 

Arbetets betydelse 

“ att ha fast, eller en fast lön som 

kommer in varje månad så att man 

slipper oroa sig över pengar, att den inte 

räcker till så att du behöver hjälp med 

det, och att du har liksom...ett boende 

som också är fast så att du inte behöver 

flytta runt och försöker hitta hjälp så.” 

 

- En fast lön som 
kommer in varje 
månad 

- Slipper oroa sig över 
pengar så att du 
behöver hjälp med det 

- Boende som är fast 
 

 

 

Att bli sin egen 

”Ja, alltså mycket handlar ju om att du 

ska ha tidigare erfarenheter och 

eftersom jag inte utbildat mig så kan jag 

ju inte söka så jätte….ja men jag har 

som inte så mycket att välja mellan 

egentligen, det blir typ inom vården eller 

ja, affär. Så jag tycker inte jag har 

jättestora möjligheter att välja” 

 

- Mycket handlar ju om 
att du ska ha tidigare 
erfarenheter 

- Inte utbildat mig så 
kan jag ju inte söka  

- Inte så mycket att välja 
mellan egentligen 

- Inte 

 

 

 

 

Valmöjligheter och framtid 

 

 

 


