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Sammanfattning 

I syfte att undersöka hur ungdomars bakgrund påverkar deras arbetsvärderingar genomfördes 

en kvantitativ undersökning med datamaterial hämtat från Ungdomsstyrelsens Attityd- och 

Värderingsstudie från 2007.  Genom att använda Herzberg’s tvåfaktorsteori som utgångspunkt 

analyserades datamaterialet utifrån två dimensioner av arbetsvärderingar och med hjälp av 

linjär regressionsanalys. Resultatet visar att ungdomars kön och födelseland samt egna och 

faderns högsta avslutade utbildning är de viktigaste bakgrundfaktorerna som påverkar hur 

deras arbetsvärderingar ser ut. Olika bakgrundsfaktorer tenderar också att påverka de olika 

dimensionerna av arbetsvärderingarna på olika sätt.  
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Inledning 

”Hej jag heter xxx och jobbar som...” Den här frasen hör vi dagligen när vi möter nya 

personer. En orsak till det är att individens arbete har en stor betydelse för dennes identitet 

eftersom individen tillbringar en stor del av sin tid med sina arbetsuppgifter. Enligt Jahoda’ s 

deprivationsmodell har arbetet både latenta och manifesta funktioner som uppfyller vissa 

mänskliga behov. En av de latenta funktionerna är att arbetet ger individen en identitet och en 

plats i samhället (Edwards et. al., 1992). Identifieringen med arbetet kommer också från 

individens vilja att klassificera saker, och människor kan då använda sitt arbete för att visa sin 

grupptillhörighet gentemot andra (Bourdieu, 1989). Arbetets roll i individers liv väcker 

intresse att studera vad som formar individens tankar och attityder kring vad som är ett bra 

arbete och vilka egenskaper som är viktiga i arbete. Tidigare studier av betydelsen av 

individers socioekonomiska bakgrund och demografiska kännetecken för hur individers 

arbetsvärderingar ser ut har gett otydliga och i viss mån även motstridiga resultat. I detta 

sammanhang är det särskilt viktigt att fokusera på ungdomar och studera hur deras syn på 

arbete formas eftersom deras val av arbete kommer att bidra till skapandet av deras vuxna 

identitet. På grund av samhällets utveckling lever dagens ungdomar i ett samhälle där 

förutsättningarna skiljer sig från tidigare generationer. Många ungdomar har distanserats från 

arbetsmarknaden på grund av arbetslösheten vilket inte ger dem den anställningstrygghet som 

tidigare generationer haft. Detta har lett till att ungdomar under en längre tid befinner sig i 

ungdomsfasen eftersom de har svårt att skapa en självständig ekonomi. För ungdomar kan 

detta betyda en längre tid att påverkas av omgivningen i sin utveckling och sitt skapande av 

arbetsvärderingar (Lorentzon, 1994). Dagens ungdomar är även de första som har växt upp i 

ett informationssamhälle. Den dagliga exponeringen för massmedia är en faktor som kan 

forma deras vuxna identitet (Nygren, 1987). Tidigare studier har lagt mindre fokus på hur 

olika bakgrundsfaktorer påverkar ungdomars arbetsvärderingar. Vår ambition är att denna 

uppsats ska fylla denna kunskapslucka och tydliggöra hur ungdomars bakgrundfaktorer 

påverkar deras arbetsvärderingar. 

  

Med detta som bakgrund är syftet med denna uppsats att analysera hur olika 

bakgrundsfaktorer påverkar ungdomars arbetsvärderingar. I analyserna kommer uppsatsen att 

skilja mellan yttre och inre arbetsvärderingar. Yttre arbetsvärderingar värdesätter egenskaper i 

ett arbete som skapar goda materialistiska livsvillkor t.ex. löneutveckling, karriärmöjligheter 

och fast anställning. Inre arbetsvärderingar värdesätter egenskaper i ett arbete som ger 
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individen chans till personlig utveckling och ökad livskvalitet t.ex. intressanta arbetsuppgifter 

och lärande i arbetet. Även om dessa dimensioner av arbetsvärderingar kommer att analyseras 

separat är det viktigt att komma ihåg att individer inte endast har yttre eller inre 

arbetsvärderingar, utan arbetsvärderingar är en kombination av dessa två och även fler 

dimensioner. Det empiriska underlaget för uppsatsen är data hämtat från Ungdomsstyrelsens 

Attityd- och Värderingsstudie från 2007.  

 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som tar upp relevanta teorier och tidigare studier, där särskilt 

intresse kommer ägnas åt Herzberg’ s tvåfaktorsteori och hans uppdelning av yttre och inre 

arbetsvärderingar och Bergman och Luckmann’ s socialiseringsteori om hur värderingar 

skapas. Kort beskrivs också vad tidigare studier kommit fram till gällande hur individers 

bakgrundsfaktorer påverkar deras yttre och inre arbetsvärderingar. I den därpå följande 

metoddelen presenteras det använda datamaterialet och operationaliseringen av variabler som 

används i de linjära regressionsanalyserna. I nästkommande del presenteras och tolkas 

resultaten från regressionsanalyserna. Avslutningsvis diskuteras resultaten från 

undersökningen och de tidigare studierna. 

  

2. Teorier och tidigare studier  

2.1 Arbetsvärderingar  

Arbetet är en del av individens identitet vilket gör det intressant att ta reda på vilka faktorer 

som påverkar dennes arbetsvärderingar (Edwards et. al., 1992). Arbetsvärderingar är de 

egenskaper som individen vill ha i ett arbete (Hagström, 1999). Individer har olika 

arbetsvärderingar som kan bero på skillnader i sociala, ekonomiska och psykologiska 

erfarenheter (Jencks et. al., 1988).  

 

Värderingar kan förklaras som den världsbild som individen har vilket formar dennes 

beteenden och attityder (Hagström, 1999). En forskare som genomfört klassiska studier av 

olika värderingar inom arbetslivet är Frederick Herzberg. Han genomförde under 1960-talet 

studier om motivation och arbetstillfredsställelse på jobbet som låg till grund för hans 

tvåfaktorsteori. Den beskriver två dimensioner av arbetstillfredsställelse; hygien- och 

motivationsfaktorer. Dessa kan även kallas för inre och yttre arbetsvärderingar där 

hygienfaktorer räknas till yttre arbetsvärderingar och motivationsfaktorer räknas till inre 

arbetsvärderingar. Yttre arbetsvärderingar representerar framför allt materiellt välbefinnande 
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såsom bra lön med god löneutveckling och bra anställningsförmåner, men även egenskaper 

som god arbetsmiljö, goda möjligheter att göra karriär, bra chef/ledning och arbetsstatus. Inre 

arbetsvärderingar utgörs främst av möjligheter till personlig utveckling och intressanta och 

ansvarsfulla arbetsuppgifter, men även att arbetet lär ut nya saker och bidrar till något viktigt 

för andra. Enligt Herzberg skiljer sig yttre arbetsvärderingar och inre arbetsvärderingar även 

åt när det gäller individens grad av tillfredställelse och produktivitet i arbetet. Individer som 

framförallt drivs av inre arbetsvärderingar är mer tillfredställda och har högre produktivitet i 

arbetet jämfört med dem som drivs av yttre arbetsvärderingar (Herzberg, 1966). Individens 

arbetsvärderingar är inte endast bestående av yttre eller inre arbetsvärderingar utan är oftast en 

blandning av de båda. Vilken av dessa två som individen sätter främst är delvis beroende av 

individens socioekonomiska bakgrund och demografiska kännetecken (Halaby, 2003). 

 

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow har utvecklat en behovspyramid som 

beskriver människans behov i fem nivåer (Figur 1). Med denna modell vill han förklara hur 

individen prioriterar sina behov, och därmed också viktiga drivkrafter bakom människors 

beteende (Maslow, 1943).  

 

Figur 1 Maslow’s behovspyramid 

 

Fysiologiska behov: grundläggande behov t.ex. pengar, mat, kläder 

Säkerhet och trygghetsbehov: trygghet i omgivningen 

Kontakt och sociala behov: social samhörighet, kontakt med andra 

Uppskattning och statusbehov: respekt och uppskattning av omgivningen 

Behov av självförverkligande: personlig utveckling 

Källa: (Lindmark & Önnevik, 2006, sid. 35) 
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Det finns likheter mellan Maslow’s behovspyramid och Herzberg’s tvåfaktorteorin. Det beror 

på att Herzberg har haft behovspyramiden som utgångspunkt i utvecklingen av sin 

tvåfaktorsteori (Eriksson-Zetterquist et. al., 2005). Paralleller kan dras mellan Herzberg’s 

teori och Maslow’s tankar där de yttre arbetsvärderingarna representerar de tre nedersta 

behoven i pyramiden (fysiologiska behov, behov av säkerhet och trygghet, och kontakt och 

sociala behov) och de inre arbetsvärderingarna representerar de två översta behoven 

(uppskattning och status och självförverkligande) (Bruzelius & Skärvad, 2000). Enligt 

Maslow måste en lägre behovsnivå delvis vara uppfylld innan en individ kan sträva efter att 

tillfredställa en högre behovsnivå i behovspyramiden. Individen har behov av alla fem nivåer 

men värderar oftast en av dem högre (Maslow, 1943). Maslow’s teori har fått en del kritik för 

att behovspyramiden är för simpel för att beskriva hur individen prioriterar sina behov, och att 

behoven inte är lika lätt att urskilja som beskrivet (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  

 

Basset-Jones och Lloyd (2005) samt Gardner (1977) visade att Herzberg’s teori fortfarande är 

relevant för att studera individers arbetstillfredsställelse och motivation. Kritiken som riktats 

mot Herzberg’s teori har främst riktat in sig på att det är mer komplicerat att särskilja yttre 

och inre arbetsvärderingar än vad som presenteras, vilket kan liknas med kritiken mot 

Maslow’s behovspyramid (Eriksson-Zetterquist et. al., 2005). Individers arbetsvärderingar är 

en kombination av yttre och inre arbetsvärderingar vilket inte framhävs av hans teori. På 

grund av att det varken teoretiskt eller empiriskt finns en tydlig uppdelning av 

arbetsvärderingar väljer därför många studier att använda sig av flera olika uppdelningar. 

Medan Thång (1988), som har forskat kring ungdomars syn på arbete, och Wang (1996) båda 

har utvecklat och utgått från Herzberg’ s uppdelning av arbetsvärderingar, har Hagström 

(1999) som har studerat ungdomars relation till arbete dock delat in arbetsvärderingar i sex 

olika dimensioner: sociala relationer, förmåner och karriär, inflytande, altruism och 

oegennytta, självförverkligande och arbetsförhållanden. Ungdomsstyrelsen (2004) urskiljer 

fem olika dimensioner av arbetsvärderingar vilka är kamrater, arbetet, trygghet, karriär och 

organisation. Flera andra studier har även studerat arbetsvärderingar utifrån två eller fler 

dimensioner (Daehlen, 2005; Halaby, 2003: Jencks et. al., 1988; Mannheim, 1988).  Dessa 

studier har Herzberg’ s uppdelning av arbetsvärderingar till grund men har även i de inre och 

yttre arbetsvärderingarna skapat underdimensioner.  

 

Uppsatsen kommer att utgå från Herzberg’ s yttre och inre arbetsvärderingar eftersom det 

finns studier som styrker aktualiteten för Herzberg’ s tvåfaktorsteorin (Basset-Jones & Lloyd, 
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2005; Gardner, 1977). Med hjälp av teorin kommer två beroenden variabler konstrueras och 

användas i uppsatsens undersökning.  

 

2.2 Socialisering och dagens ungdomar 

För att förstå hur ungdomar påverkas i sina arbetsvärderingar av deras bakgrund, är det viktig 

att förstå grunderna till hur värderingar i överhuvudtaget skapas (Elizur, 1994; Keller et. al., 

1992; Mannheim, 1993). Dessa grunder får vi bra förståelse för med hjälp av Berger & 

Luckmann’s (1966) primära och sekundära socialisation där de förklarar att alla individer 

genomgår en socialisering.       

Socialisering är en livslång process där individen tar till sig de normer och värderingar som 

finns i omgivningen. Den lär individen att passa in i den sociala miljön och att föra vidare 

kulturen mellan generationer (Berger & Luckmann, 1966). Hur socialiseringsmönstret ser ut 

påverkas delvis av individens socioekonomiska bakgrund (Angelöw & Jonsson, 2000). De 

främsta institutionerna där den tidiga socialiseringen sker och individens grundvärderingar 

skapas är i hemmet, i form av uppfostran och uppväxtvillkor, och i skolan. Det är inte bara 

under uppväxten som individens värderingar formas utan socialiseringen pågår under hela 

livet. Individen möter nya omgivningar som den anpassar både sig själv och sina värderingar 

efter. Berger och Luckmann (1966) menar att det är i socialiseringen vår identitet skapas, dem 

identifierar två typer av socialisation; en primär och en sekundär socialisation. 

 

Den primära socialisationen är den grundläggande delen av socialiseringen och utförs av 

individens signifikanta andra. Individens signifikanta andra är främst familjen men även andra 

närstående som påverkar dennes liv. Socialiseringen pågår tills individen själv tar över och på 

egen hand tolkar sin omgivning. Det är under individens tidiga liv som den primära 

socialisationen sker och bildar tillsammans med den sekundära socialisationen individens 

vuxna identitet. Den sekundära socialisationen kommer till stor utsträckning vara grunden för 

individens yrkesidentitet (Berger & Luckmann, 1966). 

 

Den sekundära socialisationen sker i den senare delen av livet där den redan socialiserade 

individen tar till sig nya åsikter och rollspecifika kunskaper. Individen skapar egna attityder 

och åsikter med påverkan av de grundvärderingar som skapats i den primära socialisationen. 

Socialiseringen sker främst i utbildningssystemet och på arbetsplatsen. Berger och Luckmann 

(1966) talar även om att individen kan genomgå en resocialisation i den sekundära 
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socialisationen. Individen skapar värderingar med nya signifikanta andra och omprövar de 

grundvärderingar som skapats i den primära socialisationen. 

 

Socialiseringen bygger som sagt på individers signifikanta andra och deras omgivning. För att 

få en bättre förståelse för individer och skillnader i deras arbetsvärderingar är det därmed 

viktigt att se på deras särskilda omgivning och hur dem upplever den. Samhället är under en 

ständig utveckling vilket skapar nya förutsättningar att växa upp i. Socialiseringen utvecklas i 

takt med samhället och får nya dimensioner vilket leder till att ungdomars värderingar skiljer 

sig från tidigare generationers värderingar. Ungdomars värderingar formas av signifikanta 

andra men även av en ny faktor, massmedia, som har expanderat och har haft ökat inflytande. 

Dagens ungdomar är först med att växa upp i ett informationssamhälle och är därmed vana 

vid att hantera media och olika kulturer. Ungdomars värderingar och identitetsutveckling 

måste ses utifrån samhället de växer upp i eftersom omgivningen ligger till grund för vilka 

värderingar som skapas (Nygren, 1987).  

Arbetslösheten bland ungdomarna är hög vilket hindrar dem från att etablera sig på 

arbetsmarknaden. När de väl får ett arbete är det dessutom i högre grad än för äldre i form av 

tidsbegränsade, och därmed otrygga, anställningar. Detta kan innebära att deras 

arbetsvärderingar främst formas av erfarenheter av att vara arbetslös eller erfarenheter som 

inte alls är arbetsrelaterade (Stojanovic, 2001). De problem som unga har med att starta upp 

en egen ekonomi, orsakade av arbetslösheten, får dem att uppleva att de under en längre tid 

tvingas befinna sig i en fas mellan barndomen och vuxenlivet. De tenderar att välja längre 

utbildningar och att skjuta upp planer på att bilda familj. Ungdomstiden är den fas i livet där 

individen samtidigt uppför sig som ett barn och en vuxen och där viktiga värderingar skapas. 

Individen söker sin identitet och introduceras i vuxenvärlden, och erfarenheterna från 

ungdomstiden kommer till stor del att prägla vuxenlivet (Nygren, 1987). Den förlängda 

ungdomstiden bidrar till att ungdomarna påverkas av uppväxtmiljön under en längre tid och 

att de kan reflektera över sina värderingar (Lorentzon, 1994). Ungdomarna införlivar 

föräldrars värderingar i lägre grad eftersom de tar del av andra livserfarenheter som 

föräldrarna inte kan relatera till. Det bidrar till att de skapar mer självständiga identiteter och 

egna värderingar istället för att ta efter föräldrarnas attityder (Stojanovic, 2001). 

 

2.3 Bakgrundsfaktorer och arbetsvärderingar 



 7

I detta avsnitt redovisas några av de viktigaste bakgrundsfaktorerna som visat sig ha betydelse 

för ungdomars arbetsvärderingar.  

 

2.3.1 Kön 

Vilka skillnader mellan könen finns det i arbetsvärderingar? Tenderar män och kvinnor skilja 

sig åt när det gäller arbetsvärderingar? En mängd tidigare studier belyser hur könsskillnader 

påverkar attityder till arbetsvärderingar (Daehlen, 2005; Gooderham et. al., 2004; Harris & 

Earle, 1986; Simpson & Simpson, 1969; Ungdomsstyrelsen, 2004). Redan vid tidig ålder 

börjar könssocialisationen där pojkar och flickor lär sig att uppföra sig olika. Samhället 

konstruerar ett socialt kön utifrån det biologiska könet. Det sociala könet internaliserar olika 

värderingar och normer beroende på om individen är pojke eller flicka, t.ex. uppmuntras ofta 

flickor mer till att ta hand om familj och hushåll än pojkar (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 

1991). 

 

Studier har kommit fram till varierande slutsatser kring hur kön påverkar arbetsvärderingar. 

Enligt vissa studier (Daehlen, 2005; Ungdomsstyrelsen, 2004) har män en tendens att värdera 

yttre arbetsvärderingar såsom karriär och löneutveckling medan kvinnor har en tendens att 

prioritera inre arbetsvärderingar. Daehlen (2005) lyfter fram att en viktig orsak till dessa 

könskillnader är att individens uppväxt har präglats av det sociala könet. Ett antal studier 

(Harris & Earle, 1986; Simpson & Simpson, 1969) visar på motsatta slutsatser, dvs. att 

kvinnor prioriterar yttre arbetsvärderingar medan män prioriterar inre arbetsvärderingar. Detta 

förklaras av kvinnornas större förpliktelse till sin familj och behovet av att skapa ekonomisk 

trygghet. Daehlen (2005) menar att varierande slutsatser kring kvinnornas värderingar i ett 

arbete beror på att kvinnorna har olika mål med sina arbeten. Antingen drivs kvinnor i sitt 

arbete av deras ekonomiska tillgivenhet för familjen som inriktar sig på de yttre 

arbetsvärderingarna eller av deras fokusering på personlig utveckling som inriktar sig på de 

inre arbetsvärderingarna. För att förstå varför studier har dragit motsägande slutsatser bör 

hänsyn tas till att kön endast är en av flera faktorer som påverkar arbetsvärderingar. Utöver 

det har könsskillnader i arbetsvärderingar minskat under det senaste 10 åren på grund av att 

synen på kön har förändrats vilket har gjort att kvinnor och män idag är mer jämlika på många 

områden (Gooderham et. al., 2004).  
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2.3.2 Ålder 

Hur påverkar individens ålder dennes arbetsvärderingar? Åldern visar hur länge en människa 

har levt men har även ett samband till individens livserfarenheter och utbildningsnivå. Flera 

studier har undersökt hur individens ålder påverkar deras arbetsvärderingar (Brenner, 1988; 

Daehlen, 2005; Halaby, 2003; Larson & Spreitzer, 1973; Ungdomsstyrelsen, 2004;) 

 

Hur relationen mellan ålder och arbetsvärderingar ser ut är omdiskuterad. Studier har visat att 

arbetsvärderingar förändras som mest hos en individ från åldern 16 till 30 år. En slutsats som 

har dragits kring hur ålderseffekten ser ut är att individen som ung tenderar att ha mer yttre 

värderingar och med åren värdesätta inre värderingar allt mer (Halaby, 2003; Larson & 

Spreitzer, 1973). Larson & Spreitzer (1973) menar att det främst beror på att äldre har hunnit 

skapa en ekonomisk trygghet till skillnad från de yngre och kan därför som vuxen lägga fokus 

på inre arbetsvärderingar. Andra studier (Dhaelen, 2005; Ungdomsstyrelsen, 2004) har dragit 

slutsatsen att unga värdesätter inre arbetsvärderingar i högre grad än vuxna. 

Ungdomsstyrelsen (2004) lyfter fram att vuxna behöver känna trygghet i arbetet eftersom 

försörjningsbördan ökar med åldern vilket får dem att prioritera yttre arbetsvärderingar. I och 

med det har inte unga samma behov av att känna trygghet i anställningen utan värderar 

arbetsvärderingar som bidrar till personlig utveckling. Andra studier (Brenner, 1988; Daehlen, 

2005) har även belyst att det finns en tendens att individers yttre och inre arbetsvärderingar 

blir svagare med åldern eller att åldern helt enkelt inte påverkar hur de ser ut. Att de yttre och 

inre arbetsvärderingarna blir svagare beror på att individerna upplever hinder på 

arbetsmarknaden och vilka möjligheter som verkligen finns inom arbetet.  

 

Från generation till generation sker det värderingsförskjutningar vilket gör att människor från 

olika generationer kommer ha liknande värderingar i vissa avseenden men skilda i andra 

(Daehlen, 2005; Inglehart, 1977; Ungdomsstyrelsen, 2004). Inglehart (1977) har formulerat 

en teori om hur värderingar förändras och formas hos människor. Den utgår från antagandet 

att en individs värderingar påverkas av dennes ålder och omgivning. Teorin bygger på en 

knapphetshypotes, vilken är inspirerad av Maslow’s behovspyramid, som betonar att 

människor värdesätter resurser som har varit begränsade under deras uppväxt. Enligt Inglehart 

skapar individen sina grundvärderingar i åldern 17-25 år. Vilka resurser som individens 

omgivning tillhandahåller vid denna ålder avgör vad individen kommer att värdera högt i 

framtiden. Därmed uppstår det kohorteffekter vilket leder till att värderingar varierar mellan 

olika generationer. Omgivningen byggs upp av grupper som skiljer sig i deras värderingar på 
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grund av olika erfarenheter från ungdomstiden. Kohorteffekten kan förklara varför studier har 

kommit fram till olika slutsatser kring hur ålder påverkar individens arbetsvärderingar. 

 

2.3.3 Födelseland 

Var en individ är född bör tas hänsyn till i studier kring vilka arbetsvärderingar en individ 

värdesätter. Födelselandet påverkar vilka normer och värderingar individen har eftersom varje 

land har sin egen kultur vilket innefattar traditioner, principer och värderingar. Människor 

från samma land tenderar att ha liknande värderingar eftersom de har växt upp med samma 

kultur (Allwood, 2000; Ungdomsstyrelsen, 2004). Allwood (2000) menar att dessa 

nationskopplade värderingar gäller tills individen integrerar en ny omgivning och dess 

värderingar.      

 

Ungdomsstyrelsen (2004) har funnit att ungdomar som är födda utomlands värdesätter 

arbetsvärderingar såsom hög lön och karriärmöjlighet högre än svenska ungdomar. Däremot 

visar resultaten inte skillnader i hur ungdomars arbetsvärderingar påverkas mellan 

emigrationsländer, utan endast en effekt av att vara född utomlands. Barns arbetsvärderingar 

påverkas även av att ha föräldrar som är födda utomlands. Barn som är födda i ett annat land 

än föräldrarnas födelseland växer upp med flera kulturer vilket leder till att barnet formar 

värderingar utifrån föräldrarnas världsbild och den världsbild som hon möter i sin vardag 

(Almqvist & Broberg, 2000; Berger & Luckmann, 1966). 

 

2.3.4 Socioekonomisk bakgrund  

Studier har visat att socioekonomisk bakgrund formar individens arbetsvärderingar (Daehlen, 

2005; Gooderham et. al., 2004; Halaby, 2003; Jencks et. al., 1988; Lindsay & Knox, 1984; 

Mannheim, 1988; Sewell et. al., 1980; Ungdomsstyrelsen, 2004). Den socioekonomiska 

bakgrunden bestäms av den samhällsklass individen kommer ifrån. Samhällsklasser är sociala 

grupper som bygger upp den sociala strukturen och i den intar individer olika sociala 

positioner som bildar samhällsklasserna. Individer i samma samhällsklass har liknande 

socioekonomiska förutsättningar och tenderar därmed att utveckla liknande värderingar, 

däribland arbetsvärderingar (Jonsson & Erikson, 1997).  De socioekonomiska 

förutsättningarna beror på socioekonomiska faktorer såsom individens utbildningsnivå, 

arbetsstatus och inkomst. I och med att individens boende beror på dennes tillgång av 

ekonomiska resurser är boende även en socioekonomisk faktor (Jonsson, 2007; Jonsson & 

Erikson, 1997; Ungdomsstyrelsen, 2004). Samtidigt som de socioekonomiska faktorerna 
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indikerar på individens ekonomiska ställning, kan de även, var för sig, indikera på andra 

egenskaper hos individen t.ex. utbildningsnivå indikerar på förväntad lön men även intresse 

för lärande. 

 

Vid studier av ungdomars socioekonomiska bakgrund tas hänsyn till familjen och de 

socioekonomiska förutsättningar som föräldrarna tillför den (Halaby, 2003). Ungdomars 

socioekonomiska bakgrund bestäms dels av föräldrars utbildningsnivå, den enskilda 

utbildningsnivån samt deras framtida utbildningsplaner (Sewell et. al., 1980). Halaby (2003) 

och Sewell et. al. (1980) förklarar att det inte bara är den uppnådda utbildningsnivån som 

påverkar den socioekonomiska bakgrunden utan även individens utbildningsmål och stöd från 

familj och vänner under studierna. Halaby (2003) menar att en individ som är lågutbildad och 

har låga utbildningsmål och mindre stöd från familj och vänner representerar en individ från 

lägre socioekonomisk bakgrund.  

 

Gooderham et. al. (2004) och Halaby (2003) menar att individer med lägre socioekonomisk 

bakgrund värderar yttre arbetsvärderingar högt medan de med högre socioekonomisk 

bakgrund värderar inre arbetsvärderingar högt. Socioekonomiska skillnader i 

arbetsvärderingar kan förklaras med att individer har olika resurstillgångar vilket får dem att 

prioritera olika arbetsvärderingar. Därmed kan individer med lägre socioekonomisk bakgrund 

komma att värdesätta arbetsvärderingar som de med högre socioekonomisk bakgrund ser som 

självklara i ett arbete. Daehlen (2005) förklarar att individens val av utbildning påverkar hur 

dennes arbetsvärderingar utvecklas, och att utbildningsvalet till största del är styrt av de 

värderingar som individen redan har vid valet. Flera studier har tittat på hur utbildningen 

påverkar arbetsvärderingar och har kommit fram till att individens utbildningsnivå påverkar 

vilka arbetsvärderingar som kommer att prioriteras (Daehlen, 2005; Halaby, 2003; Lindsay & 

Knox, 1984; Ungdomsstyrelsen, 2004). Högutbildade värdesätter inre arbetsvärderingar högt 

medan lågutbildade värdesätter yttre arbetsvärderingar högt (Halaby, 2003; Lindsay & Knox, 

1984). I och med att individen är högutbildad finner denne sig positionerad på ett arbete som 

med stor sannolikhet belönar individen med yttre arbetsvärderingar, vilket får denne att inrikta 

sig på inre arbetsvärderingar (Lindsay & Knox, 1984). Ungdomsstyrelsen (2004) fann en 

skillnad i arbetsvärderingar mellan ungdomar som inte studerar och de som studerar. 

Studerande ungdomar tenderar att värdesätta yttre arbetsvärderingar lägre än ungdomar som 

inte studerar, och att deras yttre arbetsvärderingar blir lägre för varje utbildningsår.  
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Hur föräldrar påverkar barnens värderingar menar Mannheim (1988) bero på det stöd och 

uppmuntran som de ger barnen. Stöd kan komma i olika former och i mindre eller högre grad. 

Barn som har en relativt sett mer privilegierad socioekonomisk bakgrund kan få ett större 

ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd eftersom föräldrarna är välutbildade (Jonsson, 2007). 

Med hjälp av föräldrarnas kontaktnät kan även ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden 

underlättas och de kan känna att deras framtid är tryggad. I och med det stöd som dessa 

ungdomar kan ta del av tar de den ekonomiska tryggheten förgiven och utvecklar 

arbetsvärderingar som fokuserar på personlig utveckling (Sewell et. al., 1980; 

Ungdomsstyrelsen, 2004). Jencks et. al. (1988) fann att föräldrars status, i form av 

utbildningsnivå, knappt har någon effekt på barnens yttre arbetsvärderingar men har en effekt 

på deras inre arbetsvärderingar. Studien visar att ungdomar som har högutbildade föräldrar 

värdesätter inre värderingar högre än ungdomar med lågutbildade föräldrar. En annorlunda 

samband fann Ungdomsstyrelsen (2004) mellan föräldrars utbildningsnivå och ungdomars 

arbetsvärderingar. Ungdomar med högutbildade föräldrar har en ”allt ordnar sig” -attityd och 

värdesätter yttre arbetsvärderingar såsom karriärmöjlighet och internationella kontakter högre 

än ungdomar med lågutbildade föräldrar som främst värdesätter den yttre arbetsvärderingen 

trygghet. Studien lyfte även fram att de arbetsvärderingar som ungdomarna har påverkas av 

deras erfarenheter på arbetsmarknaden och de möjligheter som finns där (Ungdomsstyrelsen, 

2004). 

 

3. Metod och data 

Den data som används för att analysera ungdomars arbetsvärderingar kommer från 

Ungdomsstyrelsens Attityd- och Värderingsstudie 2007 (Ungdomsstyrelsen, 2007). Syftet 

med denna undersökning är att titta närmare på vad som påverkar ungdomars värderingar 

inom en mängd olika områden.  Denna undersökning är unik eftersom urvalet är stort jämfört 

med de flesta andra ungdomsundersökningar och kan därmed ge en bättre bild av olika 

ungdomsgruppers attityder och levnadsvillkor 

 

Studien grundar sig på 7500 e-postenkäter som skickades ut till 6000 ungdomar i 

åldersgruppen 16-29 år och till 1 500 vuxna i åldern 35-74 år. Det större antalet utskickade 

enkäter i åldersgruppen 16-29 år var i syfte att undersöka om det finns skillnader i attityder 

mellan olika grupper av unga. De utskickade enkäterna till åldersgruppen 35-74 år var i syfte 

att kunna jämföra och finna skillnader i attityder och värderingar mellan ungdomar och 
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vuxna. Enkäten består av frågor om vad respondenterna tycker, tänker och planerar gällande 

arbete, utbildning, hälsa, inflytande och fritid.  Fältstudien genomfördes av Statistiska 

centralbyrån i uppdrag av Ungdomsstyrelsen och svarsfrekvensen för undersökningen var 53 

procent. Svarsfrekvensen är låg men detta är vanligt när ungdomar undersöks, delvis eftersom 

att de har en hög geografisk rörlighet vilket gör dem mindre tillgängliga. Andra orsaker till 

detta så kallade objektbortfall är att individen inte ville delta i undersökningen eller att 

individen inte kunde medverka i undersökningen på grund av sjukdom eller resa. Utöver detta 

objektbortfall finns även ett partiellt bortfall, vilket innebär att en del av enkäten var besvarad 

och att andra delar i enkäten var obesvarad (Ungdomsstyrelsen, 2007). 

 

3.1 Operationalisering av variablerna 

Undersökningens beroende variabel bygger på en fråga rörande arbete och vilka egenskaper 

den svarande skulle vilja ha i ett arbete. Frågan lyder: Hur viktiga är följande egenskaper i ett 

arbete för att du ska vara intresserad av det? Denna fråga kunde besvaras utifrån en 

femgradig skala där ett var ”Inte alls viktig” och fem var ”Mycket viktigt”. Det fanns 21 olika 

arbetsegenskaper som den svarande skulle värdesätta på denna skala. En faktoranalys gjordes 

med samtliga arbetsegenskaper. Utifrån Herzberg’s tvåfaktorteori och den uppdelningen han 

gör mellan inre och yttre arbetsvärderingar konstruerades två additiva index som sedan 

användes som beroende variabler (se Tabell A1 i Appendix för en fullständig redovisning av 

denna faktoranalys).  

 
Tabell 1 Faktoranalys 

Arbetsvärderingar Faktor 1 Faktor 2 
 
Det är ansvarsfulla arbetsuppgifter 0,771   
Det är intressanta och omväxlande arbetsuppgifter 0,726   
Det finns goda möjligheter till utbildning och utveckling i yrket 0,609   
      
Det finns goda möjligheter att göra karriär, bli chef   0,805 
Det finns bra möjligheter att knyta internationella kontakter och resa 
utomlands   0,666 
Arbetet ger status   0,529 
Det är en bra lön och löneutveckling   0,495 
 
Cronbach' s alpha 0,727 0,666 
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I tabell 1 redovisas faktoranalysens resultat av de additiva indexvariablerna. Faktor 1 och 

faktor 2 innehöll de arbetsvärderingar som i störst utsträckning representerar Herzberg’ s yttre 

och inre arbetsvärderingar. Faktor 1 representerar de inre arbetsvärderingarna och faktor 2 

representerar de yttre arbetsvärderingarna. De redovisade värdena för Cronbach’s alpha får 

anses vara godtagbara. En tumregel är att Cronbach’ s alpha värdet ska vara högre än 0,6 för att 

ett meningsfullt additiv index ska konstrueras.  

 

De oberoende variablerna konstruerades utifrån datamaterialet på följande sätt. Ålder delades 

in i två kategorier: 16-22 år och 23-29 år. Indelningen möjliggör en jämförelse mellan yngre 

och äldre ungdomar för att se om det finns en skillnad i arbetsvärderingar. Eget födelseland, 

Mor födelseland och Far födelseland delades alla in på samma sätt: född i Sverige eller född i 

annat land. Egen, Mor och Far högsta avslutad utbildning delades in i tre kategorier där 

utbildningsår räknades efter grundskolan: Lågutbildad (0-2 år), Mellanutbildad (3 men ej 6 år) 

och Högutbildad (minst 6 år). Aktuell studienivå delades in i tre kategorier: Gymnasienivå, 

Universitetsnivå och Studerar inte. Boende delades in i tre kategorier: Villa, 

Bostadsrätt/lägenhet i första hand, Lägenhet i andra hand och Studentrum/inneboende. 

Deskriptiv statistik över dessa oberoende variabler återfinns i tabell A2 (Appendix). 

 

I tabell 3 och 4 i nästkommande del redovisas även resultat från en referensgrupp som består 

av vuxna i åldern 30-74 år. Referensgruppen analyseras för att få en bättre bild av hur olika 

bakgrundsfaktorer påverkar ungdomar respektive vuxna. För den vuxna åldersgruppen är 

variabeln Ålder en kontinuerlig variabel. Ingen jämförelse kan göras för variabeln Föräldrars 

födelseland på grund av att information saknas för referensgruppen i datamaterialet. 

 

3.2 Metod: Linjär regressionsanalys, OLS 

En serie regressionsanalyser har utförts med de additiva indexvariablerna ”yttre 

arbetsvärderingar” och ”inre arbetsvärderingar”. För att tolka dessa modeller och dra 

slutsatser kring de samband som resultaten visat har statistiska signifikansnivån, 

determinationskoefficienten (R2) och riktningskoefficienter använts. Den statistiska 

signifikansnivån visar hur stor sannolikheten är att regressionens resultat är slumpmässig. En 

statistisk signifikansnivå på 1 procent betyder att i ett fall av 100 skulle regressionen felaktigt 

visa att det inte finns ett samband mellan den beroende variabeln och den oberoende 

variabeln, dvs. ju högre signifikans nivå desto större sannolikhet att regressionens resultat är 

slumpmässig (Djurfeld et. al., 2003). De oberoende variablernas riktningskoefficienter visar 
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hur mycket den beroende variabeln förändras i genomsnitt vid en enhets förändring i den 

oberoende variabeln. Vid en multipel regressionsanalys visar en oberoende variabelns 

riktningskoefficient ett värde som erhålls när värdena på alla andra oberoende variabler hålls 

konstanta (Edling & Hedström, 2003). För att ytterligare kunna tolka hur sambandet ser ut har 

en oberoende variabel i taget förts in i modellen, för att kunna se hur de oberoende variablerna 

påverkar varandra och deras samband med den beroende variabeln förändras. 

 

R2-värdet är ett mått som visar hur stor andel av variansen i den beroende variabeln som 

förklaras av de oberoende variablerna i modellen. R2-värdet visar hur mycket bättre 

gissningarna av den beroende variabelns värde blir med hjälp av regressionsanalysens resultat 

jämfört med om medelvärdet på den beroende variabeln var det enda värdet som var känt. R2-

värdet varierar mellan 0 och 1. Ett värde på 1 visar att regressionsmodellen förklarar 

sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna perfekt. Ett värde på 

0 visar att modellen inte förklarar något av variansen i den beroende variabeln och därmed att 

det inte finns något samband med de oberoende variablerna. Ett känt problem med att 

använda R2-värde för att mäta regressionsmodellens förklaringsgrad är att R2-värdet alltid 

kommer att öka för varje oberoende variabel som läggs till i modellen. För att undvika en 

högre förklaringsgrad på grund av att flera oberoende variabler läggs till i modellen används 

ett justerat R2-värde (Edling & Hedström, 2003). 

 

4. Resultat  

Tabell 2 visar de beroende variablernas medelvärden och standardavvikelser för olika värden 

på de oberoende variablerna. För den beroende variabeln ” yttre arbetsvärderingar” har den 

oberoende variabeln ”född utomlands” det högsta medelvärdet. Medelvärdet avviker från 

resterande oberoende variabler och är avsevärt högre än de andra. Denna oberoende variabel 

har även det högsta värdet på standardavvikelsen bland alla oberoende variabler. För den 

beroende variabeln ”inre arbetsvärderingar” har de högutbildade ungdomarna det högsta 

medelvärdet, medan det lägsta medelvärdet återfinns bland ungdomar med låg utbildning.  
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Tabell 2 Deskriptiv statistik över oberoende och beroende variabler 

  
  Yttre  arbetsvärderingar Inre arbetsvärderingar 

  
  Min. 4 Max.20  Min. 3 Max. 15 

  
  Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

Föräldrars 
högsta avslutad 
utbildning 

Mor 

Hög  13,06  3,24  12,18  2,16 
  

Mellan  12,85 3,32 11,99 2,14 
  

Låg 11,87 3,2 12,1 2,34 
 Far 

Hög  13,17  3,33  12,29  2,15 
  

Mellan  12,83 3,12 12,09 2,11 
  

Låg 11,82 3,22 12,03 2,31 
Kön  

Man  12,81  3,17  11,82  2,22 
  

Kvinna 12,42 3,32 12,14 2,23 
Ålder  

16-22 år 12,53 3,37 11,98 2,27 
  

23-29 år 12,24 3,25 12,4 2,14 
Föräldrars 
födelseland 

Mor 
Sverige 12,47 3,22 12,06 2,21 

  
Annat land 12,33 3,49 12,27 2,25 

 Far 
Sverige 12,48 3,3 12,06 2,23 

  
Annat land 12,31 3,37 12,27 2,22 

Boende  
Villa  12,41  3,29  11,77  2,26 

  Bostadsrätt/lägenhet i första 
hand 12,49 3,22 12,28 2,21 

  
Lägenhet i andra hand 12,84 3,19 12,67 2,1 

  
Studentrum/inneboende 13,04 3,29 12,38 2 

Egen högsta 
avslutad 
utbildning 

 

Hög    12,73  3,14  12,70  1,93 
  

Mellan 12,39 3,33 11,96 2,21 
  

Låg 12,59 3,42 11,59 2,36 
Aktuell 
studienivå 

 
Studerar inte  12,13   3,21  12,08  2,26 

  
Gymnasienivå 13,5 3,26 11,63 2,17 

  
Universitetsnivå 13,04 3,19 12,68 1,91 

Eget födelseland  
Sverige 12,26 3,26 12,16 2,2 

  
Annat land 13,97 3,53 11,98 2,48 

 

4.1 Yttre arbetsvärderingar 

Tabell 3 redovisar åtta regressionsmodeller som testar hur bakgrundsvariablerna påverkar 

ungdomars och vuxnas yttre arbetsvärderingar. Resultaten som regressionsmodellerna visar är 

genomgående stabila eftersom flera av bakgrundsvariablerna i alla modeller har en stark 

signifikansnivå på 1 procent. Faderns högsta avslutade utbildning, kön, aktuell studienivå och 

ungdomars födelseland har starka samband med ungdomars yttre arbetsvärderingar. 

Ungdomars aktuella studienivå har den största påverkan på andra bakgrundsvariablers 

riktningskoefficienter. Modellen visar att föräldrars födelseland inte har ett signifikant 

samband med ungdomars yttre arbetsvärderingar.  
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Tabell 3 Yttre arbetsvärderingar för ungdomar och vuxna 

Yttre 
arbetsvärderingar                   

   Modell 1 Modell 2  Modell 3  Modell 4  Modell 5  Modell 6  Modell 7  Modell 8 Vux. 30-74 år  
Föräldrars högsta 
avslutad utbildning                   

Mor                   

Hög (ref.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mellan 0,157 0,151 0, 145 0,152 0,141 0,18 0,194 0,152 0,137 

Låg -0,323* -0,330* -0,370** -0,435** -0,439** -0,395** -0,138 -0,088 0,12 

Far                   

Hög (ref.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mellan -0,156 -0,155 -0,162 -0,139 0-,109 -0,133 -0,088 -0,101 -0,137 

Låg -0, 784*** -0,779*** -0,802*** -0,821*** -0,767*** -0, 784*** -0,576*** -0,536*** -0,469*** 

                    

Kön                  

Man (ref.)  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kvinna  -0,426*** 0,414*** -0,411*** -0,438*** -0,445*** -0,552*** -0,551*** -0,576*** 

                    

Ålder               Ålder vuxna 

16-22 år (ref.)   0 0 0 0 0 0   

23-29 år   -0,355*** -0,307** -0,426*** -0,395** 0,021 -0,176 -0,023*** 

                    

Föräldrars födelseland                

Mor                   Ingen info 

Sverige (ref.)    0 0 0 0 0   

Annat land    0,306 0,293 0,251 0,455** 0,116   

Far                

Sverige (ref.)    0 0 0 0 0   

Annat land    -0,097 -0,05 -0,052 0,077 -0,178   

                    

Boende               

Villa (ref.)     0 0 0 0 0 
Bostadsrätt/Lägenhet i 

förstahand     0,361*** 0,360*** 0,310** 0,227 0,113 

Lägenhet i andrahand     0,934*** 0,929** 0,888** 0,614* 0,463 

Studentrum/Inneboende     0,476* 0,542** 0,271 0,172 0,078 

                    
Egen högsta avslutad 
utbildning              

Hög (ref.)      0 0 0 0 

Mellan      -0,095 -0,208 -0,282* -0,356** 

Låg      0,118 -0,585** -0,598** -0,526** 

                    

Aktuell studienivå             

Studerar inte (ref.)       0 0 0 

Gymnasienivå       1,695*** 1,476*** 1,226*** 

Universitetsnivå       0,773*** 0,712*** 0,614*** 

                    

Eget födelseland            

Sverige (ref.)        0 0 

Annat land        1,655*** 1,642*** 

             
Justerat R2 – värde 0,018 0, 022 0,025 0,025 0,029 0,028 0,05 0,063 0,067 

 

*=Statistisk signifikansnivå på 10 %   ** = 5 % nivå  *** = 1 % nivå 
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Däremot är ungdomars födelseland tillsammans med aktuell studienivå de två 

bakgrundsvariablerna som i största utsträckning påverkar ungdomars yttre arbetsvärderingar. 

Modell 1 visar att ungdomar med lågutbildade föräldrar värdesätter yttre arbetsvärderingar 

lägre än referenskategorin, högutbildade föräldrar. Resultatet visar att faderns högsta 

avslutade utbildning är signifikant på 1-procentnivån och moderns högsta avlutade utbildning 

är signifikant på 10-procentnivån. Kvinnor värderar yttre arbetsvärderingar lägre än män 

(modell 2), och ålderseffekten visar att ungdomar i åldern 23-29 år prioriterar yttre 

arbetsvärderingar lägre i förhållande till referenskategorin, ungdomar i åldern 16-22 år 

(modell 3). Denna effekt är signifikant på 1-procentnivå. Föräldrars födelseland har ingen 

effekt på ungdomars yttre arbetsvärderingar (modell 4). Vidare undersöks boende i modell 5, 

och visar att alla ungdomar som inte bor i villa värdesätter yttre arbetsvärderingar i högre grad 

än referenskategorin, bor i villa. Modell 6 visar att respondentens högsta avslutade utbildning 

inte verkar ha betydelse, däremot visar modell 7 att ungdomars aktuella studienivå påverkar 

deras yttre arbetsvärderingar. Det finns ett starkt signifikant samband till yttre 

arbetsvärderingar där ungdomar som studerar har en högre prioritering för yttre 

arbetsvärderingar än de som inte studerar Effekten på ungdomars yttre arbetsvärderingar av 

att studera på gymnasienivå är dubbelt så stor som effekten av att studera på universitetsnivå.  

Genom att lägga till den aktuella studienivån får ungdomars högsta avslutade utbildning ett 

signifikant samband med ungdomars yttre arbetsvärderingar, vilket inte var fallet i modell 6. 

Lågutbildade ungdomar har mindre yttre arbetsvärderingar jämfört med referenskategorin, 

högutbildade ungdomar. Moderns födelseland har en signifikant effekt på ungdomars yttre 

arbetsvärderingar enbart i modell 7. Bakgrundsvariablerna ålder, moderns högsta avslutade 

utbildning och boende (studentrum/inneboende) blir icke signifikanta när aktuell studienivå 

läggs till i modellen. När ungdomars födelseland kontrolleras för visar modellen att ungdomar 

som är födda utomlands prioriterar yttre arbetsvärderingar i större utsträckning än svenska 

ungdomar, en effekt som är signifikant på 1-procentnivån. De justerade R2-värdet ökar från 

1,8 till 6,3 procent mellan modell 1 och 8. Modell 8 förklarar därmed bättre hur ungdomars 

bakgrund påverkar deras yttre arbetsvärderingar än modell 1. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att kvinnor med låg utbildning, födda i Sverige och med 

en lågutbildad fader tenderar att värdesätta yttre arbetsvärderingar särskilt lågt. Ungdomar 

som är födda utomlands, boende i andrahand och som studerar på gymnasienivå tenderar att 

värdera yttre arbetsvärderingar högt. Effekten av de olika bakgrundsvariablerna är i stor 

utsträckning lika för den vuxna referensgruppen i åldern 30-74 år, med undantag för att 
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variabeln boende inte är signifikant. Effekten av ålder visar att ju äldre man blir desto mindre 

prioriterar man de yttre arbetsvärderingarna. Åldern har därmed liknande effekt på de vuxna 

som på ungdomarna. Regressionsmodellen med den vuxna referensgruppen har ett justerat 

R2-värde på 6,7 procent vilket är lite högre än ungdomarnas justerade R2- värde på 6,3 procent 

i modell 8. 

 

4.2 Inre arbetsvärderingar 

Tabell 4 redovisar åtta regressionsmodeller som testar hur de olika bakgrundsvariablerna 

påverkar ungdomars och vuxnas inre arbetsvärderingar. Även dessa modeller visar att 

bakgrundsvariablernas effekter på ungdomars inre arbetsvärderingar är relativt oberoende av 

regressionsmodellens specifikation, även om ungdomars högsta avlutade utbildning tenderar 

att påverka övriga bakgrundsvariablers effekter i viss mån. Alla regressionsmodeller visar att 

bakgrundsvariablerna kön, ungdomars och faderns högsta avslutad utbildning är konsistent 

signifikanta. Ungdomars aktuella studienivå visar däremot inte någon signifikant effekt på 

ungdomars inre arbetsvärderingar. 

 

Modell 1 visar att ungdomar med en lågutbildad mor värdesätter inre arbetsvärderingar högre 

än referenskategorin, ungdomar med en högutbildad mor. Däremot värdesätter ungdomar med 

en mellan- eller lågutbildad far inre arbetsvärderingar lägre än ungdomar med en högutbildad 

far. Föräldrarnas högsta avslutade utbildning har motsatta effekter på ungdomars inre 

arbetsvärderingar. En lågutbildad mor har en positiv effekt medan en mellan- eller 

lågutbildade far har en negativ effekt på deras barns inre arbetsvärderingar. Resultaten visar 

också att det finns könsskillnader i ungdomars inre arbetsvärderingar där kvinnor prioriterar 

inre arbetsvärderingar högre än referenskategorin, män (modell 2). Skillnader i inre 

arbetsvärderingar mellan yngre och äldre ungdomar visar att ungdomar i åldern 23-29 år 

värdesätter inre arbetsvärderingar högre än ungdomar i åldern 16-22 år (modell 3). Föräldrars 

födelseland tillförs i modell 4 och visar att ungdomar med föräldrar födda utomlands 

prioriterar inre arbetsvärderingar högre än ungdomar med svenska föräldrar.  Genom att lägga 

till föräldrarnas födelseland försvinner signifikansen hos moderns högsta avslutade utbildning 

(modell 4). Modell 5 indikerar att ungdomar som inte bor i villa tenderar att värdesätta inre 

arbetsvärderingar högre än referenskategorin, ungdomar som bor i villa. Ungdomar som hyr 

en lägenhet i andra hand värdesätter inre arbetsvärderingar i högre grad än ungdomar i övriga 

boendeformer. Egen högsta avslutad utbildning kontrolleras för (modell 6) och pekar på att ju 

lägre utbildning ungdomar har desto lägre värderar de inre arbetsvärderingar.  
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Tabell 4 Inre arbetsvärderingar för ungdomar och vuxna 

Inre 
arbetsvärderingar          

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell l 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 Vux. 30-74 år 
Föräldrars högsta 
avslutad utbildning          

Mor          

Hög (ref.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mellan -0,073 -0,069 -0,062 -0,053 -0,024 0,027 -0,001 0,009 0,001 

Låg 0,217* 0,219* 0,271** 0,058 0,097 0,113 0,079 0,066 -0,015 

Far          

Hög (ref.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mellan -0,326*** -0,325*** -0,316*** -0,240** -0,223** -0,154 -0,058 -0,055 -0,056 

Låg -0,423*** -0,424*** -0,397*** -0,443*** -0,424*** -0,364*** -0,335*** -0,344*** -0,368*** 

          

Kön          

Man (ref.)  0 0 0 0 0 0 0 0 

Kvinna  0,287*** 0,271*** 0,289*** 0,298*** 0,291*** 0,325*** 0,326*** 0,344*** 

          

Ålder         Ålder vuxna 

16-22 år (ref.)   0 0 0 0 0 0  

23-29 år   0,454*** 0,602*** 0,479*** 0,196* 0,219** 0,264** 0,022*** 

          

Föräldrars födelseland         Ingen info 

Mor          

Sverige (ref.)    0 0 0 0 0  

Annat land    0,370** 0,343** 0,216 0,193 0,271*  

Far          

Sverige (ref.)    0 0 0 0 0  

Annat land    0,304** 0,330** 0,266* 0,278* 0,336**  

          

Boende          

Villa (ref.)     0 0 0 0 0 
Bostadsrätt/Lägenhet i 

förstahand     0,334*** 0,278*** 0,227** 0,247** 0,314*** 

Lägenhet i andrahand     0,593** 0,503** 0,528** 0,586** 0,648*** 

Studentrum/Inneboende     0,335** 0,237 0,174 0,196 0,213 

          
Egen högsta avslutad 
utbildning          

Hög (ref.)      0 0 0 0 

Mellan      -0,549*** -0,525*** -0,508*** -0,501*** 

Låg      -0,805*** -0,673*** -0,671*** -0,671*** 

          

Aktuell studienivå          

Studerar inte (ref.)       0 0 0 

Gymnasienivå       -0,213 -0,161 -0,065 

Universitetsnivå       0,124 0,138 0,191 

          

Eget födelseland          

Sverige (ref.)        0 0 

Annat land        -0,374** 0,024 

          

Justerat R2 – värde 0,006 0,01 0,02 0,034 0,039 0,053 0,056 0,057 0,058 

 
*=Statistisk signifikansnivå på 10 %   ** = 5 % nivå  *** = 1 % nivå 
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Intressanta förändringar sker när egen högsta avslutad utbildning undersöks. Flera 

bakgrundsvariabler såsom studentrum/inneboende, mellanutbildad fader, moderns födelseland 

förlorar sin signifikanta effekt på ungdomars inre arbetsvärderingar. Värdet på ålderns 

riktningskoefficient minskar och visar ett svagt samband med ungdomars inre 

arbetsvärderingar (modell 6). Modell 7 visar att ungdomars aktuella studienivå inte påverkar 

deras inre arbetsvärderingar.  Ungdomars födelseland inkluderas i modell 8, och indikerar att 

ungdomar födda utomlands prioriterar inre arbetsvärderingar lägre än referenskategorin, 

svenska ungdomar.  I och med att vi kontrollerar ungdomars födelseland återfår moderns 

födelseland en signifikant effekt på inre arbetsvärderingar. Det justerade R2-värdet ökar från 

0,6 procent till 5,7 procent mellan modell 1 och 8.  Modell 8 förklarar bättre hur ungdomars 

bakgrund påverkar deras inre arbetsvärderingar än modell 1.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att en kvinna i åldern 23-29 år, boende i andrahand vars 

båda föräldrar är födda utomlands tenderar att värdesätta inre arbetsvärderingar särskilt högt. 

En lågutbildad ungdom som är född utomlands vars far även är lågutbildad tenderar att 

värdera inre arbetsvärderingar särskilt lågt. Resultaten från den vuxna referensgruppen i 

åldern 30-74 år visar liknande effekter hos bakgrundsvariablerna som hos ungdomarna. 

Variabeln ålder hos de vuxna visar att ju äldre man blir desto mer prioriterar man inre 

arbetsvärderingar. En skillnad mellan vuxna och ungdomar är att variabeln eget födelseland 

endast är signifikant hos ungdomar. Modellen för referensgruppen har ett justerat R2-värde på  

5,8 procent vilket är högre än ungdomarnas justerade R2-värde i modell 8 som är 5,7 procent. 

 

Allt som allt kan vi se att ungdomars bakgrund i hög grad påverkar deras yttre och inre 

arbetsvärderingar. Resultatet visar på viktiga könsskillnader i ungdomars yttre och inre 

arbetsvärderingar, och kanske särskilt intressant är att effekten av kön är olika på yttre 

respektive inre arbetsvärderingar. Som tidigare studier (Dhaelen, 2005; Ungdomsstyrelsen, 

2004) har vi även funnit att män tenderar att värdesätta yttre arbetsvärderingar medan kvinnor 

tenderar att värdesätta inre arbetsvärderingar. Även effekten av åldern på ungdomars yttre och 

inre arbetsvärderingar har motsatta riktningar vilket stöder tidigare slutsatser (Halaby, 2003; 

Larson & Spreitzer, 1973), om att de yngre tenderar att ha mer yttre arbetsvärderingar medan 

de äldre tenderar att ha mer inre arbetsvärderingar. Värt att notera är också att föräldrarnas 

födelseland påverkar ungdomars inre arbetsvärderingar men inte deras yttre arbetsvärderingar. 

Också effekterna på ungdomars inre arbetsvärderingar från deras egna födelseland och 

föräldrarnas födelseland har motsatta riktningar. Intressant är att resultaten till skillnad från 
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Ungdomsstyrelsen (2004) även visar att ungdomars inre arbetsvärderingar påverkas av deras 

födelseland, och inte enbart deras yttre arbetsvärderingar. Effekten av födelselandet är olika 

på ungdomars yttre respektive inre arbetsvärderingar. I likhet med Ungdomsstyrelsens (2004) 

slutsats tenderar ungdomar födda utomlands att prioriterar yttre arbetsvärderingar högt, 

undersökningens resultat visar samtidigt att de svenska ungdomarna tenderar att prioriterar 

inre arbetsvärderingar högt.  

 

Utifrån våra resultat ser vi att ungdomars såväl yttre som inre arbetsvärderingar i hög grad 

påverkas av boende, egen och faderns högsta avslutade utbildning. En lågutbildad ungdom 

med bättre boende vars far är lågutbildad tenderar att värdesätta yttre och inre 

arbetsvärderingar särskilt lågt. Uppenbarligen visar sig ungdomars boende inte orsaka några 

särskilda socioekonomiska skillnader i yttre och inre arbetsvärderingar. Däremot indikerar 

effekterna från egen och faderns högsta avslutade utbildning på att det finns socioekonomiska 

skillnader i ungdomars värderingar av yttre och inre arbetsvärderingar. Undersökningens 

resultat stöder tidigare studier (Gooderham et. al., 2004; Halaby, 2003; Jencks et. al., 1988; 

Lindsay & Knox, 1984) om att lägre utbildning hos ungdomar och föräldrar leder till lägre 

värdering av inre arbetsvärderingar. Särskilt anmärkningsvärt är att resultaten till skillnad från 

tidigare studier indikerar att yttre arbetsvärderingar påverkas i likhet med inre 

arbetsvärderingar. Ungdomars yttre arbetsvärderingar påverkas även av vilken nivå som det 

för närvarande studerar på. Tydligen motsäger resultaten tidigare studie (Ungdomsstyrelsen, 

2004), och visar istället på att studerande har högre värdering av yttre arbetsvärderingar än de 

som inte studerar. Att åldern förlorar sin signifikans när man kontrollerar ungdomars aktuella 

studienivå kan förklaras med att ålderseffekten på ungdomars yttre arbetsvärderingar fångas 

upp av variabeln aktuell studienivå. 

 

Det framhävs av resultaten att vuxnas och ungdomars yttre och inre arbetsvärderingar 

påverkas på liknande sätt av bakgrundsvariablerna. Vi kan dock utifrån resultaten belysa två 

ungdomseffekter vilka inte hade några signifikanta effekter på de vuxna. Ena är effekten som 

boende har på ungdomars yttre arbetsvärderingar och den andra är effekten från individens 

födelseland på ungdomars inre arbetsvärderingar.   
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5. Diskussion  

Många studier har studerat hur arbetsvärderingar påverkas av individers bakgrund, däremot är 

det få som har fokuserat på ungdomar. Syftet med denna uppsats var därför att belysa hur 

ungdomars bakgrund påverkar deras arbetsvärderingar.  

 

Det vi framför allt vill framhäva efter undersökningen är att faktorer som bestämmer 

ungdomars socioekonomiska bakgrund såsom föräldrars utbildning, boende, egen utbildning 

och aktuell studienivå har en avsevärd påverkan på deras arbetsvärderingar, vilket tidigare 

studier belyst.  Det boende ungdomarna växer upp i är kopplat till deras socioekonomiska 

bakgrund. Hur kommer det sig då att boende och högsta avslutad utbildning hos ungdomar 

och fadern, som representerar ungdomars socioekonomiska bakgrund, visar på motsatta 

effekter? Kanske kan det bero på att boende är en svag indikator på ungdomars 

socioekonomiska bakgrund, i och med att en lägre socioekonomisk bakgrund inte gör det 

omöjligt för en familj i Sverige att bo som de önskar.  

 

Vi har till skillnad från tidigare studier (Daehlen, 2005; Halaby, 2003; Lindsay & Knox, 1984; 

Ungdomsstyrelsen, 2004) funnit att ungdomar både värdesätter arbetsvärderingar som bidrar 

till personlig utveckling och ekonomisk trygghet mer och mer för varje utbildningsår. Det kan 

förklaras med hjälp av Halaby (2003) som menar att lågutbildade ungdomar med ganska hög 

sannolikhet har en lägre socioekonomisk bakgrund, och att högutbildade ungdomar har en 

högre socioekonomisk bakgrund. Ungdomarnas olika tillgångar av resurser leder till att vissa 

har högre och andra har lägre yttre och inre arbetsvärderingar. Ungdomarna med lägre 

socioekonomisk bakgrund har mindre ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd än ungdomar 

med högre socioekonomisk bakgrund, vilket kan ha gett dem olika attityder till arbete.  För de 

lågutbildade ungdomarna ska arbetet med en medelmåttig lön ge dem en stabil ekonomi som 

de kan försörja sig på i framtiden, vilket gör att de lägger mindre fokus på yttre och inre 

arbetsvärderingar. De högutbildade ungdomarna strävar däremot efter framgång i arbetet och 

att arbetet ska identifiera vem de är, vilket innebär att de värderar yttre och inre 

arbetsvärderingar högt i och med att båda representerar deras framgång i arbetet. Dessa 

ungdomar som väljer att studera på en högre nivå kan därmed tyckas vara människor med 

högre yttre och inre arbetsvärderingar. 
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Vårt resultat pekar på att demografiska kännetecken såsom kön, ålder och födelseland har en 

betydande påverkan på ungdomars yttre och inre arbetsvärderingar. Man kan fråga sig vad 

som ger upphov till skillnaderna i arbetsvärderingar av att vara född i ett annat land. Är det 

medfött eller är det något som i en sekundär socialisation kan föras över till en individ som 

under en längre tid vistas i ett land? Med tanke på hur vanligt det är för ungdomar att resa 

utomlands på grund av utbildning, arbete eller semester kan det vara av intresse att studera 

hur dessa vistelser utomlands påverkar ungdomars syn på arbete, och hur de skiljer sig från 

ungdomar som inte har haft likadan kontakt med andra länders kulturer. Vi kan tänka oss att 

dessa skillnader som vi funnit i yttre och inre arbetsvärderingar mellan ungdomar som är 

födda utomlands och svenska ungdomar grundar sig på olika faktorer. Om hänsyn togs till 

ungdomars emigrationsland och deras huvudsakliga anledning till att emigrera skulle vi 

förmodligen även finna skillnader i hur arbetsvärderingar påverkas mellan 

emigrationsländerna. Den högre värderingen av yttre arbetsvärderingar hos ungdomar födda 

utomlands skulle kunna förklaras av att många av dem som immigrerar först och främst måste 

bygga upp en ekonomisk grund, eftersom de inte har en ekonomisk trygghet i det nya landet. 

Detta kan kopplas till Maslow’ s behovspyramid där ungdomarna tillfredställer sitt 

fysiologiska behov innan de strävar efter att tillfredställa de övre behoven i pyramiden.  

 

Trots att kvinnor och män är mer jämlika idag, överensstämmer våra resultat med Dhaelen’s 

och Ungdomsstyrelsens slutsatser om att könssocialisationen bestämmer individens 

arbetsvärderingar. Detta kan bero på att kvinnans roll har förändrats markant medan mannens 

roll har varit relativt oförändrad och att samtidigt som kvinnorna blivit mer jämlika männen så 

har de hållit fast vid sina kvinnliga värderingar. Vilket har bidragit till den fortsatta skillnaden 

i yttre och inre arbetsvärderingar mellan män och kvinnor. Det skulle vara intressant att 

studera vilka skillnader det finns i hur unga kvinnor och män påverkas i sina 

arbetsvärderingar av att de gifter sig eller får barn. 

 

Med hjälp av tidigare studier har vi kunnat analysera effekterna som ålder har på ungdomars 

yttre och inre arbetsvärderingar. Att unga värdesätter yttre arbetsvärderingar som ger 

ekonomisktrygghet kan förklaras med att de har drabbats hårdare än de äldre av samhällets 

nya förutsättningar. I och med att de äldre har hunnit få in en fot på arbetsmarknaden har de 

inte distanserats från arbetsmarknaden i samma grad som de unga. De äldre upplever därmed 

inte samma svårighet av att bygga upp en självständig ekonomi som de unga gör.  Vi borde i 
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undersökningen tagit hänsyn till befintlig information från datamaterialet kring ungdomars 

arbets- och arbetslöshetserfarenheter för att särskilja dessa effekter från ålderseffekten. 

 

Avslutningsvis har vi funnit att ungdomars kön och födelseland samt egna och faderns högsta 

avslutade utbildning är de viktigaste bakgrundfaktorer som avgör hur deras yttre och inre 

arbetsvärderingar ser ut. Men kommer våra resultat av hur dessa bakgrundsfaktorer påverkar 

ungdomars yttre och inre arbetsvärderingar även förklara hur framtidens ungdomar kommer 

att påverkas? Urvalet i undersökningen är ovanligt stort, vilket innebär en större möjlighet att 

kunna generalisera utifrån undersökningens resultat. Uppsatsen ger därmed en god bild av hur 

ungdomar påverkas av socioekonomisk bakgrund och demografiska kännetecken i sina 

värderingar av yttre och inre arbetsvärderingar. Med tanke på att vår uppsats utgår från 

Herzberg’s uppdelning av yttre och inre arbetsvärderingar, förklarar den därmed endast hur 

två dimensioner av ungdomars arbetsvärderingar påverkas av deras bakgrund. 

Arbetsvärderingar har fler än två dimensioner och eftersom vi endast har undersökt två av 

dessa ger uppsatsen inte en helhetsbild av hur ungdomars arbetsvärderingar påverkas av deras 

bakgrund.  

 

Utifrån Inglehart’s knapphetshypotes och teori om kohorteffekter kan vi med tanke på dagens 

ekonomiska kris och de arbetsmarknadserfarenheter den bidrar till, anta att ungdomar i 

dagsläget, och som framtidens vuxna, värdesätter yttre arbetsvärderingar högt. Vi undrar vad 

för konsekvenser som den ekonomiska krisen egentligen kommer att ha på ungdomars 

arbetsvärderingar. Kommer ungdomarna att värdera yttre arbetsvärderingar högre? Eller nöjer 

de sig med en anställning med medelmåttig lön och vara mer likgiltiga inför yttre och inre 

arbetsvärderingar?  
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Tabell A1 Faktoranalys  

Rotated Component Matrix 1 2 3 4 5 6 7 

                

Det är ansvarsfulla arbetsuppgifter 0,771     0,166 0,174   0,162 
Det är intressanta och omväxlande 
arbetsuppgifter 

0,726 0,135 0,228 0,126   0,121 -0, 134 
Det finns goda möjligheter till 
utbildning och utveckling i yrket 

0,609 0,439 0,171   0,114     
Det finns goda möjligheter att göra 
karriär, bli chef 

0,211 0,805           
Det finns bra möjligheter att knyta 
internationella kontakter och resa 
utomlands 

0,218 0,666     0,202   -0, 296 
Arbetet ger status 

  0,529   0,473 0,202   0,241 
Det är en bra lön och löneutveckling 

  0,495 0,471 0,236 -0, 167   0,369 
Det är en bra chef/ledning 

0,189   0,769         
Det är trevliga arbetskamrater 

    0,729 -0, 109 0,246 0,186   
Det är en god arbetsmiljö 

0,104 0,109 0,711 0,127       
Det är fria arbetstider 

  0,135   0,757   0,204   
Arbetet är självständigt 

0,435     0,657     0,12 
Man får möjlighet att förverkliga 
sina idéer 

0,421 0,262 0,157 0,501 0,198   -0, 107 
Arbetet bidrar med något som är 
viktigt för andra 

        0, 291   0,136 0,275 0,654     
Det är en jämn könsfördelning på 
arbetsplatsen 

-0, 173 0,236 0,282 0,239 0,617     
 Arbetet sker i team 

0,161   0,141   0,616           0,281   
Arbete stämmer överens med min 
utbildning 

0,381 0,176     0,445 -0, 121 0,277 
Det finns goda möjligheter att 
kombinera arbete med fritid 

  0,107 0,123     0,849   
Det finns goda möjligheter att 
kombinera arbete med hem och barn 

  -0, 118     0,109 0,686 0,345 
 Fast anställning 

    0,126   0,102 0,119 0,783 
 Arbetet är på hemorten 

  -0, 342   0,178   0,385 0,499 
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Tabell A2 Deskriptiv statistik över de oberoende variablerna (procent)  

Oberoende variabler 
 

Fördelning 
Föräldrars högsta 
avslutad utbildning 

 
 

 Mor  

 Hög 44,85% 

 Mellan 24,33% 

 Låg 30,82% 

 Far  

 Låg 31,64% 

 Mellan 23,66% 

 Hög 44,70% 

Kön 
 

 

 Kvinna 55,23% 

 Män 44,77% 

Ålder 
 

 

 16-22 år 36,32% 

 23-29 år 63,68% 

Föräldrars födelseland 
 

 

 Mor  

 Sverige 61,32% 

 Annat land 38,68% 

 Far  

 Sverige 59,36% 

 Annat land 40,64% 

Boende 
 

 

 Villa 44,12% 

 
Bostadsrätt/Lägenhet i 

förstahand 45,90% 

 Lägenhet i andrahand 3,24 % 

 Studentrum/Inneboende 6,74 % 

Egen utbildning   

 Hög 34,71% 

 Mellan 43,81% 

 Låg 21,48% 

Aktuell studienivå   

 Studerar inte 63,14% 

 Universitetsnivå 15,13% 

 Gymnasienivå 21,73% 

Eget födelseland   

 Sverige 89,87% 

 Annat land 10,13% 

 


