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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga vuxna upplever sin situation på 

arbetsmarknaden och dess konsekvenser för vardagslivet. Detta är en kvalitativ studie där 

intervjupersonerna har beskrivit sina erfarenheter av arbetsmarknaden vilket resulterade i en 

övervägande negativ ton. Intervjupersonerna påpekar problematiken av de osäkra 

anställningsformerna vilket påverkar deras liv en hel del där de inte upplever att de har 

möjlighet att planera sin fritid på grund av ej schemalagt arbete och obekväma arbetstider. 

Vidare beskriver de arbetsmarknaden som osäker där oron för den ovissa framtiden är påtaglig. 

Därav hur de ska få ekonomin att gå ihop och skapa sig ett stabilt liv. De berättar att de har 

drömmar om framtiden och med viss rädsla har flertalet valt att studera för att uppnå sina mål, 

dock är intervjupersonerna övertygade om att vägen dit kommer vara lång och komplicerad. 

Intervjupersonerna visar sig vara påtagligt besvikna över de svårigheter de upplever med att 

etablera sig på arbetsmarknaden där de har märkt av att bemötandet gentemot dem inte är 

detsamma som för de övriga anställda.  

 

Resultatet tar stöd i tidigare forskning som redogörs i uppsatsen. Där ibland sociologen Karl 

Marx som beskriver kapitalismen i ett förändrat samhälle och konsekvenserna av detta. Vidare 

i teorin redogörs det om osäkra jobb, samhällets höga krav, vikten av utbildning för att erhålla 

bättre chanser för att etablera sig, det flexibla arbetslivet och teorier angående hur framgång 

ska uppnås. 

 

Nyckelord: Unga vuxna, arbetsmarknad, arbetsliv, osäkra jobb, etablering 
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Abstract 
The purpose of the paper is to investigate how young adults experience their situation in the 

labor market and its consequences for everyday life. This is a qualitative study where the 

interviewees have described their experiences in the labor market, which resulted in a 

predominantly negative tone. Interviewees point out the problem of the insecure employment 

forms which affect their lives a lot because they are unable to plan their free time due to 

unscheduled work and uncomfortable working hours. Furthermore, they describe the labor 

market as uncertain as concerns about the uncertain future are significant. Hence, how to make 

the economy go together and create a stable life. They have dreams of the future and with some 

fear the majority have chosen to study to achieve their goals, however, the interviewees are 

convinced that their way there will be long and complicated. Interviewees prove to be very 

disappointed that it is very difficult for them to establish themselves in the labor market, where 

they have noticed that the response to them is not the same as for the other employees. 

 

The result is supported by previous research, which is described in the paper. There sometimes 

the sociologist Karl Marx describing capitalism in a changed society and the consequences of 

this. Furthermore, the theory describes unsafe jobs, the high demands of society, the importance 

of education in order to achieve better chances of establishing, flexible work life and theories 

of how success is to be achieved. 

 

Keywords: Young adults, labor market, working life, insecure job, establishment  



 4 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning .................................................................................................................................. 5 

2. Syfte och forskningsfrågor ........................................................................................................ 5 

3. Definition av begrepp ............................................................................................................... 5 

4. Disposition ............................................................................................................................... 5 

5. Bakgrund .................................................................................................................................. 6 
5.1 Individualism .................................................................................................................................. 6 
5.2 Uppdelningen av arbetsmarknaden .............................................................................................. 7 
5.3 Anställningsformer ......................................................................................................................... 7 

5.3.1 Tillsvidareanställning .............................................................................................................. 7 
5.3.2 Visstidsanställningar ............................................................................................................... 8 
5.3.3 Provanställning ....................................................................................................................... 8 

5.4 LAS .................................................................................................................................................. 8 
5.5 Medbestämmandelagen ................................................................................................................ 8 

6. Teori ........................................................................................................................................ 8 
6.1 Osäkra jobb och privatliv ............................................................................................................... 8 
6.2 Samhällets höga krav ..................................................................................................................... 9 
6.3 Utbildning..................................................................................................................................... 11 
6.4 Flexibilitet ..................................................................................................................................... 11 
6.5 Framgång ..................................................................................................................................... 12 

7. Metod .................................................................................................................................... 13 
7.1 Reliabilitet och validitet ............................................................................................................... 13 
7.2 Kvalitativ metod ........................................................................................................................... 14 
7.3 Tolkning av intervjuer .................................................................................................................. 14 
7.4 Arbetets gång............................................................................................................................... 14 
7.5 Styrkor och svagheter .................................................................................................................. 15 
7.6 Etiska regler och avgränsningar .................................................................................................. 15 
7.7 Utmaningar .................................................................................................................................. 15 

8. Resultat .................................................................................................................................. 15 
8.1 Presentation av intervjupersoner................................................................................................. 15 
8.2 Arbetssituation ............................................................................................................................. 16 
8.3 Bemötande ................................................................................................................................... 19 
8.4 Privatliv ........................................................................................................................................ 19 
8.5 Mål och framtid ........................................................................................................................... 22 
8.6 Möjligheter................................................................................................................................... 24 

9. Diskussion .............................................................................................................................. 25 
9.1 Slutord .......................................................................................................................................... 27 

Referenslista .............................................................................................................................. 28 



1. Inledning 

Vi måste arbeta för att kunna försörja oss, det är alltså grundläggande för att vi ska kunna leva 

i samhället. Arbetet bidrar också till gemenskap och tillhörighet då vi arbetar tillsammans med 

andra vilket många strävar efter. Inom arbetslivet finns det många vägar att gå med många olika 

valmöjligheter vilket bidrar till att vi får höga förväntningar eller drömmar över vad vi ska 

arbeta med för att få ett bra liv enligt Gillberg (2010). 

 

Vidare menar Gillberg (2010) att unga vuxna idag står inför en hel del utmaningar på grund av 

en tämligen komplicerad arbetsmarknad. Den är krävande och man förväntas erhålla den 

kunskap som krävs för dessa arbeten. Arbetsmarknaden är även full av möjligheter till 

självförverkligande och personlig utveckling, dock är detta en svår balans att uppnå för unga 

vuxna. Att sträva efter mål eller drömmar är både påfrestande och ovisst där det inte finns några 

garantier för att nå dem. Arbetsmarknaden erhåller heller inte människor någon säker grund för 

att lyckas utan osäkra jobb är idag vanligt förekommande bland unga vuxna.  

 

Anledningen till det valda ämnet är för att ge en inblick i unga vuxnas situation på 

arbetsmarknaden. Idag är det problematiskt att som ung etablera sig inom arbetslivet på grund 

av osäkra jobb med sämre arbetsvillkor vilket även stöds av tidigare forskning som exempelvis 

Bernhardtz & Diakté (2012). Ett flertal författare stödjer även detta vilket redovisas i 

teoriavsnittet. På grund av en hel del tidigare forskning som påtalar problematiken ansågs det 

vara ett ämne med en god grund för studien. Eftersom det tyder på att unga vuxna har det svårt 

på arbetsmarknaden är det intressant att genomföra en kvalitativ studie för att få möjlighet att 

höra personers både sämre och bättre erfarenheter av deras situation. Förhoppningsvis bidrar 

denna uppsats till en tankeställare och skapar ett ännu större intresse för området.  

2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga vuxna upplever sin situation på 

arbetsmarknaden och dess konsekvenser för vardagslivet. 

 

Hur förhåller sig unga vuxna till sin arbetssituation? 

Vilka möjligheter respektive utmaningar ser unga vuxna på arbetsmarknaden?  

Hur upplever unga vuxna att osäkra jobb påverkar deras vardagsliv?  

3. Definition av begrepp  

Begreppet osäkra jobb innebär en osäker anställning som visstidsanställningar. Detta orsakar 

ofta en oviss livssituation. Säkra jobb innebär i sin tur en trygg anställningsform som 

tillsvidareanställning. Dessa begrepp används genomgående i studien där följderna av dem 

beskrivs. Unga vuxna innebär i denna studie personer inom arbetslivet upp till 31 år.  

4. Disposition  

I uppsatsens första del framgår problemområdet, syfte och frågeställning. Sedan beskrivs den 

vidare kontexten i bakgrunden där historia om samhällets utveckling, statistik av arbetslöshet 

och olika anställningsformer behandlas. Därefter kommer metoden där en utförlig beskrivning 

av tillvägagångssättet finns. Kommande avsnitt är resultatdelen vilket utgör den största delen 

av uppsatsen där intervjuer och tidigare forskning tolkas och redogörs för. Sedan kommer 
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diskussionen där syfte och frågeställning besvaras och tolkas med stöd utav teorin. Slutligen i 

denna uppsats återfinns en bilaga innehållande intervjuguiden.  

5. Bakgrund  

Enligt Sahlén (2012) har arbetslösheten drabbat unga vuxna hårt sedan finanskrisen i Sverige 

under år 2009. Åren därefter ökade arbetslösheten ytterligare och 30% av personer under 25 år 

stod utan jobb. Siffran minskade sedan och år 2012 låg ungdomsarbetslösheten på 15%. Några 

av anledningarna till den höga arbetslösheten bland unga är att de tvingas till och från arbeten 

på grund av osäkra anställningar. Man ser att det är vanligare för äldre personer att övergå från 

tidsbegränsad anställning till en fast anställning i högre utsträckning än unga. Statistiskt sett har 

unga alltså inte samma möjligheter till att etablera sig på arbetsmarknaden och arbetslösheten 

håller i sig trots att den ekonomiska krisen är förbi, vilket Sahlén konstaterar efter att ha tagit 

del av statistik från SCB.  

 

Enligt statistik från SCB låg arbetslösheten på 17,8% under 2017 för dem mellan 15-24 år. För 

dem mellan 15-74 år visar siffran på 6,7% (SCB, 2018). 

 

Vidare har arbetsmarknaden utvecklads mycket på grund av globaliseringen där politik, media 

och ekonomi ingår. Det har inneburit att vi nu är mer av en enhetlig arbetsmarknad där man 

påverkas av varandra. Det innebär ofta större organisationer som påverkas av vad som händer 

internationellt, dock inverkar utvecklingen av arbetsmarknaden världen över. Idag 

kommunicerar en hel värld vilket även bidragit till att arbetsmarknaden förändras allt eftersom 

världen gör det. Vi behöver vara flexibla, kunniga inom nya områden gällande exempelvis 

ekonomin eller andra arbetsuppgifter och delägarskap har ökat för att gynna organisationer där 

de delar med sig av sina erfarenheter. Detta gör att man har möjlighet att uppdatera sig allt 

eftersom arbetsmarknaden förändras ytterligare. Sammankopplingen oss emellan leder till en 

ökad social påverkan eftersom vi är tvungna att kommunicera i större utsträckning till skillnad 

från det dåtida samhället enligt Giddens (2012).  

 

Bakåt i tiden härstammar förändringen av arbetsmarknaden i industrialismen. Allt eftersom 

industrialismen växte övergick människor från lantbruk till industriella arbeten vilket skapade 

en social förändring. Sociologen Karl Marx talade om konsekvenserna av det industrialiserade 

samhället och kapitalismen. Enligt honom kan kapitalismen delas in i två delar. Kapital är den 

första delen och innebär resurser som pengar, maskiner eller fabriker. Den andra delen är 

lönearbete vilket består av arbetarna som går under kapitalägarna. Båda parter är i behov av 

varandra för att tjäna pengar, dock har lönearbetarna sällan något att säga till om utan måste 

rätta sig efter situationen. Kapitalägarna råder över produkten lönearbetarna skapat vilket 

ekonomiskt gynnar dem i högre grad än för arbetarna som får den mindre summan av 

vinstpengarna. Denna orättvisa är något Karl Marx var emot och ville se att samhället övergick 

till jämlikhet där olikheter inte präglas av den ekonomiska faktorn. Idag fungerar det samhället 

på det sättet att man måste arbetet för att tjäna pengar inom kapitalismen enligt Giddens (2012). 

5.1 Individualism  

Samhället är individualiserats vilket innebär att det traditionella levnadssättet näst intill inte 

existerar längre och vi lever inte inom samma ramar som förr i tiden.  

 

Bauman (2009) talar om det individualistiska samhället och dess konsekvenser. Ett uttryck han 

använder är ”arbetets uppgång och fall” med fokus på industrialismen. Arbetet avlägsnades från 

dess ursprung inom jordbruket och övergick till industrialismens framfart. Detta innebar en stor 



 7 

förändring på arbetslivet och inom hela samhället. Eftersom jordbruket upplöstes allt mer 

övergick människor av naturlig kraft till att gå sin egen väg och där med öppnades en uppsjö 

av nya valmöjligheter. Arbetsmarknadens rörlighet har bidragit till en ostabil tillvaro där vi 

strävar efter att uppnå personliga mål allt mer. Numera arbetar människor inte endast för sin 

överlevnad utan vill även utvecklas i hög hastighet i takt med samhället och det bidrar till att 

leva i nuet glöms bort. Istället värdesätter man status och sin egen framgång, framför att leva i 

en jämlik gemenskap. Media påverkar en och vi anses behöva en mängd olika resurser i våra 

liv som nöjen, materiella ting och ett bra anseende. Att integrera med varandra är viktigt i det 

nya samhället, dock behöver inte några starkare sociala band knytas utan det är oftast kortvariga 

kontakter som sker idag. Att spendera mycket tid med alla människor vi stöter på är inte särskilt 

vanligt. Alla dessa val utgör vår frihet, vilket ska bringa trygghet men i sin tur skapar otrygghet 

då det skapar en obalanserad tillvaro. Det framkallar en strid med oss själva där vi inte vet vad 

vill och behöver, frihet eller trygghet, de två talar emot varandra. Vidare talar Bauman (2009) 

om att man anpassar sig till den nya gränslösa arbetsmarknaden som stormar fram för att lyckas 

etablera sig. Det är en svår situation med många faktorer som spelar in för att lyckas, och om 

målen går att nå är osäkert. Målen på arbetsmarknaden blir även till privata mål där man kan 

känna misslyckande även på det privata planet om något misslyckas inom arbetslivet. Det är 

under otrygga omständigheter man navigerar sig fram på arbetsmarknaden där samtliga 

individer strävar efter självförverkligande.  

 

5.2 Uppdelningen av arbetsmarknaden  

Enligt Bengtsson & Berglund (2018) innebär arbetsmarknaden i vissa fall svårigheter där det 

skapas uppdelningar mellan människor på grund av vilken utbildningsbakgrund som besitts. 

Det innebär att människor delas upp inom olika yrken på grund av vad de är kapabla till eller 

har gått för utbildning. Avvikelserna mellan yrkarna tenderar att skapa olika slags 

arbetsmarknader med avstånd mellan varandra. I andra fall är det mindre viktigt om personen 

har vidareutbildat sig eller inte, och denna del av arbetsmarknaden skiljer sig från det 

förstnämnda. Om personen vill arbeta med något av den mer komplexa arbetsmarknaden krävs 

ofta en specifik utbildning och kunskap. Dessa uppdelningar kan skapas på grund av 

exempelvis åldersskillnader där yngre personer ofta återfinns inom mindre kvalificerade yrken 

med osäkra anställningar. Detta fenomen kallas primär och sekundär arbetsmarknad där det 

förstnämnda utgör de högre uppsatta tjänsterna innefattande kvalificerade och välbetalda 

arbeten. Den sekundära arbetsmarknaden består av osäkra jobb med färre möjligheter till 

utveckling och högre lön. Obalansen är svår att bryta eftersom arbetsgivarna gärna vill anställa 

de mer kvalificerade personerna med högre utbildning och därmed får inte övriga personer 

samma möjligheter även om de inte är mindre kompetenta människor för det. Arbetsgivare 

önskar även personer med bakgrund inom den primära arbetsmarknaden för att dessa meriter 

är önskvärda.  

 

5.3 Anställningsformer  

5.3.1 Tillsvidareanställning 

Tillsvidareanställning även kallad fast anställning innebär en trygg anställningsform där lagen 

säger att anställningen ska gälla tills vidare vilket innebär långsiktigt. Den anställde är skyddad 

av lagen om anställningsskydd enligt Glavå & Hansson (2016). Vidare menar de att denna 

anställningsform betraktas som den mest förekommande av dem alla.  
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5.3.2 Visstidsanställningar 

Enligt Glavå & Hansson (2016) innebär visstidsanställning en kortare anställning till skillnad 

från tillsvidareanställning. Visstidsanställningar innefattar vikariat och tillfälliga anställningar. 

Enligt Bengtsson & Berglund (2017) innebär tillfällig anställning en tämligen osäker 

anställningsform där villkoren tenderar att vara sämre än tillsvidareanställning. Inom denna 

anställning är det vanligt förekommande med obekväma arbetstider och deltidsarbete. Det 

innebär ofta även lägre lön och en omväg till att etablera sig på arbetsmarknaden. De menar 

även att unga vuxna i högre grad tvingas acceptera dessa sämre arbetsvillkor för att lyckas ta 

sig in på arbetsmarknaden, vilket innebär en underlägsen placering.   

 

5.3.3 Provanställning 

Enligt Glavå & Hansson (2016) är provanställning en anställningsform som innebär att den 

endast är lovlig i upp till sex månader. Därefter övergår det till en tillsvidareanställning om inte 

personen i fråga blir ombedd att sluta. Syftet med en sådan anställning är för att arbetsgivaren 

ska få en chans att avgöra om personen är passande för arbetet för att därefter besluta om 

personen ska bli fullt anställd av företaget.  

 

5.4 LAS 

Lagen om anställningsskydd även kallas LAS finns till för att skydda de anställda så mycket 

som möjligt från situationer innefattande uppsägning och tidsbegränsade anställningar. Lagen 

har givit fördelar till både arbetsgivare och arbetstagare genom åren och förändras allt mer för 

att gynna arbetstagare. Till en början gav den möjligheten för arbetsgivare att anställa många 

personer under upprepade tidsbegränsade anställningar till att den nu inte gör det möjligt för 

dem att använda sig av flera utav dessa anställningar efter varandra. Detta för att arbetstagaren 

ska få möjlighet att etablera sig med en säker anställningsform enligt Bengtsson & Berglund 

(2017).  

 

5.5 Medbestämmandelagen  

När man talar om arbetstagares rättigheter är medbestämmandelagen grunden av det hela enligt 

Glavå & Hansson (2015). Vidare innebär det olika rättigheter som exempelvis föreningsrätt 

vilket innebär att den anställde har rätt att ingå i fackliga organisationer, förhandlingsrätt för att 

delvis skapa kollektivavtal och därmed fredsplikt. Informationsskyldighet är också en viktig 

del av medbestämmandelagen innehållande rätten till inflytande och kunskap för den anställde.  

6. Teori 

6.1 Osäkra jobb och privatliv 

Bernhardtz & Diakté (2012) talar om att det är svårt att vara ung på arbetsmarknaden på grund 

av osäkra jobb med sämre anställningsvillkor. Dagens samhälle utgör en del av problematiken 

vilket gjort det svårt för unga att ta sig in i arbetslivet och dessutom försöka få arbetslivet att gå 

ihop med privatlivet. Vidare menar de att det är vanligt med osäkra jobb med låga löner, och 

på grund av detta är det svårt att planera sitt liv. Många blir tvungna att byta jobb ofta för att 

den osäkra anställningen plötsligt upphör. Att inte veta om arbete erbjuds eller inte den dagen 

anses mycket påfrestande. Detta är vanligt inom osäkra jobb och under vissa perioder övergår 

det möjligen istället till allt för många arbetstimmar. Det är även förekommande att dessa 



 9 

personer blir tvungna att jobba överdrivet mycket på grund av exempelvis personalbrist. Trots 

att många unga vuxna inte lägger ner mycket tid och engagemang är fast tjänst inte given för 

det. Författarna menar att inkomsten är oviss så att exempelvis skaffa ett eget boende är ibland 

en omöjlighet. På grund av de obekväma arbetstiderna blir familjelivet lidande då det går åt 

mycket energi för att få ihop livspusslet. Många unga vuxna saknar ett fast jobb och har de ett 

jobb krävs det ofta ett flexibelt liv för att det ska gå ihop med de obekväma arbetstiderna enligt 

Bernhardtz & Diakté (2012). Innebörden av ett flexibelt liv är att kunna anpassa sig efter sitt 

jobb på grund av att de inte har fast anställning. Detta är en situation många unga vuxna på 

arbetsmarknaden riskerar att behöva utstå. Det innebär att dessa personer måste vara villiga att 

arbeta när företaget är i behov av dem vilket alltid är på företagets villkor. För att få ekonomin 

att gå ihop tvingas man följa dessa dåliga arbetsvillkor och anpassa sig efter vad den osäkra 

arbetsmarknaden kräver. Att arbeta oregelbundet där personen inte vet när denne ska jobba eller 

när denne är ledig är en obekväm situation vilket gör det svårt att slappna av enligt Bernhardtz 

& Diakté (2012).  

 

Enligt Gillberg (2010) såg vardagen enklare ut långt tillbaka i tiden. De flesta människor 

arbetade inom jordbruk före industrialismens utveckling. Det fanns inte samma krav på 

individen och hur de skulle försörja sig var givet. De livnärde sig på jordbruk där de följde 

samma spår som föräldrarna, vilket var förutsett och okomplicerat. Enligt Karl Marx påverkas 

hela våra liv av industrialismen och kapitalismen styr vårt levnadssätt vilket betyder att vi inte 

har något annat val än att anpassa oss efter detta. Unga vuxna är tvungna att inneha kapaciteten 

som krävs för arbetsmarknaden idag och den förväntas människor besitta. Alla valmöjligheter 

som finns idag är egentligen relativt styrt och man måste följa dessa för att kunna leva i 

samhället. Samhället har individualiserats och framtiden upplevs som oviss till skillnad från 

före industrialiseringen. Ansvaret för våra egna liv är upp till oss själva och att fundera ut hur 

vi ska livnära oss i samhället. Idag finns inte en samhörighet i samhället på samma sätt som 

före industrialiseringen vilket innebär att vi måste hantera våra livsval på egen hand och 

konkurrera om en bra plats på arbetsmarknaden. Tryggheten försvinner allt mer då 

gemenskapen i samhället upplöses.  

 

Samtidigt är ens arbete ett sätt att uppnå personlig utveckling. Man stöter på motstånd och 

utmaningar på arbetsmarknaden vilket bidrar till att man utvecklas som människa. Ens arbete 

är betydelsefullt och en stor del av livet som kommer att påverka en positivt eller negativt 

beroende på om man har ett arbete som bidrar till personlig utveckling eller inte. Därför är det 

en fördel om man är passionerad över ens arbete. Samhörigheten med kollegorna bidrar även 

till sociala delar av livet där man får möjlighet att integrera med andra. Idag växer de unga 

vuxna upp på ett annorlunda sätt än till exempel 70-talisterna. De påverkas av det sociala allt 

mer, ifrågasätter allt och är självcentrerad. 90-talisterna fokuserar på sig själva i en mycket 

hörde grad än vad tidigare generationer har gjort enligt Gillberg (2010). 

 

6.2 Samhällets höga krav  

Enligt Gillberg (2010) har vi möjligen för många val där dagens unga vuxna ställer enormt höga 

krav på sig själva och deras arbetssituation, men vill samtidigt arbeta med något som är roligt. 

Genom alla dessa val ska vi forma vårt liv och vår karriär på bästa sätt. Vissa väljer att prioritera 

karriären framför att bilda familj på grund av att det ofta är det som krävs för att lyckas på 

arbetsmarknaden. Man vill även arbeta med något man brinner för vilket skapar ytterligare ett 

val. Att möjligen tvingas välja mellan att satsa allt för att få drömjobbet eller att nöja sig med 

ett jobb man lyckats få för att säkerställa en trygg ekonomi är även något unga vuxna måste 

fatta beslut om. Enligt Gillberg (2010) lever många med skräcken om arbetslösheten. Detta 
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riskerar man om valet att förverkliga sina drömmar ska göras då det krävs uppoffring och en 

oviss framtid. Det krävs mod och kunskap för att nå de personliga målen inom arbetslivet och 

risken att misslyckas kommer alltid att finnas där.  

 

Enligt Gillberg & Bergman (2013) har samhället höga förväntningar och krav på unga vuxna 

när de ska etablera sig på arbetsmarknaden. Vi befinner oss i ett nytt samhälle med nya 

komplicerade problem på grund av den snabba utvecklingen. Detta anses de unga vuxna nu 

kunna lösa vilket är höga krav som ställs för att de ska bli anställningsbara. Självbestämmande 

och självständighet är viktiga faktorer idag för att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är en global 

trend att skapa en karriär och bli självständig. Många strävar efter kontroll över sitt liv och sin 

arbetssituation i ett samhälle med många val och en känsla av osäkerhet om framtiden. Om inte 

framgång uppnås känner man sig otrygg och kan inte försörja sig lika lätt. Att ha hus, bil och 

tillräckligt med pengar för att kunna välja hur man vill leva är viktigt för individen vilket har 

bidragit till individualiseringen i samhället. De höga kraven anses komma från sig själv och 

samhället, dock uppkommer de flesta kraven från en själv eftersom man vill uppnå 

förställningen av ett bra liv.  

 

Ett flertal unga vuxna har jobb de egentligen inte vill arbeta med. Anledningen till detta är att 

de har fått sätta sin ekonomi i första hand och sina drömmar i andra hand, eftersom deras 

drömjobb är svåra att få. De blir istället nödvändigt att påbörja sitt arbetsliv inom ibland ett 

främmande yrke där de slutligen försöker få en fast anställning. Drömmarna om det perfekta 

jobbet rinner därav ut i sanden eftersom man måste prioritera en fungerande ekonomi framför 

att påbörja strävandet efter drömyrket. Allt eftersom finns risken att motivationen för sitt 

nuvarande arbete avtar eftersom man inte utvecklas som människa på samma sätt som när man 

följer sina drömmar. Samtidigt är det svårt för unga vuxna att förstå hur de ska göra drömmar 

till verklighet inom arbetslivet. Det krävs stort engagemang för att lyckas med det som till 

exempel att åsidosätta sina fritidsintressen, familj eller flytta till en annan stad för att påbörja 

studier. Det är många beslut som ska fattas och de kan bidra till känslan av överväldigad och 

osäkerhet. Det är också en osäker framtid som väntar efter att alla dessa steg är tagna eftersom 

utmaningarna på arbetsmarknaden är stora. Även om unga vuxna inte beslutar att förverkliga 

sina drömmar är framtiden på arbetsmarknaden osäker på grund av de osäkra jobben. Det är 

alltså nästan oundvikligt att som ung inte behöva möta dessa problem. Idag önskar många inte 

bara att förändra sin egen situation utan att få möjlighet till en större förändring som påverkar 

alla unga vuxnas arbetssituation då de vill åstadkomma utveckling i en högre grad. Eftersom 

sådan förändring är svår att genomföra kan unga vuxna känna sig otillräckliga. Därmed finns 

det risk för att deras drömmar aldrig kommer att bli sanna vilket minskar motivationen avsevärt. 

Vi lever som sagt i ett nytt samhälle med nya problem vilket bidrar till att unga vuxna försätts 

under skyhöga krav för att driva arbetsmarknaden. Detta trots osäkra jobb som medverkar till 

brist på motivation enligt Gillberg & Bergman (2013). 

 

Enligt Gillberg & Bergman (2013) är självförverkligande betydande för många individer inom 

arbetslivet. Under hela livet lär man sig nya saker där man har viljan att utvecklas både som 

människa och inom arbetslivet. I och med denna utveckling vill man uppnå en trygghet som 

bidrar till att även lösa problem inom privatlivet. I samband med att individen vill etablera sig 

på arbetsmarknaden allt mer finns alltså också viljan att samtidigt uppnå en trygghet och 

stabilitet på det privata planet vilket självförverkligande ska bringa. En god ekonomi och säker 

anställning inom det yrke man brinner för sägs göra så att man kan kontrollera sitt liv och sina 

valmöjligheter. När tryggheten ökar inom arbetslivet bidrar det till ett stabilare liv. Dessa 

förhoppningar är något många unga vuxna jagar.  
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6.3 Utbildning   

Bengtsson och Berglund (2017) menar att vidareutbilda sig ökar chanserna för en säkrare 

arbetssituation där risken för arbetslösheten minskar än för dem med endast gymnasial 

utbildning. Det blir även enklare att försörja och etablera sig på arbetsmarknaden då fler dörrar 

öppnas. Möjligheterna till arbete ökar och minskar något beroende på vald utbildning där 

medicin, vård och teknik dominerar. Intresset för vidareutbildning har vuxit genom hela 1900-

talet. Fler möjligheter på arbetsmarknaden lockade och det ledde allt fler till fortsatt utbildning. 

Begreppet ”anställningsbarhet” är förekommande begrepp vilket menar på vad som begärs av 

en person för att denne skall kunna anställas. Kompetens är betydande för en ökad grad av 

anställningsbarhet där olika slags förmågor är fördelaktiga beroende på vilket arbete de ska 

utföra. Detta är något skolor eftersträvar för att på bästa sätt förbereda eleverna för arbetslivet 

och tillföra dem den kunskap som krävs.  

 

Enligt Giddens (2012) är utbildning en viktig del av samhället. Durkheim menade att det ska 

ge människor en förståelse för hur samhället fungerar och därmed bidra till bra jobb som gynnar 

samhället. På grund av det föränderliga samhället blir det svårare för människor att anpassa sig 

och genom att utbilda sig får man en bra grund att stå på inför kommande utmaningar. Det ska 

även vara ett bra sätt för eleverna att socialisera sig i ett redan individuellt samhälle. Enligt 

Giddens (2012) anses att vidareutbilda sig vara det bästa alternativet för ett fungerande arbetsliv 

där livslångt lärande leder till engagerade människor som har förståelse för samhället och hela 

världen. Det är viktigt att besitta vetskapen om det föränderliga arbetslivet där nya kunskaper 

om exempelvis teknologi är betydande. Utvecklingen leder till nya jobb och möjligheter om 

man uppdaterar sig allt eftersom. Förutom att prestera i skolan blir vi tvungna att prestera bra 

genom hela livet för att lyckas göra karriär. Numera räcker det inte att endast hantera en uppgift 

på sitt arbete, utan det krävs färdigheter inom en rad olika aspekter som tillexempel datorer, 

människor och de faktiska arbetsuppgifterna. Tiden före det industrialiserade samhället krävdes 

oftast få färdighet inom jordbruket där människorna hade hela livet på sig att lära sig dessa. 

Numera går arbetslivet mycket fortare framåt där nya åtaganden konstant ställs framför oss.  

 

6.4 Flexibilitet 

Flexibilitet innebär variation. Inom arbetslivet talar man om att flexibilitet antingen är önskvärt 

eller inte, beroende på hur människor anpassar sig till det. Flexibilitet brukas på olika sätt inom 

företag. Bland annat handlar det om flexibla arbetstider, inhyrd personal eller tidsbegränsade 

kontrakt. I vissa fall får de anställda påverka sin arbetssituation utifrån dennes behov eller 

önskemål som till exempel arbetstider. Dock kan det komma att påverka individen på ett 

negativt sätt om denne exempelvis har en osäker anställning för att gynna företagets behov. 

Därför är flexibilitet komplext, eftersom det i vissa fall gynnar den ena parten medan det innebär 

något negativt för den andre.  

 

Idag eftersträvar många företag flexibla anställda eftersom företagen är i behov av det. Vid 

större behov av arbetskraft tillkallas fler personer till arbete under ofta obekväma arbetstider, 

för att sedan minska antalet anställda eller arbetstid när företaget inte är i behov av dem i samma 

utsträckning. Det är vanligt att dessa företag innehar tillfällig personal och nyttjar tidsbegränsad 

anställning eller hyr in personal från bemanningsföretag. Detta kallas numerär flexibilitet då 

antalet anställda varierar efter företagets behov av dem. Ett annat begrepp är 

funktionsflexibilitet vilket innebär att de anställda har varierande uppgifter beroende på behovet 

av dem för tillfället. Då företaget anser att personer är så pass kunniga att det blir problematiskt 

utan dem är det vanligare för dessa att få en trygg anställning. Slutligen löneflexibilitet vilket 
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är ett begrepp som medför att de personer som råder över flera arbetsuppgifter därmed får högre 

lön. Det är alltså de anställda med sämre ställning på företaget som kommer att drabbas vid en 

nedskärning eller minskad arbetstid då företaget inte länge är i behov av dem för tillfället enligt 

Bengtsson och Berglund (2017).  

 

Enligt Berglund, Håkansson, Isidorsson & Alfonssons (2017) undersöks det om tidsbegränsade 

anställningar riskerar att prägla det nya arbetslivet. Dessa anställningar går framförallt ut över 

unga vuxna. Tidsbegränsade anställda resulterar i vissa fall i en till sist fast anställning och i 

andra fall i arbetslöshet. Från arbetsgivarens perspektiv menar de att tidsbegränsade 

anställningar är en möjlighet för dem att granska hur anställningsbara personerna är innan de 

vill ge dem en säker anställning. Ett annat sätt att bruka osäkra tjänster är för att uppnå så kallad 

numerär flexibilitet vilket även Bengtsson och Berglund (2017) talar om. Detta förhållningssätt 

resulterar i en ostabil arbetsmarknad där många inte får möjlighet till en säker anställning på 

grund av att de inte har specificerat sig inom företaget eller helt enkelt saknas den typen av 

kunskap för att företaget ska föredra dem. Samtliga på företaget skyddas således inte, utan bara 

en specifik grupp av människor som lyckats etablera sig med fast tjänst. Beroende på utfallet 

av tidsbegränsade anställningar kan de medföra både positiva och negativa aspekter. I vissa fall 

övergår den osäkra anställningen möjligen till en säker som tillsvidareanställning, dock inte för 

dem som inte längre är önskade då deras tidsbegränsade anställning upphör. Det är en risk 

många tvingas ta för att över huvud taget lyckas infinna sig på arbetsmarknaden. Man ser att 

behovs- och säsongsanställningar även ofta resulterar i arbetslöshet, medan vikariat-, prov- och 

projektanställningar tenderar att leda till säkra jobb något oftare.  

 

6.5 Framgång 

McDonalds och Hite (2008) talar om unga vuxnas kamp för att nå framgång på 

arbetsmarknaden. Som situationen ser ut idag är det en komplicerad process att nå framgång på 

arbetsmarknaden. Våra kompetenser blir vår valuta på en arbetsmarknad med hög konkurrens. 

Begäret av att bli framgångsrik präglar arbetsmarknaden och gör det svårt att ta sig fram. Även 

här talar författarna om önskan unga vuxna har om att uppnå ett balanserat liv. Även om sämre 

anställningsvillkor och kravet att arbeta mycket förekommer, är detta något unga vuxna 

accepterar för att på så sätt lyckas etablera sig på arbetsmarknaden och bli allt mer 

anställningsbara desto mer erfarenheter de samlar på sig. För att öka chanserna att bli anställd 

anses det vara gynnsamt att vara utåtriktad, ha ett stort nätverk och vara öppen för utmaningar 

som möjligen ger en mer kunskap. I denna studie beskriver deltagarna även hur viktigt det är 

för dem att arbeta med något de brinner för och utvecklas inom. Att känna glädje för sitt jobb 

och känna att man gör något betydelsefullt ska också vara viktigt. Att samt finna tid till familj 

och fritidsintressen vilket är viktigare än att göra karriär även om känslan av framgång är 

önskvärt. Somliga upplever påtryckningar från föräldrar som vill påverka sina barns karriärer 

genom att förespråka betydelsen av att vidareutbilda sig för att sedan få ett bra jobb med hög 

lön. På grund av den påfrestande situationen ska det vara av högsta vikt att på egen hand sätta 

sina mål och inte distraheras av andras åsikter. 

 

Enligt McDonalds och Hite (2008) är äldre anställda några av alla utmaningar unga vuxna 

riskerar att möta på arbetsmarknaden. De tycks framstå som att de vet bättre än de nytillkomna 

och ger därför unga vuxna inte den chansen de egentligen ska ha. Det är en åsikt som framkom 

genom McDonalds och Hites undersökning som dock inte syftar till samtliga. Flertalet kvinnor 

upplevde situationen som sådan och ansåg att de inte fick sin röst hörd eller blev respekterade 

av de äldre medarbetarna. Vidare menar McDonalds och Hite (2008) att lyckas med sina mål i 

arbetslivet är svårt på grund av den ständigt förändrade arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden 
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utvecklas med tiden vilket kräver att de anställda måste följa samma riktning. Det finns oändligt 

mycket att lära sig och sätter man upp ett personligt mål att nå inom arbetslivet kommer det 

alltid att finnas en ny nivå att sträva efter när målet väl är uppnått. På så sätt finner somliga att 

det inte är möjligt att känna tillfredställelse på grund av att äkta framgång inte går att uppnå då 

det alltid tillkommer nya utmaningar på arbetsmarknaden. Den positiva aspekten av 

arbetsmarknadens framfart är att man får chansen att utvecklas. Det finns alltid något att sträva 

efter och nya delmål kan sättas upp för att stegvis ta sig framåt i karriären. Möjligen finns ingen 

slutdestination utan resan blir din karriär där du utvecklas genom nya utmaningar och 

möjligheter.  

 

Enligt Dahlstedt och Vesterberg (2017) är letandet efter bra jobb ständigt pågående i samhället 

och talar om hur man ska uppnå hög anställbarhet. Det är som sagt en komplex arbetsmarknad 

där stöd kan behövas för att guida en genom arbetslivet. När jobbcoacher talar om hur framgång 

ska uppnås framkommer det att man som arbetssökande ska vara målmedveten, positiv och 

våga ta nya vägar. Anledningen till det är för att man ska hitta ett jobb som passar en och där 

man utvecklas. Betoningen i denna artikel är vikten av god arbetsmoral. Som jobbsökande ska 

det vara viktigt att visa framfötterna och vara beredd att nappa på nya jobbchanser. Det krävs 

engagemang och även här talas det om vikten av ett brett nätverk. I artikeln framgår det även 

att man ska vara villig att arbeta mer än sina åligganden, att vara flexibel och munter. Allt 

eftersom företaget utvecklas bör man som anställd rätta sig efter det och även själv bli allt bättre.  

7. Metod 

Anledningen till det valda ämnet är för att belysa ungas perspektiv på 

arbetsmarknaden/arbetslivet. De olika temana i intervjuguiden står till grund för resultatet vilket 

ger en inblick i det valda ämnet och stöds samt av tidigare forskning.  

 

Intervjupersonerna är uttagna genom ett snöbollsurval, vilket innebär en metod där personer 

som tycks passa till undersökning väljs ut för att bringa utvecklade svar. Genom intervjuer 

utvecklas svaren och därmed är förhoppningen att ytterligare aspekter framkommer. 

Intervjupersonerna kan i sin tur leda en till andra personer de känner till som befinner sig i 

samma situation som ska undersökas. Förslagsvis kan de redan intervjuade personerna 

rekommendera fler informanter enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2009).  

 

7.1 Reliabilitet och validitet 

För att bedöma om resultaten är tillförlitliga används begreppen reliabilitet och validitet vilket 

Kvale (2007) beskriver. Det förstnämnda innebär att exempelvis intervjufrågorna inte ska vara 

ledande på grund av att det kan leda till att resultaten påverkas. Genom att hålla en neutral ton 

giver det till mer trovärdiga svar. Det menas alltså hur pålitliga svaren är utifrån hur de tagits 

fram och att liknande resultat skulle uppkomma om undersökningen görs på nytt. Validitet 

innebär att det som avsetts mätas har undersökts. Det vill säga att undersökningen görs utifrån 

frågorna som skall besvaras och att de där med besvaras.  

 

För att denna studie ska uppnå så hög reliabilitet och validitet som möjligt har detta tagits i 

beaktning. Nedan kommer beskrivningar för hur arbetets gång har skett. Intervjuguide, 

analysarbete, tolkning av intervjuerna samt styrkor och svagheter är delar som genomgås nedan. 
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7.2 Kvalitativ metod 

Uppsatsen innefattar en undersökning av ungas perspektiv på arbetslivet. Metoden är kvalitativ 

där de intervjuade är mellan åldrarna 21-31 år. Intervjuerna är 

semistrukturerade vilket enligt Kvale (2007) innebär att en intervjuguide följs innefattande 

relativt öppna frågor och halvstrukturerade intervjuer för att förhoppningsvis mottaga mer 

information än de egentliga frågorna. Anledningen till valet av kvalitativ metod är för att det 

ger en mer djupgående insikt i ämnet än kvantitativ metod. Enligt Kvale ((2007) får man genom 

kvalitativ metod en inblick i människor liv genom intervjuer. Intervjupersonerna får beskriva 

situationen från deras perspektiv och det leder ofta till djupare samtal under intervjuns gång. På 

detta sätt bollas olika tankar med följdfrågor mellan respondenten och intervjuaren vilket ger 

givande svar. Vi tolkar mycket på olika sätt, och genom intervjuer får båda parterna chansen 

att förtydliga frågor eller svar om något är oklart. Samspelet emellan är viktigt för att 

intervjuaren ska få så bra svar som möjligt. Förhoppningsvis leder intervjun till oväntat givande 

svar ju längre in i samtalet man kommer. Man får lära känna respondenten en aning och det 

giver svar som genom enkäter troligen inte skulle ha uppnåtts. När man möts ansikte mot 

ansikte synliggörs ansiktsuttryck och humör vilket är givande för att tolka innebörden i svaren 

när respondenterna berättar om sina upplevelser. Det ger intervjuaren möjligheten att avläsa 

situationen och huruvida följdfrågor är lämpliga att ställa beroende på personens reaktion. Detta 

har skett under intervjuerna vilket präglat resultatet. 

 

7.3 Tolkning av intervjuer  

För att undersöka ungas syn på arbetsmarknaden har sju intervjuer gjorts. Intervjupersonerna 

har beskrivit sin version av situationen och grunnat över hur hela arbetsmarknaden ser ut, även 

för andra unga vuxna. Genom noga valda intervjufrågor har samtalet i vissa fall tagit en djupare 

vändning och nya aspekter har kommit upp till ytan under samtalets gång. Under intervjun 

uppstod olika tankar, känslor och erfarenheter av informanterna. Svaren utvecklades sedan 

ytterligare med hjälp av följdfrågor som förberetts men även uppkom naturligt under samtalet. 

Konversationerna har bidragit till en hel del resultat. För att analysera resultatet togs stöd utav 

Kvale (2007) och intervjuguiden delades upp i olika rubriker för att tydliggöra de olika temana. 

Allt eftersom uppträdde olika mönster i intervjuerna där samband visade sig. Dessa samband 

har bidragit till ytterligare kategorier som klargjorts vid tolkningen av resultatet. För att tolka 

resultatet gallrades obetydlig information bort, det vill säga sådant som inte hade med syftet att 

göra. Sedan har intervjuerna vävts ihop till ett slutligt slutresultat där dessa mönster har bildat 

kategorier, även denna metod tar fäste i Kvale (2007). Varje kategori består av citat från 

intervjupersonerna, en beskrivning av citatet, hur det kopplas till tidigare forskning och hur det 

tolkas.  

 

7.4 Arbetets gång 

För att samla in materialet till uppsatsen sökte jag inledningsvis efter tidigare forskning via 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Därefter lades mycket tid på att specificera 

inriktningen av uppsatsen genom att överväga vad exakt som skall undersökas och hur. Efter 

att ha funnit passande teorier klarnade valet av intervjufrågor och ett tydligt samband mellan 

teorin och metodvalet visade sig. Teorin ligger till grund för valet av metod, dock är materialet 

från intervjuerna grunden till uppsatsen där tydligare resultat visade sig. Dessa resultat stöds av 

den valda teorin vilket styrker mitt beslut om vikten av att belysa detta område. Genom att välja 

kvalitativ metod skulle det ge en djupare och tydligare bild av det valda ämnet där de 

intervjuade personerna får beskriva sin upplevelse genom relativt öppna intervjufrågor.  
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7.5 Styrkor och svagheter 

Styrkor och svagheter kring kvalitativ metod i denna studie är möjligen att de enskilda 

personernas åsikter präglar resultatet. Genom en kvantitativ metod kan statistik jämföras, dock 

ges ingen djupare inblick i ämnet vilket uppnås med en kvalitativ metod. Därav är styrkan i 

studien den inblick som givits av intervjuerna men även nackdelen då ett annat sorts resultat 

möjligen skulle kunnat uppdagats genom ett annat metodval. Ännu en styrka i denna studie är 

att tidigare forskning som kopplats till resultatet på ett tydligt sätt där påtagliga liknelser 

synliggjorts.  

 

7.6 Etiska regler och avgränsningar 

Respondenterna har naturligtvis deltagit frivilligt i undersökning och blivit informerade om vad 

uppsatsen handlar om för att följa de etiska reglerna enligt Kvale (2007). De har även vetskapen 

om att det är en c-uppsats som kan komma att publiceras av skolan, därav informerat samtycke. 

För att uppnå konfidentialitet är respondenternas anonymitet givet och överenskommet innan 

intervjuerna påbörjades. Det är därav inte möjligt för respondenterna att identifieras i texten 

eftersom sådan detaljerad information om dem inte förekommer.  

 

De avgränsningar som skett är att endast kvinnor har intervjuats, delvis för att ingen jämförelse 

mellan könen skulle göras och för att samtliga personer som blivit rekommenderade genom 

tidigare intervjupersoner är kvinnor. Studien är gjord i norra Sverige i två olika samhällen och 

de intervjuade är mellan 21-31 år. 

 

7.7 Utmaningar 

Under arbetets gång har olika utmaningar stötts på vilken har bidragit till en del svårigheter 

med undersökningen. Det mest framträdande problemet har varit att hitta intervjupersoner som 

har varit villiga att avsätta ungefär en timme av sin tid för att ställa upp i en intervju. Några har 

varit tvungna att ställa in på grund av scheman som krockat och då har jakten på nya personer 

fortsatt. Intervjupersonerna befinner sig även i viss mån i min egen ålder och arbetssituation 

där ett avstånd har behövt hållas till detta för att intervjun skulle kunna vara neutral. 

Anledningen till att detta är viktigt är för att resultatet ska bli så pålitligt som möjligt där 

frågarna inte får vara vinklade vilket riskerar att påverka utfallet av intervjupersonernas svar. 

Vikten av att vara neutral när man intervjuar talar även Kvale (2007) om. De största 

utmaningarna har därav kretsat kring intervjupersonerna vilket är kärnan av hela uppsatsen och 

upptagit mycket tid. Tidsramen för arbetet har inneburit en viss påfrestning där högt tempo varit 

tvunget att hållas genom hela arbetsprocessen för att bli klar i tid.  

8. Resultat 

8.1 Presentation av intervjupersoner 

Samtliga intervjupersoner har erfarenheter av osäkra jobb där de under flera år har hoppat 

mellan olika osäkra anställningsformer. Idag befinner det sig inom olika delar av livet där 

arbetssituationen varierar beroende på om de påbörjat vidareutbildning eller har fast 

anställning. För att bevara anonymiteten hos intervjupersonerna har de döpts till varsin siffra.  

 

Intervjuperson 1: 24 år, studerande  
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Intervjuperson 2: 31 år, vidareutbildad, fastanställd 

Intervjuperson 3: 22 år, studerande och timanställd  

Intervjuperson 4: 22 år, studerande, timanställd 

Intervjuperson 5: 24 år, gymnasieutbildning, fast anställd 

Intervjuperson 6: 23 år, studerande 

Intervjuperson 7: 21 år, gymnasieutbildning, vikarie  

 

8.2 Arbetssituation  

Flera av intervjupersonerna beskriver att de hamnat på jobben de har idag av en ren tillfällighet. 

Sommarjobb under gymnasiestudier beskrivs ofta ha lett till fortsatt jobb som vikarie eller 

timanställd. Andra har fått söka jobb efter gymnasiet vilket upplevts som skrämmande.  

 

”Att som ung försöka ta sig ut på arbetsmarknaden utan någon information om det i skolan 

har varit läskigt. Att på en arbetsintervju föra sig på ett bra sätt i 19-årsåldern med en äldre 

vuxen mittemot var inte heller lätt.” (Intervjuperson 3) 

 

Här framgår det att intervjupersonerna upplever sig sakna förberedande information för att 

påbörja sin karriär. Detta är något Bengtsson och Berglund (2017) nämner att anställningsbarhet 

är viktigt och att skolor ska försöka lära eleverna hur de ska lyckas på arbetsmarknaden för att 

förbereda dem inför arbetslivet. I citatet ovan saknar personen denna kompetens och uppger 

även att denne inte fått ta del av någon sådan förberedelse i skolan.  

 

När intervjupersonerna berättar om hur deras arbetssituation har förändrats över tid 

framkommer att de kastats mellan olika osäkra anställningsformer. Flera har erfarenheter av 

arbetslöshet under vissa perioder och ibland har de växlat mellan olika företag, oftast 

förekommande inom handeln, vården och restaurangbranschen. I vissa fall har det krävts 

vidareutbildning för att få fortsatt jobb med fast tjänst på det nuvarande arbetet.  

 

”Efter sommarjobb och sex års arbete som vårdbiträde visade det sig att jag måste studera 

vidare för att få en tillsvidareanställning, så det gjorde jag” (Intervjuperson 2) 

 

En 30-åring förklarar att flera års erfarenheter av yrket inte medförde en tillsvidareanställning, 

utan det krävdes att hon vidareutbildade sig inom yrket. I detta fall innebar det 

omvårdnadsutbildning via Komvux. Även Giddens (2012) talar om vikten av utbildning för att 

kunna stå stadigt på den komplicerade arbetsmarknaden. Citatet styrker argumentet angående 

att arbetsmarknaden är komplex och att det kan komma att krävas högre utbildning för att öka 

chanserna till ett bra jobb.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att deras arbetsvillkor måste förbättras avsevärt. Det 

framkommer att de med osäkra tjänster har det stressigt på jobbet och upplever att det inte finns 

tillräckligt med personal. Vidare beskrivs arbetsuppgifterna ofta som enformiga för dessa 

personer där de till slut tröttnar men stannar på grund av att det behöver pengar.  

 

”Det är mycket jobb för lite pengar” (Intervjuperson 4) 

 

”Jag blev utnyttjad till max för att sedan få lite i lön” (Intervjuperson 7) 

 

Citaten illustrerar hur kämpigt intervjupersonen upplever att det är att försörja sig, särskilt när 

det innebär att arbeta med något man egentligen inte vill. Att unga vuxna tvingas lägga ner 
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oerhört mycket tid och energi för att försörja sig tar även fäste i Gillberg & Bergmans (2013) 

teori angående att man måste prioritera sin ekonomi framför sina drömmar vilket innebär att en 

hel del energi går åt till ett lågavlönat jobb man inte trivs på. Det visar sig genom intervjun och 

tidigare forskning att somliga måste kämpa en hel del med jobb de egentligen inte vill ha.  

 

Intervjupersonerna upplever det som svårt att påverka sin situation eftersom ej fastanställda inte 

har samma möjligheter att inverka på arbetssituationen som övriga anställda har. En anser att 

det inte finns möjlighet att påverka sin arbetssituation på grund av att besluten fattas högre upp 

i organisationen där de inte har förståelse för hur det fungerar längre ner. Dock får 

intervjupersonerna delta på övriga personalmöten och APT-möten.  

 

”Det är svårt att hänga med i förändringarna när de äldre högre cheferna bestämmer allt 

utan oss. Vi får inte vår röst hörd” (Intervjuperson 2) 

 

I citatet ovan framgår det att det upplevs som att mycket sker ovanför de anställdas huvuden 

vilket påverkar deras möjligheter att genomföra sitt arbete, där de inte får vara delaktiga i 

beslutsfattandet. Det är svårt att avgöra om det är endast unga anställda som berörs, dock är det 

något många intervjupersoner upplever på arbetsmarknaden. När intervjupersonerna inte får sin 

röst hörd vet de inte hur de ska hantera situationen. Möjligen kan Bengtsson & Berglund (2017) 

angående om att redan i skolåren lära sig grunderna för arbetsmarknaden och hantera dessa 

situationer vara till hjälp. Även Giddens (2012) talar om att utbildning ska giva en förståelse 

för arbetsmarknadens utmaningar vilket skulle kunna förknippas med denna situation. Dock 

har intervjuperson 2 vidareutbildat sig vilket inte har hjälpt henne i just denna situation.  

 

På grund av att många blir inkallade för extra jobb när företaget är i behov av dem innebär det 

i vissa fall att de jobbar alldeles för mycket vissa månader och väldigt glest andra månader. 

Sådant schema är inte hållbart och framtiden går inte att planera eller förutse enligt flera 

intervjupersoner.  

 

”Som timanställd på ett äldreboende fick jag ibland bara jobba några dagar på en hel 

månad. Jag satt och väntade på att de skulle ringa varje dag. Jag var tvungen att byta jobb 

och det enda jag fick var som restaurangbiträde med 75% anställning” (Intervjuperson 1) 

 

I citatet framgår det att arbetssituationen med en osäker tjänst är oviss och att företaget styr ens 

liv genom att endast låta dessa personer arbeta när det gynnar företaget. Situationen som 

timanställd innebär att man får arbeta då företaget är i behov av personen, det sker alltså på 

företagets villkor. Detta styrks även av Bernhardtz & Diakté (2012) som talar om den osäkra 

arbetsmarknaden där människor inte får möjlighet att arbeta tillräckligt mycket för att få en 

stabil ekonomi, eller planera sina liv på grund av det osäkra schemat. Detta tyder på att personer 

med timanställning tenderar att få en försvårad livssituation där både ekonomin och deras 

privata scheman är svåra att få hop.  

 

För att förbättra sin arbetssituation beskrivs det ha gjorts försök till att byta jobb där det ibland 

har varit värre på nästa arbetsplats vilket lett till att intervjupersonerna återgått till den 

ursprungliga arbetsplatsen. Flera av intervjupersonerna upplever det som en svår situation att 

navigera sig igenom där försök till förbättringar ofta slutar i en återvändsgränd. Andra 

intervjupersoner beskriver hur de har fortsatt på samma arbetsplats under en osäker anställning 

för att det inte vet hur de ska göra. Planer om vidarestudier beskrivs ha lagts på is på grund av 

den osäkra situationen men finns fortfarande där och tills dess jobbar de på i samma mönster. 

Några hävdar att dem har blivit en trygghet när de har lärt sig sina arbetsuppgifter även om dem 
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är ointressanta vilket gjort att de har stannat kvar. Mönstret ovan känns även igen i teorin av 

Gillberg (2010) som påtalar att många är rädda för att bli arbetslösa och för att försäkra sig om 

att få ihop ekonomin fortsätter på sitt nuvarande jobb på grund av osäkerheten kring att byta. 

Att våga ta nästa steg för att exempelvis påbörja vidarestudier krävs mod och risktagande, 

eftersom det inte finns några garantier för att lyckas. Genom att ta del av tidigare forskning och 

intervjupersonernas erfarenheter, tyder detta på att arbetsmarknaden är osäker och att det inte 

finns några garantier för att göra karriär på ett säkert sätt.  

 

Samtliga intervjupersoner upplever arbetsmarknaden som svår eftersom arbetsgivare söker 

personer med utbildning och erfarenhet. Att det krävs erfarenhet beskrivs som misströstande 

eftersom man måste börja någonstans och oftast har ingen någon större erfarenhet i 20-

årsåldern. Majoriteten påpekar att kraven är allt för höga för en fungerande arbetsmarknad där 

alla mår bra. De krav som beskrivs är erfarenhet, utbildning, kompetens inom många områden 

och samtidigt bidraga med en härlig personlighet. De flesta intervjupersonerna uppger att de 

lyckats få jobb har varit på grund av personalbrist vilket i sin tur medverkat till en obekväm 

arbetssituation på grund av överbelastning. Intervjupersonerna säger även att jobb alltid finns 

men att de är lågavlönade och osäkra jobb som ingen vill ha. Den äldste intervjupersonen 

upplever arbetsmarknaden som stabil för henne idag då hon har fått fast tjänst, dock har det 

varit en lång och svår väg att gå.  

 

”Jag tänker att man som ung måste visa framfötterna, vara driven, ha viljan och utbilda 

sig. Man måste kämpa” (Intervjuperson 6) 

 

”Jag försöker ta hänsyn till flera aspekter för att få ett bra jobb. Man måste ju vara energisk, 

utåtriktad, smart, snabbtänkt och jag vet inte allt, man vill ju helst bara behöva kunna det 

som krävs för sina arbetsuppgifter” (Intervjuperson 3) 

 

”För att få en bättre tjänst måste man kämpa sig fram och tacka ja till så många 

arbetstimmar som möjligt. Jag är social, glad och utåtriktad vilket är viktigt” 

(Intervjuperson 7) 

 

Här nämns känslor kring de höga kraven intervjupersonerna upplever ställs på dem på 

arbetsmarknaden. Utöver sin faktiska kunskap och det man lär sig i skolan finns det fortfarande 

många fler aspekter som anses vara viktiga på arbetsmarknaden. McDonalds och Hite (2008) 

beskriver vad som ökar chanserna att få ett bra jobb, vilket exempelvis är att vara positiv, 

utåtriktad och öppen för nya utmaningar vilket ska locka arbetsgivare att anställa en. Detta 

anger även Dahlstedt och Vesterberg (2017) där de förklarar hur man ska gå tillväga för att 

uppnå framgång. Som arbetssökande är det viktigt att ha god arbetsmoral där du visar stort 

engagemang, är flexibel och samtidigt ha ett gott humör. Med det sagt pekar det mot att kraven 

är höga och att arbetssökande och anställda måste anstränga sig på andra plan mer än att 

fokusera på den faktiska arbetsuppgiften.  

 

”Hela situationen är orimlig. Allt handlar idag om tillfälligheter eller kontakter, vem du 

känner som kan fixa in dig på något sätt, om du ska få ett fast jobb” (Intervjuperson 4) 

 

”Jag har alltid fått mina jobb genom kontakter” (Intervjuperson 6) 

 

Intervjupersonens svar tyder på att det är svårt att lyckas få en fast tjänst och att det krävs mer 

än ens kunskap för att etablera sig på arbetsmarknaden. Berglund, Håkansson, Isidorsson & 

Alfonssons (2017) talar om att osäkra anställningar riskerar att prägla hela arbetsmarknaden 
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där fasta anställningar blir allt ovanligare och svåra att få. Enligt McDonalds och Hite (2008) 

krävs det bland annat ett stort nätverk för att öka chanserna att bli anställd. Allt detta för att 

stöta på ett sammanträffande som ska ge en ett jobb. Utifrån detta synliggörs en obalanserad 

arbetsmarknad där människor tenderar att ha olika villkor. Resultaten angående att visa 

framfötterna eller att vidareutbilda för att få ett jobb hjälper uppenbarligen inte alla gånger där 

tillfälligheter tenderar att avgöra vem som får det.  

 

8.3 Bemötande 

Intervjupersonerna har något varierande erfarenheter när det kommer till bemötandet på 

arbetsmarknaden. Samtliga har upplevt både bra och dåliga bemötanden, dock i olika grad. Till 

en början beskrivs kollegorna varit hjälpsamma och tagit sig tiden att lära ut. De flesta beskrivs 

ha varit trevliga men allt eftersom har dåliga attityder visat sig. Något alla har gemensamt är att 

de påpekat att när bemötandet har varit dåligt har det varit från äldre kvinnor. De äldre på 

arbetsplatsen har ansett sig veta bättre för att de har arbetet länge. Denna attityd påvisar inte 

cheferna på samma sätt som kollegorna enligt de flesta intervjupersoner. Det otrevliga 

bemötandet har bidragit till prestationsångest eftersom känslan av att inte vara tillräcklig och 

känna sig välkommen har funnits. Några intervjupersoner har fått ta på sig en hel del 

arbetsuppgifter de egentligen inte haft ansvar över.  

 

 ”De tar sig friheten att bestämma över en” (Intervjuperson 2) 

 

”Äldre kvinnor var otrevliga som tyckte: så här har vi alltid gjort och ska alltid göra” 

(Intervjuperson 2) 

 

”Dessa människor har jobbat länge och vill inte ta till sig av våra nya kunskaper som vi 

lärt oss i skolan, de tycker det är skitsnack” (Intervjuperson 4) 

 

”Det kan vara allt från att städa, göra ärenden eller någon annans uppgifter denne inte 

kände för att utföra själv” (Intervjuperson 4) 

 

”Alla vikarier blir på något sätt utnyttjade mer eller mindre av de andra anställda”  

(Intervjuperson 7) 

 

Citaten ovanför visar att de äldre anställda tenderar att bemöta de intervjuade på ett otrevligt 

sätt. Det påverkar deras mående, prestation, tid och de får möjligen inte chansen att visa vad de 

kan vilket gör att de inte kan nyttja sina kunskaper. Intervjupersonerna anser att den nya 

generationens vuxna har fått en annan slags utbildning än den äldre generationen, vilket bidrar 

till uppdaterade kunskaper inom olika områden. Denna kunskap riskerar att aldrig få träda fram 

när unga vuxna inte får bli hörda. McDonalds och Hite (2008) talar om att en del av ungas 

utmaningar på arbetsmarknaden är att bemöta äldre anställda som inte accepterar unga personer 

på arbetsmarknaden. Författarna nämner även att flertalet kvinnor upplevde situationen som 

sådan där de inte fick sin röst hörd. Det är uppenbart att intervjupersonerna upplever att de inte 

blir accepterade av många av de äldre kollegorna, detta styrks även av tidigare forskning. Detta 

tyder på att unga vuxna troligen inte respekteras på samma sätt som de övriga anställda.  

 

8.4 Privatliv 

Intervjupersonerna beskriver hur de påverkas av osäkra jobb och då framkommer det att 

ekonomin blir osäker. Att leva utan en stabil inkomstkälla är något som orsakar oro hos samtliga 
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informanter utan fast tjänst. Flertalet av intervjupersonerna har tvingats bo hemma under tiden 

de hade ett osäkert jobb, en av personerna fick försörjningsstöd för att klara av att betala hyran 

under arbetslöshet och övriga har studerat vidare vilket resulterat i en studentbostad där 

studielån täcker hyran.  

 

”Man kan inte investera i bil, hus och så vidare viket gör att man står och stampar, så jag 

började studera” (Intervjuperson 1) 

 

”Man sparar nästan alla pengar för att jag oroar mig för vart nästa lön kommer ifrån, så jag 

kan ju inte göra så mycket mer för pengarna jag tjänar.” (Intervjuperson 7) 

 

”Ett osäkert jobb, ger ett osäkert liv med oro för familjen och ekonomin” (Intervjuperson 

6) 

 

Av intervjupersonerna framgår det att privatlivet påverkas av att inte kunna arbeta under trygga 

arbetsförhållanden. Det beskrivs vara svårt att bygga sig ett liv utan en säker ekonomi och flera 

intervjupersoner har tillslut vidareutbildat sig för att få till en förändring. Dessa scenarion 

återfinns i Bernhartz och Diakté (2012) där de betonar de negativa konsekvenserna av att vara 

ung på arbetsmarknaden med osäkra jobb vilket påverkar privatlivet då det blir svårt att planera 

sin fritid. På grund av de låga lönerna och osäkerheten över om man får lön nästa månad, gör 

det att unga vuxna inte kan investera i exempelvis boende och bil. Resultaten visar att det är 

svårt för dem utan en säker anställning att skapa sig ett stabilt liv innefattande boende och de 

resurser de anses behöva. Osäkra jobb visar sig även påverka familjen på ett negativt sätt där 

oron för dem finns där.  

 

Enligt intervjupersonerna går det inte att stänga jobbet ute eftersom man ofta med osäkert jobb 

inte vet när man får jobba vilket gör att det inte går att slappna av eller planera in något annat 

att göra. Några personer anser att de har haft en hel del fritid vid osäkra jobb, dock utspritt utan 

någon struktur. Flera intervjupersoner känner att de inte kan tacka nej till jobb om det erbjuds 

på grund av att de vill visa sig duktiga eller att de tar varje chans för att tjäna in mer pengar.  

 

”När jag var lite yngre tackade jag ja till alla pass som erbjöds och då blev jag väldigt 

utsliten, för att jag ville visa mig duktig” (Intervjuperson 4) 

 

I citatet kan man se hur höga krav sliter på intervjupersonerna. Personen arbetar inte efter ett 

fast schema utan på företagets villkor vilket tär på unga vuxna. Det illustrerar även att personen 

är orolig för att sin prestation inte räcker till för att accepteras på arbetsplatsen. Gillberg och 

Bergman (2013) påtalar problematiken angående de höga kraven på arbetsmarknaden vilket 

generar i stora utmaningar för att visa sig som en pålitlig anställd. Det man vill uppnå är 

stabilitet på både jobbet och privat vilket är utmattande om det saknas.   

 

Det upplevs som svårt att separera jobb och privatliv på grund av pressen de känner. De med 

osäkra scheman anser att stor del av deras tid går åt till att jobba några timmar här och där vilket 

påverkar hela dagen. Obekväma arbetstider bidrar även till denna faktor, att trots att de inte 

alltid arbetar många timmar så går den bästa tiden av dagen åt. De med fast schema påpekade 

att trots det har de inte möjlighet till mycket fritid på grund av att dagen är slut när de kommer 

hem eller att de jobbar helger och är ledig någon dag i mitten av veckan. Sedan får de relativt 

lite pengar för allt arbete och all energi som går åt av att ha ett osäkert jobb. Att planera in sin 

semester är ett ämne som kommer på tal hos flera av intervjupersonerna. Vissa personer har 
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aldrig tagit sammanhängande semester utan har fått ta ut en vecka i taget. De har heller inte 

alltid haft möjlighet att påverka vilken semesterperiod de blivit tilldelade.  

 

”Det finns inte så mycket tid för att göra något spontant dagarna jag arbetar eftersom det 

är långa arbetspass. Jag är ledig en dag i veckan och varannan helg” (intervjuperson 7)  

 

”Jag kunde arbeta hela veckan och sen vara ledig på en onsdag. Det blir ju såklart svårt att 

umgås med kompisar” (Intervjuperson 4)  

 

Enligt intervjupersonernas erfarenheter arbetade de mycket och var ledig på slumpmässiga 

veckodagar vilket gjorde att de inte kunde planera sin fritid. Bernhartz och Diakté (2012) 

kritiserar även dessa arbetsvillkor som framförallt drabbar unga vuxna. Det är svårt att få ihop 

livspusslet eftersom det inte går att planera privatlivet på ett bra sätt utan fast schema. De 

nämner även att dagens samhälle har gjort det svårt för unga vuxna att ta sig in i arbetslivet 

vilket påverkar privatlivet kraftigt. Enligt intervjupersonerna och tidigare forskning tyder det 

på att det är svårt att planera sin fritid på grund av osäkra jobb med sämre villkor. När schemat 

inte är fast påverkar det hela livssituationen.  

 

”Jag jobbade inte ens heltid men mina arbetstider var så dåliga att hela dagen gick åt i alla 

fall. Jag kunde inte hitta på desto mer före jobbet och jag kom oftast hem senare på kvällen” 

(Intervjuperson 5) 

 

Enligt intervjupersonen får hon fortfarande inte tillräckligt med tid för privatlivet trots färre 

arbetstimmar. Även detta scenario återfinns i teorin av Bernhartz och Diakté (2012) där unga 

vuxna kämpar med att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som privatlivet blir 

lidande där i princip all fritid går åt till att jobba under obekväma arbetstider. Här är resultatet 

att trots färre arbetstimmar är det svårt att planera sin fritid med ett ofast schema. 

 

”Jag har aldrig någonsin haft en hel semesterperiod, utan fått ta ut någon vecka här och där 

när det har passat för de andra” (Intervjuperson 1)  

 

Här visas det hur intervjupersonerna tvingas anpassa sig efter företagets behov och prioriteras 

minst bland de övriga anställda. Bernhartz och Diakté (2012) anmärker även på dessa 

situationer som påverkar ungas privatliv vid osäkra tjänster. Det är en obalanserad situation där 

unga vuxna inte har lika rättigheter som resterande på arbetsmarknaden. Berglund, Håkansson, 

Isidorsson & Alfonssons (2017) talar även om att tidsbegränsade anställning riskerar att prägla 

arbetslivet framöver. Några intervjupersoner talar om deras erfarenheter av flexibla 

arbetstimmar. Självklart gick jobbet före om så krävdes men flera gånger i veckan kunde 

arbetstimmarna justeras något efter hennes behov. Däremot var det i vissa fall tvunget att 

komma in och arbeta på grund av att företaget behövde det just då. En annan intervjuperson har 

också möjlighet till flexibilitet men det krävs mycket planering med de andra kollegorna vilket 

gjorde det hela mer komplicerat än gynnande.  

 

”Det sägs att vi har flextid, men det krävs mer energi än vad det ger att lyckas få hop allas 

scheman” (Intervjuperson 2) 

 

”Jobbet går ju alltid först, men jag hade oftast möjlighet att justera arbetstimmarna något. 

Det gillade jag, jag kunde planera in min fritid bättre” (Intervjuperson 3) 
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I citatet framgår det att flexibilitet kan gynna intervjupersonerna och inte endast sker på 

arbetsgivarens villkor. Att ha möjligheten att bestämma över sina arbetstimmar gynnar i sin tur 

privatlivet där det blir lättare att planera in vad man vill göra. Dock påpekar en person att 

planering kring att nyttja flexibla arbetstimmar är allt för krävande för att gynnas av. Flexibla 

arbetstimmar nämns av Bengtsson och Berglund (2017) där de påpekar att flexibilitet oftast är 

önskvärt eller inte beroende på vilka det gynnar. Vidare förklarar de att när den anställde får 

chansen att påverka sin situation efter sina önskemål är det önskvärt. Företag gynnas även av 

att den anställde planerar sin tid utifrån vad som behövs göras på jobbet och arbetar då det krävs 

mer arbetskraft. Utifrån detta är det möjligt att tolka flexibla arbetstimmar gynnar anställda i 

vissa fall men att viss planering krävs.  

 

8.5 Mål och framtid 

Vid frågan om hur ett bra jobb är enligt intervjupersonerna resulterades detta i en lång lista av 

drömscenarier. Säkra anställningar, heltidsjobb, flexibilitet på deras egna villkor, närvarade och 

trevliga chefer önskas. Samtliga intervjupersoner vill att attityder gentemot unga förbättras 

avsevärt. De vill att alla ska få möjlighet att påverka arbetssituationen där de får vara med och 

fatta beslut påpekar ett flertal personer. Vikten av gemensamt beslutsfattande och känna att man 

har kontroll över sitt jobb är något som uppkommer upprepade gånger under de olika 

intervjuerna. En rättvis balans på en arbetsplats är betydande för att människor ska må bra och 

som ung försummas man ofta på en arbetsplats enligt flera av intervjupersonerna. Jämlika löner 

påpekar några stycken, att vara ung och arbeta mycket ska bidra till lika mycket lön som övriga 

anställda. Tillräckligt med personal för att balansera upp jobbet under stressiga perioder eller 

om någon blir sjuk saknas på samtliga arbetsplatser de har arbetat på. 

 

”En del av problematiken kring ungas arbetssituation härstammar troligen i att de inte 

välkomnas på arbetsmarknaden” (Intervjuperson 5)  

 

”Vi unga anländer på arbetsmarknaden med ny energi, idéer och kunskaper från skolan 

som vi borde få använda oss utav på arbetsmarknaden, men vi accepteras inte” 

(Intervjuperson 4)  

 

Intervjupersonen beskriver sitt drömscenario där hon vill få möjlighet att nyttja sina kunskaper. 

Det tyder på att de äldre anställda på arbetsplatsen inte låter de yngres åsikter bli hörda vilket i 

sin tur möjligen försämrar arbetet. McDonalds och Hite (2008) påtalar som sagt att unga vuxna 

tenderar att behandlas sämre av äldre anställda.  

 

Vid frågan om mål inom arbetslivet vill intervjupersonerna framförallt arbeta med något de 

brinner för och som känns rätt. Vissa har redan drömyrket klart för sig och vet vad de strävar 

efter, medan andra vill prova sig fram för att hitta något de tycker om. Det tydligaste mönstret 

kring denna fråga upprepas av majoriteten av intervjupersoner vilket är att känna sig trygg med 

sitt jobb. De vill inte känna sig jäktade eller obetydliga vilket de uppger att de gjort i många av 

deras tidigare jobb. De vill ha en trygg anställning och en härlig arbetsgrupp som accepterar 

dem, att få yta att vara den man är och visa vad man kan är viktigt. Jobbet ska inte heller 

upplevas som tvingande utan som något givande som bidrar till personlig utveckling. 

Drömyrkena återfinns bland annat inom vården, olika organisationer, ekonomi, HR, och 

chefsjobb.  

 

”Jag vill arbeta med mitt drömyrke, med bra kollegor och där det händer mycket. Inte bara 

för att klara ekonomin” (Intervjuperson 6) 
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”Att hitta något man trivs med och blir ett med det istället för bara ett jobb där man tjänar 

pengar är drömmen” (Intervjuperson 3) 

 

”Jag vill arbeta på en bra och rättvis arbetsplats, med något jag tycker om istället för som 

nu” (Intervjuperson 7) 

 

Det framgår att det finns intervjupersonerna inte vill arbeta med något som de egentligen inte 

brinner för, endast för att de måste tjäna pengar. Gillberg och Bergman (2013) beskriver hur 

unga riskerar att tappa motivationen om de arbetar med något de inte brinner för. Man vill följa 

sina drömmar och utvecklas som människa med hjälp av sitt yrke. De påtalar även 

självförverkligande vilket man får när man lyckas göra karriär inom något man tycker om på 

arbetsmarknaden.  

 

En fråga ställdes angående huruvida dessa mål har uppnåtts där svaren visar att de flesta inte är 

i närheten av där de vill vara vilket påverkar både arbetslivet och privatlivet.  Ett flertal har 

börjat studera vilket anses som att de har kommit en bit på vägen. Dock bedömer i princip 

samtliga intervjupersoner att resan mot målen kan komma att bli lång vilket deras erfarenheter 

av arbetslivet hittills har pekat på. Några har fått chansen att prova på drömyrket via praktik 

genom högskolan eller som sommarjobb men det är det närmsta. Den äldste intervjupersonen 

har uppnått sina mål men det finns alltid utvecklingsområden inom arbetet och att kämpa för 

högre lön kommer alltid vara ett fortsatt mål. När hon blickar tillbaka på sin resa av arbetslivet 

har den varit lång och oviss, något som hon anser vara på grund av en arbetsmarknad i obalans. 

Dessutom anser hon att alla människor jobbar alldeles för mycket så att ingen fritid blir kvar. 

En osannolik dröm skulle vara att arbeta mindre och få samma lön, vilket hon säger att hon vet 

låter helt orealistiskt.  

 

Det svåraste för att uppnå sina mål inom arbetslivet är den höga konkurrensen enligt de 

intervjuade. Samtliga har erfarenheter av att söka jobb där de gång på gång har fått avslag. Som 

ung tenderar man att behöva starta på ”ruta ett” på en arbetsplats, för att sedan jobba sig uppåt 

inom verksamheten. Den upplevs som en konstant process som inte ger några löften om fortsatt 

anställning eller en högre position. Förutsättningarna för unga vuxna ser inte lovande ut. 

Stressen över att lyckas skapa sig ett bra liv och att etablera sig är skrämmande enligt flera av 

de intervjuade. Det upplevs även som problematiskt att accepteras som ung och lyckas föra sig 

på ett bra sätt utan desto mer vetskap om arbetslivet.  

 

”Jag vill uppnå både privata och mål inom arbetslivet samtidigt i förhållande till varandra. 

Inget ska ta ut det andra” (Intervjuperson 4)  

 

Även i detta citat nämns hur man vill bli ett med jobbet och utvecklas genom sitt jobb. Detta är 

något som återkopplas till Gillberg och Bergman (2013) där de talar om självförverkligande 

och om hur viktigt det är för människan. Att få möjligheten att uppfylla sina drömmar och att 

arbeta med något man utvecklas inom ska vara betydande för att må bra. 

 

För att uppnå framgång svarar intervjupersonerna bland annat att det är viktigt att vara 

intresserad av det man arbetar med för att hitta motivation. Det ska driva en framåt i karriären 

på ett bättre sätt än ett jobb man inte trivs med. Om man trivs med det man gör blir man en 

lyckligare och mer harmonisk människa sas bland annat under intervjuerna. Något nästan alla 

har nämnt är vikten av att studera vidare för att lyckas på dagens arbetsmarknad. Den äldste 

intervjupersonen studerade vidare för att få ett fast jobb vilket hon fick efter studierna. En annan 



 24 

anser att hon kommer att få möjlighet att ”kräva något” på arbetsmarknaden, att hon genom 

högre studier möjligen får mer respekt av kollegor och chefer. Det anses även vara viktigt att 

uppdatera sig om omvärlden för att få en förståelse för hur det kan komma att påverka 

arbetslivet, för att sedan veta vart man ska rikta in sig och söka extra kunskaper inom de nya 

förändringarna. De med redan fast anställning betonar att det är viktigt att gå på de kurser som 

erbjuds via jobbet och engagera sig i nya utvecklingsområden på sin arbetsplats.  

 

Det finns en hel del förändringar som behöver ske för att unga ska få det bättre på 

arbetsmarknaden enligt intervjupersonerna. Säkrare anställningar är genomgående genom 

samtliga intervjuer, samt att det ska finnas fler låglönade jobb att söka och få fast tjänst på. Alla 

vill inte studera vidare vilket inte ska vara en nödvändighet och idag är det svårt att ens få ett 

lågstatusjobb anser en informant. Attitydförändring hos de äldre på arbetsmarknaden nämns 

även här vilket är en stor del till att unga har det svårt på arbetsmarknaden idag enligt i princip 

alla intervjupersoner. Som ung ska man få vara delaktig i arbetsprocessen och komma med 

förslag eller klagomål vilket ska tas på allvar. Med rätt bemötande och säkrare anställningar är 

intervjupersonerna övertygade om att det kommer förenkla hela den svåra situationen som de 

just nu ställs inför inom arbetslivet.  

 

"Ta oss unga personer mer på allvar, vi kan mycket även om vi inte har arbetslivserfarenhet 

och vi förtjänar en plats på arbetsmarknaden på ett lika säkert sätt som alla andra” 

(Intervjuperson 7) 

 

”Alla människor ska ju få plats på arbetsmarknaden och som ung utan erfarenhet är 

chanserna kanske inte så goda för alla, det måste förändras” (Intervjuperson 5)  

 

Återigen påtalas problematiken med att som ung etablera sig på arbetsmarknaden där erfarenhet 

är något som framförallt efterfrågas.  

 

8.6 Möjligheter  

Flera intervjupersoner menar att genom en trygg anställning och ett bra jobb finns det en grund 

till att utvecklas ytterligare. Med en osäker anställning kommer ens fokus vara på att få ett 

säkert jobb vilket inte får en att utvecklas vidare. Genom en stabil arbetssituation kan karriären 

ta fart på riktigt vilket innebär fler utvecklingsområden att ta sig an. Man erbjuds kurser och att 

utvecklas parallellt med företagets utveckling vilket även påverkar de anställda. När man ha ett 

arbete man måste behärska blir man självständig, lär sig att lösa problem och blir vuxen då det 

blir en del av ens utveckling uppger intervjupersonerna.  

 

”Man lär sig möjligen något på jobbet som man kan använda sig av till vardags” 

(Intervjuperson 2) 

 

Här ser intervjupersonen en möjlighet att utvecklas genom att arbeta, alltså ses arbetslivet från 

en positiv synvinkel i detta fallet. Gillberg och Bergman (2013) anser också att man utvecklas 

på både det privata planet och inom arbetslivet om man har viljan att uppnå ett livslångtlärande. 

Chanserna att utvecklas ökar om man arbetar med något man tycker om. Utifrån informationen 

ovan tolkas det som att arbetsmarknaden tillför möjligheter som är bra för människan 

utveckling sker genom att man utvecklas genom arbetet.   
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Flera intervjupersoner säger att ett arbete får en att bli mer social och ger möjlighet att interagera 

med andra på sätt man inte har möjlighet till utanför arbetet. Man lär sig att samarbeta och lösa 

svårare problem tillsammans. Utan ett arbete mår man inte bra enligt intervjupersonerna.  

 

”När jag var arbetslös var jag deppig och uttråkad” (Intervjuperson 1) 

 

Att vara sysslolös bidrar uppenbarligen inte till tillfredsställande och motivationen avtar enligt 

intervjupersonerna. Återigen återses detta i Gillberg och Bergmans (2013) teorier angående om 

att motivationen sinar när människor inte uppnår självförverkligande. Drivkraften av att göra 

karriär försvinner allt eftersom dessa drömmar inte uppnås. Utifrån intervjupersonerna och 

tidigare forskning är arbetet betydande för att hitta drivkraften och må bra.  

 

Ännu en möjlighet på arbetsmarknaden anser en intervjuperson är att jobben idag är mer 

anpassade för oss unga på grund av den snabba utvecklingen innefattande exempelvis teknik 

och nya arbetssätt som sker i ett högre tempo än tidigare.  

 

”Jag tror att unga har lättare att lära sig bland annat dataprogram och att få säkert gjorda 

snabbare” (Intervjuperson 5) 

 

”När man som ny kommer till en arbetsplats ser man oftast utmaningar, när man efter ett 

tag har lärt sig alla arbetsuppgifter som till en början ansågs vara så svåra får man 

självförtroende” 

 

En annan menar att på grund av alla utmaningar på arbetsmarknaden kommer det i slutändan 

giva en personlig utveckling efter att man tagit sig igenom alla dessa problem.  

9. Diskussion  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga vuxna upplever sin situation på 

arbetsmarknaden och dess konsekvenser för vardagslivet. Detta har undersökts genom 

intervjuer där resultatet styrkts av de valda teorierna. Tydliga liknelser har påträffats mellan 

intervjupersonernas svarsresultat och tidigare forskning. Uppsatsens frågeställningar lyder: 

 

• Hur förhåller sig unga vuxna till sin arbetssituation? 

• Vilka möjligheter respektive utmaningar ser unga vuxna på arbetsmarknaden?  

• Hur upplever unga vuxna att osäkra jobb påverkar deras vardagsliv?  

 

I studiens resultat framkommer det hur unga vuxna förhåller sig till sin arbetssituation på 

arbetsmarknaden där främst osäkra jobb är vanligt förekommande där de vacklar mellan 

tillfälliga anställningsformer. Osäkra jobb må vara ingången till arbetsmarknaden, dock innebär 

att etablera sig en lång väg att gå. Vidare visar resultaten problematiken i att försöka etablera 

sig som ung vuxen på arbetsmarknaden där erfarenhet efterfrågas, något som yngre inte har 

mycket av. Därav återstår frågan i hur de ska få in en fot på de önskvärda jobben när de inte har 

lika möjligheter som de äldre, vilket intervjupersonerna påpekar. Ännu en utmaning är att 

situationen försvåras ytterligare om personen i fråga inte har vidareutbildat sig. Det minskar 

chanserna till fast jobb, man är inte eftertraktad och därav minskar möjligheterna till att etablera 

sig vilket intervjupersonerna har påtalat. Konkurrensen är hög och det är vanligt att få avslag 

på jobbansökningar som intervjupersonerna skickar in. Det framkommer samt att ett stort 

kontaktnät behövs för att bli anställd där slumpen kan avgöra om en tjänst erhålls den sökande. 

Utmaningarna på arbetsmarknaden är många enligt intervjupersonerna.   
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Nästa frågeställning handlar om vilka utmaningar respektive möjligheter unga vuxna ser på 

arbetsmarknaden, vilket resulterar i en övervägande negativ ton när de intervjuade berättade 

om deras erfarenheter. Arbetsmarknaden uppfattas som orättvis eftersom de intervjuade inte 

känner sig uppskattade. Det är en skrämmande situation att som ung försöka etablera sig när 

arbetsmarknaden är så pass svår, vilket i sin tur påverkar självförtroendet enligt dem. För att 

accepteras arbetar de ofta allt för många arbetstimmar under sämre arbetsvillkor. I många fall 

veckodagar som helger vilket är slitsamt. För att visa sig duktiga vill man inte tacka nej till 

erbjudande om att jobba och situationen blir påfrestande beskriver intervjupersonerna. Vidare 

tenderar jobbet även att vara enformigt och det är något de inte vill arbeta med över huvud taget 

vilket får intervjupersonerna att tappa motivationen. För att driva sin karriär framåt anses det 

vara viktigt att arbeta med något man brinner för vilket ger drivkraften till att lyckas. Dock är 

drömjobbet långt borta för majoriteten av intervjupersonerna och de vet inte hur de ska ta sig 

dit. Situationen på arbetsmarknaden är ostabil för de med ett osäkert jobb. Har man en fast 

anställning på sitt drömjobb blir läget ett helt annat, där möjligheter för olika 

utvecklingsområden ökar vilket leder till att man kan fortsätta klättra i karriären när man 

erhållits en fast grund att stå på enligt intervjupersonerna. De möjligheterna intervjupersonerna 

ser är att få chansen att utvecklas på det personliga planet genom att arbeta. Enligt dem lär man 

sig lösa problem och får bättre självförtroende allt eftersom de utvecklas. De påtalar även att 

det är socialt givande att arbeta eftersom de möter många människor genom sitt arbete.  

 

Intervjupersonerna upplever att osäkra jobb påverkar deras privatliv och det framkommer att 

det är en ostabil situation där framtiden inte går att utvisa eller planera. Det mest framgående 

är att det inte är möjligt att planera sin tid på grund av ett osäkert jobb då det ofta innebär ett 

vacklande schema enligt intervjupersonerna. Det är problematiskt att bland annat umgås med 

vänner och familj. Fritiden blir helt enkelt lidande för de intervjuade där gränsen mellan arbete 

och privatliv suddas ut. Det är problematiskt att separera de två när de ständigt väntar på samtal 

angående om att få jobba. Det blir svårt för dem att slappna av emellanåt och arbetet finns 

ständigt i tankarna. Vidare beskrivs det skapa oro, inte minst kring framtiden eftersom det inte 

alltid är möjligt att flytta hemifrån och bilda ett eget stabilt liv. Att investera i exempelvis hus- 

och bilköp är inte möjligt när ekonomin inte är stabil. Självförverkligande påverkar även 

privatlivet för de intervjuade där strävan efter framgång tar upp mycket tid och energi. 

Intervjupersonerna har många drömmar om hur de vill att sina karriärer ska se ut och flertalet 

är inte nöjda med hur sin situation ser ut just nu.  

 

Studien har gjorts för att belysa situationen som unga vuxna möter på arbetsmarknaden vilket 

innefattat intervjuer i denna kvalitativa uppsats. Det framkommer att det är problematiskt och 

att det påverkar många människor som försöker att etablera sig inom arbetslivet. 

 

Resultatet känns igen i de valda teorierna där tydliga liknelser upptäckts och likartade svar 

återkommer upprepade gånger Pålitligheten av resultaten stärks utifrån detta vilket redovisats i 

resultatdelen. Efter att ha tagit del av tidigare forskning visar det sig att fenomenet är 

förekommande i vår tids samhälle och att det innebär en hel del problematik vid etablering på 

arbetsmarknaden. Dock upplever förmodligen inte samtliga unga vuxna den problematik jag 

har redovisat, vilket vidare studier inom ämnet troligen kan visa, där fler aspekter kan 

uppkomma. Genom att fokusera på mina intervjupersoner och den valda teorin visar mitt 

resultat på uppenbara brister inom arbetslivet. Dessa brister är oundvikliga där olika personer 

gång på gång påtalar liknande scenarier, vilket påverkar min slutsats angående den problematik 

som redovisats.  
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9.1 Slutord 

Arbetsmarknaden visar sig vara oviss för unga vuxna vilket visar sig i denna studie. Enligt 

intervjupersonerna är det viktigt att alla människor ges rättvisa möjligheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden för att kunna leva ett stabilt liv, vilket många saknar idag. Unga vuxna erhålls 

alltså inte samma chanser som övriga och startar därmed inte med goda förutsättningar enligt 

intervjupersonerna där de påpekar att detta är ett problem som drabbar fler än just dem, att detta 

är något som många unga vuxna utsätts för. Resultaten grundar sig på min studie och tidigare 

forskning. Att det är en problematisk situation är givet, i vilken grad återstår att undersöka 

ytterligare genom vidare studier. Svaren angående uppkomsten av den besvärliga arbets- och 

livssituation återfinns i viss mån i tidigare forskning. Samhällets framfart beskrivs som ett 

problem för oss där arbetsmarknaden har blivit komplicerad och mer krävande än tidigare vilket 

gör den svårare att hantera för oss, enligt Giddens. Hur problemen ska lösas i framtiden återstår 

att se, dock tenderar fler säkra anställningar vara av högsta vikt enligt mig. Detta nämns av 

intervjupersonerna och Berglund, Håkansson, Isidorsson & Alfonssons (2017) där de talar om 

riskerna av att tidsbegränsade anställningar kan komma att prägla arbetslivet tids nog.  

 

Det finns även möjligheter på arbetsmarknaden, dock bör vägen dit vara lättare enligt 

intervjupersonerna. Genom ett säkrare jobb och ett bättre bemötande gentemot unga vuxna 

anser intervjupersonerna att situationen kommer att förbättras avsevärt. McDonalds och Hite 

(2008) talar om bemötande där äldre anställda i vissa fall inte accepterar unga vuxna på samma 

sätt som övriga anställda. När en stabilare grund för samtliga inom arbetslivet finns giver det 

fler möjligheter till bland annat utveckling på både det personliga planet och en förbättring av 

hela arbetsmarknaden enligt intervjupersonerna. Enligt intervjupersonerna ses 

arbetsmarknaden som en trappa där man klättrar sig fram på arbetsmarknaden för att 

förhoppningsvis tillslut nå en säker anställning. Det är en lång osäker resa innefattande många 

risker och oro för dem som inte lyckas etablera sig, vilket intervjupersonerna uppfattar som att 

det handlar om många unga vuxna i samhället och inte endast dem.
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Bilaga 

Intervjuguide        Unga vuxnas perspektiv på deras livssituation på grund av deras arbetsliv 

 

Personuppgifter 

Kön 

Ålder  

Utbildning  

 

Anställningsform/situation, arbetstider, övertid, heltid/deltid 

Vart arbetar du? 

 

Kan du berätta om ditt arbete? 

 

Vilken typ av anställning har du? 

 

Hur längre har du arbetat där?  

 

Hur skulle du beskriva dina arbetsvillkor? 

- Till exempel orimliga, orättvisa, bra/dåliga 

 

Hur upplever du din arbetssituation?  

 

Vad fick dig att söka det arbetet? 

 

Kan du berätta om hur det gick till när du fick anställningen?  

 

Hur längre arbetade du där innan du fick den anställningen? 

 

Hur upplevde du situationen?   

 

Perspektiv 

Hur skulle du beskriva din arbetssituation idag och hur den har sett ut? 

 

Vad gjorde du innan du arbetade där och hur upplevde du den tiden? 
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- Varför slutade du? 

- Vilken typ av anställningsform hade du? 

 

Hur upplever du arbetsmarknaden? 

 

Hur upplevde du det att för första gången söka jobb?  

- Att ta sig in på arbetsmarknaden för första gången 

 

Hur upplevde du att det var att söka jobb efter avslutade gymnasiestudier?  

 

Hur upplevde du bemötandet på arbetsmarknaden? Till exempel av chefer och kollegor  

 

Vad är dina erfarenheter av arbetsmarknaden? 

- Till exempel orättvis, förutsättningar, bra/dålig?  

 

Hur påverkas man av osäkra jobb enligt dig? 

- Till exempel kring bostad, familjeplanering, utbildning, ekonomi  

 

Privatliv 

Hur upplever du att din vardag påverkas på grund av ditt jobb? 

 

Hur upplever du dina möjligheter att kombinera arbete med privatliv?  

 

Mål/framtid  

Beskriv hur ett bra jobb är enligt dig 

 

Hur skulle dina beskriva dina mål inom arbetslivet? 

 

Vad vill du arbeta med? 

 

I vilken utsträckning anser du att du har uppnått detta? 

 

Beskriv situationen kring att uppnå dina mål både privat och inom arbetslivet? 

- Är det svårt att uppnå privata mål på grund av din arbetssituation? 
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Beskriv det svåraste med att uppnå dina mål inom arbetslivet?  

 

Upplever du att det är något du inte kunnat göra för att du inte har fast anställning eller det 

jobbet du vill ha? 

 

Vilka strategier har du för att uppnå framgång? 

- Inom arbetslivet, göra karriär, anställningsbarhet  

 

Vilka förändringar tycker du bör ske för att unga vuxna ska få det lättare på arbetsmarknaden? 

 

Möjligheter/utmaningar 

Vilka möjligheter ser du med arbetsmarknaden? 

- Är den givande för självförverkligande, självförtroende, självständig, 

problemlösningar, personlig utveckling? 

 

Vilka utmaningar upplever du som ung vuxen på arbetsmarknaden?  

 

Är det något du vill tillägga?  
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