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med ett arbete samt hur de vill kommunicera med framtida 
arbetsgivare. Studien avgränsas till individer födda på 1980-talet 
som minst är inne på sista året på en kandidatexamen och som mest 
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Teoretiska utgångspunkter för studien är samhällsteorier om 
samhällets förändringstakt. Vidare har tidigare svensk och 
internationell forskning om ungdomars syn på arbete använts som 
underlag. Det ges även en kort genomgång av de möjligheter för 
kommunikation som erbjuds på internet. Studien har haft en 
kvalitativ etnografisk ansats, där fokusgrupper har använts för att 
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1. Inledning 

De senaste åren har det kommit mängder av populärvetenskapliga rapporter och 

managementlitteratur på temat generation Y. Generation Y efterträder generation X och sägs 

vara födda mellan sent 1970-tal och tidigt 1990-tal. Idén om dem kommer liksom många 

trender från USA, där denna generation är större än de två tidigare till antalet och upplevs som 

problematisk av omgivningen. Problematiken härstammar från att generation Y är väldigt 

heterogen på grund av invandring och ett ökande antal livsstilar, vilket gör att den skiljer sig 

mycket från tidigare generationer egenskapsmässigt. Generation Y sägs vara mer 

självständiga, självsäkra och tekniskt kunniga än tidigare generationer (Wolburg & 

Pokrywczynski, 2001; NAS Recruitment, 2006; Broadbridge, Maxwell & Ogden, 2007; 

Eisner, 2005). Denna populärvetenskapliga generationslitteratur har även fått sitt fäste i 

Sverige där författarna menar att det kommer att bli problem på arbetsmarknaden när 

generation Y ska avlösa de 40-talister som går i pension. Problemen har sin grund i att 

generation Y uppges ha helt andra egenskaper, infallsvinklar och sätt att kommunicera på än 

tidigare generationer. Utmaningarna uppges sträcka sig från rekrytering till ledarskap inom 

organisationen (Parment, 2008; Parment & Dyhre, 2009; Sveriges HR-förening, 2007). 

 I och med Internets uppkomst och utveckling har arbetsmarknadens 

kommunikationskanaler förändrats. Företagen har idag krav på sig att kunna kommunicera 

över Internet för att kunna attrahera arbetstagare (Human Resource Management International 

Digest, 2007). En framgångsrik kommunikation kräver här rätt kanaler samt att den sker på ett 

sätt som arbetstagarna känner sig bekväma med (Singh, Veron-Jackson & Cullinance, 2008). 

Idag har teknologin på Internet utvecklats mot allt mer interaktivitet. Utvecklingen har gått 

från statiska sidor liknande klassiska affischer, via web 2.0 där besökare kan påverka 

innehållet och skapa nätverk, till web2 där allt sker i realtid. De här möjligheterna är något 

som ungdomar födda inom generation Y-spannet är uppvuxna med (Coormode & 

Krishnamurthy, 2008; O´Reilly & Battelle, 2009). 

 Om den populärvetenskapliga litteraturens antaganden kring generation Y är korrekta, kan 

det betyda att många arbetsgivare kommer att få svårigheter att såväl attrahera som behålla 

arbetstagare ur denna generation. Vi tror att det i så fall blir än mer angeläget för företaget att 

kommunicera via sina värderingar. En medarbetare vars värderingar matchar företagets när 

denne börjar sin anställning anpassar sig snabbare till företaget än någon vars värderingar 
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avviker från företagets värderingar. Det är även mer sannolikt att en dylik medarbetare som 

känner tillfredställelse med arbetet både har intentionen att stanna längre och därefter faktiskt 

gör det (Chatman, 1991). Adderas till detta kostnaden för en genomsnittlig felrekrytering, 

vilken är mellan en kvarts och en miljon kronor för en vanlig tjänsteman (Lindelöw 

Danielsson, 2003), är det lätt att inse vikten av att rekrytera medarbetare som presterar bra på 

arbetet och stannar länge samt att förstå varför många företag har intresserat sig för generation 

Y-fenomenet. 

 Vid en granskning av den populärvetenskapliga generation Y-litteraturen visar det sig dock 

att den sällan baseras på empirisk forskning. I de fall då litteraturen baseras på empiri 

redovisas inte heller hur vetenskapligt framtagen den är. De vetenskapligt granskade artiklar 

som hänvisas till kommer oftast från marknadsföringsforskning, varifrån det sedan 

generaliseras om allt från köpbeteenden till generationens syn på arbetsmarknaden. Vi ställer 

oss dock mycket tveksamma till att en generations konsumtionsbeteenden nödvändigtvis 

skulle korrelera med dess beteenden på arbetsmarknaden. Att peka på generationsskillnader 

och skapa behov av att överbrygga dem öppnar nya marknader och ger legitimitet åt 

konsultföretag som arbetar med dessa frågor. Eftersom denna påstått nya generation är på väg 

ut på arbetsmarknaden har företagen behov av att agera snabbt för att anpassa sig till dem. Vi 

tror att det är lätt hänt att företagen kastar sig över en ny trend utan att undersöka om det 

verkligen finns belägg för den. Därför ser vi här ett behov av att undersöka hur svenska 

ungdomar i generation Y:s åldersspann ser på arbete och organisationer för att få en korrekt 

bild av hur det ser ut. Innan företag gör omorganisationer och ändrar ledningsstrategier är det 

viktigt att undersöka om det verkligen finns ett behov av det eller om generation Y bara är ett 

marknadsföringsargument. Det handlar kanske inte alls om en generationsproblematik utan 

om ett lämpligt sätt att förhålla sig till ungdomsbegreppet på. Vidare finner vi det intressant 

att samtidigt undersöka hur ungdomar vill kommunicera med organisationerna. Är det 

verkligen så att de är så teknikkunniga och kräver att få kommunicera på alla de sätt som den 

nya internetteknologin erbjuder, eller föredrar de mer etablerade vägar? 

 Vi kommer i denna uppsats att undersöka svenska ungdomars syn på vad som är viktigt 

med ett arbete och hur de vill kommunicera med arbetsgivare. Fokus kommer att ligga på 

ungdomar och de data vi får fram kommer vi att diskutera utifrån samhällsteorier och den 

empiriskt belagda forskning som finns på området. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att undersöka vad ungdomar födda på 1980-talet tycker är 

viktigt med ett arbete samt hur de vill kommunicera med framtida arbetsgivare. Utifrån detta 

har vi två frågeställningar: 

• Vad tycker ungdomar är viktigt med ett arbete?  

• Hur vill ungdomar kommunicera med en eventuell framtida arbetsgivare? 

 Även om den inledande problematiseringen erbjuder intressanta forskningsmöjligheter 

ryms tyvärr inte jämförelser mellan ungdomar och andra åldersgrupper eller generationer i 

denna uppsats. Vi avgränsar oss till unga vuxna födda på 1980-talet, vilka i uppsatsen 

benämns ungdomar, och deras syn på vilka egenskaper som är viktiga hos ett arbete samt hur 

de vill kommunicera med arbetsgivaren. Övriga frågor lämnas till framtida studier. 

3. Teori och tidigare forskning 

Vi kommer först att beskriva det samhälle som dagens ungdomar har vuxit upp i, då det är en 

bidragande orsak till hur individer och generationer formas (Bauman, 2002; Carle, 1992). 

Samhället kommer först att beskrivas utifrån Giddens och Becks teorier om modernitet, 

eftersom dessa passar den idé om ett snabbt föränderligt samhälle som presenteras i 

litteraturen om generation Y. Vidare kommer denna samhällssyn att ställas mot Ahrnes och 

Papakostas teori om tröghet i samhället, för att på ett kritiskt sätt ge en mer nyanserad bild av 

hur samhället idag kan tolkas. Därefter kommer vi att diskutera kring begreppen ungdom och 

modernitet samt redovisa tidigare forskning kring ungdomars värderingar för att sätta detta i 

relation till vårt resultat. Avslutningsvis kommer vi att ge en kortfattad inblick i utvecklingen 

av kommunikationsvägar på internet för att sedan jämföra det utbud som finns med vad som 

efterfrågas av ungdomar när de vill kommunicera med framtida arbetsgivare. 
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3.1 Samhällets förändringstakt 

3.1.1 Modernitet och identitet 

Antony Giddens (1999) och Ulrich Beck (2000) skriver om utvecklingen av det moderna 

samhället, vilken de kallar för senmoderniteten. De båda författarna anser att vi inte har nått 

fram till det postmoderna samhället än. Istället befinner vi oss i en utveckling av det moderna 

samhället, vilken började i och med industrialismen och bland annat ligger till grund för 

organisationernas framväxt. Dynamiken är hög i det senmoderna samhället och 

förändringarna sker snabbare, är mer omfattande och når djupare än tidigare i världshistorien. 

Då den populärvetenskapliga litteraturen kring generation Y använder den snabba 

samhällsutvecklingen som en grundsten i sitt resonemang menar vi att detta är en lämplig 

samhällsteori att utgå ifrån i diskussioner kring dagens unga. Den dynamiska karaktären 

motiveras utifrån tre huvudelement: åtskiljandet av tid och rum, urbäddningsmekanismer och 

institutionell reflexivitet, vilka vi tror alla påverkar hur unga ser på sina arbetsgivare. 

 Åtskiljandet av tid och rum innebär att de inte längre är sammanbundna genom platsens 

belägenhet. Istället har det utvecklats en ”tom” tidsdimension, som uppstod i och med 

utbredningen av det mekaniska uret. Denna har bidragit till att skapa globala tidszoner samt 

en tömning av rummet när den globala kartan skapades. I arbetssammanhang resulterar detta i 

en organisering som kräver att människor som arbetar på olika platser och vid olika tidpunkter 

ska kunna koordineras. Urbäddningsmekanismerna är uppdelade i två kategorier: symboliska 

tecken och expertsystem. Symboliska tecken kan användas för ersättning oavsett 

sammanhang. Ett typiskt exempel på sådana är pengar. Expertsystem är tekniska kunskaper 

som är giltiga oavsett praktiker och klienter, exempelvis medicinskt kunnande och 

ingenjörskonst. Urbäddningsmekanismerna skulle i arbetssammanhang till exempel kunna 

göra vissa utbildningar och arbeten mer attraktiva, då de lämpar sig bättre för internationellt 

utbyte. Institutionell reflexivitet är en förutsättning för förändring i samhället och innebär att 

vi reflekterar över våra handlingar utifrån de kunskaper vi har. Detta är något som såväl 

individer som institutioner använder sig av och det resulterar i att individen kontinuerligt 

reviderar sin kunskap utifrån ny information. Dock kan den ständiga omarbetningen av 

världsbilden leda till ett tvivel, vilket kan hindra utvecklandet av en identitet (Giddens, 1999).  

De hittills behandlade elementen i det senmoderna samhället leder till en globaliserad värld, 

bland annat genom medias och Internets ökade inflytande. Förmedlade erfarenheter har så 

länge skriftspråket funnits påverkat såväl självidentiteten som den grundläggande 

organiseringen av sociala relationer, och har intensifierats i högmoderniteten där både tryckt 
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massmedia och elektronisk kommunikation florerar. Vidare avspeglar medierna inte bara de 

faktiska händelserna utan blir även delaktiga i deras utformning. Avlägsna händelser har mer 

och mer börjat påverka de nära händelserna och vår identitet och kontextöverskridande 

kunskaper får allt större betydelse. Genom det globaliserade och reflexiva samhället har även 

begreppet risk har fått ökad betydelse. Det innebär inte att det vardagliga livet blir mer 

riskabelt, men att individer oftare tänker i risker och gör bedömningar av hur sannolikt det är 

att projekt ska avvika från sin plan. Det innebär att leva med en beräknande inställning till 

handlingar och möjligheter, både på det individuella och på det globala planet (Beck, 2000; 

Giddens, 1999).  

 De nya formerna av förmedlad erfarenhet leder till att skapandet av självidentiteten blir en 

del av det reflexiva handlandet. Begreppet livsstil skapas genom att individen försöker 

upprätthålla ett antal biografier som ständigt revideras och blir till ett antal praktiker som 

individen sedan följer. Livsstilen är alltså något som aktivt måste skapas och bevaras genom 

reflexiva handlingar och inget som bara uppstår till följd av ett varande. Dock är det heller 

inget som individen kan välja att avstå från att skapa – den ökade mängden valmöjligheter 

inte bara erbjuder utan också kräver ställningstaganden. De olika valen uppstår bland annat 

genom att det sker en pluralisering av livsvärldarna, vilket innebär att det i det senmoderna 

samhället görs en åtskillnad mellan arbete, fritid och familjeliv som inte funnits i äldre 

samhällen. I identitetsskapandet sker en individualisering då identiteten går från att vara något 

givet till något som skapas (Giddens, 1999; Bauman, 2002; Ziehe, 1992). 

3.1.2 Tröghet 

Att modernitet eller högmodernitet skulle vara helt skilda stadier i samhällsutvecklingen stöter 

dock på kritik. Ahrne och Papakostas menar att stadietänkande kommer ur ett behov av att 

sätta etiketter på det samhälle som existerar i samtiden. Behovet av att sätta etiketter kommer 

ur den svårighet som de menar att forskare har i att teoretisera fenomenet förändring (Ahrne 

& Papakostas, 2002). Den sociala ordningen skapas snarare genom att organisationer 

upprättar gränser. Organisationer kännetecknas av tillhörighet, kollektiva resurser, regler och 

kontroll, vilket leder till att sociala positioner upprätthålls och samordnas. Den tröghet som de 

skapar ger människor kontinuitet och hjälper till att upprätthålla den sociala ordningen 

(Ahrne, Roman & Franzén, 2003). Organisationer kan ses som aktörer som är en förlängning 

av de individer som befinner sig inom dem. Det är alltid individerna som utför handlingarna 

när en organisation agerar och genom att människorna inom dem arbetar mot samma mål 

skapas en helhet. Inom organisationerna omvandlas människors handlingar till 
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samhällsprocesser, vilket gör att individernas identitet skapas genom organisationerna, då de 

har existerat längre än varje enskild individ (Ahrne & Papakostas, 2002). 

 Organiseringen syftar till att skapa trygghet och säkerhet i en till viss del osäker värld, där 

människor vill ha något att vända tillbaka till. Därför förknippas organisering med tröghet. 

Trögheten innebär dock nödvändigtvis inte att organisationerna är oföränderliga, förändringen 

går bara långsamt och oftast i den riktning som finns inbyggd i organisationens struktur. Det 

innebär att organisationer långsamt kan förändras kontinuerligt istället för att dö ut, vilket 

förhindrar att nya organisationer konkurrerar ut och ersätter dem. Den tröga förändringen 

bottnar i två underliggande faktorer. Det första är en ovilja till förändring som hänger ihop 

med de ideologiska och kulturella värderingarna som finns i en organisation samt en rädsla att 

förlora makt och trygghet inom organisationen. Det andra är en oförmåga att förändras 

grundad i de kollektiva resurserna, beslutsprocesserna och begränsningen i att inte kunna se 

behovet av eller möjligheterna som följer av en förändring (Ahrne & Papakostas, 2002).  

 De förändringar som sker i organisationer och så även i samhället är alltså enligt Ahrne 

och Papakostas relativt små och långsamma. De benämns som relativ tröghet och kan ses som 

organisationers motstånd till förändring. Vidare sker förändringarna oftast på ytan eller i 

periferin av organisationer, vilket till väldigt liten del påverkar organisationers eller 

samhällets kärna (Ahrne & Papakostas, 2002). Ahrne, Roman och Franzén hävdar till 

exempel att även om den tekniska utvecklingen är något beständigt som har satt spår i 

samhället, går det som Giddens och Beck hävdar, inte att kalla det för ett nytt samhällssystem. 

Även om all teknik finns att tillgå i hela världen till följd av globaliseringen slår den inte 

igenom samtidigt på alla ställen. Den tekniska utvecklingen är fortfarande beroende av de 

sociala sammanhangen som den fungerar i (Ahrne, Roman & Franzén, 2003). 

3.1.3 Sammanfattning av samhällets förändringstakt 

De två sätten att se på samhällsutvecklingen som har redovisats ovan är i polemik med 

varandra. Den skenande utveckling som Giddens och Beck talar om skulle kunna innebära 

snabba förändringar i arbetslivet, där arbetstagarna till följd av urbäddningsmekanismerna 

skulle vilja utnyttja sitt globala medborgarskap i större utsträckning, arbeta mer gränslöst i tid 

och rum, tillgodogöra sig mer generella och interkontextuellt användbara egenskaper, i större 

utsträckning se och planera för att kompensera risker samt, genom att medvetet arbeta för att 

forma sin identitet och utvecklas som individer, stärka sitt personliga varumärke. I motsats till 

det här står vad Ahrne med flera skriver om tröghet i ett stadielöst samhälle, där utveckling 

sker men i en begränsad takt. I linje med Ahrne med fleras resonemang skulle alltså vissa av 
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de uppräknade förändringarna i arbetslivet kunna ha ägt rum, men i en måttligare takt. Den 

måttligare takten skulle såväl kunna bero på att individerna inte känner ett behov av de listade 

förändringarna som att organisationernas stela struktur inte medger dem. 

 Vi menar att utvecklingen inte sker i så stora stadier som Giddens skriver om och att viljan 

att definiera generationer är problematisk, bland annat i arbetslivssammanhang. Istället tror vi 

att den faktiska livssituationen spelar större roll, vilket i vårt fall gör det mer meningsfullt att 

resonera kring ungdomar idag snarare än den senaste generationen. I och med de ökande 

intrycken från resten av världen i form av media, invandring, resvanor med mera tror vi att 

dagens unga är en mycket heterogen grupp som är svår att samla inom ett generationsbegrepp. 

Därför kommer vi nedan att resonera kring teorier om ungdomar och undersöka vad den 

empiriska forskningen säger om ungdomars värderingar. 

3.2 Ungdomsforskning 

3.2.1 Ungdom och modernitet 

Ziehe (1992) menar att ungdomar i högre grad än vuxna påverkas av den kulturella 

moderniseringen. De befinner sig i en känsligare livsfas där de skapar sin identitet, vilken 

berörs om samhället och dess utbud förändras, till skillnad mot vuxna som håller kvar vid sina 

gamla rutiner längre. Eftersom de unga har vuxit upp under moderna förhållanden har de 

också andra förutsättningar än vuxna att hantera det moderna livets problem. Idag upplever vi 

en kulturell friställning där den enskilde själv måste sätta samman, utprova och revidera sin 

identitet. Möjligheterna att välja själv gör att det skapas en ungdomslivsstil och en 

konsumtion som ungdomar måste förhålla sig till. Friheten kan leda till att ungdomarna får 

svårare att se sig själva ur sitt eget perspektiv. De får aldrig möjligheter att upptäcka eller 

skapa ett nytt förhållningssätt, utan de måste alltid ta ställning till de tolkningar och 

värderingar som projiceras av media (Ziehe, 1992). 

 Ett sätt att hantera detta är att sträva efter att öka den emotionella halten och förtäta 

relationer och situationer. Ur detta har förmågan att känna när emotionell anrikning saknas 

utvecklats, vilket bland annat påverkar hur relationer upplevs av individen. Längtan efter 

subjektivering leder till relationsorientering och en känslig självuppfattning. Symptom på 

detta blir att relationerna i samband med arbetet idag prioriteras högre än arbetet i sig samt en 

ökad förmåga att identifiera sig med samhällets offer. Bland annat motiverar detta yrkesval 

inom omhändertagande yrken såsom socialt arbete och terapi (Ziehe, 1992). 
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Ungdomen har idag fått en funktion där den förväntas företräda sökandet efter annorlunda 

livsstilar och representera ungdomligheten. Samhällets bild av ungdomligheten behöver dock 

inte sammanfalla med den empiriska gruppen och det finns heller ingen enhetlig definition av 

begreppet ungdom. Ibland rör sig ungdomsdiskursen om fysisk, ibland om psykisk och ibland 

om kulturell ungdom, vilket gör att ungdomsspannet sträcker sig från barndomens slut upp till 

mellan 17 och 27 års ålder (Ziehe, 1992). I den mån som ungdomsdiskursen är närliggande 

med ungdomarnas uppfattning av den kan det resultera i att de får svårt att hålla distansen till 

den och då börjar påverkas av den. De är alltså reflexiva i förhållande till den diskurs som 

beskriver dem. Detta är något som blir problematiskt i ungdomsforskning eftersom det inte 

bara är att fråga ungdomar om deras liv, eftersom de då återger tolkningar av sig själva i 

förhållande till ungdomsdiskursen. Ziehe förutspår vidare hur det kommer att ske en 

projicerande överbelastning av ungdomsdiskursen och att den kommer att gå mot att bli en 

diskurs om framtidsforskning (Ziehe, 1992; Epstein, 1998). 

 En följd av den kulturella friställningen är att värdet av symboler i identitetsskapandet 

ökar, vilket bland annat gör att varumärken får en större roll. I identitetsskapandet går det 

både att finna sin identitet och att förlora sig i det mediala flödet som hela tiden matar oss 

med bilder och tecken. Antingen rycks ungdomarna med eller så skapar de försvar mot den 

utsatthet som den kulturella friställningen medför. Symbolerna används för att stärka 

identiteten och som språkliga kanaler för att ungdomarna ska kunna kommunicera utåt i 

samhället. Allt fler sidor av det moderna livet har också blivit möjliga att påverka som en del 

av identitetsskapandet, sidor som förut uppfattades vara av oföränderlig natur. Exempel på 

dessa är yrke, relationer, kroppen och psykiska tillstånd. Den öppenhet och flexibilitet som 

reflexiviteten resulterar i har också lett till att dagens unga saknar tidigare generationers jag-

stelhet som innehöll pliktkänsla, arbetsmoral, vördnad för auktoriteter och andra borgerliga 

dygder (Sernhede, 1996). 

3.2.2 Unga och generationen 

Helve (2001) undersöker bland finska ungdomar om unga utgör en egen social gruppering och 

hur variansen inom åldersspannet ser ut ifrån ett perspektiv om reflexiv modernitet. Helve 

utgår från Ingleharts (1990) hypoteser. Den ena innebär att människors altruism varierar med 

den levnadsstandard som de har. Den andra att yngre generationer är uppvuxna under säkrare 

förhållanden, vilket gör att deras upplevda behov av ekonomisk och fysisk säkerhet minskar. 

Helve finner att nöjdhet med livet huvudsakligen associeras med ekonomisk och politisk 

säkerhet. Genom att identifiera ett antal typologiska grupper som indikerar olika värderingar 
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hos ungdomarna drar hon sedan slutsatsen att unga människors värderingar är differentierade 

över kön, utbildningsnivå och ort. Helve menar även att de ofta är situationsbundna då de 

unga varierar sina identiteter efter omständighet. Unga människors reflexivitet varierar alltså 

med deras position i samhället (Helve 2001). 

 Även Karvonen och Rahkonen (2001) undersöker värderingar hos unga finska 

medborgare. De utgår ifrån Giddens som menar att vi i det moderna samhället går från att 

fokusera på att bekämpa förtryck mot att skapa vår egen biografi och förverkliga oss själva. 

Unga ska på detta sätt ta upp nya värderingar i samhället för att skapa sig en egen identitet 

och distansera sig från sina föräldrar. Karvonen och Rahkonen finner att sanningen inte är 

svart eller vit. Vissa värderingar delas inom åldersgruppen, medan vissa är mer 

generationsöverbryggande, som exempelvis arbetsmoral och patriotism, och snarare 

differentieras utifrån socialgrupp eller kön. Slutsatsen de drar är att det finns begränsat med 

bevis för Giddens hypotes samt att det endast går att tala om generationsskillnader i en 

mycket begränsad utsträckning (Karvonen & Rahkonen, 2001; Jones, 2001). 

3.2.3 Internationell ungdomsforskning 

Terjesen, Vinnicombe och Freeman (2007) har undersökt vilka organisatoriska egenskaper 

som studenter vid 22 olika brittiska universitet tycker är viktiga hos potentiella arbetsgivare. I 

en enkätundersökning har de samlat in svar från drygt 800 sistaårsstudenter som fick gradera 

20 egenskaper hos ett arbete efter hur viktiga de ansågs vara. I enkäten fick studenterna även 

betygsätta tre stora multinationella företag utifrån de 20 olika egenskaperna samt ange 

sannolikheten för att de skulle söka en tjänst där (Terjesen et al, 2007). 

 Resultatet blev att egenskaperna investerar rejält i upplärning och utveckling hos de 

anställda, bryr sig om de anställda som individer och tydliga möjligheter för långsiktig 

karriärutveckling sågs som de tre viktigaste. Männen bedömde i högre utsträckning än 

kvinnorna att en hög ingångslön är viktigt, medan kvinnorna såg följande åtta egenskaper som 

viktigare: bryr sig om de anställda som individer, variation i det dagliga arbetet, 

internationell heterogen mix av kollegor, kräver bara standardarbetstimmar, vänlig informell 

kultur, uppgifter som matchar dina kvalifikationer, relativt stressfri arbetsmiljö samt anställer 

personer som du känner att du har något gemensamt med. Författarna noterar även att det 

bland de listade attributen saknas förmåner, jobbsäkerhet, fysisk arbetsmiljö, ostördhet, 

kommunikationer och geografisk placering samt återkoppling. Vidare konstaterar de att män 

och kvinnor från generation Y är mer lika än olika varandra jämfört mot traditionella 

könsstereotyper. I studien finner de även ett positivt samband mellan den upplevda 
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attraktionsgraden hos arbetsgivaren och sannolikheten att ansöka. Slutsatser som dras är att 

professionella rekryterare behöver bekanta sig med vilka attribut som unga finner intressanta 

och lyfta fram dessa i den mån som de finns hos företagen. Vidare visar detta på att 

rekryteringskampanjer kan behöva segmenteras olika mot män och kvinnor, då de är 

attraherade av olika attribut (Terjesen et al, 2007). 

 Broadbridge, Maxwell och Ogden (2007) undersökte år 2007 hur studenter vid Glasgow 

Caledonian University och Stirling University från generation Y upplevde 

detaljhandelsbranschen samt vad de hade för erfarenheter av och förväntningar på framtida 

arbetsgivare där. De fann att de studerande tycker att det är viktigt att trivas med sitt jobb, att 

få rättvisa och lika möjligheter på arbetsplatsen samt att det finns en tolerans för mångfald. 

Personliga uppoffringar och många arbetstimmar sågs inte som viktiga i den tidiga karriären. 

Vägen genom karriären ansågs dock fortfarande gå uppåt i hierarkin och studenterna var 

medvetna om att ansvaret för den låg i deras egna händer. De studerande hade dock 

förväntningar på att arbetsgivarna skulle investera i dem i form av lön, utbildning och 

stödjande chefer så att de skulle kunna komma vidare i karriären.  

3.2.4 Svensk ungdomsforskning 

I Ungdomsstyrelsens rapport De kallar oss unga (Bohlin, 2003) redovisas vilka egenskaper 

som ungdomar mellan 16 och 29 år ser som de viktigaste hos ett arbete. De viktigaste är 

trevliga arbetskamrater, bra chef/ledning, god arbetsmiljö, intressanta arbetsuppgifter, 

omväxlande arbetsuppgifter, personlig utveckling samt bra lön. Tre egenskaper hos 

arbetsplatsen som unga såg som viktigare än jämförelsegruppen med 35- till 75-åringar var att 

knyta internationella kontakter och resa utomlands, ha goda möjligheter att göra karriär (bli 

chef) samt jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Fler kvinnor än män anser att fast arbete 

och möjligheter att göra karriär/bli chef är viktigt. Oberoende av ålder, ursprung eller kön 

sågs trevliga arbetskamrater som det absolut viktigaste enligt undersökningen. Ungdomar vill 

helst arbeta i den privata sektorn. Av unga kvinnor vill 50 procent helst arbeta i privat sektor 

medan 40 procent av dem skulle vilja arbeta i offentlig sektor. Hos männen vill 70 procent 

arbeta privat och 20 offentligt. Ju äldre ungdomarna är, desto mindre begränsar de sig i frågan 

om vilka områden de vill arbeta inom. Unga i åldern 25–29 år, som är den äldsta 

ungdomsgruppen i undersökningen, ser positivt på alla områden (Bohlin, 2003).   

 Resultaten från 2002 års undersökning (Bohlin, 2003) är inte helt jämförbara med de 

undersökningar som gjordes 1993 och 1997 av Ungdomsstyrelsen, eftersom frågorna då 

formulerades annorlunda. Sett till de frågor som var identiska (trevliga arbetskamrater, att 
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utveckla personligheten, att resa utomlands och att skapa internationella kontakter) är svaren 

relativt likartade mellan de två senaste undersökningstillfällena (Bohlin, 2003). Jan Carle drar 

av studien slutsatsen att inre egenskaper på arbetet får större betydelse än yttre ju äldre en 

person blir. Till exempel ökar följande egenskaper med stigande ålder: arbetet är viktigt för 

andra, att arbetsuppgifterna är ansvarsfulla, att anställningen är fast och att det går att 

kombinera familj, vänner och fritid med arbetet samt att arbetet sker på hemorten och att det 

sker i team. Två frågor där betydelsen istället ökar med sjunkande ålder är att göra karriär 

och bli chef samt att kunna knyta internationella kontakter (Carle, 2003).  

 Ungdomsstyrelsens rapport (Bohlin, 2003) visade ett resultat liknande vad som framkom i 

rapporten Ungdomars välfärd och värderingar: rapport till Barn- och ungdomsdelegationen 

och Generationsutredningen (Vogel 1994). Generationsutredningens undersökning 

genomfördes på liknande sätt som Ungdomsstyrelsens och ungdomar definieras i den som 

personer mellan 16 och 29 år. De egenskaper som ungdomarna här såg som viktigast hos ett 

arbete var intressanta arbetsuppgifter, trevliga arbetskamrater, bra lön, anställningstrygghet 

och karriärmöjligheter. Värderingarna i gruppen var likartade, även om det internt skiljde 

mycket i arbetslivserfarenhet hos de unga jämfört med de äldre. De äldre prioriterade i högre 

grad trygghet och lön liksom arbetsuppgifterna medan de yngre något oftare valde trevliga 

arbetskamrater som viktigaste egenskap. Vidare hade unga i större utsträckning än äldre en 

instrumentell inställning till sitt arbete, vilket sannolikt berodde på att äldre har haft längre tid 

på sig att forma en karriär som motsvarar deras önskemål och därmed får bättre möjlighet att 

välja de tjänster de är intresserade av (Vogel, 1994). 

 I studie som påbörjades 1996 gemensamt i Sverige, Irland, Norge, Portugal och 

Storbritannien deltog 312 ungdomar i åldrarna 18–30 år i fokusgrupper för att undersöka 

deras attityder till det kommande vuxenlivet och deras perspektiv på framtida arbets- och 

familjeliv. Ungdomarna fick diskutera de viktigaste aspekterna hos ett arbete utifrån 

ekonomiska och sociala utfall av arbetet, säkerhet, rättvis behandling samt livskvalitet. Många 

av de yngre informanterna prioriterade hög lön, och av dessa var de flesta utan arbete eller i 

ett låglöneyrke. Argumenten för att få en högre lön var att de ville kunna bli oberoende av 

sina föräldrar och kunna resa. För majoriteten av informanterna var fast anställning ingen 

prioriterad egenskap. I materialet fanns främst likheter mellan Irland, Portugal, Storbritannien 

och Sverige, där ungdomarna prioriterade att ”leva livet”, medan de norska ungdomarna i 

högre grad önskade en säker anställning (Lewis, Smithson & Kugelberg, 2002). 
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3.2.5 Sammanfattning av ungdomsforskning 

Vi ser utifrån ovan presenterade teorier en ökad vikt av, och medvetenhet om, hur självet ser 

ut i samhället. Enligt Ziehe (1992) skapas ungas identitet utifrån vad media och forskning 

projicerar på dem, enligt Giddens (1999) skapar individer sin kunskap genom reflexivitet och 

Sernhede (1996) menar att det ständiga sökandet efter självet gör att identiteten skapas utifrån 

omgivningens förväntningar. Vi tror att detta kan vara en grund för en distans mellan unga 

och de äldre, som inte utsattes lika intensivt för media och marknadsföring under sin uppväxt. 

 Gemensamt för samtliga studier är att de på olika sätt framhäver att ungdomar ser 

kvalificerade uppgifter och utvecklingsmöjligheter som viktigt. Generellt ses trivsel på arbetet 

(en bra arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter, att arbetsgivaren ser 

till individen) som viktigare än en hög lön, vilket stämmer överens med Inglehearts (1990) tes 

om att ökat välstånd leder till mindre explicita krav på ekonomisk trygghet. Få informanter i 

denna studie hade en instrumentell syn på arbetet och en fast anställning var inget som 

rankades särskilt högt. Jämfört med äldre studier går det att se att även de kommer fram till 

liknande resultat, vilket vi ser som ett symptom på Ahrne med fleras teorier om tröghet i 

organisationer och samhället. 

 Det går naturligtvis att diskutera hur representativa de undersökningar som har gjorts 

utomlands är när det gäller att diskutera svenska ungdomars värderingar. Om världen är så 

globaliserad som Giddens menar tror vi att det går bra att göra jämförelser, då unga 

kommunicerar med varandra över nationsgränser samt tar del av samma kultur via teve och 

internet.  Om världen å andra sidan inte har nått den graden av globalisering, utan är trögare 

som Ahrne och Papakostas menar skulle det kunna bli problematiskt. Vi tror dock att det inte 

är något problem i och med att de länder vi använder studier från är relativt närliggande både 

kulturellt och geografiskt. Vidare tror vi att likheterna är stora i de fall där undersökningarna 

görs bland unga akademiker då dessa tar del av omvärlden på ett annat sätt. Visst belägg för 

våra argument finner vi i Lewis med fleras (2002) studie där ungdomar från fyra olika länder 

delar samma syn på arbetet. Vi finner även vid en jämförelse mellan de svenska och 

internationella undersökningarna att de har kommit fram till snarlika resultat, där bland annat 

utveckling, karriärmöjligheter och trivsel på jobbet återfinns på båda sidor. Naturligtvis bör 

ändå undersökningar gjorda på utländska ungdomar betraktas med viss försiktighet. 

Förändringarna behöver inte ske i samma takt i alla länder och den institutionella trögheten 

kan göra att det existerar större skillnader än vad som syns i artiklarna. 
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3.3 Möjligheterna på internet 
I följande avsnitt kommer en kort genomgång av de möjligheter som utvecklingen av 

teknologin på Internet har fört med sig. Som det inledningsvis beskrevs har utvecklingen 

kring hemsidor gått från de klassiska hemsidorna via web 2.0 mot web2. De utmärkande 

egenskaperna för web2 är de ökade möjligheterna till interaktivitet samt fokuset på individen 

(Keenan & Shiri, 2009). Användare ska kunna lägga upp egna sidor och presentationer av sig 

själva, kommentera inlägg gjorda av andra, länka till varandra och skapa nätverk, få 

information om när uppdateringar sker, lägga upp bilder och filmer, skriva bloggar samt 

skicka e-post till varandra inom nätverken (Coormode & Krishnamurthy, 2008). Vidare går 

utvecklingen mot ett ökat fokus på realtidsanvändning där synkronisering mellan olika system 

är i fokus, till exempel koordineringen mellan butikssystem och tillverkande fabriker eller 

mellan väljarvärvare och röstningslokaler (O’Reilly & Battelle, 2009). Ett exempel på hur 

möjligheterna till interaktivitet kan användas av företagen i rekryteringssyfte är att många 

företag erbjuder möjligheter för arbetssökande att ladda upp sitt cv på deras hemsidor. Mer 

nyskapande metoder har använts av Cadbury Schweppes som uppmuntrade sina medarbetare 

att blogga för att kommunicera sin företagskultur utåt (Singh, Veron-Jackson & Cullinance, 

2008) och svenska ÅF som erbjöd it-konsulter en tjänst om de lyckades hacka sig in på deras 

hemsida ”The wall” (Ohlsson, 2008). 

 Tekniken för alltså med sig många möjligheter, frågan är dock i hur stor utsträckning som 

teknologin används. Enligt Ahrne och Papakostas teorier om tröghet i samhället betyder inte 

detta att organisationer och individer inte ser ett behov av att använda de nya möjligheterna på 

Internet, men att samhället inte för den skull förändras i en skenande takt för att nya 

möjligheter utvecklas (Ahrne & Papakostas, 2002). Jämförs den nya teknikens 

kommunikationsmöjligheter med Giddens (1999) och Becks (2000) tankar om en skenande 

värld och stadier skulle det innebära att individer använder de kommunikationssätt som de är 

uppvuxna med. Det betyder här att de som är uppvuxna med datorer och internet hanterar 

dessa på så sätt att de utnyttjar de möjligheter som tekniken erbjuder. Den tanken stöter dock 

på kritik hos Ahrne med flera (2002), som menar att förändringar i samhället eller 

organisationer är förknippade med en tröghet som kan bero på en ovilja och en oförmåga till 

förändring, för att det inte går att se möjligheterna som följer av dem. Vi tror att den här 

trögheten innebär att yngre inte direkt antar de möjligheter som erbjuds bara för att de är 

uppvuxna med dem, då de fortfarande måste förhålla sig till de organisationer och 

institutioner som finns och är formade av äldre. 
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4. Metod 

4.1 Ansats  
I studien valde vi en kvalitativ ansats av subjektiv karaktär då det var av intresse att undersöka 

ungdomars perspektiv på arbete och kommunikation med framtida arbetsgivare. Denna ansats 

valdes eftersom den gör det möjligt för oss att förstå aktörernas mening och uppfattning vilket 

var avgörande för att förstå hur de handlar. Detta till skillnad från objektiva frågeställningar 

där studieobjekten observeras utifrån deras handlande och tillskrivs meningar från forskarens 

perspektiv. Då studien var av subjektivistisk karaktär sammanställde vi informanternas svar 

till teman efter att intervjuerna hade ägt rum (Aspers, 2007). 

  Intervjuerna var ostrukturerade utifrån ett par teman som avsågs hålla samman 

diskussionerna, medan analysen utfördes på ett etnografiskt vis där teman identifierades 

utifrån vad informanterna talade om som viktigt (Creswell, 2007). Huruvida vi förhållit oss på 

ett korrekt sätt till grupp och population kan diskuteras. Syftet med studien var inte att få ett 

resultat som var generaliserbart, utan var i första hand att skapa en förståelse för hur 

informanterna såg på ämnet. Samtidigt lät vi dem inte definiera sig själva som grupp, utan 

utgick från dem som en åldersgrupp. Genom att de ställde upp på studien menar vi dock att 

det bekräftar att de identifierar sig med den definierade gruppen som var individer födda på 

1980-talet och på väg ut i arbetslivet (se nedan).  

4.2 Urval 
I studien studerades ungdomar på väg ut i arbetslivet. Gruppen avgränsades till att de 

deltagande informanterna som minst skulle vara studenter inne på sitt sista år på en 

kandidatexamen och som mest ha arbetat ett år på sitt första arbete efter examen, då det är 

viktigt att informanterna ska ha börjat tänka runt framtida arbeten. Åldersspannet avgränsades 

till individer födda under 1980-talet, för att teorier om ungdomar ska kunna tillämpas på 

resultatet (Bohlin, 2003). Avgränsningarna täcker även in den grupp som i den 

populärvetenskapliga litteraturen kallas för generation Y. Generation Y är enligt den 

litteraturen oftast födda från slutet på 1970-talet till början på 1990-talet (Wolburg & 

Pokrywczynski, 2001).  

 En förfrågan om att delta i studien skickades ut via e-post till 52 personer, varav 34 

studenter och resten yrkesverksamma, i uppsatsförfattarnas kontaktnät som passade in på 
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kriterierna. Av dessa visade 4 yrkesverksamma och 21 studenter intresse för att delta. Totalt 

resulterade det i fyra fokusgrupper där samtliga som anmält intresse bjöds in. Av de 22 som 

kunde de aktuella datumen var det fem personer som valde att hoppa av innan 

datainsamlingen gjordes, vilket resulterade i ett deltagande av totalt 17 informanter, varav 16 

studenter. Dessa fördelades jämnt över fyra fokusgrupper. 

 I och med att inbjudningarna till att delta spreds via författarnas kontaktnät finns det en 

risk för homogenitet i urvalet. Vi bedömer dock att risken för detta är relativt liten då vi båda 

har olika bakgrund, kommer från olika delar av landet och inte delar samma bekantskapskrets. 

Vidare har det hos de inbjudna funnits en spridning i utbildning som sedan har representerats i 

fokusgrupperna. Homogenitet för vissa variabler såsom socioekonomisk bakgrund behöver 

heller inte vara en nackdel i samband med fokusgrupper, vilket tas upp under avsnittet 

”gruppens utformning och sammansättning”.  

4.3 Datainsamling 
Vid insamlingen av materialet hölls fokusgrupper, då vi ansåg detta vara en passande metod 

eftersom syftet med studien var att undersöka attityder. Fokusgrupper ger deltagarna 

möjlighet att uttrycka sig fritt utan att en intervjuare riskerar att lägga orden i munnen på dem 

eller leda dem in på spår som de inte skulle ha tagit annars. Tillsammans kan gruppen 

stimulera varandra och utveckla och ifrågasätta varandras tankar utan påverkan från 

intervjuaren, vilket erbjuder möjligheter att samla in intressanta data som vi upplever att 

vanliga intervjuer inte kan göra. Fokusgrupper är ”en forskningsteknik där data samlas in 

genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms av forskaren” (Wibeck, 2000: 23) och är 

en lämplig metod vid en kvalitativ sociologisk ansats. Fokusgrupper kan användas ur två olika 

perspektiv. Metoden kan användas för att få fram innehåll, vilket innebär 

gruppmedlemmarnas åsikter och attityder, samt för att studera interaktionen mellan 

medlemmarna i gruppen. Det här är en metod som passar den etnografiska ansatsen eftersom 

den ger en bild av hur attityder och kunskap utvecklas och används i en kulturell kontext 

(Wibeck, 2000). 

4.4 Gruppens utformning och sammansättning 
Gällande antalet deltagare i en fokusgrupp finns olika åsikter och rekommenderat antal 

varierar mellan fyra och upp till 12 personer (Stewart & Shamdasani, 1990; Barbour, 2007, 

Wibeck, 2000; Svedberg, 2007; Dunbar, 1997). För denna studie valdes fokusgrupper med 
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mellan 4 och 7 informanter. Antalet fokusgrupper bör i vetenskapliga sammanhang vara minst 

fyra, vilket även är en lagom för en kandidatuppsats, enligt Wibeck (2000). Denna åsikt styrks 

av Barbour (2007) som menar att, även då det inte finns något idealt antal grupper så är fler 

inte nödvändigtvis bättre. Därför avgränsades antalet grupper i studien till fyra.  

 Gruppens sammansättning övervägdes noga i syfte att finna individer som kunde skapa en 

gruppdynamik och för att sammansättningen skulle passa vårt syfte och vår frågeställning 

(Stewart & Shamdasani, 1990; Wibeck, 2000). Eftersom rekrytering till studien skedde via 

nätverk hade de flesta deltagande liknande socioekonomisk bakgrund, vilket enligt Wibeck 

(2000) kan vara en fördel eftersom deltagarna i dessa fall kan ha en större vilja att samarbeta 

med varandra. I denna studie var målsättningen att ha till utbildningsnivå heterogena grupper 

med jämn könsfördelning. Trots att lika delar män och kvinnor bjöds in att delta i studien blev 

utfallet att endast 5 av 17 deltagare var män, och utbildningsnivån för samtliga låg inom 

avgränsningen för studien. 

4.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
En av de stora fördelarna med fokusgrupper är diskussionen som de syftar till att skapa, vilket 

gör att strukturerade fokusgrupper inte får bli för hårt styrda (Wibeck, 2000). I studien 

användes en semistrukturerad ansats (se bilaga 1) där frågor ställdes utifrån tre olika teman. 

Informanterna uppmuntrades att diskutera fritt kring frågorna och moderatorn ingrep endast i 

enstaka fall. På förhand skickades en fråga ut angående vilka som var informanternas tre 

framtida drömarbetsgivare och på vilken de ombads att förbereda ett svar. 

 För att en fokusgrupp ska ge önskat resultat är det viktigt att informanterna känner sig 

trygga i miljön samt att rum och bord är anpassade efter gruppens storlek (Wibeck, 2000; 

Stewart & Shamdasani, 1990). Även moderatorn spelar en viktig roll eftersom det vid en 

ostrukturerad intervju är moderatorns uppgift att presentera ämnet och fördela talartiden vid 

behov. Gruppintervjun bör spelas in så att resultatet går att koda och analysera på ett reliabelt 

sätt. Utöver inspelning kan även en observatör finnas med vid intervjutillfället. Dennes roll är 

att dokumentera och observera deltagarnas interaktion, men även undersöka hur moderatorns 

beteenden påverkar gruppens (Wibeck, 2000; Barbour, 2007).  

 I studien genomfördes fokusgrupperna i grupprum i Stockholms universitets bibliotek eller 

i konferensrum på uppsatsskrivarnas arbetsplats. Rummen var av samma typ och var 

anpassade för fyra till tio personer. Bordsformerna varierade; i tre av fyra fokusgrupper satt 

deltagarna jämnt fördelat kring bordet, så att ingen hamnade i maktposition. I det fjärde fallet 
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satt en deltagare på en kortsida på bordet medan de fyra andra satt två och två på långsidorna. 

Varken moderator eller observatör kunde dock avläsa att detta påverkade dialogen eller 

taltiden negativt. Samtliga gruppintervjuer spelades in med videokamera för att underlätta 

transkribering. Under intervjuerna var Frida genomgående moderator och Henrik observatör. 

 Då vi själva är födda på 1980-talet har vår egen syn på vad som är viktigt med ett framtida 

arbete och vad som skrivits tidigare i ämnet kunna påverka vårt sätt att utföra studien. För att 

minimera risken för en intervjuareffekt hölls semistrukturerade intervjuer. I resultat- och 

diskussionsavsnittet har vi varit noga med att inte låta informanternas åsikter smälta samman 

med våra egna. Vi har även löpande och noggrant reflekterat över vår roll som forskare och 

dess inverkan på resultatet. 

4.6 Sammanställning och analysmetod  
Analysen bör ske kontinuerligt under hela forskningsprocessen och har till syfte att göra det 

empiriska materialet överskådligt för att forskaren ska kunna styrka eller avstyrka de 

teoretiska påståenden som utgör den vetenskapliga förklaringen (Aspers, 2007). När 

materialet är insamlat bör det transkriberas för att korrekta tolkningar ska gå att göra. 

Transkribering kan ske på olika nivåer av noggrannhet (Wibeck, 2000). För studien valdes 

transkribering på en nivå där pauser och uppbackningar från andra deltagare i fokusgruppen 

togs med för att kunna fånga upp innebörder i materialet som inte uttalats, vilket var enligt 

Wibecks (2000) rekommendationer. Utöver transkriberingen sparades inspelningarna under 

analysen för att ge en möjlighet att kunna gå tillbaka och fånga upp innebörder eller åsikter 

som eventuellt missats i det transkriberade materialet. 

 Kodningen är den första delen i arbetet med resultatet och möjliggör analys av materialet. 

Kodning innebär att materialet delas upp i en mängd delar som sedan var för sig eller 

tillsammans kan jämföras mot varandra (Aspers, 2007). Under arbetet med materialet 

diskuterades vad som framkommit som intressant eller anmärkningsvärt i transkriberingarna. 

Efter att detta resultat framträtt skapades teman och koder varpå analysen vilar. Därefter 

sammanställdes och nedtecknades de resultat som diskussionen sedan gör levande och 

förklarar. Under färdigställande av resultatet visade sig koderna fungera på ett 

tillfredsställande sätt tack vare den grundläggande metod de togs fram med. 
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4.7 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas i vilken utsträckning som undersökningen kan replikeras. Här görs en 

distinktion mellan intern och extern reliabilitet. Extern reliabilitet innebär att kunna samla in 

samma data vid olika undersökningstillfällen. Detta kriterium kan vara svårt att uppfylla i en 

kvalitativ studie, eftersom vi inte kan ”frysa” en social miljö. Intern reliabilitet innebär att 

forskarna i ett forskarlag tolkar materialet på samma sätt och kommer fram till samma resultat 

(Bryman, 2002). Ett sätt att höja reliabiliteten i en fokusgruppsstudie är att inter-

kodarreliabilitet tillämpas. Det innebär att två eller flera forskare oberoende av varandra kodar 

delar av eller hela materialet utifrån överenskomna kriterier och därefter jämför och diskuterar 

sina kodningar utifrån hur kategoriseringar är gjorda. Syftet är att komma överens om en 

standard för undersökningen eller få fram ett mått på hur mycket kodningarna avviker. 

Reliabiliteten kan även ökas av att fokusgrupperna leds av samma moderator (Wibeck, 2000). 

 Ett problem med studien är att den är svår att replikera. Eftersom sociala miljöer är 

föränderliga och de personer som intervjuades i studien lever i dessa miljöer tror vi att deras 

attityder också förändras. För att höja den interna reliabiliteten användes inter-kodarreliabilitet 

innan materialet omkodades efter överenskommen standard. Reliabiliteten stärks även av att 

alla fokusgrupperna dessutom leddes av samma moderator och att samma person var 

observatör. 

4.8 Validitet 
Validitet innebär att ett mått för begreppet mäter det som ska mätas på rätt sätt och en 

distinktion görs mellan intern och extern validitet. Med intern validitet menas att forskaren 

studerar det som dennes teorier om hypoteser berör. Det kan till exempel röra att frågor ställs 

till rätt målgrupp eller att frågorna undersöker det som teorierna belyser (Bryman, 2002). Hot 

mot trovärdigheten hos en fokusgruppsstudie är att deltagarna inte vågar säga vad de tycker 

och tänker för att de inte vet om det är socialt accepterat, eller att de överdriver för att göra 

intryck på de andra gruppdeltagarna. Ett annat hot kan vara att deltagarna inte känner sig 

bekväma i miljön som fokusgruppen genomförs i (Wibeck, 2000). 

 De fokusgrupper som utfördes hölls i tre olika lokaler som alla var kända av 

fokusgruppsdeltagarna. Moderator och observatör presenterade sig själva noga vid varje 

tillfälle och deltagarna fick möjlighet att presentera sig själva inför gruppen. Det bjöds även 

på fika vilket bidrog till att skapa en mer avslappnad miljö. Den interna reliabiliteten kan ha 

påverkats av att deltagare som inte haft någon åsikt i en fråga som ställts har påverkats av de 
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andra i gruppen att svara i likhet med dem. I resultaten syns vissa tendenser till likriktning i 

svaren även om det i observationerna inte har gått att se att någon deltagare skulle ha varit 

mer tongivande eller dominerande än de andra deltagarna i gruppen. Att fokusgruppen 

filmades kan ha gjort att den interna validiteten sänktes något, då vissa av informanterna 

upplevde det som obehagligt att det fanns en filmkamera i rummet. Dock verkade 

obehagskänslorna släppa snabbt; samtliga informanter deltog efterhand på ett naturligt sätt. 

 Den externa validiteten syftar till i vilken utsträckning resultatet av studien är 

generaliserbart, vilket kan innebära en svårighet för kvalitativa undersökningar generellt. 

Fokusgrupper har inte till syfte att dra generella och statistiska slutsatser om hela populationer 

eller grupper, istället går det att tala om lösa generaliseringar som kan kopplas samman med 

vissa kategorier av människor. En fokusgrupp kan också syfta till att uttrycka underliggande 

värderingar och utgångspunkter för argumentation (Wibeck, 2000). I analysen och 

diskussionen av resultatet finns en medvetenhet om att generaliserbarheten i det här fallet är 

starkt begränsad. Det bör framför allt beaktas att 16 av 17 informanter var studenter. Vi tror 

dock inte att detta är ett problem då vi fokuserar på unga med begränsad erfarenhet av arbete 

och syftet med studien inte är att jämföra heltidsarbetande och studenter. Vidare arbetade 

samtliga av studenterna extra vid sidan av studierna, vilket suddar ut gränsen mellan att vara 

student och yrkesverksam. 

4.9 Etiska överväganden  
Under studien efterlevdes Vetenskapsrådets fyra etiska krav. Informationskravet och 

samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna anmälde sig frivilligt och informerades om 

studiens syfte och frågeställning via e-post alternativt telefon fyra till sju dagar innan 

fokusgruppen ägde rum. I samtalet informerades deltagarna om den enda fråga som vi 

önskade att de skulle förbereda sig på inför fokusgruppen. Denna fråga var ”vilka är dina 

topp-tre drömarbetsgivare i dagsläget?”. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

uppfylldes genom att alla informanter avidentifierades och inte kan kännas igen i materialet 

samt att det insamlade materialet enbart användes i denna studie (Bryman, 2002). 
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5. Resultat 

I fokusgrupperna ställdes frågor om vad deltagarna vill få ut av en anställning och om hur de 

vill att företaget ska vara samt om hur de vill kommunicera med sin framtida arbetsgivare. 

Vid kodningen framträdde ur materialet ett antal egenskaper som informanterna ansåg vara 

viktiga och som används som utgångspunkt för resultatredovisningen. 

5.1 Utveckling 

Alla informanterna menade att utveckling är en viktig aspekt i den framtida anställningen. 

Dock varierade det mellan deltagarna hur de definierade begreppet. De definitioner som 

framkom var att lära sig nya saker, att få komma framåt, samt att utvecklas för att senare 

kunna gå vidare i sin karriär. Det handlade om att få utföra varierande uppgifter och att få 

utmana sig själv, att kunna få göra något nytt och att hela tiden tvingas prestera lite mer än 

vad man redan kan.  

”…att man utnyttjar kapaciteten till max liksom och se vart gränserna går…” 

”Men det är en motiverande faktor tycker jag, att lära sig nåt nytt”. 

 Utveckling gick i informanternas svar hand i hand med utmaningen i att få testa sina 

gränser. Informanterna vill även utvecklas genom att få möjlighet att arbeta utomlands. 

Informanterna poängterar även att de vill utnyttja sin kapacitet för att bidra till arbetet på 

företaget, de vill känna sig behövda och få uppskattning för sina insatser. 

”Att jag känner att jag kan bidra, det är viktigt för mig. Att jag känner mig nyttig.” 

”…att det känns som att man har ett ansvar eller att man får ett ansvar som kanske bottnar 

sig någonstans i att man vill ju vara betydelsefull, såhär egocentrering, att man vill ju betyda 

nåt och vara viktig…” 

5.2 Trygghet 

I varje grupp diskuterades ekonomiska incitament. Många tyckte att det var viktigt att få betalt 

för det arbete man utförde. De manliga deltagarna hade i något större utsträckning än de 

kvinnliga åsikten att pengar var viktigt. Många uttryckte att de bara ville ha en lön för att 

klara räkningar och lägenhet, och de trodde inte sig ha så mycket att säga till om angående 
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lönen i början av sin karriär. Istället ansåg de det att det viktigaste var att få ett arbete som var 

trivsamt och utvecklande, för att sedan byta arbetsgivare i syfte att få en högre lön. 

”Och typ såhär pengar så att jag kan behålla min lägenhet och att jag kan bo nånstans och 

att jag kan såhär betala min studieskuld och så som bara växer…” 

”Jag vill kunna betala mat och hyra. Men sen har jag inte så stora krav.” 

 I samband med lön diskuterades även vilken form av anställning som informanterna vill 

ha. Ingen av dem tyckte att det var viktigt med en fast eller tillsvidareanställning. Dock ville 

de ha tryggheten att veta att de har ett arbete att gå till under en viss tid framöver (som 

varierade mellan tre och sex månader) för att säkerställa att de kan betala sina räkningar. 

Vikten låg alltså inte på vilken form av anställning de hade, utan på att kunna planera den 

kortsiktiga framtiden. 

”Ja, jag tänker väl att man dels inte vill vara inlåst men att oftast så är det ju en månads 

uppsägningstid och det brukar man väl klara om det inte är nåt akut…” 

”…och sen om man inte skulle vilja jobba kvar så har man en månads uppsägningstid och 

möjligheten att alltid säga upp sig.” 

5.3 Arbetsklimat 

I samtliga fokusgrupper sågs kollegor som en avgörande faktor för trivseln på arbetet. Den 

sociala delen av arbetet ansågs i vissa fall till och med kunna väga upp tråkiga och monotona 

arbetsuppgifter. Informanterna vill att klimatet ska vara öppet och satte värde på att det är lätt 

att kommunicera med arbetskamrater samt att arbetsplatsen är fri från ”skitsnack”, så att man 

som individ trivs med att gå till arbetsplatsen.  

”Arbetskamraterna blir ju en förutsättning för att man ska kunna trivas med det, även om 

jobbet är utvecklande så kanske det inte räcker med att jobbet är utvecklande, för man måste 

ha den sociala biten också”. 

5.4 Värderingar 

Alla grupperna talade om att det känns viktigt att stå för de värderingar som företaget har och 

att värderingarna efterlevs så att företagskulturen känns äkta. Dock var det viktigare att själv 

kunna vara stolt över sin arbetsgivare än vad andra skulle tycka om valet av arbetsplats. 

Många av intervjupersonerna talade om att det är viktigt att kunna känna sig stolt över det 

företag de arbetar på och att kunna stå upp för det som företaget gör.  
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”men hög etik och moral utåt och inåt tycker jag är jätteviktigt … så att man kan stå för 

företaget och det som jag bidrar till att företaget gör”. 

 I två av fyra grupper togs frågan om företagets och de anställdas moral upp och 

diskussionen kom att handla om var informanterna inte var intresserade av att arbeta. Vapen- 

och tobaksindustrin samt högerextrema partier var exempel på organisationer som flertalet 

gånger nämndes som mindre attraktiva arbetsgivare, då de tillverkar varor och har värderingar 

som deltagarna inte kunde identifiera sig med. Även andra etiska problem lyftes, till exempel 

att arbeta för en organisation som misstänks använda barnarbetare. Deltagarna såg det som 

problematiskt att dessa organisationer ofta hade attraktiva varumärken, men kunde tänka sig 

att arbeta för dem om de tydligt visade på strategier för att möta problemen. Att i framtiden 

arbeta för en organisation som arbetar med välgörenhet var intressant för många av 

informanterna. De upplevde att det fanns ett värde i att veta att de gör gott för andra samt att 

dessa organisationer var välkända för sina goda värderingar. 

5.5 Attraktiva arbetsgivare 

I de fyra fokusgrupper som genomfördes var det totalt endast två personer som kunde ange tre 

arbetsgivare som de skulle vilja arbeta för i framtiden. Det genomgående temat i grupperna 

var att de inte kunde ange några alls, trots att de hade funderat på frågan. Anledningen var 

samma för alla grupper: eftersom det är svårt att veta något om organisationerna och om de 

kan ge allt det som är önskvärt hos en arbetsgivare går det heller inte att säga var det är 

intressant att arbeta. Av diskussionen framkom att deltagarna istället attraherades av 

intressanta branscher, förebilder som arbetar inom en viss organisation samt företag med 

intressanta produkter. Branscher som nämndes var till exempel IT-branschen, detaljhandeln, 

välgörenhetsorganisationer och dagligvaruhandeln. Om deltagarna hade träffat någon som 

inspirerat dem hos företaget i fråga fanns ett större intresse av att arbeta där i framtiden. 

I tre av fyra grupper resonerade sig informanterna fram till att det är varumärket som avgör 

vilka organisationer som hamnar på listorna över de mest attraktiva arbetsgivarna. De menade 

att det omöjligtvis går att veta hur det skulle vara att arbeta inom dessa organisationer. I två 

grupper diskuterades även den lobbying som studenter kommer i kontakt med på universitet 

och högskolor. Det konstaterades att det inte är negativt att företag marknadsför sig mot 

studenter men att det är lätt att genomskåda att de som representerar företagen är utvalda av 

dem och att det därmed inte ger någon sann bild av vilka som arbetar där eller hur det skulle 

vara att arbeta där. I diskussionen kring attraktiva arbetsgivare där företagsnamn eller 
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specifika branscher nämndes var det endast i ett fåtal av fallen som dessa var inom den 

offentliga sektorn. I dessa fall läste informanterna till lärare respektive sjuksköterska. Vissa 

informanter uttryckte även specifikt att de ville arbeta inom den privata sektorn. 

5.6 Kommunikation 

I fokusgrupperna finner vi initialt två olika sätt att kommunicera på, aktivt och passivt. Med 

aktivt menar vi kommunikationssätt där deltagaren driver en aktiv kommunikation genom att 

skriva e-post, chatta, skapa nätverk eller publicera texter, musik eller filmer. Med passiv 

menar vi att läsa information på olika typer av hemsidor, läsa andras kommunikation på 

nätverkshemsidor eller ha en presentationssida på någon form av hemsida. Samtliga 

intervjuade använder sig av passiv kommunikation. De flesta är medlemmar i någon form av 

nätverkshemsida, till exempel Facebook eller LinkedIn, där de har en presentationsprofil eller 

följer andras kommunikation, även om de inte kommunicerar aktivt själva.  

”Jag skulle nog inte säga att jag kommunicerar så mycket, jag bara är där nu för tiden”. 

 Vissa läser även bloggar och forumposter. Samtliga besöker hemsidor för att söka 

information på ett eller annat sätt. Samtliga deltagare använder sig även av e-post i någon 

form, antingen en vanlig e-posttjänst eller inkluderad i någon form av nätverkssida, till 

exempel Facebook. På samma sätt använder de flesta sig av chatt i någon form, antingen 

genom en separat klient som till exempel MSN Messenger eller som inkluderad i någon form 

av nätverkssida. En majoritet av informanterna är även medlem i någon form av sida för 

nätverkande, de flesta i syfte att nätverka privat. Vissa använder även nätverkssidor 

professionellt. 

 Majoriteten av informanterna kommunicerar och vill kommunicera med företag via telefon 

eller e-post. Ett par använder sig av professionella nätverkshemsidor som LinkedIn, men 

ingen av dem använder sidan specifikt för att aktivt kommunicera med företag. Endast ett 

fåtal kan tänka sig att kommunicera med företag via de vägar som följer med web 2.0 genom 

nätverkssidor eller andra interaktiva former av kommunikation såsom chatt, bloggar eller 

mikrobloggar som till exempel Twitter.  

 I diskussionerna kom det fram att informanterna vill att ansökningsprocessen ska kännas 

seriös, vilket gör att de väljer mer etablerade vägar som e-post. De vill själva känna att de 

uppfattas som seriösa i sitt kommunikationssätt, samtidigt som de även uppger att 

ansökningsprocessen som sådan ska kunna ta tid och tas på allvar genom att seriösa kanaler 

används. Det talas även om att de snabba vägarna gör det svårare för informanterna att ge den 
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bild av sig själva som de vill kommunicera till företaget. När de söker en tjänst vill de få 

möjlighet att tänka efter och kontrollera formuleringar och stavfel innan de tar kontakten, 

något som till exempel försvåras vid en snabbare kommunikation via chatt. 

”Men hos en arbetsgivare som jag vill jobba hos så vill jag ju verkligen tänka vad jag 

skriver.” 

”…hela den här ansökningsprocessen, att det är en så stor och viktig grej att man vill att det 

ska vara någon tyngd i den på något sätt.”  

 I de fall då de interaktiva medierna kommer på tal handlar det för informanternas del oftare 

om att använda dem som informationskanaler än som kommunikationskanaler. Det vill säga 

att vissa kan tänka sig att läsa ett företags blogg, deras mikrobloggande via Twitter eller 

information på deras hemsida. Ett fåtal tar upp att det är smickrande om företagen själva 

initierar kontakten om det rör ett specifikt arbetserbjudande, och att det kan göra företaget mer 

attraktivt i informanternas ögon. 

”Man får ett personligt mejl för då känns det lite, man känner sig lite mer exklusiv, lite hetare 

än när man hittar annonsen långt ned i ams djungel liksom”. 

 Informanterna markerar enigt att de vill göra en distinktion mellan privat och offentligt, 

vilket begränsar kontaktytorna mellan dem och företagen på Internet. De motsäger sig en 

kontakt med framtida arbetsgivare på till exempel Facebook, eftersom de anser att det är en 

privat arena som inte rör deras ”professionella jag”. 

”Ibland så kanske man festar till det på helgen fast man kan ju vilja ha en proffsig approach 

på jobbet ändå.”  

”Om man är aktiv på Facebook och det finns företag där också, så ska man hela tiden känna 

sig, att man måste, aldrig kan vara helt privat för att det finns alltid någon som ser.” 

 I de fall som informanterna vill ha kontakt med företagen vill de kunna styra var den ska 

ske. De vill själva ta kontakt där de upplever att det kan ske på ett professionellt plan, istället 

för att företagen ska ta sig in i deras privata sfär. Dock kommer det vid något enstaka fall fram 

i diskussionen att informanterna skulle kunna tänka sig att använda mindre etablerade forum 

för att söka arbeten, exempelvis Twitter, om företagen själva först markerade att det var en 

acceptabel väg att kontakta dem i anställningssyfte. 

”För mig känns det [att chatta] oseriöst på något sätt. Jag tar det hellre via mejl.”  

”Ja, men om det är på företagets initiativ litegrann, för då har dom lagt ribban för hur dom, 

för det som jag är rädd för när jag kontaktar ett företag via Facebook, det är att jag upplevs 

som oseriös.” 
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6. Diskussion 

6.1 Utveckling 

Enligt Bohlin (2003) finns det en diskrepans mellan vad som är viktigt för de unga och vad 

som är viktigt för de äldre. Ett exempel på det är att unga i större utsträckning än äldre tycker 

att det är viktigt att kunna göra karriär och att ha utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. 

Även informanterna i vår undersökning menar att utveckling är en viktig faktor förknippad 

med arbetet. Det kan kopplas ihop med vad Giddens kallar att individerna reflexivt skapar sin 

egen biografi; med andra ord väljer informanterna själva hur de vill utvecklas och vilka vägar 

de behöver gå för att forma sin identitet. Livsstilen är något som aktivt måste skapas och 

bevaras, vilket informanterna visar prov på genom att de uppger att de själva vill arbeta för att 

skapa sig en karriär, snarare än att vänta på befordran. Här ser vi hur jag-stelheten har suddats 

bort och individens eget handlande blir centralt.  

 Vårt resultat stämmer överens med den tidigare forskningen (Terjesen et al, 2007; 

Broadbridge et al, 2007; Bohlin, 2003) där upplärning och utvecklingsmöjligheter ses som en 

av de tre viktigaste egenskaperna hos ett arbete av ungdomar. Resultatet stämmer även 

överens med att variation i arbetet och uppgifter som matchar kvalifikationerna sågs som 

viktigt i vår undersökning.  Informanterna ser utvecklingsmöjligheterna som mycket viktiga 

medan lönen ses som en mindre viktig del. Eftersom såväl samhällsteorier om modernitet, 

tidigare forskning och vårt resultat pekar på att utveckling i arbetet är viktigt för 

informanterna ser vi en vikt av att ha en medvetenhet kring denna fråga i såväl rekrytering 

som i löpande personalarbete.  

6.2 Trygghet 

I diskussionen kring trygghet kan vi dra paralleller till Giddens (1999). Informanterna 

framhåller trygghet i form av lön som en viktig faktor i bemärkelsen av att de måste ha 

inkomster för att kunna fokusera på det de vill göra, istället för att behöva oroa sig för sin 

ekonomi. I det risksamhälle som Giddens beskriver vill informanterna kunna känna tillit till 

systemet för att ägna sig åt det de ser som viktigt. Svaren i fokusgrupperna visar på att det 

finns en medvetenhet om risken att förlora arbetet, vilken dock inte ska misstolkas och förstås 

som en rädsla. Informanterna har vuxit upp under en trygg tid där sysselsättningsgraden har 
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varit hög, vilket kan ha påverkat deras synsätt då levnadsstandarden kan ha en inverkan på 

människors altruism. I undersökningen finns det en skillnad mellan kvinnors och mäns syn på 

hur viktig lönen är. De manliga informanterna tycker i större utsträckning att lönen är viktig, 

vilket liknar det resultat som presenterades av Terjesen et al. (2007). Denna skillnad är både i 

vårt resultat och hos Terjesen et al. den enda som utmärker sig mellan mäns och kvinnors 

preferenser. En skillnad här är dock att jobbsäkerhet eller anställningsform inte tas upp som 

en viktig egenskap hos våra informanter.   

 Vad informanterna däremot påtalar är vikten av att kunna planera sina liv en period 

framöver och veta att de har en garanterad inkomst. Individerna talar alltså inte explicit om att 

de är nöjda med de anställningsformer som finns idag, men inte heller att de skulle vilja se 

andra alternativ. Här kan vi se att individers förhållningssätt inte ändrar sig särskilt snabbt, det 

finns fortfarande ett behov av trygghet som gör att de inte har sett nyttan av andra alternativ. 

Detta resultat bekräftar vad som framkom i rapporten Ungas välfärd och värderingar (Vogel, 

1994), vilket även visar på att dessa egenskaper kanske inte är generationsspecifika. 

6.3 Arbetsklimat 

Relationerna på arbetet framställs av informanterna som viktiga, vilket är i enlighet med 

tidigare forskning (Terjesen et al, 2007; Bohlin, 2003; Vogel, 1994). Här kan vi se en glidning 

åt den relationsorientering som Ziehe (1992) skriver om, vilken gör att goda relationer på 

arbetsplatsen idag har större vikt än arbetet i sig. Detta syns tydligt i vårt resultat där bra 

kollegor ses som viktigare än en bra lön, och en god stämning kan väga nog så tungt som 

ekonomiska incitament. I och med att relationer är en faktor som ingår i det 

identitetsskapande som Sernhede skriver om, tror vi att ungdomar idag är mer benägna att ta 

sig ur situationer som de inte trivs med. Det här i samverkan med en annan form av 

pliktkänsla och arbetsmoral tror vi leder till att medarbetare inte stannar längre än nödvändigt 

på arbeten där de inte trivs med sina kollegor. Detta kan i sin tur ha gett bränsle åt det som vi 

ser som ett icke belagt faktum, att ungdomar idag ”ger upp” arbeten lättare än tidigare 

generationer. 

6.4 Värderingar 

Informanterna diskuterar och är mycket väl medvetna om vilka värderingar som de vill 

förknippas med. Utgår vi här från teorier om identitetsskapande finns klara drag av 
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reflexivitet där informanterna inte bara vill arbeta hos en arbetsgivare som har ett starkt 

varumärke utan även har värderingar som informanterna kan stå för och försvara om så skulle 

bli fallet. De vill med andra ord inte svärta ned sitt eget varumärke i skapandet av sin biografi. 

Intressant att notera är att det inte resoneras något kring vikten av företagens värderingar i 

någon av de undersökningar som vi har tagit del av, medan samtliga av våra fokusgrupper 

diskuterar ämnet. Antingen finns här en lucka i den tidigare forskningen eller så behandlas 

företagets värderingar normalt inte under vad som är viktigt hos en arbetsgivare. Klart är dock 

att svenska arbetsgivare bör fundera kring detta i sin kommunikation kring sitt 

arbetsgivarvarumärke. 

6.5 Attraktiva arbetsgivare 

På samma sätt som informanterna uppgav att de inte ville arbeta hos arbetsgivare som de 

uppfattar bedriver en oetisk verksamhet, borde det även gå att anta att informanterna vill 

arbeta hos arbetsgivare som genom sin symbolik stärker deras biografi eller personliga 

varumärke. För detta finner vi dock inget stöd alls, då informanterna inte kunde uppge vilka 

företag de helst skulle vilja arbeta på, utan istället angav andra parametrar som till exempel 

branscher eller produkter som de vill arbeta inom eller med. 

 I diskussionen om arbetsgivare utryckte informanterna inga preferenser för om de ville 

arbeta inom den privata eller den offentliga sektorn. Mot bakgrund av att de branscher och 

produkter som nämndes som attraktiva i stort sett bara fanns inom den privata sektorn ser vi 

dock detta som ett tecken på att den privata sektorn var mer populär än den offentliga bland 

informanterna. De enda som specifikt nämnde att de ville arbeta inom offentlig sektor var en 

blivande lärare och en blivande sjuksköterska. Detta kan tänkas bero på att det fanns en 

okunskap bland övriga informanter om vilka arbeten som finns inom den offentliga sektorn. 

Alternativt kunde det även bero på en mindre ovilja bland dem som har utbildat sig till yrken 

inom den typiskt offentliga sektorn att se att det även finns arbetsgivare inom den privata 

sektorn. 

 I diskussionerna som fördes kring starka arbetsgivarvarumärken påpekade informanterna 

själva att dessa oftast även är starka varumärken generellt. Symboler som känns igen och som 

bekräftar en identitet gör det lättare för informanterna att känna tillhörighet till ett visst 

varumärke. Och då arbetsgivare kommunicerar med de symboler som redan är attraktiva för 

informanterna ses de sen i sin tur som attraktiva arbetsgivare. Dock påtalade många 
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informanter att detta inte har någonting att göra med hur det skulle vara att arbeta hos en 

sådan arbetsgivare eftersom de inte vet något om det. 

 Informanterna framhåller i hög grad hjälporganisationer som en attraktiv framtida 

arbetsgivare och många av dem vill någon gång under sitt arbetsliv arbeta inom en sådan 

organisation. Ingen av informanterna gav ett tydligt svar på varför de ville göra detta, mer än 

att de ville göra gott och hjälpa andra människor genom att till viss del dela med sig av det de 

har. Denna önskan skulle kunna förklaras med att vi enligt Ziehe (1992) idag har en ökad 

förmåga att identifiera oss med samhällets offer och med att vi genom den globalisering som 

Giddens (1999) talar om i större utsträckning tar del av vad som händer i olycksdrabbade 

områden. 

6.6 Kommunikation 

Den inbyggda tröghet i samhället som Ahrne et al. (2002) skriver om kan vi se komma till 

uttryck i informanternas sätt att använda dagens kommunikationsmöjligheter på internet. Av 

de möjligheter som finns använder informanterna väldigt få och de anser fortfarande att e-post 

är den bästa kommunikationskanalen. Vi tycker oss här se ett glapp mellan vad som är 

utvecklat och vad informanterna faktiskt använder, vilket gör att vi kan se att 

samhällsutvecklingen inte går så snabbt som Giddens (1999) och Beck (2000) vill påskina. 

Om ingen använder möjligheterna i den takt som de utvecklas menar vi att det i praktiken inte 

finns någon grund för att samhället skulle vara ”skenande”.  

 På de nätverkssidor som informanterna har angett att de använder skapar de och 

upprätthåller sin identitet samt kan själva bestämma hur andra ska se dem genom att skriva 

presentationstexter eller lägga upp bilder på sig själva. De poängterar mycket tydligt att de 

inte vill att arbetsgivare ska finnas på dessa sidor för att kunna ta del av deras privatliv. Detta 

ser vi som ett exempel på den pluralisering av livsvärldarna som Giddens (1999) skriver om, 

där det görs en åtskillnad mellan arbete och fritid, eftersom informanterna vill skilja på sitt 

privata och sitt professionella jag. Informanterna är måna om att skapa sig en seriös identitet 

och att framstå som professionella i kontakten med företagen, vilket vi kopplar till de teorier 

som Giddens har om det reflexiva skapandet av identiteten. Det visar sig bland annat genom 

informanternas ovilja att använda realtidsanpassade kommunikationsvägar med företagen, 

eftersom de vill ha tid att själva avgöra hur de vill visa upp sin identitet och skapa sitt 

varumärke i kontakten med dem. 
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6.7 Avslutande diskussion 

I den ovanstående diskussionen tycker vi oss kunna se tendenser som bekräftar både teorierna 

om tröghet och högmodernitet. De organisationsförändringar som Ahrne och Papakostas 

(2002) beskriver som små och långsamma ser vi belägg för i informanternas sätt att ta till sig 

nya kommunikationsvägar, där de tenderar att välja de mer traditionella alternativen för 

kommunikation. Vi ser varken i den privata eller i den professionella kommunikationen en 

teknikanpassning enligt den skenande takt som Giddens (1999) skriver om. Dock finner vi ett 

annat stöd för Giddens teser. Till att börja med ser vi en medvetenhet om en snabb 

teknikutveckling hos informanterna, även om anpassningen till den går trögare och hålls 

tillbaka av deras identitetskapande. De är noga med att framstå som seriösa och ansvartagande 

individer i sin kontakt med framtida arbetsgivare. 

 Vidare är informanterna medvetna om att de lever i ett globalt samhälle och uttrycker att 

de gärna utnyttjar de möjligheter som detta ger; många av informanterna vill arbeta i stora 

globala företag som erbjuder möjligheter att arbeta utomlands. Vi ser också en medvetenhet 

kring identitetsskapandet då informanterna aktivt väljer att inte kommunicera med företag via 

till exempel Facebook där de har sina privata kontakter. Informanterna visar genom detta på 

ett reflexivt förhållningssätt till sin identitet och hur de vill uppfattas av andra människor. 

Detta resultat kan dock kritiseras med bakgrund i att vi i vår gruppsammansättning har valt 

individer med homogen social bakgrund. Vidare hade vi kanske fått ett annat resultat om vi 

till exempel hade inriktat oss mot studenter som studerar marknadsföring. Där hade det 

kanske funnits en större medvetenhet om vilka möjligheter internet ger individen att 

marknadsföra sig själv. Å andra sidan kan denna medvetenhet, precis som i fallet med våra 

informanter, verka i motsatt riktning då större medvetenhet om möjligheter även kan leda till 

större medvetenhet om risker. 

 Giddens (1999) talar om åtskiljandet av tid och rum vilket i arbetssammanhang ger 

möjlighet till en flexibilitet att kunna arbeta på andra tider eller annan plats än kontoret mellan 

kl. 8-17. Denna fråga är inget som tagits upp i den tidigare forskning som redovisats och 

heller inget som framkommit bland de informanter som deltog i våra fokusgrupper. Detta kan 

å ena sidan tolkas som att de informanter som deltog i våra fokusgrupper tyckte att 

arbetsflexibiliteten var en självklarhet eller å andra sidan att de var i en livssituation där denna 

flexibilitet ännu inte behövdes. Carle (2003) menar ju att egenskaper som rör närhet till familj 

och arbetsflexibilitet blir viktigare först med stigande ålder.  
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 Problem med diskussionen kring unga är som Ziehe (1992) påpekar att de själva måste 

förhålla sig till sin egen livsstil samtidigt som de måste förhålla sig till hur andra ser på dem 

och uppfattar deras levnadsval. Vi tror att detta påverkar informanternas svar och gör att det 

som de tycker är viktigt blir en blandning av deras egna åsikter och de åsikter de tillskrivs av 

media och sin omgivning. Detta gör att diskussionen, om hur 80-talisternas egenskaper skiljer 

sig från tidigare generationers egenskaper, blir förstorad och att den vävs samman med hur 

80-talisterna förväntas bete sig och uppfattar sig själva. Problematiken utvidgas ytterligare när 

ungdomar inom ett spann på mellan 16 och 29 år förväntas bete sig på samma sätt. Därför 

ställer vi oss frågan om deras åsikter enbart är deras egna eller också är något som projicerats 

på dem av samhället, till exempel genom media? Vi anser dock att även om de åsikter som 

informanterna har är en blandning av deras egna och de som samhället tillskriver dem, blir det 

genom deras reflexiva förhållningssätt till sig själva till syvende och sist deras egna åsikter, 

eftersom det speglar deras bild av verkligheten. Eftersom vårt resultat enbart behandlar ungas 

syn på arbetet kan vi inte med säkerhet säga om det finns en skillnad mellan yngres och äldres 

behov, eller om det rör sig om en förändring på samhällsnivå, där förväntningarna på arbetet 

har ändrats överlag. Vad vi emellertid kan styrka är att det finns vissa egenskaper som är 

viktiga för ungas välbefinnande på arbetet. 

7. Summering och framåtblick 

För att sammanfattningsvis besvara uppsatsens frågeställning visar resultatet att unga värderar 

utveckling, trygghet, ett bra arbetsklimat och goda värderingar i ett arbete och hos en 

arbetsgivare. Arbetsgivare ses i första hand inte som attraktiva på grund av deras varumärke, 

utan utifrån vilken bransch. person eller produkt de förknippas med, utöver de egenskaper hos 

arbetet som de erbjuder. Dessa egenskaper blir alltså viktiga för företaget att kommunicera till 

unga. Ungdomar ser helst att kommunikationen sker via etablerade kanaler samt där de själva 

kan ha kontroll över både den och hur de själva framstår. Vi ser dock ingen motsättning i att 

använda de möjligheter som web2 erbjuder i rekryteringssyfte, så länge det görs enligt de 

förutsättningar som ges ovan och används på ett seriöst sätt. 
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Intressant för framtida forskning är om våra resultat går att generalisera till ungdomar i hela 

Sverige och med olika utbildningsnivåer. Det är även intressant om resultaten enbart är giltiga 

för ungdomar eller om det har skett en förändring i samhället kring vad som är viktigt med ett 

arbete, där även äldre inkluderas. Vidare finns utrymme för en jämförelse mellan olika 

generationers värderingar, i den mån generationsbegreppet är relevant.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Unga och jobbet 

Vad vill du ha ut av en anställning? Vilka egenskaper hos jobbet är viktiga för dig? 

Hur vill du att företaget ska vara? Både internt och externt och hur det uppfattas? 

Vilka är dina topp tre-arbetsgivare? Vad har de här företagen som gör att du vill jobba hos 

dem? 

 

Kommunikation 

På vilka sätt kommunicerar du med dina vänner på internet idag? 

Hur skulle du kunna tänka dig att kommunicera med företag utifrån dessa sätt? 

Hur skulle du vilja att företag kommunicerade med dig utifrån dessa sätt? 

 

Community 

Om det fanns en community, som till exempel Facebook där du skulle kunna skapa en profil 

och kontakta företag utifrån specifika sökkriterier. Skulle du använda dig av den i ditt 

jobbsökande? 

Hur skulle du vilja att de företagen presenterade sig på den sidan? 

 


