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Sammanfattning 

 

Ett okvalificerat arbete är ett arbete som inte kräver någon avsevärd tidigare utbildning eller 

erfarenhet. Arbeten av denna typ riktar sig idag främst till ungdomar då många unga ännu inte 

har hunnit, eller tänkt söka sig till en högre utbildning, men främst handlar det nog om deras 

ålder och bristande erfarenhet. Det finns en generaliserad bild av att okvalificerade arbeten 

endast kan ses som ett temporärt arbete, då det ofta förkommer låga löner och arbetsmiljön 

inte alltid är den bästa. Med denna studie undersöker jag hur ungdomar själva väljer att 

definiera och värdera sina okvalificerade arbetsplatser. Jag försöker även ta reda på vilken 

funktion deras arbete fyller samt om ungdomar ser okvalificerade arbeten som en arbetsplats 

att kunna avancera inom eller som en början till att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Uppsatsens empiri baseras på kvalitativa intervjuer med sex stycken ungdomar mellan 

åldrarna 20-25 år. Samtliga intervjupersoner arbetar med mer eller mindre okvalificerade 

arbeten såsom säljare i butik, hotellreceptionist och restaurangbiträde. Teoridelen innefattar 

definitionen av kompetens och hur kompetens kan uppnås, validering som begrepp och dess 

svårigheter samt Giddens teori om arbetets sociala betydelse. I uppsatsen utgår jag även ifrån 

tidigare studier kring hur ungdomar värderar sina arbetsplatser. 

 

Resultatet tyder på att ungdomar i många fall definierar den okvalificerade arbetsplatsen som 

ett arbete att kunna avancera inom samt att arbetet bidrar till personutveckling och 

arbetskompetens. Vilken funktion det okvalificerade arbetet fyller är det delade åsikter om 

bland intervjupersoner. Samtliga är dock eniga om att arbetet är en bra start för en etablering 

på arbetsmarknaden. 
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Abstract 

 

An unqualified profession is a profession that not requires significant previous education or 

experience. These types of professions target today primarily adolescents, because many 

young people have not yet, or have not thought about seeking a higher education, but mainly 

it is because of their age and lack of experience. There is a generalized image that unqualified 

professionals can only be seen as a temporary profession, as it is often low salary and the 

working conditions are not always the best. With this study, I examine how young people 

themselves choose to define and evaluate their unskilled profession. I also try to find out what 

function their profession fill and if adolescents see unskilled professions as a workplace to 

advance within or as a start to be able to establish themselves in the labor market. 

 

This essay’s empiricism is based on qualitative interviews with six young people between the 

ages of 20-25 years. All the interviewees work with more or less unskilled professions such as 

salesman in a shop, hotel receptionist and restaurant counsel. The theoretical part includes the 

definition of competence and how skills can be achieved, validating the concept and its 

difficulties and Giddens' theory about labor social importance. In the essay I also use previous 

studies about how adolescents value their workplaces. 

 

The result suggests that adolescents often define their unqualified profession as a profession 

to advance within and that it also contributes to personal development and increases their 

professional competence. There is mixed opinions between the interviewees about the 

function of the unqualified profession but they all agree that their work is a start of an 

establishment on the labor market. 
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Inledning 

 
I den tid vi lever i anser många att arbetsplatser ställer ökade krav på kvalifikationer hos 

arbetstagarna. Björkman et al. skriver i boken Utbildning, kompetens och arbete (2002) att 

efterfrågan på kvalifikationer från arbetsgivare, överstiger vad många arbetstagare har att 

erbjuda. I och med detta kan lågutbildade ha det svårt att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden. Enligt Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps studie Hela folket 

i arbete? (2002) kan lågutbildade gynnas av en stor efterfrågan på arbetskraft. Det finns i 

förhållande med antalet lågutbildade tillräckligt många okvalificerade arbetsplatser, men i 

nuläget sitter många högre utbildade personer på dessa tjänster. Vid hög efterfrågan på 

arbetskraft söker överutbildade, som arbetar inom okvalificerade arbeten, ofta andra arbeten 

och därmed ges utrymme till de lågutbildade att ta deras plats. 

Arbetskraften och kraven på kompetens man i dagsläget eftertraktar är direkt kopplad till 

ekonomiska och teknologiska faktorer (Björkman et al. 2002). Dessa faktorer, i samspel med 

arbetsmarknadens egenskaper, driver på utvecklingen av både löner och arbetsinnehåll. 

Beroende på vilka varor och tjänster som eftertraktas kan nya arbeten uppstå, befintliga 

expandera och vissa branscher kan förminskas eller försvinna. I och med detta kan ofta kraven 

på kvalifikationer inom olika typer av arbeten och branscher förändras. Beroende på 

omstruktureringen på arbetsmarknaden kan kvalifikationskraven antingen ökas eller sänkas, 

vilket sedan påverkar det tillfälliga arbetets karaktär.  

I min studie har jag valt att undersöka ungdomars sätt att definiera och värdera okvalificerade 

arbeten. Arbeten av denna typ kräver oftast inte någon avsevärd tidigare utbildning eller 

erfarenhet och kan därmed rikta sig till ungdomar som saknar detta. Det intressanta är att se 

hur ungdomarna själva definierar denna typ av arbeten. En av frågeställningarna handlar 

därför om huruvida ungdomar ser genomgångsjobbet enbart som en tillfällig arbetsplats eller 

en arbetsplats att kunna avancera inom. 

Jag kommer att utgå från eget intervjumaterial med sex personer, där samtliga har arbeten 

som kategoriseras som okvalificerade. Jag kommer därefter att göra en egen tolkning utifrån 

ungdomarnas svar relaterat till tidigare forskning, teorier samt statistik inom ämnet.  
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Bakgrund 

Det finns flera markerande ekonomiska aspekter som förklarar varför kvalifikationskraven har 

höjts i samhället. Björkman et al. (2002) beskriver i litteraturen Utbildning, kompetens och 

arbete (2002) att en av orsakerna är att den internationella handeln med varor och tjänster har 

ökat betydligt, den så kallade globaliseringen. Efterfrågan i västerländska länder på att ta in 

okvalificerad arbetskraft är inte längre lika stor då globaliseringen gjort det billigare att ta in 

arbetskraft och varorna de producerar utanför landet. En annan aspekt är också att 

västvärldens preferenser hos konsumenterna har förändrats. Marknaden för massproducerade 

produkter är inte längre lika eftertraktad då konsumenterna istället vill ha mer diversifierade 

varor och tjänster som är anpassade till individens önskemål. En ytterligare ekonomisk aspekt 

är att löntagarna i rikare länder inte längre har samma preferenser som tidigare. Det är inte 

längre lika många som är villiga att ha eller utföra ett monotont eller fysiskt riskabelt arbete. 

Under en ekonomisk tillväxt eller när vi gör teknologiska framsteg i samhället, som till 

exempel efter andra världskriget, så tenderar arbetet att bli mer kvalificerat enligt Björkman et 

al. (ibid). Då automatiserade datastyrda maskiner numera helt eller delvis ofta kan utföra 

enklare arbetsuppgifter, inom såväl tillverkning och service, minskar arbetsplatsers behov av 

människor utan kvalificerad kompetens. 

I och med att den nuvarande generationen av ungdomar är mer erfarna av digitala och 

internationella miljöer, och på många sätt mer välutbildade än sina föregångare, ställer de 

högre krav på sina val av arbeten och arbetsuppgifter. Idag kräver många yngre ett större 

inflytande i arbetet samt mer sociala kontaktytor.  

Avslutningsvis nämner Björkman et al. (2002) att det inte bara är arbetsstrukturernas 

förändringar, utan även samhällsklassernas förändringar som har påverkat 

kvalifikationskraven. Under perioden 1968 till 2000 skedde stora förändringar av storleken på 

samhällsklasserna. Andelen av de med arbeten av relativt höga kvalifikationskrav ökade 

under denna period medan de med lägre minskade. I och med detta har den totala 

kvalifikationsnivån hos arbetskraften under de senaste decennierna stigit väsentligt.  

Som nämnts så har synen på det okvalificerade arbetet och dess betydelse varit något relevant 

att studera även i tidigare decennier (ibid). Denna bakgrund kan vara betydelsefull att ha i 

åtanke för att framhäva dagens definition av okvalificerade arbeten. Kvalifikationskraven i 

samhället kan nämligen direkt kopplas till det tillfälliga arbetets karaktär (ibid). 
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Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka ungdomarna definition och värderingar rörande 

okvalificerade arbeten. 

 

Frågeställningar 

 Hur definierar och värderar ungdomar okvalificerade arbeten? 

 Ser ungdomar okvalificerade arbeten som en arbetsplats att kunna avancera inom eller 

som en början till att kunna etablera sig på arbetsmarknaden? 

 Vilken funktion fyller okvalificerade arbeten för ungdomar? 

 

Avgränsning 

I min studie valde jag att först och främst att fokusera på den yngre generationen, det vill säga 

ungdomar och i viss mån unga vuxna. Detta gjorde jag på grund av att många okvalificerade 

arbeten ofta riktar sig till ungdomar och därför valde jag också att bortse äldre personer. Jag 

valde även att avgränsa mig till att inte undersöka skillnaderna mellan könen. 
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Teori 

Arbete som begrepp 

Att definiera arbete som ett begrepp kan anses vara en komplex uppgift. Sociologen Bengt 

Furåker (1991) beskriver arbete som en form av styrd aktivitet, detta med åtanken att alla 

former av aktiviteter inte inkluderas i begreppet arbete. Ett exempel på en form av arbete kan 

vara produktionen av mat. Däremot är att äta mat istället en form av konsumtion, även om 

aktiviteten i sig är målmedveten. Det finns ett flertal tolkningar av det ovan nämnda exemplet 

vilket kan hänvisa till svårigheterna att definiera begreppet arbete. Fortsättningsvis definierar 

Furåker (1991) arbete som en process genom vilken människor utifrån sin arbetskraft och 

olika arbetsmedel omvandlar ett arbetsföremål till en i förväg planerad produkt eller resultat. 

Arbetet kan vara inriktat mot en materiel och likväl en icke-materiel produktion. Det kan även 

handla om att behandla ett redan existerande arbetsföremål som även den kan vara av materiel 

eller icke-materiel form.  

 

Jan Ch Karlsson (1986) använder sig av flera definitioner till att försöka förklara begreppet 

arbete. Karlsson menar  att människan kan behöva uppleva olika fysiska miljöer för att kunna 

tillfredsställa sina behov, vilket kan möjliggöras genom vissa sorters arbeten. Att utföra en 

form av sysselsättning mot en ersättning är en av definitionerna till att förklara arbete. En 

annan definition av arbete är enligt Karlsson (1986) att det är en social process som är 

kontinuerlig, organiserad och riktar sig mot ett uppsatt mål. Detta skulle exempelvis kunna 

vara en produkt som ska färdigställas i en fabrik. Utöver ovan nämnda definitioner menar 

Karlsson (1986) att arbete är ett sätt för människan att uppnå den levnadsstandard och 

livskvalité hen önskar. 

 

Att uppnå kompetens och kompetensens betydelse 

 

Helen Bound och Magdalena Lin (2013) behandlar i sin artikel Developing Competence at 

Work relationen mellan människors olika föreställningar av ordet kompetens och 

innebörderna av dessa olika uppfattningar. Bound och Lin hävdar att när kompetens är 

underförstått hos individen, begränsas och simplifieras arbetet som hen utför. Kompetens ska 

inte ses som ett mål för individen utan istället som en kontinuerlig process av utveckling. 

Arbetet ska leda till en förståelse av kompetensen för individen både på en individuell och 
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kollektiv nivå. I artikeln beskriver de och definierar kompetens på två olika sett. De definierar 

”competence” som att vara en kompetent arbetstagare och beskriver ”competency” som ett 

kompetenssystem som identifierar en samling utav kunskap, färdigheter och attityder som 

krävs för arbetet. ”Competency” kan anses som en specifik del av den önskade kompetensen. 

Bound och Lin påstår att relationen mellan kontext och konceptualisering ger olika 

möjligheter för att framhäva kompetens.  

 

Bound och Lin (2013) utgår ifrån Billet’s koncept kring organisationers verksamhetsplaner 

och vill lyfta fram att om ett arbete i sig är strukturerat, kan man lättare strukturera upp en bra 

verksamhetsplan som innefattar kompetensutveckling. De menar på att arbetsplatsers struktur 

och rutiner tillför kunskap till de alldagliga arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter förstärks 

också ytterligare genom vägledning av arbetskollegor. Att delta i företagets arbetsmoment 

leder till utökad kunskap som sedan förstärks utav fortsatt utövning. Bound och Lin (2013) 

menar att strukturen och den medföljande arbetskulturen uppkommer ur företagets 

verksamhetsplan. Om det finns en interaktion mellan överordnade och anställda underlättar 

detta till lärandet på arbetsplatsen. Dessa interaktioner är påverkade av arbetets natur, 

produktionen, maktfördelningen samt av arbetsklimatet. Alla dessa komponenter förbättrar 

eller begränsar till att uppvisa kompetens.  

 

Eric Molleman och Gerben Vegts (2007) artikel The performance evaluation of novices: The 

importance of competence in specific work activity clusters börjar med att beskriva den 

generella bilden av kompetens. Kompetens beskrivs kort som att ha erfarenhet eller kunskap 

om det område man ska arbeta inom. Molleman och Vegt (2007) menar på att många tidigare 

studier bortser från effekten av den övergripande kompetensutvecklingen som ett arbete 

medför. Flera ser bara kompetensen inom det arbetsområde som arbetet har ägt rum, istället 

för att se att erfarenheten av olika typer av arbeten leder till en utökad arbetskompetens 

överlag. Arbetskollegor och chefer definierar ofta nyanställda direkt när de börjar på 

arbetsplatsen, det vill säga bestämmer vilken "roll" den nyanställda får på företaget. Flera 

studier har dock missat vikten och betydelsen av denna definition. Det mottagande och den 

roll man ger till nyanställda visar sig ofta påverka deras framtida prestation.  

 

Molleman och Vegt (2007) lägger även tyngd på att roller på arbetsplatser kan utvecklas eller 

förändras under arbetets gång. Exempelvis kan en nyexaminerad doktorand börja med att 
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forska och sträva efter att behärska sitt område, för att sedan kanske utveckla en egen 

forskarteknik vilket blir den mer betydelsefulla kompetensen. Eric Molleman och Gerben 

Vegt (2007) anser att även om den nyanställda har kunskaper, färdigheter och potential till att 

utföra ett arbete bra, så betyder detta inte att hen kommer att kunna prestera på en högre nivå 

senare. Utifrån detta påstående anses inte relationen mellan en nyanställds specifika 

kompetens inom ett område och den överväldiga arbetskompetensen så viktig. Utöver detta så 

kan det organiserade arbetet upptäckas i de flesta arbeten och positioner. Detta betyder dock 

nödvändigtvis inte att just den kompetensen som kom ur arbetet kommer att vara gynnande 

för den totala arbetskompetensen. Molleman och Vegt menar att beroende på vilken ”roll” 

man har i arbetsgruppen eller på arbetsplatsen så kommer kompetensen i vissa sammanhang 

att anses som mer eller mindre viktig och relevant. 

Generellt när en nyanställd börjar på en arbetsplats så lär sig hen att effektivisera och utöka 

kunskapen om sina arbetsuppgifter samt utvecklar sina förmågor och färdigheter inom arbetet. 

Att göra detta stärker den nyanställdes kompetens, vilket också kan öka under tiden den 

arbetar. De mest betydelsefulla arbetsmomenten den nyanställda genomgår, utvecklas ofta 

snabbt. Genom att man till exempel imiterar hur kollegor utför sina arbetsuppgifter kan man 

utvärdera och jämföra sin egen kompetens med deras. Resultatet blir att den nyanställda får en 

mer korrekt bild av hur hen presterar, som i sin tur kan stimulera till att hen vill lära sig mer 

eller effektivisera sina arbetsuppgifter ytterligare. 

Individuell kompetens, beskriver författarna Yinglei Wang och Nicole Haggerty (2011) i 

artikeln Individual Virtual Competence and Its Influence on Work Outcomes, som generellt 

sett grunden till individuell prestation. Kompetens refereras till ett stadie av den nödvändiga 

förmågan, motivationen, färdigheterna och kunskapen för att utge prestation. Denna definition 

föreslår att individuell kompetens är kontextbaserat, för att olika kontexter kan behöva olika 

kategorier av färdigheter, motivation och erfarenheter. Forskare har ständigt haft teorier om 

olika typer av kompetenser som förklarande till individers prestationer inom olika kontexter.  

I artikeln  diskuteras på vilket sätt  man uppnår kompetens utifrån tre olika dimensioner. Den 

första dimensionen för att uppnå kompetens, menar Yinglei Wang och Nicole Haggerty , är 

den upplevda självförmågan. Detta syftar på individens självuppfattning om hens egen 

förmåga att agera under särskilda omständigheter. Den starka självförmågan främjar kunskap 

inom ett flertal olika situationer på grund av att individen förlitar sig på sin självsäkerhet för 

att ta sig an utmaningar. Den andra dimensionen betonar den aktuella kunskapen av att 
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faktiskt veta vad man ska göra i en tilldelad uppgift istället för att man till viss del har 

kunskap om hur man ska gå till väga och orienterar sig utefter det. Detta refererar Wang och 

Haggerty till att vissa exempelvis kan veta de mest grundläggande funktionerna av email 

medan andra har större fördjupande kunskaper och behärskar email fullt ut. Det finns dock 

ingen som kan allt om allt, i detta fall tekniska områden, och därmed behövs det ofta flera 

olika individer för att få ut den fulla kompetensen för att bemästra ett område. Den tredje och 

sista dimensionen för att uppnå kompetens är de sociala interaktionerna som enligt Wang och 

Haggerty är essentiella faktorer, för att de bidrar till hälsosamma relationer mellan kollegor. 

Artikeln framhäver hur viktigt det är att faktiskt lita på sina arbetskamrater för att kunna få ut 

en gemensam kompetens och klara av arbetsuppgifterna. Wang och Haggerty betonar även att 

det är betydelsefullt att visa känslor för sina kollegor, detta i form av kroppsgester eller 

ansiktsdrag som att le exempelvis (Ibid). 

 

Validering som begrepp och dess svårigheter 

 

Berglund (2010) skriver i sin doktorsavhandling På spaning efter arbetsplatsvalidering: En 

studie av fyra organisationers synliggörande av kompetens om begreppet validering i 

arbetslivet. Med validering menas en bedömning och värdering av kunskap och kompetens 

som en person besitter, oavsett om det uppkommit från utbildning eller inte. Validering 

används främst hos arbetslösa med syftet att underlätta för en nyanställning. Det kan också 

fungera som en arbetsmarknadsåtgärd eftersom det underlättar för arbetsgivare att precisera 

sina anställdas kunskaper och kompetens. 

Enligt Berglund (2010) känner inte alla till metoderna som används vid en valideringsprocess 

eller till viss del dess innehåll. Även om begreppet kan anses vara otydligt, finns det ändå 

uppfattningar om att validering som begrepp inte kan användas inom vilka kartläggnings- 

eller utvärderingsverksamheter som helst. Därmed finns det en viss försiktighet med 

användningen av detta begrepp för att inte väcka missförstånd. Det är istället allt vanligare att 

använda sig utav validering som metod i kombination med de tilläggande utbildningar 

organisationen erbjuder eller som begrepp för att beskriva denna typ av verksamhet. Detta 

med målet att lyfta fram arbetsgrupperna till högre utbildningsnivåer inom organisationen. 

Det finns alltså en medvetenhet om hur begreppet kan användas samtidigt som det råder en 

osäkerhet inom vilka sammanhang validering faller inom ramarna. 



8 

 

Validering kan användas av arbetsgivare som ett sätt att synliggöra kompetensen i 

organisationen. Berglund (2010) menar dock att arbetsgivare ofta ”osynliggör” denna 

kompetens för arbetstagare för att undvika risken att den anställda ska komma med krav 

såsom högre lön eller att hen byter arbete. Istället så dokumenteras denna kompetens för 

arbetsgivarens eget bruk och tas i beaktande vid framtida uppgiftsutdelning, arbetsbyten och 

när frågor om ansvar och säkerhet kommer till tals. Kompetensen behöver inte nödvändigtvis 

vara någon form av utbildning utan istället betonas ofta arbetstagarens sociala aspekter såsom 

ledarskapsinstinkter eller hur bra hen arbetar i grupp. I och med att organisationer ofta håller 

denna information för sig själv, blir det problematiskt för arbetstagaren att referera till 

kompetensen hen bär med sig ifrån arbetsplatsen när hen ska avancera vidare på 

arbetsmarknaden. Denna form av validering ifrån arbetsgivarens sida handlar i första hand om 

användande för organisationen och inte i lika hög grad om överförbarhet till arbetstagare. 

Valideringen används alltså istället till att få organisationen att utvecklas mer än att vara till 

individens befogenhet vid byte av arbetsplats. Även om detta inte är fallet på alla 

arbetsplatser, så är det i många fall av arbetsgivarens intresse att behålla den kompetens man 

är i behov av inom organisationen. Därmed delges sällan dokumentationen till individen. 

Berglund (2010) beskriver att arbetsgivare redan i rekryterings-fasen kan försäkra kravet på 

formell utbildning, det vill säga att den arbetssökande minst har gymnasieutbildning. På 

arbetsplatserna.  Berglund undersöker i sin avhandling att de flesta arbetsplatser han besökte 

har kravet på formell utbildning redan i sina platsannonser. Om inte de arbetssökande har 

denna formella utbildning behövs andra komplement i form av exempelvis längre erfarenhet 

inom arbetsområdet. Berglund  undersökte bland annat ett telefonistföretag som erbjöd en så 

kallad ”telefonistutbildning” för de som saknade formell utbildning. Denna utbildning ska då 

kompensera för den saknade gymnasieutbildningen och därmed uppfylla kompetenskraven till 

arbetet de annonserade. Utbildningen stod telefonistföretaget för och därmed gavs de också 

möjligheten att validera de kunskaper och den kompetens som utvecklades. På 

telefonistföretaget var det överlag väldigt låga kvalifikationskrav på de som anställdes. 

Företaget förordade istället personliga egenskaper mer än den formella utbildningen. Detta 

var enligt Berglund  troligtvis på grund av att många saknade den formella utbildningen i 

orten företaget befann sig i. Personalchefen för telefonistföretaget preciserade också att med 

högre utbildade personer ökar också kraven på vad orten behöver erbjuda. Detta kan 

exempelvis handla om  det kulturella utbudet på den lokala orten eller att det ska finnas  

arbeten på orten som förutsätter akademisk utbildning för den arbetssökandes partner. För att 
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undvika dessa faktorer valde företaget att istället anställa i viss mån personer med kortare 

utbildning.  På så sätt kunde de använda sig av den egenskräddarsydda företagsutbildningen 

för att få ut den speciella kompetens som efterfrågades på telefonistföretaget. Från ett 

valideringsperspektiv blir detta intressant i och med problematiseringen vad en akademisk 

utbildning kan medföra till organisationen. 

 

Värderingar av arbetsplatserEnligt Ungdomsstyrelsen (2003) i rapporten De kallar oss 

unga (2003) framgår att ungdomar mellan 20-24 år sällan arbetar med de arbetsuppgifter som 

de är utbildade för. Generellt sett är ungdomar med mindre kvalificerade arbeten än vad deras 

utbildning motsvarar, mindre nöjda med sitt arbete. De med arbeten som de är kvalificerade 

inom eller utbildade till, är hela 80 % nöjda med sitt arbete. 30 % av ungdomar är missnöjda 

då de inte tycker att deras arbete motsvarar deras utbildning eller kvalifikationer. Ungdomar 

är de som generellt anses vara mest missnöjda med sitt arbete. 

 

 (Bohlin et al. 2003, s. 60) 

 

Många personer är idag äldre när de för första gången kommer ut på arbetsmarknaden. Det är 

vanligt att man får sitt första arbete vid åldern 20-24 år. Inträdesåldern på företag, det vill säga 

vid vilken ålder då 50 % i en årskull påstås ha fast arbete, är också något som har förskjutits. 

År1997 låg  inträdesåldern på 25 år och vid 2002 har den ökat till 27,5 år. 
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Fortsättningsvis visar studien från Ungdomsstyrelsen (2003)  att arbetstagare värderar att ha 

bra arbetskamrater och ett intressant arbete över lön, enligt undersökningar från både 1993 

och 2002. På en arbetsplats värderas arbetskamrater, chefen, arbetsmiljön och 

arbetsuppgifterna högst bland arbetstagare i alla åldrar. Därefter värderas egenskaper som rör 

framtiden inom arbetet. Exempelvis att arbetet är omväxlande, att det finns möjlighet till 

personlig utveckling, löneutveckling, vidareutbildning samt utveckling inom arbetet. Det 

finns bara tre egenskaper i ett arbete som värderas högre bland unga än äldre. Unga värderar 

exempelvis högre att det på arbetsplatsen finns möjligheter till internationella kontakter, goda 

karriärmöjligheter, att man avancera till att bli chef samt att det är en jämn könsfördelning på 

arbetsplatsen. Äldre däremot värderar istället att arbetet bidrar med något viktigt för andra, att 

arbetet är ansvarsfullt och att man har en fast anställning. De tycker också det är viktigt att 

arbetet kan kombineras med familj och fritid, att arbetet är lokaliserat på hemorten, att arbetet 

motsvarar ens utbildning och slutligen att arbetet sker i team. Oavsett ålder så har ändå 

samtliga värderat arbetskamrater högst i vad som är viktiga egenskaper på en arbetsplats.  

(Bohlin et al. 2003, s. 66) 
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I och med tidigare nämnda undersökningen framgår att värderingar av viktiga egenskaper på 

en arbetsplats så skulle man kunna anta att andelen med instrumentell syn, det vill säga att 

arbetet ger inkomst men inte mer, minskar.  Så är inte fallet, utan undersökningar visar att det 

istället går åt andra hållet trots att utbildningsnivån ökar i landet. Vilken utbildningsnivå man 

har spelar också en viss roll i ungdomars syn på arbetslöshet, ju kortare utbildning desto större 

oro har de. Unga som har en tillfällig anställning är också oroligare för att bli arbetslösa än de 

som har en fast anställning. Därför är det intressant "att ha en fast anställningen" kommer 

först på 12:e plats av 18 egenskaper i en rankning av "viktiga egenskaper på ett arbete". 

 

Arbetets sociala betydelse 

Anthony Giddens (2007) skriver att nya arbetsmönster kan  innebära spännande alternativ för 

många människor. Det finns dock en annan sida av samhället som upplever en osäkerhet till 

hur man ska anpassa sig i en värld som kan uppfattas skena okontrollerat. Arbetsmarknaden 

genomgår stora förändringar på grund av övergången från tillverkningsekonomi till en mer 

serviceinriktad ekonomi. Likaså utvecklas informationsteknologin som kan leda till 

förändringar i hur en organisation ska struktureras. Det sker förändringar i hur arbetsuppgifter 

ska delegeras och utföras samt vilket ledarskap som ska praktiseras på en arbetsplats. I och 

med de snabba förändringarna av tillvaron, kan arbetare uppleva en form av otrygghet 

gentemot sin anställning. Tillvaron kan anses vara destabiliserad och leda till osäkerhet om 

vilken position eller roll en anställd  har på arbetsplatsen. 

Fortsättningsvis menar Giddens (2007) att även media tar upp den ökande otryggheten 

gällande arbeten samt att den har uppnått oanade höjder inom framförallt industrialiserade 

länder. Ungdomar kan inte längre räkna med att få fasta anställningar eller någon förutsägbar 

arbetskarriär på sina arbetsplatser. Detta på grund av de allt mer vanliga 

företagssammanslagningarna, dess nedskärningar samt rationaliseringar som organisationer 

genomför. Det ökande kravet på effektivisering och vinst leder ofta till att personal måste 

avskedas. Personer som saknar de rätta kunskaperna eller färdigheterna sållas bort från 

arbetsplatserna och hänvisas istället till mer otrygga, underordnade arbeten som är utsatta för 

den globala marknadens förändringar. Idag är arbetskulturen allt mer präglad av en så kallad 

”ta in och släng ut”-kultur, där idén om en livslång anställning bara kan betraktas som ett 

önsketänkande (Ibid). 
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Vissa människor ser sitt arbete som en stor del av sitt liv, en slags första prioritering. Andra 

upplever arbetet bara som slitsamt och undviker att arbeta mer än nödvändigt. Arbetet måste 

emellertid dock betyda mer än bara slit för människor, då arbetslösa upplever sig mer vilsna i 

tillvaron. (Ibid) Att ha ett arbete är viktigt för självkänslan i det moderna samhälle vi lever i. 

Även om arbetet man utför är monotont eller att arbetsplatsen är dåligt betingad så utgör den 

en stabiliserande och strukturerande faktor för människans psykologiska situation. Det finns 

flera egenskaper från arbetets sammanhang som är relevanta till människans välmående, som 

förklaras enligt följande (Giddens, 2007, s. 573): 

Pengar: Den viktigaste aspekten för människor att kunna uppfylla sina behov och klara 

vardagen. 

Aktivitetsnivå: Ett arbete ger ofta rum för att utöva och tillägna olika färdigheter. Även om det 

upplevs rutinartat så leder det till en struktur i tillvaron. 

Variation: Arbetet ger ofta uppkomst till andra arenor än hemmet. Här kan man också göra 

något annat än vad man brukar göra hemma. 

Tidsmässig struktur: Arbetslösa kan uppfatta att deras tid betyder mindre än innan då de med 

arbete ofta organiserar sitt liv utefter arbetet. Även om ens arbete inte är av kvalité så utgör 

det en form av ordning och inriktning i vardagen. 

Sociala kontakter: Arbetsplatsen leder ofta till möjligheten att skaffa vänner och bekanta, ett 

sätt att tillsammans med andra delta i olika aktiviteter. Arbetslösa upplever istället ofta att 

deras vänskapskontakter upphör. 

Personlig identitet: Arbetet kan bidra till en stabil känsla av social identitet. (Giddens, 2007, 

s. 573) 
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Metod 

Min studie av ungdomars syn på okvalificerade arbeten, vilket syftar till att ge en fördjupad 

bild av hur ungdomar definierar och värderar arbeten som inte kräver någon avsevärd tidigare 

utbildning eller erfarenhet, har jag valt att genomföra utifrån en kvalitativ ansats. Författarna 

till boken Qualitative Data Analysis Miles & Huberman (2014) beskriver en kvalitativ ansats 

som ett sätt att genom sitt eget material försöka hitta kategorier, modeller eller beskrivningar 

som beskriver fenomen i vår omvärld. Detta tillvägagångssätt har jag valt eftersom syftet med 

studien i först hand är att försöka få en djupare förståelse av hur människor definierar och 

värderar sina arbeten. Intervjuer har enligt boken Introduction to Qualitative Methods in 

Psychology Dennis Howitt (2013)  ett mer djupgående undersökningsvärde när det kommer 

till attityder och bilder av verkligheten. I mitt arbete har jag valt en deduktiv inriktning, vilket 

betyder att jag kommer att utgå ifrån teoretiska begreppsramar i form av tidigare 

vetenskapliga artiklar, som bland annat beskriver kompetensens innebörd och hur den kan 

uppnås (Howitt, 2013). 

Urvalet 

Många okvalificerade arbeten riktar sig idag till ungdomar då många ännu inte har hunnit 

eller tänkt söka sig till en högre utbildning, men främst handlar det nog om deras ålder och 

bristande erfarenhet. Det blir då intressant att ta reda på hur ungdomar värderar dessa arbeten 

och om de ser en framtid inom arbetsplatsen. Valet av intervjupersoner föll på åldrarna mellan 

18-25 år och att de hade någon form av anställning. Anledningen till att  jag drog gränsen vid 

18 och inte yngre, berodde på att flera ofta gått ut i arbetslivet under denna period och i de 

flesta fall även gått ut gymnasiet. En fullbordad gymnasieutbildning var dock inget kriterium 

bland mina intervjupersoner. För att begränsa mig inom arbeten som anses okvalificerade  

förhöll jag mig till butiksarbete, receptionist och snabbmatsrestaurang. Dessa arbeten tror jag 

nämligen ofta utgår från arbetssökandes personlighet istället för tidigare erfarenhet eller 

utbildning. Miles & Huberman (2014) beskriver att det finns en risk för ensidighet vid för små 

urval i kvalitativa studier så detta var något jag försökte undvika. Därmed såg jag helst att 

intervjupersonerna inte arbetade på samma arbetsplats. Samtliga intervjupersoner hade även 

gått klart gymnasiet och ett fåtal hade tidigare studerat en kortare tid på högskola eller 

universitet. Jag undvek att intervjua personer som studerade på universitet/högskola vid sidan 

av arbetet. Detta på grund av antagandet att om man utbildar sig till något mer kvalificerat, så 

är inte tanken att stanna kvar på den nuvarande arbetsplatsen. Å andra sidan hade det kanske 
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varit intressant att se ifall dessa personer gick en utbildning just för att kunna avancera inom 

den nuvarande arbetsplatsen, även om det är något jag tvivlar på.  

Insamling 

Intervjuerna genomfördes på de olika arbetsplatserna intervjupersonerna arbetade på med 

hjälp av ljudinspelning. Tanken var från början att intervjua tio stycken personer men då jag 

redan kände att jag uppnått empirisk mättnad efter sju intervjuer, valde jag att inte genomföra 

fler. Materialet jag fick fram var enligt mig tillräckligt brett för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Sökandet efter intervjupersonerna gjorde jag i ett flertal butiker, hotell och 

snabbmatsrestauranger. En av de sju personer jag hade intervju med valde jag dock sedan att 

avlägsna från studien då hans svar var ytterst fåordiga och materialet blev väldigt tunt i 

jämförelse med de andra intervjupersonerna. För att undvika störning av verksamheten på 

respektive arbetsplats genomfördes intervjuerna före arbetstid eller under intervjupersonens 

lunchrast. Intervjuerna ägde rum på arbetsplatsernas fikarum eller på ett närliggande café, 

under ungefär 20-30 minuters tid. Eftersom jag inte ville begära att intervjupersonerna skulle 

göra detta på sin fritid lät jag dem själva bestämma när intervjun skulle äga rum, vilket nästan 

alltid blev på respektive persons lunchrast. I och med detta blev tiden dock ofta begränsad i 

flera av fallen vilket ledde till att det inte fanns tid till att ställa flera följdfrågor. Trots detta 

tycker jag ändå att empirin levde upp till över förväntan då många gav djupa och utmålande 

svar.  

Från början var tanken att försöka boka in intervjuer på arbetsplatserna via telefon. Många 

telefonsamtal gav svaret att ”arbetsplatsens chef skulle återkomma”, vilket hen sällan gjorde. 

Därför beslutade jag mig istället för att personligen gå direkt till arbetsplatsen och fråga 

personalen om jag kunde boka in en intervju. Detta var betydligt mer effektivt och i de flesta 

fallen valde personerna att ställa upp i mån av att hen inte gick att identifiera samt att 

arbetsplatsen hölls anonym, vilket ändå var min tanke från början. 

Jag skrev mina intervjufrågor själv med egna ord strax efter att jag bestämt syfte och 

frågeställning. Innan jag genomförde intervjuerna sökte jag efter relevanta teorier och tidigare 

forskning kopplat till mitt ämne för att kunna vidga min kunskap. Jag fick flera gånger gå 

tillbaka och justera mina intervjufrågor i takt med att jag upptäckte fler relevanta frågor att ha 

med. När jag hade genomfört mina intervjuer transkriberade jag intervjumaterialet jag samlat 

in. Till transkriberingen använde jag mig av en ortografisk transkription (Howitt, 2013).Vilket 

betyder att jag endast skrev ner det talade språket till text utan att ta hänsyn till hur orden 
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sades, kroppsspråket eller ansiktsmimiken med mera. Jag gjorde därefter en tematisk analys 

på det insamlade materialet (Howitt, 2013). Detta innebar att jag gick igenom rad för rad, 

stycke för stycke och försökte hitta teman, samband och mönster bland materialet. Det var en 

tidskrävande process och jag försökte vara så objektiv som möjligt, då jag tror det är lätt att 

försöka hitta samband och mönster som kanske inte finns. Människan är beroende av struktur 

menar Howitt (2013) och vill gärna se mönster i ting där det inte alltid finns, såsom 

exempelvis att göra stjärnbilder av stjärnorna. Temaanalysen var också hjälpsam till att 

reducera mina stora mängder insamlat material till att få ut det mer väsentliga av 

informationen. Avslutningsvis använde jag mig utav mitt framtagna empiriska material till att 

besvara mina frågeställningar.  

Validitet och reliabilitet 

I och med att jag själv skrev mina frågor till intervjupersonerna kunde jag till stor del 

kontrollera min uppsats validitet, alltså att jag verkligen mätte det jag avsett att mäta. Med 

öppet riktade och halvt strukturerade intervjufrågor kunde jag styra så att samtalsämnena 

förblev relevanta till mitt uppsatsämne. Reliabiliteten är något svårare att bedöma. Eftersom 

jag ljudinspelade mina intervjuer är innehållet tillförlitligt men det är svårare att kunna dra 

några generella slutsatser av en sådan här kvalitativ undersökning med endast sex 

intervjupersoner. I och med att man inte kan dra generella slutsatser i den mån som man 

exempelvis hade kunnat göra vid en stor enkätundersökning blir reliabiliteten sviktande. I det 

stora hela bedömer jag ändå att den data jag fick fram som reliabel. Intervjuerna genomfördes 

under 20-30 minuter och frågorna som ställdes ledde också till diskussioner och möjligheten 

till att lämna extra information utöver frågorna. Att jag redan under intervjuns början 

berättade att jag skulle använda fingerande namn på intervjupersonerna kan ha påverkat 

reliabiliteten. Intervjupersonerna svarade nog mer sanningsenligt när de visste att det var 

anonyma. En ytterligare faktor som stärker reliabiliteten är att intervjupersonerna hade olika 

yrkeskategorier och därmed gavs en bredare spegling av samhället. 

Etiska överväganden 

Jag har under mitt arbete utgått ifrån de fyra forskningsetiska huvudkraven ifrån 

vetenskapsrådet (www.codex.vr.se). Under intervjuerna har jag informerat om vad det innebär 

att delta och gett intervjupersonerna information om allt som kan påverka om de vill vara med 

eller inte. Jag har tryckt på att det är helt frivilligt att delta och att de kan hoppa av när som 

helst utan negativa konsekvenser. Samtliga personer har gett sitt samtycke och jag har lovat 

http://www.codex.vr.se/
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att känsliga uppgifter om deltagarna, uppgifter som till exempel kan leda till att de eller 

arbetsplatsen kan identifieras utelämnas i rapporten. Därmed har jag gett intervjupersonerna 

fiktiva namn när jag nämner dem i min studie. Jag har även utgått ifrån nyttjandekravet, det 

vill säga att allt som framkommit under studien ska vara endast just för studien 

(www.codex.vr.se). Uppgifter och information kommer inte att lånas ut. Vid frågor om de 

anställdas lön, har jag ytterligare tryckt på att frågan är frivillig att svara på, då detta kan vara 

ett känsligt ämne.  

 

http://www.codex.vr.se/
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Resultat 

I mitt resultat kommer jag först att presentera ett generellt resultat, det vill säga resultat som 

gäller för samtliga, för att lättare kunna skapa en första överblick. Därefter kommer jag i 

turordning att redovisa respektive intervjupersons transkriberade intervju.  

Generella synen på genomgångsjobb 

Av intervjuerna framkom att visar ungdomarna stora likheter. Samtliga anser i olika grad att 

deras nuvarande arbetsplats är viktig för att i framtiden kunna få andra mer kvalificerade 

arbeten alternativt bli mer etablerade på arbetsmarknaden. Samtliga ansåg att man i dagens 

samhälle utmärker sig, det vill säga har en fördel, ifall man redan har tidigare 

arbetslivserfarenhet när man söker sig vidare till en annan tjänst. Arbetslivserfarenhet 

motsvarar en sorts arbetskompetens och kan väga upp utebliven utbildning. Flera av 

intervjupersonerna betonade också att det sker en ytterligare ökning i chanserna att avancera 

på arbetsmarknaden om man fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats när man söker en ny 

tjänst. Man anses helt enkelt vara en mer attraktiv kandidat hos arbetsgivare då. Kalle, en 

anställd i en klädbutik menade: 

 

"Det är ju bevisat att om man har ett jobb så går det enklare för en att söka andra jobb - man visar 

liksom att man redan kan passa tider och kan sköta ett arbete om man redan har ett jobb när man 

söker till ett annat."  

 

Efterfrågan på mer utbildning eller någon annan form av kompetens från arbetsgivaren var en 

delad åsikt bland intervjupersonerna. Det generella intrycket var att samtliga skulle vilja ha en 

utökad kompetens inom sitt arbetsområde, speciellt inför framtida arbeten ifall de valde att 

lämna arbetsplatsen. Det fanns också en önskan om att få veta mer om företaget man arbetar 

för. Detta skulle kunna bidra till att känna sig mer delaktig i företaget samt att få en klarare 

helhetsbild utifrån den rollen man har på arbetsplatsen. Om arbetsplatsen skulle erbjuda 

kompetens inom fler arbetsområden skulle arbetstagarna stegvis bli alltmer kvalificerade. 

Detta är något många också tror att företagen skulle vinna på genom exempelvis ökad 

försäljning och så vidare. 

Att man utvecklades på arbetsplatsen var också något som alla höll med om. Denna åsikt 

handlade dock mestadels om den sociala aspekten. Flera nämnde till exempel att de hade 
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blivit bättre på att arbeta i grupp eller att de hade utvecklat ett starkare och bättre 

kundbemötande. Detta ansågs som positivt hos intervjupersonerna då det enligt dem stärkte 

deras kvalifikationer och kompetens för en framtida arbetsmarknad. Även om några först 

svarade att de inte alls utvecklades på arbetsplatsen så kom det ändå under intervjuernas gång 

fram ett flertal faktorer som intervjupersonerna ansåg vara kvalifikationer som deras arbete 

utvecklat eller bidragit med. 

Samtliga intervjupersoner berättade att när de först sökte tjänsterna, så var inte tanken att göra 

karriär på arbetsplatsen. Detta var dock något som ändrades för flera under arbetets gång då 

de upptäckte att det fanns möjlighet att avancera på arbetsplatsen. Föreställningen av att 

anställningen mest skulle vara ett temporärt arbete, främst för att få en inkomst, ändrades av 

flera. Den motiverande faktorn för de flesta till att göra karriär på arbetsplatsen, var 

observationen av andra arbetskollegors framgångar inom företaget. Hans, en arbetare på en 

elektronikbutik sa följande: 

”När jag tog tjänsten ville jag mest bara ha ett arbete. Men den jag blev intervjuad av hade börjat i 

samma position som jag och sedan blivit befordrad till chefsposition. Detta gav mig inspiration då 

hon bara hade jobbat här 1-1,5 år innan hon blivit chef så jag såg att möjligheten att avancera 

fanns.”  

Alla intervjuade hade som minst en gymnasieutbildning. Bara ett fåtal hade en utökad 

utbildning i form av en kortare period på högskola eller universitet. Flera intervjupersoner 

berättade att de tidigare hade haft planer på att studera, eller att de eventuellt skulle försöka 

göra det i framtiden, men att det inte var något som var aktuellt i dagsläget.  

Att ha en inkomst var för samtliga den största anledningen till att de valde att söka tjänsten 

från början. Denna inkomst visade sig dock senare i intervjun vara anledningen till att många 

trodde sig välja att sluta i denna typ av anställning då lönen ansågs vara för låg för att fortsätta 

på arbetsplatsen. Lönen ökade inte tillräckligt enligt intervjupersonerna i relation till det 

avancemang man gjort på arbetsplatsen. Detta gällde dock inte alla. En utav 

intervjupersonerna delade inte åsikten om den ekonomiska aspekten utan menade istället på 

att orsakerna till varför man säger upp sig är individuella. 

 

Samtliga intervjupersoner hade blivit försedda med någon form av utbildning på den 

nuvarande arbetsplatsen. Denna utbildning skilde sig åt, men alla hade som minst genomgått 

en introduktion på arbetsplatsen under allt från 1 dag upp till 2 veckor. Introduktionen var i 
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form av handledning i butiken eller i restaurangen av medarbetarna. Somliga hade även en 

utökad utbildning på arbetsplatsen i form av produktinformation inom deras sortiment samt 

säljkurser för att öka säljförmågan. 

Samtliga personer hade kännedom om sina förmåner på arbetsplatsen. Även om flera först 

behövde få förklarat för sig vad som menades med arbetsförmåner, så var det något alla höll 

med om att de var försedda med. Arbetsförmånerna skiljde sig lite från de olika 

arbetsplatserna. De som arbetade i butik hade tillgång till personalrabatt på butikens sortiment 

och de som arbetade i restaurang-, café- eller hotellbranschen hade reducerat pris eller t.o.m. 

gratis mat under arbetstid på sin arbetsplats. Dessa förmåner var inget som värderades särskilt 

högt bland majoriteten av intervjupersonerna, utan man fick känslan av att det var en bonus i 

vardagen när de flesta log och glatt räknade upp vilka förmåner de hade. Arbetsförmånerna 

verkade var en underliggande faktor som stärkte arbetsplatsens värdering utifrån 

intervjupersonernas perspektiv. Maja, en receptionist menade: 

”Vi har rabatter på hotellets utbud vilket är allt från mat till boende samt att vi får använda 

hotellets spa och gym, vilket inte heller sitter fel. När vi jobbar får vi till och med äta och fika 

gratis vilket underlättar en hel del med att slippa ha med sig matlåda varje dag.” 

Det var en låg andel av intervjupersonerna som hade varit arbetslösa under en längre period. 

Arbetslösheten intervjupersonerna gått igenom sträckte sig bara över några månader. Nästan i 

alla fall var denna arbetslöshet självvald eller oundviklig då det handlande om tiden mellan att 

de sa upp sig från tidigare arbetsplats till den nuvarande arbetsplatsen 

 

Anna – Hamburgerrestaurang  

Anna är en 25 årig kvinna som arbetat på sin arbetsplats i sex år. Denna arbetsplats är en 

hamburgerrestaurang där Anna är restaurangansvarig. Anna har tidigare arbetat som personlig 

assistent och haft ett annat restaurangarbete. Likheterna mellan hennes nuvarande arbetsplats 

och tidigare arbetsplatser var enligt Anna bara restaurangerfarenheten i form av arbetstempot 

och hur ett kök fungerar i en restaurang. Genomsnittslönen på restaurangen där Anna arbetar 

ligger omkring 110 kr/h men åren man arbetat på arbetsplatsen påverkar summan. Anna har 

endast varit arbetslös en månad efter gymnasiet. Detta var efter att hon sagt upp sig på den 

förra arbetsplatsen och innan hon tillträdde sin nya tjänst. På arbetsplatsen Anna arbetar på 

har hon endast genomgått en introduktion under första veckan hon började på restaurangen. 

Anna tycker att det skulle behövas mer utbildning på arbetsplatsen inom hälsa och hygien, då 
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det numera ställs allt högre krav på livsmedelshantering och därmed behövs mer kunskap 

inom det.  

Att göra en karriär på arbetsplatsen var något som Anna först inte trodde var möjligt eftersom 

det är ett familjeägt företag. Därmed är det enligt henne inte möjligt att avancera till en 

ytterligare högre position än restaurangansvarig. Anna känner en stor gemenskap med sina 

arbetskollegor vilket positivt påverkar hennes inställning till arbetsplatsen och är en av de 

stora anledningarna till att hon har stannat kvar så länge. Även kunderna var något hon 

värderade högt då hon gärna samtalade och skapade olika sociala band med kunderna. 

”Ja det är klart, blir man erbjuden rätt ansvar och lön skulle man kunna göra en karriär på 

arbetsplatsen då jag gillar mitt jobb. Jag gillar människorna jag arbetar med – jag har fått vänner 

för livet, både bland kunder och personal. Eftersom det är ett familjeägt företag får jag nöja mig 

med att vara restaurangansvarig även om jag gärna skulle vilja äga restaurangen" 

På frågan om hon tyckte att den nuvarande arbetsplatsen leder till utveckling ansåg Anna bara 

att detta gällde de första åren hon arbetade där. Anna upplever att hon i nuläget bara ”står och 

trampar” istället för att fortsätta att utvecklas. De tidigare åren tyckte Anna bland annat bidrog 

till att hon utvecklade en ökad social kompetens. Hon berättar exempelvis att hon började som 

en väldig blyg person men att hon med tiden har blivit en starkare, mera stresstålig person. 

Hon tar för sig mer och klarar av att hantera diverse situationer som kan uppstå på en 

arbetsplats, allt från kunders olika humör till andra sociala problem. Anna betonar att hon 

verkligen har växt som människa och att hon som sagt inte alltid har varit den sociala och 

arbetskompetenta personen hon är i nuläget, allt tack vare erfarenheterna hon har fått på den 

nuvarande arbetsplatsen.  

”Kollegorna är avundsjuka på min sociala kompetens. Jag var inte så när jag kom hit från början, 

utan har blivit så med åren just utav att jag arbetat här och utvecklat så mycket socialt. Jag har lärt 

mig hantera människor som är under alla sorters humör. Jag är glad att jag har arbetat här, jag tror 

inte jag hade varit den personen jag är idag om jag inte varit här.” 

Anna anser att hennes arbete är viktigt för att etablera sig på arbetsmarknaden eftersom att 

alla arbeten är mer eller mindre viktiga på sitt vis. I framtiden har Anna tänkt säga upp sig 

från arbetsplatsen och har istället tänkt arbeta som lastbilschaufför då hon nyligen tagit 

lastbilskörkort. Drömmen hade dock varit att bli socionom, då hon trivs så bra med att arbeta 

med människor, men känner att den utbildningen som krävs för detta inte är aktuellt för henne 

i dagsläget.  
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Tanken var från början inte att arbeta så länge som hon har gjort på hamburgerrestaurangen. I 

och med att hon trivts så bra med sina arbetskollegor och anser arbetet underhållande så har 

åren sprungit förbi, även om det bara var tänkt som ett extraarbete från början. Anledningen 

till att så många väljer att sluta i denna typ av arbete tror sig Anna bero på en negativ och 

nedvärderande bild av att arbeta på en hamburgerrestaurang. Många ungdomar anser nog att 

ett arbete på en hamburgerrestaurang är något man gör högst tillfälligt, i max några månader, 

innan man får det arbete man verkligen vill ha. Anna delar dock inte denna åsikt utan 

upplever det istället som kränkande mot henne och skulle hellre se att samhället hade en mer 

positiv syn gentemot att arbeta i restaurangbranschen. Hon blir väldigt glad när folk faktiskt 

visar uppskattning för hennes arbete och berättar att kunder exempelvis har erbjudit henne 

assistans med bilen i och med att de uppskattar hennes arbete och service. Enligt Anna 

värdesätter äldre personer denna typ av arbete högre än ungdomar då yngre inte visar lika stor 

respekt gentemot att ha ett arbete. Detta är något hon tror skulle ändras om det fanns fler 

utbildningar, bättre avtal och högre löner inom hennes bransch eftersom arbetet då skulle 

anses som mer kvalificerat.  

"Många tror att de bara ska stanna här en kortare period och istället bli typ journalist, vilket jag tar 

illa upp utav. Jag menar på att man måste kratta skit för att kunna kratta pengar. Jag tycker folk har 

fel syn på denna typ av arbete. När jag var 19 år fick jag höra av personer att en del arbetsgivare 

inte tycker att stå och steka hamburgare är en merit. Det är ett smutskastat arbete, men det blir vad 

man gör det till. Jag har exempelvis fått bilmekaniker som hjälpt mig med bilen. En del folk har fel 

uppfattning om yrket som jag förstår det, men enligt mig så måste man börja någonstans." 

Anna ser sin nuvarande arbetsplats som en språngbräda till arbetsmarknaden. Som tidigare 

nämnt så har hon blivit starkare som person och är inte lika blyg. Hon tror därför att hon 

skulle kunna prestera bättre på framtida arbetsintervjuer än vad hon kunnat tidigare. Att arbeta 

i restaurang är ett hårt arbete och hon säger att det är en mycket påfrestande bransch. Man får 

en bred kunskap av hur olika situationer ska hanteras, vilket enligt henne förbereder en för 

framtida arbetsplatsers kvalifikationer. 

När Anna sökte arbetet använde hon sig utav arbetsförmedlingens webbtjänst "Platsbanken". 

Detta var något hon gjorde direkt efter studenten. Hon sökte flera arbeten men det var detta 

hon blev erbjuden i slutändan. På arbetsplatsen Anna arbetar på ligger genomsnittsålder på 20 

år, därmed är hon som 25-åring äldst. Detta tror hon beror på att de flesta endast arbetar 2-3 år 

för att sedan fortsätta att studera eller exempelvis bilda familj. Avslutningsvis sammanfattar 
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Anna sitt nuvarande arbete som kompetenshöjande och kvalificerande för individen och detta 

inte bara för arbetsmarknaden. 

”Skulle en 19-åring komma hit och söka arbete och fråga hur det är att jobba här skulle jag säga att 

det blir en merit för livet och du kommer att växa som människa. Man får ut mycket från denna 

typ av arbete. Det kanske inte är det roligaste arbetet eller vackraste, att stå i flott hela dagarna. 

Men tro mig, du kommer att få så mycket mer även om det bara handlar om två års arbete, tro 

mig." 

 

Lena - Elektronikbutik 

 

Lena är en 22-årig kvinna som arbetar i butik. I butiken, som säljer elektroniska produkter, är 

Lena heltidsanställd. Lena har tidigare gått en gymnasieutbildning med estetisk inriktning och 

har även studerat ett år på universitet. Hon har tidigare även arbetat inom hotellbranschen 

samt som personlig assistent. När jag frågade om det fanns några likheter mellan denna och 

tidigare arbetsplatser sa hon att det endast gällde arbetstempot och stresståligheten från 

hotellerfarenheten. Genomsnittslönen på Lenas nuvarande arbetsplats ligger kring 100 kr/h 

men i och med att hon har arbetet flera år på arbetsplatsen så har den nu ökat till 125 kr/h.  

Genomsnittsåldern där Lena arbetar ligger mellan 20-22 år eftersom det nästan bara är unga 

som arbetar där. Detta tror hon beror på att det inte krävs någon tidigare erfarenhet eller 

utbildning, utan företaget utgår mer ifrån den arbetssökandes personlighet, när de anställer 

personal till butiken. Lena tror att den låga genomsnittsåldern också kan bero på att ungdomar 

oftast stannar kvar längre på denna typ av arbetsplatser för att försöka avancera. Många äldre 

personer ser det istället som en mer tillfällig arbetsplats då de högre värdesätter mer 

kvalificerade arbeten.  

”Äldre tror mer på utbildning än att jobba. Yrken inom handel är inte något jag tror äldre ser någon 

framtid i utan de föredrar mer praktiska yrken. Äldre ser inte butiksjobb som lika betydelsefulla 

som exempelvis sjuksköterska, de ser bara det som ett slit och släng arbete. Unga respekterar mer 

denna typ av arbete och stannar ofta kvar i dem.” 

Lena har endast varit arbetslös under en månad av sitt liv och detta var självvalt efter 

studierna. Tjänsten som säljare sökte hon genom online rekryteringsföretaget Careerbuilder, 

där Lena gjorde ett slags kunskapstest, vilket ledde till erbjudandet om att få arbeta i butik. 

Lena ser det absolut som en möjlighet att göra karriär på sin nuvarande arbetsplats då många 
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chefer på hennes företag började som säljare i butiken precis som Lena. Avancemang handlar 

mycket om att man visar framfötterna i företaget. Hon själv hade också först tänkt försöka 

göra denna chefskarriär inom företaget, men har nu istället bestämt sig för att avsluta tjänsten 

och fortsätta med sina studier. Detta valde hon eftersom hon inte var nöjd med hur hennes 

anställningsavtal såg ut efter att hon hade kommit tillbaka efter ett års uppehåll för studier.  

Lena anser att hennes nuvarande arbete är viktigt för att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden. Arbetet visar att man tagit ansvar. I och med att det är ett välkänt företag så 

vet många vilken kompetens som krävs av de anställda. Kontaktnätet från arbetsplatsen var 

enligt Lena endast till hands om man ville byta butik inom samma kedja, dock har flera 

kunder erbjudit henne anställning på sina egna företag vilket var något som Lena uppskattade.  

Hon ansåg också att hennes arbetsplats var utvecklande utifrån flera faktorer, såsom utökad 

kunskap om produkterna butiken säljer, samarbetsförmåga och hantering av stress. En viktig 

sak som Lena också nämnde var att när hon först började arbeta i butiken var det mest för 

egen vinning, dvs. att hon utförde ett bra arbete för att hon själv skulle anses som duglig. 

Under tiden hon arbetat på arbetsplatsen har detta istället utvecklats till att hon istället arbetar 

för att företaget ska växa. 

”Jag har lärt mig massor av att jobba här. Jag har fått kunskap inom produktion, stresstålighet, 

samarbetsvilja och jobba som team för att få saker gjorda. I början tänkte man inte på det, utan 

kanske bara jobbade för sig själv och inte för företaget.” 

Utöver personalrabatt så finns de flesta av företagets arbetsförmåner i Stockholm, i form av 

olika evenemang och kurser, vilket Lena är missnöjd över då hon är stationerad i Luleå. När 

Lena började sin tjänst genomgick hon en veckas introduktion för att lära sig hur butiken 

fungerar. Utöver det så har företaget utbildning en gång i veckan via nätet gällande 

produktinformation ifrån det egna sortimentet. Övriga utbildningar och kurser hålls som 

tidigare nämnts i Stockholm. Lena som har svårt att ta sig till Stockholm på grund av den 

långa distansen hade gärna sett fler utbildningar på arbetsplatsen, speciellt då hennes företag 

är i en ständigt utvecklande bransch som hela tiden uppdaterar sitt sortiment. 

Anledningen till att många väljer att sluta i denna typ av arbete tror Lena beror på att det tar 

för lång tid att avancera inom företaget. Även om denna avancering är möjlig så är det ändå 

enligt henne inte värt processen det tar att genomföra det då det inte sker en avsevärd 

löneökning. Dessutom behövs det ofta mer utbildning utanför arbetsplatsens verksamhet. 
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”Det går för sakta med att klättra på arbetsplatsen även om jag får en högre position det vill säga 

butikschef då. Stegen där emellan skiljer inte mycket på lönen så därför anses det inte vara så värt. 

Ansvaret man får ligger inte i jämnvikt med lönen man får ut. Om man till exempel vill arbeta på 

huvudkontoret som personalchef behövs dessutom högre utbildning.” 

Lena ser inte sitt nuvarande arbete som en språngbräda till arbetsmarknaden, då arbetsplatsen 

inte bidrar till en tillräckligt bred kompetens. Detta jämför hon med exempelvis administrativa 

arbeten som enligt henne speglar en bredare arbetsmarknad. Lena påstår att hennes nuvarande 

kompetens endast är gynnande inom andra säljarbeten. 

 

Kalle - Klädbutik 

 

Kalle är en 20-årig man som arbetar heltid som säljare i en klädbutik med en lön på omkring 

25 000kr i månaden. Han har arbetat för företaget i fyra år, varav ett år är i den butik han 

befinner sig i nuläget och där han är butikschef. Genomsnittsåldern i butiken ligger på 

omkring 27 år men åldrarna sträcker sig ändå allt ifrån 23-35 år bland arbetskollegorna.  

Tidigare har Kalle erfarenhet av att arbeta i matvarubutiker. De likheter Kalle ser med tidigare 

arbetsplatser är arbetsuppgifterna, det vill säga att sälja produkter och den kundkontakt det 

medför, dock är det stor skillnad mellan att sälja kläder och mat. Kalle studerade energiteknik 

på gymnasiet och var därefter arbetslös i två månader innan han fick tjänst i klädaffären. Han 

fick arbetet genom att lämna CV direkt i butiken, vilket Kalle tror gav honom ett övertag 

gentemot andra arbetssökande som också sökte arbetet. Att redan ha ett arbete när man söker 

ett annat arbete kan också öka chanserna att bli kallad till arbetsintervju enligt Kalle. På så vis 

ser han sitt arbete som en form av språngbräda till arbetsmarknaden i framtiden och då inte 

bara arbeten inom säljbranschen. Det är många företag som eftertraktar personer med 

erfarenhet av kundbemötande. 

Kalle anser framförallt att man utvecklas socialt på arbetsplatsen eftersom man träffar så 

många olika människor i säljbranschen. Dessa människor blir också en form av kontaktnät 

som kan vara användbart att ha om man skulle vilja byta arbete i framtiden. Kalle nämner så 

kallade ”headhunters” som söker kompetenta säljare som redan arbetar i butik. Kalle har tänkt 

stanna kvar i företaget han arbetar för, men vilken position och plats det blir framöver har han 

inte bestämt. Att studera är också alltid ett alternativ menar Kalle, men i nuläget vill han 

fortsätta i företaget då han trivs så bra. Butiken han arbetar i har även förmåner i form av 
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personalrabatt. Detta är dock inte något som Kalle lägger så stor vikt vid, utan bara något som 

finns tillgängligt. 

Kalle tror att ungdomar har en mer förstående syn gentemot denna typ av arbete än vad äldre 

har. Äldre personer, menar Kalle, har svårt att se en karriär inom försäljningsyrken. Inte för 

att de har något emot arbetet i sig, utan för att de ser arbetsplatsen som diffus och hellre söker 

sig till något mer kvalificerat. Unga däremot ser arbetet som en karriärmöjlighet och tror att 

man kan komma långt inom företaget om man presterar. Kalle har själv redan avancerat till en 

högre position i företaget, vilket inte var tanken från början. Han ser det därför absolut som en 

möjlighet för andra inom branschen att göra detsamma. Uppskattar man sitt arbete och blir 

erbjuden avancering inom företaget är det något man bör tacka ja till. 

”Från början var inte tanken att göra karriär, men när chansen kom så tog jag den med hela armen. 

Det var ett jobb för att få pengar till hyra och mat när jag började. Men när man sen ser 

möjligheten och man tycker det är roligt det man gör, är det dumt att inte ta den. Jag började som 

säljare och nu är jag butikschef vilket bevisar att det man vill kan man få till, vilket jag inte trodde 

från början.” 

Kalle genomgick dels en introduktionsvecka i butiken när han började på arbetsplatsen samt 

ett talangprogram senare för att bli befordrad till butikschef på arbetsplatsen. 

Talangprogrammet bestod utav kurser samt att Kalle fick följa en mentor under ett års tid för 

att lära sig de arbetsuppgifter som en butikschef har. Kalle skulle gärna se mer utbildning 

inom hans nuvarande position, såsom hur man sköter de fackliga delarna samt hur man 

upprättar arbetsscheman för arbetskollegor. Detta är något han inte blivit erbjuden via 

företaget. Att endast arbeta som säljare i butiken kräver inte någon utökad kompetens ifrån 

företaget. Den introduktion och de medföljande kurserna omfamnar tillräcklig kunskap för det 

området. Detta kan dock vara aktuellt för andra, men ingenting han själv kände sig i behov av. 

Många som arbetar i butiken stannar oftast bara något år eller över en sommar för att få en 

extra inkomst. Skälen till detta tror Kalle handlar om trivsel samt den ekonomiska aspekten. 

Trivseln benämner han med att olika personer passar in på olika arbeten. Säljararbetet kan 

vara ett väldigt påfrestande arbete på den sociala fronten och passar kanske inte alla.  

”Vissa är mer teoretiskt lagda och vissa är olika duktiga på det sociala. Just för säljare är det 

väldigt ont om heltidstjänster. Det är svårt att hanka sig fram på en timanställning så vissa kanske 

måste ha flera jobb. Det kan vara ont om timmar för att få ihop en stadig inkomst, men jag tror det 

handlar mycket om den låga lönen men mest hur man trivs. Jag tror ungdomar tycker att 

butiksjobb är helt okej, lite nischat." 
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Maja – Hotellreceptionist  

 

Maja är 22 år och arbetar som receptionist på ett hotell. Där har hon arbetat i snart ett års tid 

med en heltidsanställning. Hennes månadslön ligger på omkring 17 000 kr. Tjänsten på 

hotellet fick hon via en kontaktperson som bidrog till att Maja fick komma på arbetsintervju, 

vilket därmed ledde till anställning. Maja har från början en gymnasieutbildning med estetisk 

inriktning. Tidigare har hon också arbetat på ett annat hotell, även där som receptionist i 

entrén. Hon har även arbetat som telefonförsäljare, men det sa hon upp sig ifrån på grund av 

att hon inte trivdes på arbetsplatsen. Maja har hittills aldrig varit arbetslös, vilket hon 

uppskattar då hon hört via media att arbetslösheten bland ungdomar är ett stort problem i 

samhället. 

Maja ser inga direkta likheter mellan den nuvarande och de tidigare arbetsplatserna hon haft, 

förutom det generella arbetet som görs på ett hotell, men tillägger ändå att olika hotell sköts 

på olika sätt. Maja tycker det är en utvecklande arbetsplats i och med att man möter så många 

olika människor och lär sig att hantera olika situationer som kan uppstå inom hotellbranschen. 

Hon berättar att hon trivs väldigt bra på sin arbetsplats och på grund av detta drömmer om att 

göra karriär på företaget. Maja tror absolut det är en möjlighet för henne att avancera på 

arbetsplatsen då hon varit med ända sedan hotellet startades. Därmed har hon byggt upp ett 

starkt socialt band till sina kollegor och chefer vilket antagligen ökar chanserna att avancera 

högre. Hennes mål är att få en mer ansvarstagande position på arbetsplatsen. Helst skulle hon 

vilja bli hotellets ägare, men detta ser hon som svåruppnåeligt. 

Förmånerna som finns på Majas arbetsplats är gratis mat under arbetstid och tillgång till 

hotellets spa och gym. Arbetsförmånerna är något som Maja värderar högt då det underlättar i 

vardagen att t ex inte behöva ta med sig matlåda vilket också bidrar till mindre utgifter för 

Maja. 

Maja ser verkligen sitt arbete som en merit inför framtida arbeten. Andra arbetsgivare vet hur 

mycket ansvar en receptionist har, allt ifrån administrativa uppgifter till professionellt 

kundbemötande. Därmed anser hon att hennes arbete är en form av språngbräda till 

arbetsmarknaden. Receptionist är generellt sett ett eftertraktat arbete menar Maja. Förutom de 

traditionella arbetsuppgifterna i receptionen hjälper Maja ibland till i exempelvis köket eller 
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med serveringen. Det kan vara användbara meriter i andra arbeten. I framtiden har Maja som 

tidigare nämnts tänkt stanna kvar på arbetsplatsen och förhoppningsvis avancera. Innan hon 

fick tjänsten hade hon planer på att studera, men efter att hon började på arbetsplatsen 

ändrades detta. Då både arbetskollegor och gäster förgyller hennes arbetsdagar fick hon viljan 

att stanna kvar på arbetsplatsen. Skulle det däremot ske förändringar i ledningen eller bland 

personalen som leder till en mindre utvecklande arbetsplats vet Maja däremot inte om hon 

skulle vilja fortsätta att arbeta kvar på hotellet. 

”Just nu vill jag vara kvar här. Jag tänkte plugga innan men sen jag började här ville jag stanna. 

Personalen är som en familj och jag har varit med sen start så det är extra kul just på grund av det. 

Vi har väldigt härliga gäster o kollegor! Skulle jag sluta så skulle det vara om det sker stora 

förändringar bland personalen eller ledningen, som gör att man börjar misstrivas och inte känner 

att man utvecklas längre eller står kvar på samma ställe.” 

Maja tror att lönen är den stora anledningen till varför många väljer att sluta i denna typ av 

arbete då lönen inte är avsevärt hög bland receptionister. Även arbetstiderna kan vara 

problematiska då det ofta handlar om väldigt varierande arbetstider och inte alltid 

förbestämda dagar. I och med att Maja redan sen tidigare kunde hantera datorprogrammet 

som används på hotellet behövdes det inte någon introduktionsutbildning på arbetsplatsen.  

Maja skulle gärna se mer utbildning via arbetsplatsen då det ökar ens kompetens vilket skulle 

kunna leda till ett bredare ansvar på arbetsplatsen. Om kompetensen är högre hos de anställda 

kan de både minska antalet personal och underlätta för cheferna. 

”Det skadar inte att få mer utbildningar just för att man ska få högre kompetens. Då kan man göra 

mer, korta ner på annan personal och underlätta för cheferna.” 

Genomsnittsåldern på hotellet ligger på omkring 26 år. Maja tror att det beror på att cheferna 

på företaget är unga och därmed kanske inte vill anställa folk som är äldre än de själva. 

Tjänsterna som hotellet erbjuder såsom receptionist eller servitris lockar enligt Maja yngre 

arbetssökande då det ofta inte behövs någon tidigare utbildning eller erfarenhet. Många på 

hotellet där Maja arbetar har höga ambitioner och tanken för flera är nog att försöka avancera 

inom företaget. Vissa anställda har det dock bara som ett extraarbete för att få en extra 

inkomst då de exempelvis studerar. Maja tror att äldre personer har en mer negativ syn 

gentemot denna typ av arbeten än vad ungdomar har. Detta kan exempelvis bero på att de inte 

ser det som ett tillräckligt kvalificerat arbete medan ungdomar mest uppskattar att de inte är 

arbetslösa.  
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Hans – Elektronikbutik 

 

Hans är 21 år gammal och arbetar i samma elektronikbutik som intervjupersonen Anna. Hans 

har arbetat tre år på arbetsplatsen där han har en heltidsanställning med en genomsnittslön på 

17 000 kr i månaden. Utbildningsmässigt har Hans en gymnasieutbildning med inriktning 

nätverksteknik. Tidigare har Hans inte haft några andra arbeten utan har endast praktiserat på 

ett café. Likheten mellan praktikplatsen och den nuvarande arbetsplatsen är enligt Hans endast 

kundkontakten. Hans har hittills aldrig varit arbetslös utan blev erbjuden arbetet i 

elektronikbutiken redan två veckor innan han avslutade gymnasiet. Tjänsten sökte han via 

webbtjänsten ”Platsbanken” som drivs utav arbetsförmedlingen.  

På Hans arbetsplats ligger genomsnittsåldern bland säljarna omkring 20-21 år. Detta betyder 

att många som arbetar i butiken är förhållandevis unga, vilket Hans tror beror på att flera unga 

gärna har tjänsten som ett tillfälligt arbete eller ett deltidsarbete vid sidan av studierna. 

Ungdomar, till skillnad från äldre, har dock en annan syn gentemot denna typ av arbete menar 

Hans. Detta visas av kundbemötandet Hans får i butikens kassa. Äldre visar generellt en mer 

positiv inställning till arbetet och ser helheten i arbetet. 

Den utbildning Hans har fått via arbetsplatsen är en veckas introduktion på huvudkontoret 

samt löpande utbildning om produktinformation en gång i veckan via webben. Hans är nöjd 

med detta och tror inte att det behövs någon ytterligare utbildning för att kunna arbeta som 

säljare i butiken. Han menar att det hade varit bra om fler butiker tog efter att ha en löpande 

utbildning om sitt produktsortiment likt den på Hans arbetsplats. Det är nämligen alltid bra 

om säljare kan mycket om butikens produkter. 

Hans har, precis som Lena på elektronikbutiken, arbetsförmåner såsom personalrabatt och 

tillgång till olika evenemang och kurser i Stockholm. Hans uppskattar att all information 

gällande förmåner kontinuerligt mejlas ut till de anställda inom företaget. I nuläget är Hans 

tanke att stanna kvar på arbetsplatsen med förhoppning om att avancera inom företaget. 

Tidigare var hans plan att börja studera, men efter att ha arbetat en tid i butiken har detta 

ändrats och känns inte längre relevant. Att många väljer att sluta i denna typ av arbete tror 

Hans beror på väldigt individuella orsaker. Flera anser nog att handel inte är en tillräckligt 

utvecklande bransch och söker sig istället vidare till någon annan arbetsplats eller väljer att 

börja studera. Att avancera inom ett företag lockar inte alla tror Hans. 
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Att göra karriär på sin arbetsplats ser Hans absolut som en möjlighet. Detta är något som Hans 

har planerat att göra ända sedan arbetsintervjun, då chefen berättade att han själv hade startat i 

Hans position och sedan så småningom avancerat till chef. Detta såg Hans som väldigt 

inspirerande. Chefen gjorde dessutom denna karriärklättring till chefspositionen endast efter 

att ha arbetat i butiken under 1,5 år. Chefens exempel stärker möjligheten att snabbt kunna 

avancera inom företaget anser Hans. 

Hans trivs mycket bra med sina arbetskollegor och arbetar också väldigt nära de som sitter 

högre upp i företaget. Därmed tror han att han har bra referenser för en framtida 

arbetsmarknad ifall han skulle välja att söka sig vidare till ett annat arbete. Att butiken 

fokuserar mer på service än själva säljaspekten tror Hans gör sitt arbete mer betydelsefullt för 

att etablera sig på arbetsmarknaden. Hans vill också tro att ha flera års erfarenhet från samma 

arbetsplats under en längre tid väger högre än att ha flera arbetsplatser på sitt CV som är 

under kortare perioder. 

”Jag trivs mycket bra och jobbar rätt nära dem som jobbar över mig så man kan få bra referenser. 

Även i andra branscher än säljarbeten blir vi kompetenta då vi inriktar oss mer på service än själva 

säljandet. Det höjer värdet också att man har varit kvar på samma arbetsplats länge, än att bara ha 

haft ströjobb.” 

Hans berättar att han har utvecklats på sin arbetsplats, både som person och inom tjänsten. 

Han har till exempel blivit en mer utåtriktad person till skillnad från tidigare då han snarare 

såg sig själv som introvert. Eftersom arbetsplatsen har fått Hans att bli mer social har han nu 

ett bättre kundbemötande samt har lättare att börja prata med nya människor. Även om Hans 

har bra referenser från arbetsplatsen tror han ändå att det krävs mer än ett bra kontaktnät på en 

framtida arbetsmarknad. Att någon från en tidigare arbetsplats i framtiden skulle kunna leda 

honom till ett annat arbete är inget Hans förlitar sig på. Hans tror istället att det är viktigare att 

man under en arbetsintervju kan motivera hur man utvecklats genom tidigare 

arbetserfarenheter och hur man kan tillämpa detta på den nya arbetsplatsen. 

 

Kajsa – Klädbutik 

Kajsa är 20 år gammal och arbetar i en klädbutik. Där har hon arbetat i snart sex månader 

under en provanställning med en genomsnittslön på 15 000 kr i månaden. Tidigare har Kajsa 

både arbetat inom hotell och restaurang samt i en annan klädbutik. Likheterna mellan 

nuvarande och tidigare arbetsplatser är service gentemot kunder och hur man sköter en kassa. 
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Innan Kajsa kom ut i arbetslivet studerade hon på ett gymnasium med estetisk inriktning samt 

gick en ettårig musikutbildning på folkhögskola. Hon har endast varit arbetssökande som 

högst 2 månader i rad av 6 månader totalt. Detta är dock inget som bekymrat henne eftersom 

arbetslösheten varit under så korta perioder. Kajsa fick tjänsten som säljare efter att hon 

lämnade sitt CV i butiken och därefter fick komma på intervju. 

Att avancera inom företaget är en möjlighet på Kajsas arbetsplats. Avanceringen skulle i så 

fall leda till butikschef eller utökade arbetstimmar i butiken. Dock är detta enligt Kajsa inte 

värt den mödan som krävs, då lönen inte skulle öka något avsevärt. Avancera var något som 

Kajsa tidigare ville men efter ett antal månader i butiken har hon ändrat sig gällande detta. 

Detta beror främst på att hon inte är nöjd med hur cheferna på arbetsplatsen behandlar henne 

och hon berättar att hon har haft liknande problem på tidigare arbetsplatser. Hon tycker att 

företaget utnyttjar henne gällande obekväma arbetstider samt lönemässigt. Kajsa anser att 

cheferna utnyttjar den stora efterfrågan som finns om att få arbeta i butik som "hot" mot de 

anställda då de lätt kan bli utbytta mot någon annan ifall de inte presterar eller ställer upp på 

arbetstiderna. Detta tror också Kajsa är anledningen till att genomsnittsåldern på arbetsplatsen 

är så låg. Genomsnittsåldern ligger bara på omkring 21 år.  Hon tror det kan bero på att 

arbetsgivarna hellre anställer ungdomar då de kanske inte vågar säga ifrån i samma grad som 

äldre angående dåliga anställningsvillkor. Kajsa kommer inom en snar framtid att säga upp 

sig från arbetsplatsen och istället söka andra arbeten inom sälj, då hon trots allt vill arbeta 

inom samma bransch. Utöver detta har hon också sökt högskoleutbildningar med anledningen 

att hon vill ”hålla dörrarna öppna” ifall hon skulle vilja studera istället. 

Utbildningsmässigt har Kajsa haft en dags introduktion på arbetsplatsen i form av hantering 

av kassan i butiken. Företaget har även så kallade ”säljkvällar” en gång i halvåret där säljarna 

får information om produktsortimentet samt olika tips på hur man kan optimera sin 

säljförmåga. Hon tycker inte att det utöver detta behövs någon mer form av utbildning för att 

kunna arbeta som säljare i butiken. Även om hon inte har planerat att arbeta kvar hoppas hon 

ändå att företaget kommer att erbjuda mer kompetenshöjande utbildningar, så att hon i 

framtiden kan öka sina chanser till att få mer kvalificerade arbeten.  

Kajsa tycker att hon har utvecklats på sin arbetsplats. Hon har nu har ett starkare 

kundbemötande samt samarbetar bättre med kollegor och chefer för att få arbetsplatsen att 

fungera. Hon berättar att hon i arbetet möter många människor och lär sig framförallt att 
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arbeta i grupp, vilket är eftertraktade egenskaper på arbetsmarknaden. Även kontaktnätet man 

bygger upp på arbetsplatsen är gynnande för framtiden.  

Kajsa tror inte att synen på hennes arbete beror på ålder eller generation. Kajsa berättar att det 

istället finns två olika grupper av unga och äldre. Den ena delen har en positiv syn till att 

avancera på arbetsmarknaden via arbetserfarenheter trots att man saknar universitets- eller 

högskoleutbildning. Den andra delen ser istället ner på människor som saknar högre 

utbildning. Kajsa tror att vilken syn man har beror på vilken samhällsklass man tillhör snarare 

än ålder. 

”Jag tror det finns två grupper av unga och äldre. Det finns de som beundrar att man arbetar sig 

upp genom att kämpa sig fram och att man inte behöver utbildning. Den andra gruppen säger att 

om man inte har utbildning är man värdelös. Tror det är mera en klassgrej än en åldersgrej” 

()Det framkommer  blandade åsikter om hur intervjupersonerna värderar och definierar sina 

arbeten. Samtliga beskriver dock sina arbeten som gynnande till en personlig utveckling och 

att arbetsplatsen kan ses som en viktig merit för en framtida arbetsmarknad. Det intressanta 

blir nu att i analysdelen jämföra intervjupersonernas åsikter till tidigare teorier, statistik och 

vetenskapliga artiklar inom ämnet. 
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Analys  

I min analysdel kommer jag att koppla samman mitt resultat, alltså det empiriska materialet, 

med de teorier jag har använt. 

Kompetensen utifrån arbetsplatsen 

De ungdomar, och i vissa fall unga vuxna, som intervjuats talar om faktorer som tyder på att 

deras arbete bidrar till kompetens. I Bounds & Lins (2013) artikel beskriver de hur individen 

kan uppnå kompetens på sin arbetsplats. De berättar att individen inte ska se kompetens som 

ett mål man strävar efter på arbetsplatsen, utan istället som en kontinuerlig process av 

utveckling. Annars kan det arbete individen utför begränsas och simplifieras. Detta kan 

relateras till intervjupersonernas sätt att definiera sitt arbete som utvecklande. Samtliga av 

intervjupersonerna definierade aspekter från sina arbeten som bidragande till sin utveckling. 

Detta kunde vara allt ifrån att lära sig att arbeta i en grupp till att få ökad förståelse för hur 

man kan hantera olika sociala situationer på en arbetsplats. Denna vetskap om den ständiga 

utvecklingen på arbetsplatsen går att sätta in i ett sammanhang där kompetens inte är ett mål 

för mina intervjupersoner utan istället att det är en ständigt utvecklande del av arbetet.  

Fortsättningsvis menar Bound & Lin (2013) att kompetensen som uppkommer från arbetet 

både ska ses på en individuell och kollektiv nivå. Ett flertal av mina intervjupersoner nämner 

att de genom arbetet blivit bättre på att arbeta i grupp. Lena berättar exempelvis att när hon 

först började på arbetsplatsen arbetade hon mest för egen vinning, men att detta med tiden har 

ändrats till att hon nu tillsammans med sina arbetskollegor arbetar för att företaget ska gå bra 

och växa. Det är något som kan ses som en sorts kollektiv kompetens. 

I artikeln  beskrivs också att deltagande i företagets arbetsmoment leder till en utökad 

kunskap som sedan förstärks vid fortsatt utövning. Samtliga intervjupersoner bekräftar detta i 

form av berättelser om hur deras primära arbetsuppgifter har förbättrats med tiden på 

arbetsplatsen. Flera nämner till exempel den utveckling som har skett i det sociala. Hans 

uppger att när han först började arbeta i butiken så var han en rätt så introvert person. Genom 

att ständigt möta nya kunder i butiken har det lett till att han blivit en mer social och utåtriktad 

person. En annan aspekt utifrån att utföra sina primära arbetsuppgifter är att de med tiden inte 

uppfattas som utvecklande. Anna berättar att hon inte längre känner att hon utvecklas på 

arbetsplatsen utan i nuläget istället "står och trampar". Detta beror troligtvis på att hon utfört 

liknande arbetsuppgifter under en så lång tid att hon inte längre anser momenten som 
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utvecklande. Samtidigt som att sättet hon utför arbetsuppgifterna, relaterat till artikeln, 

uppnått en mycket högre grad av utförandet. 

Den kompetens som lärs ut på arbetsplatsen ska enligt Bound och Lin (2013) också stärkas 

genom interaktionen mellan överordnad och anställda, vilket går att jämföra med den 

introduktion samtliga intervjupersoner genomgått, om vi bortser från Maja. Introduktionen på 

arbetsplatsen blir den första interaktionen mellan överordnad och anställd, detta i syfte att lära 

den anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Intervjupersonerna som hade en nära relation till 

sina chefer värderade detta högt. Hans berättar att han trivs bra med sina arbetskollegor och 

arbetar nära dem som har en högre position i företaget. På grund av detta blir interaktionen 

med överordnade mer på daglig basis vilket enligt denna teori skulle bidra positivt till Hans 

kompetens. 

I Molleman & Vegts (2007) artikel påstår de att många väljer att bortse från effekten av den 

övergripande kompetensutveckling ett arbete medför. De menar att man inte bara ska se 

kompetensen inom det område arbetet genomförts i. En bredare erfarenhet av arbetet leder 

också till en utökad arbetskompetens. Som tidigare nämnts nämner mina intervjupersoner 

flera aspekter från deras arbeten som bidrar till kompetens. I min intervju med Anna berättar 

hon att det är ett hårt arbete att arbeta i restaurangbranschen. Det är påfrestande men arbetet 

har samtidigt lett till stor kunskap om hur olika situationer kan hanteras. Dessa erfarenheter 

kan då bli användbara inom flera olika arbeten. Det är därför viktigt att man inte frånser från 

den övergripande kompetensen som går att utveckla i okvalificerade arbeten. 

Fortsättningsvis berättar Molleman och Vegt (2007) om betydelsen av kompetens utifrån hur 

en nyanställd definieras på arbetsplatsen. De antyder att mottagandet och den roll som den 

nyanställda får på arbetsplatsen kan påverka den framtida prestationen för den nyanställda. På 

Kajsas arbetsplats berättar hon att cheferna utnyttjar den stora efterfrågan som finns om att få 

arbeta i butiken som ett "hot" mot de anställda. De kan lätt bli utbytta mot någon annan ifall 

de inte presterar eller ställer upp. Kajsa blir därmed indirekt tilldelad en lågt rankat roll på 

arbetsplatsen, då hon lätt kan bli ersatt. I och med detta känner nog Kajsa en oro för att mista 

sin tjänst. Hennes prestation på arbetsplatsen blir då troligtvis sämre, då motivationen blir 

lägre utav att de inte värdesätter hennes anställning.  

Wang & Haggerty (2011) säger att individuell kompetens är kontextbaserat. Man kan i olika 

sammanhang behöva olika typer av kompetenser såsom färdigheter, motivation och 

erfarenheter. Majoriteten av intervjupersonerna hade inte någon högre utbildning men hade 
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fått anställning på arbetsplatserna i alla fall. Detta beror troligtvis på att precis som nämnts 

tidigare att de ändå hade "rätt" typ av kompetens i den kontexten, det vill säga vad tjänsten 

innefattade. Beroende på arbetsplats värderas olika typer av kompetenser olika. Vilken 

kompetens som behövs för att göra ett bra arbete på arbetsplatsen kan därmed skilja sig åt. 

Inom okvalificerade arbeten är inte utbildning lika relevant, precis som i intervjupersonernas 

arbeten. Det läggs exempelvis större vikt vid sociala färdigheter, driv och vad man arbetat 

med innan. Exempelvis kan Majas tidigare anställning som receptionist bidragit till att hon 

fick sin nuvarande receptionisttjänst. 

Wang och Haggerty (2011) beskriver hur man uppnår kompetens på ett annat sätt än vad 

Bound och Lin (2013) gör. De ser istället kompetens som något man vill uppnå och nämner 

inte den kontinuerliga utvecklingen av kompetens. Utifrån detta påstående bortser man från 

den vardagliga utvecklingen utav kompetens som Bound och Lin (2013) nämner. Inom 

okvalificerade arbeten kan målen på arbetsplatsen inte vara det viktigaste avseendet utan 

istället betonas det att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Att avklara sina arbetsuppgifter kan 

självklart också ses som ett mål i vardagen eller att man har ett mål-tänkande som att man 

exempelvis ska sälja ett visst antal produkter under dagen. Teorierna säger lite emot varandra 

och det är svårt och säga vilken som är den mest korrekta, men både fyller en funktion i att 

uppnå kompetens. 

 

Validering 

Samtliga intervjupersoner kunde mer eller mindre definiera sin kompetens utifrån arbetet på 

arbetsplatsen. Då alla intervjupersonernas arbeten innefattade kundbemötande var detta, enligt 

dem själva, den högst värderade egenskapen deras arbetsplats hade bidragit med. Även 

erfarenheter som hur man ska arbeta i en arbetsgrupp eller att den sociala kompetensen har 

förstärkts med tiden på arbetsplatsen, nämndes av flera. Kompetensen från arbetsplatsen, det 

vill säga vad de ansåg vara bidragande kunskaper och erfarenheter från deras arbete, var dock 

något som några av intervjupersonerna först hade svårt att definiera. Samtliga 

intervjupersoner värderade sina nuvarande arbeten som en merit till en framtida 

arbetsmarknad. Att erfarenheten ifrån arbetsplatsen kommer att följa med när man avancerar 

inom det nuvarande företaget eller som en framtida referens om man väljer att söka en annan 

tjänst.  
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Arbetsgivare tenderar enligt Berglund (2010) att validera sina anställda utifrån den utbildning 

de blivit tilldelade av organisationen. Enligt mina intervjupersoner har utbildningsaspekten på 

arbetsplatsen i många fall varit låg. Detta skiljer sig åt bland intervjupersonerna men 

utbildningen tenderar att omfattas av en kortare introduktion på arbetsplatsen för att sedan låta 

de nyanställda "klara sig själva". Detta omfattar dock inte alla intervjupersoner. Lena och 

Hans har exempelvis utbildningar veckovis om produktsortimentet i deras butik. Detta gällde 

också Kajsa även om det inte var lika regelbundet. Om Berglunds (2010) teori stämmer att 

arbetsgivare håller den större delen av de anställdas kompetens inom företaget, kan det leda 

till bekymmer för personer inom okvalificerade arbeten för en etablering på framtida 

arbetsmarknad. Deras mer sociala eller möjliga ledarskapsförmågor kommer inte fram i 

samma grad som vilken utbildning de fått genom arbetsplatsen. Detta kan vara en av 

anledningarna till att samtliga utav intervjupersonerna skulle vilja ha mer utbildning på 

arbetsplatsen, för att kunna uppvisa denna för en framtida arbetsmarknad. Kajsa berättar att 

hon gärna hade sett mer kompetenshöjande utbildningar för att öka sina chanser att i 

framtiden få mer kvalificerade arbeten. Därmed finns en medvetenhet bland 

intervjupersonerna om kraven på arbetsmarknaden i form av högre kompetens och 

följaktligen en önskan om att uppnå den på den nuvarande arbetsplatsen. 

En annan aspekt som bland annat Kalle nämner är att kunderna i butiken också blir en form av 

kontaktnät som kan vara viktiga i framtiden. Detta kan då också ses som en referens för en 

framtida arbetsmarknad. Kunden har troligtvis upplevt personalen, i detta fall Kalle, som en 

kompetent arbetare och därmed gjort en form av validering utav honom utifrån deras möte i 

butiken. Då Berglund (2010) mestadels refererar till personens egna arbetsgivares sätt att 

definiera kompetens, ska man inte bortse från att andra arbetsgivare också kan värva personer 

vid möten på andra arbetsplatser. 

För att bortse validering utifrån en arbetsgivares perspektiv, kan man också göra en egen sorts 

validering utifrån sina egna kunskaper och kompetens från en tidigare arbetsplats. Hans 

berättar att han inte förlitar sig på tidigare referenser när han tänkt avancera på 

arbetsmarknaden. Istället menar Hans att det är viktigare att själv kunna motivera den 

utveckling och kunskap man har från tidigare arbetsplatser och hur man tillämpar det på den 

nya tjänsten man söker. Detta blir ett sätt att "ta saken i egna händer" och därmed försäkra sig 

om att ens viktigaste egenskaper kommer fram på arbetsintervjun. För att fortsätta 

resonemanget om att ta ett eget ansvar i validering så skulle nog flera arbetstagare tjäna på att 
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be sina överordnade om ett rekommendationsbrev eller ett mer detaljerat arbetsintyg när de 

vill byta tjänst. Detta skulle kunna fungera som en sorts skriftlig validering. På en 

arbetsintervju skulle detta framhäva en mer trovärdig bedömning av ens kompetens än om 

man istället själv berättar om sina kunskaper och erfarenheter från tidigare arbetsplatser. 

Orsaken till att arbetsgivare inte gärna väljer att dela ut sådana arbetsintyg eller 

rekommendationsbrev skulle enligt Berglund (2010) kunna bero på att arbetsgivare tenderar 

att validera sina anställda med en viss försiktighet. De vill akta sig för att synliggöra de 

anställdas kunskaper utifrån en risk att de kräver högre löner eller byter arbete.  

 

Attityder och värderingar 

Samtliga av intervjupersonerna har inte det arbetet de utbildade sig till och här hänvisar jag 

mestadels till deras gymnasieutbildning. Detta kan bero på att deras arbeten är okvalificerade 

och inte kräver någon avsevärd tidigare utbildning. Därför har de just sökt dessa arbeten. 

Intressant nog är ändå majoriteten relativt nöjda med sina arbeten. Enligt rapporten De kallar 

oss unga (2013)  är ungdomar med mindre kvalificerade arbeten än vad deras utbildning 

motsvarar, generellt sett mer missnöjda med sina arbeten. Bland intervjupersonerna i min 

studie uppskattar samtliga sina arbeten av olika skäl. Detta kan bero på att intervjupersonerna 

inte har någon högre utbildning än gymnasienivå, om vi bortser från Annas år på universitetet. 

På grund av detta känner de nog inte att de har ett mindre kvalificerat arbete än vad deras 

utbildning motsvarar. Detta skulle kunna förklara varför nästan alla var nöjda och inte 

missnöjda med sina arbetsplatser. Dock vet man inte om de skulle uppskatta sina arbeten mer 

om de till exempel arbetade med något mer likt deras inriktning/utbildning på gymnasiet.  

Det var av olika anledningar intervjupersonerna valde att stanna kvar på den nuvarande 

arbetsplatsen men en ständigt återkommande faktor var att trivseln med deras arbetskollegor 

var så hög. Anna exempelvis, berättar att hon känner en stor gemenskap med sina 

arbetskollegor och att det är den stora anledningen till att hon har stannat kvar på 

arbetsplatsen så länge som hon har gjort. Arbetskamraterna är enligt Ungdomsstyrelsen 

(2003) den högst värderande egenskapen på en arbetsplats utifrån deras undersökning, båda 

bland unga och äldre personer. Detta visade sig också vara en egenskap som mina 

intervjupersoner värderade högt. Flera utav intervjupersonerna nämnde att kollegerna på 

arbetsplatsen var en anledning till att de ville stanna kvar och avancera på arbetsplatsen. Det 

är förståeligt då det är de personerna man spenderar en stor del av sin vardag med. Den 
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personen som inte trivdes på sin arbetsplats var Kajsa. Hon upplevde att cheferna på hennes 

arbetsplats utnyttjade sina anställda och misstrivdes på grund av detta. Att ha en bra chef på 

arbetsplatsen rankas också väldigt högt bland ungdomar. Kajsa ser den dåliga relationen med 

chefen som en avgörande faktor till att sluta på arbetsplatsen. Detta kan visa på hur viktig bara 

en utav flera egenskaper kan vara på en arbetsplats. Eftersom Kajsa kände sig nöjd med de 

andra egenskaperna som värderades högt i studien från De kallar oss unga (2003) visar detta 

på att det ibland inte alltid räcker. Resterande egenskaper kan inte alltid väga upp för en 

bristande egenskap. 

För att fortsätta relatera intervjupersonerna till studien som Ungdomsstyrelsen (2003) 

genomfört så visar den att egenskapen "att det finns en framtid inom yrket", värderas högt 

bland ungdomar. Samtliga av intervjupersonerna påstod att det gick att avancera på 

arbetsplatsen. Detta uppfattades också som en av de stora motivationerna till att fortsätta på 

arbetsplatsen. Hans berättar att han har planerat att avancera inom företaget ända sedan den 

nuvarande tjänstens arbetsintervju. Under  intervjun framkom att  det fanns en möjlighet för 

avancemang inom företaget i och med att den som intervjuade honom själv hade gjort en 

avancering från den tjänsten Hans sökte, till att sedan bli butikschef. Detta kan antas   handlar 

om en annan högt värderad egenskap enligt studien, det vill säga att det finns en möjlighet till 

personlig utveckling. Om man avancerar på en arbetsplats brukar detta ofta leda till större 

ansvar och därmed fler komplexa arbetsuppgifter. Utförandet av dessa komplexa uppgifter 

kan då leda till en sorts personlig utveckling på arbetsplatsen och man känner att arbetet 

bidrar till detta. Detta förklarar också varför Anna inte längre tänker fortsätta på arbetsplatsen. 

Hon har insett att det inte går att avancera högre på arbetsplatsen än vad hon redan har gjort. 

Hon uppskattade arbetet mer tidigare då det fanns en karriärmöjlighet, men då den enligt 

henne redan är uppnådd vill hon söka sig vidare på arbetsmarknaden.  

Den största orsaken till att intervjupersonerna tror att många väljer att sluta inom 

okvalificerade arbeten beror på lönen. Flertalet av intervjupersonerna nämner den låga lönen 

på sin nuvarande tjänst, och att lönen inte heller ökar avsevärt vid avancemang, som den mest 

avgörande faktorn till att människor väljer att sluta från okvalificerade arbeten. Den enda av 

intervjupersonerna som inte nämner detta, är Hans, som istället tror att det är 

väldigtindividuellt varför man väljer att sluta. Lönen är intressant nog, enligt vad 

Ungdomsstyrelsen (2003) studie säger om andras undersökningar, en allt mer avgörande 

egenskap i arbetet bland ungdomar. Detta kan vara svårt att förstå då deras studie ändå 
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uppvisar att flera andra egenskaper värderas högre. Att lönen har så stor betydelse kan grunda 

sig i Giddens (2007) teori om att pengar anses vara den viktigaste aspekten för att kunna klara 

vardagen och uppfylla sina behov. Anledningen till att många av intervjupersonerna sökt sig 

till sina nuvarande arbeten berodde just på att de behövde en inkomst. Över tiden har dock 

detta ändrats då flera antagligen kommit till en insikt att även om arbetet ger en inkomst så 

motsvarar inte lönen det arbete man utför.  

I boken De kallar oss unga (2003) beskriver Ingrid Bohlin et al. (2003) arbetslösheten som en 

stor oro bland ungdomar. Den är särskilt stor bland dem som inte har kvalificerade arbeten, 

samt att ju lägre utbildning man har desto större oro uppvisar man för att bli arbetslös. De 

flesta av intervjupersonerna i min studie hade inte varit arbetslösa någon längre tid. De 

uttryckte heller inte någon oro för att bli det i framtiden. Dock kanske deras oro för 

arbetslöshet var något underliggande. Flera av intervjupersonerna pratade om att de ville 

försöka avancera på arbetsplatsen och detta kan nog vara på grund av de vill "säkra" sin plats 

på företaget mer. Har man en högre post är man nog svårare att bli utbytt eller bli en del av 

"slit och släng" -kulturen som Giddens (2007) nämner existerar inom många företag. 

Ytterligare något som indirekt tyder på att intervjupersonerna kan känna oro för att bli 

arbetslösa kan vara att det medför en risk att säga upp sig innan man har skaffat en annan 

tjänst. Rädslan för att bli kvar som arbetslös är nog stor så därför väljer nog många att 

fortsätta på samma arbetsplats och istället som tidigare nämnt försöka avancera inom 

företaget. 

I Giddens (2007) nämnda "slit och släng" -kultur  där idén om en livslång anställning är ett 

önsketänkande, ligger det nog mycket i. Kajsa hade själv upplevt detta och stödjer detta 

antagande. Dock är det svårt att hålla med Giddens (2007) påstående om att ungdomar inte 

längre kan räkna med att få fasta anställningar eller någon förutsägbar arbetskarriär på sina 

arbetsplatser. Självklart kan inte alla prov eller timanställningar leda till tillsvidareanställning 

men enligt mina intervjupersoner var det faktiskt flera som hade uppnått just det. Samtliga såg 

även möjligheter till att avancera inom företaget och Kalle hade till och med redan avancerat 

till en chefsposition. Att därför säga att ungdomar inte kan räkna med en förutsägbar 

arbetskarriär på sina arbetsplatser är en aning överdriven generalisering.  
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Diskussion 

 

I diskussionsdelen kommer jag att reflektera och sammanställa problemen som uppstått under 

insamlandet av mitt material samt att ta upp de faktorer som jag tror påverkade de resultat 

jag fick fram. Jag kommer även att bedöma huruvida jag anser att jag har fått svar på frågan 

om hur ungdomar definierar och värderar sina okvalificerade arbeten. Hur var synen på 

arbetsplatsen och vilken funktion fyller de okvalificerade arbetena? Ser ungdomar 

okvalificerade arbeten som en arbetsplats att kunna avancera inom eller som en början till att 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden? Avslutningsvis kommer jag även att ge förslag till 

framtida forskning inom liknande områden samt att ge några sammanfattande slutord.  

 

En nackdel som jag såg med att ha en kvalitativ ansats är att intervjuer är mer tidskrävande för 

intervjupersonerna i jämförelse med om jag exempelvis hade delat ut enkäter. Har man inte 

heller arbetat så länge på sin arbetsplats, kan man uppleva det som obekvämt att fråga sina 

chefer om tillåtelse att ställa upp på en intervju. En annan nackdel med att använda kvalitativa 

intervjuer är att det lämnar mycket tolkningsutrymme. Hade jag istället genomfört studien 

med en kvantitativ ansats hade jag nog inte fått lika omfattande svar av respondenterna. Dock 

hade fördelen varit att ett högre antal personer hade kunnat delta i studien och därmed hade 

jag fått ett mer signifikant och generaliserbart resultat. I slutändan är jag ändå nöjd över mitt 

val av en kvalitativ ansats då denna metod gett ett helt annat djup och medför rikare svar. 

I intervjuerna  fanns det flera delar som i efterhand skulle ha kunnat förbättras. Frågorna om 

intervjupersonernas tidigare arbetsplatser ställdes i min mening, alldeles för tidigt. Istället 

borde dessa frågor ha ställts senare i intervjun, först efter att värderingarna och kompetensen 

klargjorts på den nuvarande arbetsplatsen. Det skulle då vara lättare att kunna jämföra 

arbetsplatserna. Nu blev det istället att de inte hade hunnit definiera sin nuvarande arbetsplats 

innan jag ställde frågor om tidigare arbetsplatser, så jämförelsedelen blev ytterst fåordig. 

Jämförelsen mellan nuvarande och tidigare arbetsplats skulle ha varit mer användbar och gett 

en mer omfattande bild av värderingen av dessa typer av arbetsplatser. Värderingarna av 

arbetsplatserna kanske skiljde sig åt men detta lämnades i så fall ovetandes för mig. 

Valet av intervjupersoner skulle också kunnat ha gjorts annorlunda. I efterhand känner jag att 

jag hade kunnat utforska fler typer av branscher . Istället omfattade intervjupersonernas 

arbetsplatser mestadels servicearbeten. Även om servicearbeten kan vara ett vanligt arbete 
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bland ungdomar som saknar högre utbildning så borde jag ändå också ha letat efter 

intervjupersoner inom exempelvis logistikarbeten. Det hade varit intressant att se hur personer 

med ett mer fysiskt påfrestande arbete, som det ofta kan vara om man arbetar med logistik, ser 

på att avancera inom arbetsplatsen eller på en framtida arbetsmarknad. Även de allt mer 

vanliga telefonistyrkena bland ungdomar, på så kallade callcenter, borde ha varit med i min 

studie. Hade jag haft med fler typer av arbeten hade min studie speglat en större del utav 

arbetsmarknaden inom okvalificerade arbeten. 

Hur länge intervjupersonerna hade arbetat på sin nuvarande arbetsplats var en aspekt jag 

kunde haft i åtanke innan jag genomförde mina intervjuer. Tiden på arbetsplatsen kan vara en 

viktig faktor till hur man värderar sitt arbete. Att ha arbetat en längre tid på samma arbetsplats 

kan leda till att man är mer medveten om möjligheterna till avancemang till skillnad från en 

person som endast arbetat en kortare tid. Resultatet hade kanske blivit annorlunda ifall 

samtliga intervjupersoner hade varit anställda på respektive arbetsplats under lika lång tid så 

det hade varit lättare att jämföra deras åsikter. När intervjupersonernas respektive tid som 

anställd är olika, blir det dock intressant att jämföra om tiden på arbetsplatsen påverkar hur 

man värderar eller definierar sin nuvarande arbetsplats. Vissa av mina intervjupersoner hade 

nämligen redan gjort en form av avancemang på arbetsplatsen. Jag kunde märka att detta till 

viss del påverkande deras definition av okvalificerade arbeten.  

Ett annat område som jag också hade kunnat fördjupa mig inom är intervjupersonernas trivsel 

på sina arbetsplatser. Jag hade ingen specifik fråga om hur de trivdes på arbetsplatsen, även 

om detta ofta framkom genom andra frågor. Det är dock något jag ångrar då jag tror att jag 

hade kunnat få mer omfattande svar om detta. Jag skulle nu i efterhand också ha frågat om det 

fanns några andra faktorer som enligt dem påverkade deras värdering av sin nuvarande 

arbetsplats. Istället så nämndes bara relationen till arbetsplatsen indirekt genom frågan om de 

hade tänkt avancera inom företaget, vilket också kan anses som en tolkning. Jag ångrar även 

att jag inte frågade intervjupersonerna hur de värderade möjligheten att kunna avancera på 

arbetsplatsen. Jag frågade bara om avancera var något de planerade att göra eller om 

möjligheten till avancemang fanns.  

En stor anledning till att intervjupersonerna ville stanna kvar och försöka avancera på sina 

nuvarande arbetsplatser var enligt mig just avsaknaden av högre utbildning via universitet 

eller högskola. De framställda studierna (Bohlin et al., 2003) i teoridelen stärker också 

betydelsen av trivseln på arbetsplatsen gentemot hur arbetet motsvarar personens 
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utbildningsnivå. Då intervjupersonerna i min studie inte hade någon högre utbildning så kan 

deras okvalificerade arbete räknas som motsvarig för deras utbildning. Den enda som 

möjligtvis kan ha sett sig som överkvalificerad för sitt arbete är Lena som hade ett års studier 

vid universitet, vilket också i och för sig kan ha varit en anledning till varför hon ville säga 

upp sig. Jag tror definitivt att resultatet hade sett annorlunda ut ifall fler utav 

intervjupersonerna studerade eller hade studerat på en akademisk nivå. Många väljer troligtvis 

att börja studera just för att få mer kvalificerade arbeten och därmed skulle det inte vara så 

önskvärt att vilja arbeta på en okvalificerad arbetsplats. Dock kan det finnas undantag. 

Studierna kan eller kunde ha varit just för att öka möjligheterna till att lättare kunna avancera 

inom ett okvalificerat arbete med hjälp av sin utökade kompetens. 

Hade jag istället valt att undersöka äldre personers, låt oss säga personer som är 30 år och 

uppåt och deras sätt att definiera och värdera ett okvalificerade arbete antar jag att resultatet 

blivit annorlunda.. Äldre har oftast en längre arbetslivserfarenhet till skillnad från min studies 

intervjupersoner som bara hade några års erfarenhet av att arbeta. I och med en längre 

arbetslivserfarenhet har de troligtvis också varit anställda på fler arbetsplatser. En äldre person 

hade troligtvis kunna bidra mer om den hade erfarenhet från flera olika okvalificerade 

arbetsplatser. Hen hade kanske också haft en annan syn på avancering inom de olika 

arbetsplatserna hen har arbetat på under sitt liv. Äldre personer har också ofta en familj att 

försörja, vilket kan påverka värderingen av ett okvalificerat arbete, då de kan behöva en högre 

inkomst. En studie med äldre personer hade alltså troligtvis inte blivit den samma som med 

ungdomars relation till okvalificerade arbeten. 

Avslutningsvis anser jag att mina frågeställningar har blivit besvarade i min resultats del. 

Mycket i resultatet var inget som direkt förvånade mig. Jag hade nog förväntat mig att det 

skulle finnas blandade värderingar och definitioner mellan intervjupersonerna till 

okvalificerade arbeten. I det stora hela så är jag glatt överraskad till att så många har en sådan 

positiv syn till sina arbeten. Jag trodde att fler skulle se det som just ”genomgångsjobb”, det 

vill säga som ett mer temporärt arbete. Det var intressant att höra att samtliga intervjupersoner 

såg avanceringsmöjlighet inom respektive arbetsplats vilket jag inte trodde var möjligt i lika 

stor utsträckning. Att intervjupersonerna skulle se att de utvecklades på arbetsplatsen var 

något jag såg som ganska självklart men jag trodde inte att intervjupersonerna skulle ha en 

sådan övergripande bild utav sin utveckling. Vilken funktion arbetsplatsen fyllde fanns det 

olika åsikter om bland intervjupersonerna. Samtliga hade från början sett arbetsplatsen som ett 
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temporärt arbete, enbart för att få en inkomst. Detta kom dock att ändras för de flesta varefter 

att de hade arbetat en tid på arbetsplatsen. Alla var i alla fall eniga om att deras arbete var en 

start för en etablering på arbetsmarknaden. 

Framtida forskning 

För framtida forskning inom ämnet okvalificerade arbeten skulle jag rekommendera att ta 

reda på mer bakgrundsfakta om intervjupersonerna. Det finns ett flertal faktorer som kan ha 

påverkat hur man värderar och definierar en arbetsplats. Om en person exempelvis har en 

familj att försörja kanske inte avancemang inom företaget anses som en förstahandsprioritet, 

utan istället värderas främst att ha en stadig inkomst. Andra faktorer som kan påverka är om 

personen fortfarande bor hos sina föräldrar eller om hen har flyttat hemifrån. Precis som 

tidigare nämnts skulle detta också påverka personens utgifter och därmed också kanske hur 

hen värderar sitt arbete.  

Det skulle även kunna vara intressant att intervjua personer på ett och samma företag där en 

del troligtvis redan har gjort en avancemang och andra inte, för att kunna jämföra deras 

värderingar och definitioner av arbetsplatsen. En annan intressant aspekt skulle kunna vara att 

se hur arbetsgivare inom okvalificerade arbeten ser på ungdomarna som arbetstagare. Man 

skulle kunna undersöka arbetsgivares uppfattning på avancemang samt hur de värderar 

arbetstagare med lägre utbildning inom deras företag. Även här skulle det kunna vara 

intressant att göra en jämförelse med arbetsgivaren och anställda, för att se om deras 

värderingar och attityder stämmer överens. 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor:     

1. Ålder?  

2. Kön? 

3. Hur länge har du arbetet på din arbetsplats? 

4. Vad har du för typ av anställning? 

5. Vad har du haft för tidigare anställningar?  

6. Ser du några likheter mellan tidigare arbetsplatser och din nuvarande? 

7. Har du varit arbetslös? 

8. Vad är genomsnittslönen för någon i din position? 

9. Finna det möjlighet att göra avancera på din arbetsplats? 

10. Har du tänkt göra karriär på din nuvarande arbetsplats?  

11. Ser du ditt nuvarande arbete som viktigt för en eventuell framtida arbetsmarknad? 

12. Utvecklas du på din arbetsplats? 

13. Tror du att kontaktnätet du byggt upp på din arbetsplats kan vara viktig inför framtiden? 

14. Är du medveten om vilka förmåner du har på ditt arbete? Vilka i så fall? 

15. Vad är dina framtidsplaner? 

16. Vad har du för tidigare utbildning?  

17. Planerar du att stanna kvar på din arbetsplats under en längre tid? Varför/Varför inte? 

18. Varför tror du att folk väljer att sluta i denna typ av yrke? 

19. Ser du ditt arbete som en språngbräda till arbetsmarknaden? 

20. Har du fått någon utbildning på din arbetsplats? 

21. Anser du att det skulle behövas mer utbildning för ditt yrke? 

22. Hur gick du till väga för att få din nuvarande tjänst?  

23. Vad är genomsnittsåldern på din arbetsplats? 



 

 

24. Vad tror du genomsnittsåldern beror på? 

25. Tror du ungdomar har en annan syn gentemot denna typ av arbete än vad äldre har? 

26. Tycker du att det arbetet du har bör vara mer kvalificerat än vad det är? 

 


