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Förord 

Jag vill tacka mina vänner som befinner sig på resande fot för att delvis ha inspirerat till denna 

studie om arbetets betydelse och backpacking. Jag vill tacka mina informanter som gjorde denna 

studie möjlig och även mina kurskamrater och min sambo som fungerat som stöd under studiens 

och  uppsatsens  gång.  Slutligen  vill  jag  tacka  min  handledare,  Anthoni  Lindgren  vid  Luleå 

Tekniska Universitet,  för bra synpunkter och god hjälp under vägen. Utan er hade inte denna 

studie varit möjlig, så tack! 

Emelie Ahlberg

Luleå 2011-05-31



Sammanfattning 

Följande är en uppsats i sociologi på C-nivå. Uppsatsen är skriven vid Luleå tekniska universitet 

under våren 2011. Syftet med studien var att undersöka ungas attityd till arbete, arbetslöshet och 

backpacking.  För  att  göra  detta  utfördes  fyra  intervjuer.  Informanterna  bestod  av  en 

arbetssökande,  en  au-pair,  en  sistaårselev  från  gymnasiet  och  en  backpacker.  Tre  av  fyra 

intervjuer  spelades  in.  En  utfördes  på  Skype.  Alla  följde  dock  samma  frågemall  som  var 

uppbyggd  av  de  tre  teman  som löper  genom studien;  arbete,  arbetslöshet  och  backpacking. 

Grenholms teorier  om arbete har, bland andra,  använts till  att  försöka förklara det empiriska 

materialet som samlats in, intervjuerna. De sex teorierna delas in i västerländsk idéhistoria och 

modern arbetspsykologi och arbetssociologi. En del av dessa teorier är instrumentella med vilket 

menas att pengar är arbetets viktigaste mål. Arbetet är enbart ett medel för att tjäna pengar som 

skall finansiera fritidsaktiviteter och berika livet (Grenholm, 1994). Denna inställning är vanlig 

bland unga och barnfamiljer. Äldre tenderar oftare mena att sociala relationer är viktigare när det 

gäller  arbete.  Detta  är  något  om  Birgitta  Eriksson  diskuterar  i  sin  avhandling  Arbetet  i  

människors  liv (1998).  Andra teoretiker  som tas  upp är  Joan Acker,  Ronald Inglehart,  John 

Goldthorpe, m.fl. Resultatet av studien visar att unga tenderar att ha en instrumentell inställning 

till  arbete eftersom behovet av pengar är högt. Detta speciellt i barnfamiljer, Goldthorpe mfl. 

1971).

Även informanterna i denna studie menar att pengar är mycket viktigt eftersom pengar skapar 

möjligheter.  Äldre värdesätter  istället  arbetets  sociala  egenskaper högre,  detta  menar  Birgitta 

Eriksson (1998). Arbetslöshet är ingenting någon drömmer om och den arbetssökande beskriver 

sin tillvaro som tråkig och ensam utan arbete. Även Au-pairen har upplevt arbetslöshet och detta 

var enligt henne ett plågsam tid. Vähäjärvi (2002) skriver att arbetslöshet påverkar vårt psykiska 

välbefinnande.  Att  vara  arbetslös  är  negativt  vilket  är  en  mening  alla  informanter  delar. 

Backpacking ses som en rolig grej att göra. Backpackern lever för att att resa och arbetar för att 

samla pengar till nästa resa. Au-pairen är redan utomlands och upptäcker världen. De två andra 

informanterna i studien kan tänka sig att backpacka om de bara får ett arbete och kan börja spara 

pengar  först.  De har  en positiv  uppfattning  om backpacking.  Nyckelord :  Sociologi,  arbete, 

arbetslöshet, backpacking, instrumentell inställning. 



Abstract 

Following is a third year thesis written at the Lulea university of technology. The purpuse of this 

study is to analyze young attitude and approach to work, unemployment and backpacking. Four 

interviews have been conducted to answer the purpose. The informants for this study consisted 

of an unemployed, a final year student from high school, a backpacker and a worker (au-pair).

Grenholm´s theories on the work order, meaning and workvalue has, among others, has been 

used to  analyze  the results. Other  sociologists  mentioned in  the  study are  Joan Acker,  John 

Goldthorpe and Ronald Inglehart. 

The  study revealed  that  young  people  often  tend  to  have  an  instrumental  attitude  to  work, 

because they believe that money is the most important goal. Other studies have shown that older 

people more often believe that social relationships are more  important and that the exchange of 

work has social reasons. 

Keywords: Sociology, work,  unemployment, backpacking, instrumental attitude. 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering

Arbete är en stor och viktig del av livet och något som de flesta sysslar med under större delen av 

sina liv. Därför är det viktigt  att ha ett arbete och att detta arbete är något som vi trivs med 

(Giddens, 2007). Det är därför som min undersökning och uppsats handlar om arbete. 

Sociologi  uppkom  under  1700-  och  1800-talets  omvälvningar  då  samhället  gick  från 

bondesamhälle  till  industrisamhälle  och  syftar  till  att  försöka  förklara  samhällets  dåtida  och 

nutida händelser och förändringar, detta enligt Anthony Giddens (Giddens, 2007). Sociologi är 

förutom studien av samhällen även studie av mänskligt liv och sociala grupper.  Ett sociologiskt 

perspektiv  syftar  till  att  försöka  förklara  samhälleliga  fenomen  och  en  fantasi  där  läsaren 

försöker  att  lyfta  ett  problem från  individnivå  till  samhällsnivå  och att  se  dessa i  ett  vidare 

perspektiv.  Inom  sociologin  är  begreppet  social  struktur  vanligt  förekommande.  Med  detta 

menas våra sociala sammanhang vilka inte är slumpmässigt ordnade händelser och handlingar 

vilka går att  studera. Anthony Giddens menar att  samhällets  sociala  struktur är uppbyggd av 

rutiner  som  skapas  genom  ett  regelbundet  liv  där  arbete  spelar  in  till  en  mycket  stor  del 

(Giddens, 2007).  

Arbetsmarknaden är  orolig  och andelen  som står  utanför  är  hög,  även om den minskat  från 

föregående år.  Många har  svårt  att  hitta  arbete  och den höga arbetslösheten  i  Sverige är  ett 

faktum då 8,1 % av Sveriges befolkning är arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten i Sverige ligger 

på 24 % vilket innebär att var fjärde ungdom är arbetslös (www.scb.se). 

Konsekvensen av en hög ungdomsarbetslöshet har blivit att unga som inte hittar arbete i Sverige 

söker sig utomlands för arbete, detta enligt en talesman från arbetsförmedlingen nämligen Pirjo 

Väänänen som uttalat sig till Lo-tidningen den 2010-07-28. Hon menar att allt fler unga drar sig 

till Norge för att jobba där då det finns större möjligheter till arbete (www.lotidningen.se). 

Vidare skrivs i samma artikel att Norge har klarat sig bra trots den ekonomiska krisen och har 

därför också klarat att hålla arbetslösheten i schack. Norge har en arbetslöshet på 3,0 % och det 

finns arbete att  tillgå för dem som kan arbeta.  Att  åka till  Norge kan därför vara ett  sätt  att 
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behålla  sin kompetens  eller  skaffa  sig erfarenheter  under  väntan  på att  arbetsmarknaden ska 

ljusna i Sverige (www.lotidningen.se). 

Anthony Giddens hävdar att arbetet har stor betydelse för människan och hennes välmående och 

att arbetet påverkar självkänslan i hög grad. Arbetet medför stabilitet och struktur i människors 

vardag och kan leda till en förbättrad psykologisk situation. Med arbetet följer även pengar, en 

ökad aktivitetsnivå och en ökad variation, en tidsmässig struktur samt ett ökat socialt kontaktnät 

(Giddens, 2007).  Med anledning av arbetets betydelse för bland annat vårt välmående är syftet 

med  min  undersökning  att  ta  reda  på  vilken  syn  unga  har  på  arbete,  arbetslöshet  samt  till 

backpacking. Hur backpacking kommer in i bilden kan verka en aning oklart. 

Att med ryggsäck resa runt och upptäcka länder och kulturer kallas backpacking och till viss del 

kommer  fokus  att  ligga  vid   backpacking  i  denna  studie  (www.svenskaturistforeningen.se). 

Definitionen för turist och backpacking lyder enligt svenska turistföreningen likt följande: 

”Ungdomar på resa till exotiska länder, släkt, vänner, festivaler, lajv eller idrottsläger 

är per definition turister. Genom val av andra ord kan man markera sitt förhållningssätt 

till  resandet och i vissa fall ta avstånd till  ordet turist vilket i vissa ungdomsgrupper  

förknippas  med  charterturism.  Alternativt  använda  begrepp  för  turism  är  traveller,  

backpacker, tågluffare, globetrotter, resenär eller vagabond”. 

(Svenska turistföreningen, 2003).

Det finns framför allt tre anledningar till  att jag intresserat mig för området.  Det är dels den 

rådande  situationen  på  arbetsmarknaden  med  bland  annat  hög  arbetslöshet  och  ett  ökande 

intresse för att utbilda sig, dels ökningen av svenskar som flyttar till Norge för att arbeta där med 

bättre betalt, samt mina bekantas backpackingliv. 

1.2 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning och teorier på området när det kommer till arbete, dess syfte och 

mening,  arbetsvillkor,  grupper  och  normer  på  arbetsplaster,  identitetsskapande,  hälsa, 

människors syn på arbete, både när det gäller i Sverige och  i övriga världen. Ett område där det 

inte finns lika mycket forskning är kring backpacking och hela fenomenet med att arbeta för att 
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samla ekonomiska medel och sedan ge sig ut på äventyr  i världen. Detta avsnitt om tidigare 

forskning kommer därför att visa en del av arbetslivsforskningen istället. 

Joan Acker är sociolog och kvinnoforskare vid University of Oregeon, USA och har under en 

treårsperiod arbetat i Stockholm vid ett center för arbetslivsforskning. Joan Acker har skrivit ett 

flertal böcker om kvinnors liv och arbete och i sin bok  Kvinnors och män liv och arbete från 

1997 menar Acker att kvinnor numer i praktiken själva har makten att bestämma och välja om 

och när de ska gifta sig, om och när de vill ha barn samt hur många, vilket möjliggör kvinnors 

planering av sitt liv utefter utbildning och arbete istället för familj. Detta är enligt Acker en av de 

viktigare  förklaringarna  till  samhällets  genomgripande  förändringar.  Acker  skriver  att 

individualiseringsprocessen är  en del  i  industrisamhällets  modernisering  där  grunden ligger  i 

lönearbete. Acker menar vidare att lön genererat av lönearbete ses mer som individens egendom 

än inkomst som är till förmån för hela familjen samt att den egna personen prioriteras högre i och 

med  individualiseringen  i  samhället.  Värderingar  i  partnerskap  och  föräldraskap  har  ändrat 

karaktär  och  familjen  har  minskat  i  betydelse.  Dåliga  förhållanden  accepteras  i  mindre 

utsträckning  vilket  resulterat  i  fler  skilsmässor  när  fokus  ligger  på individnivå  (Acker  m.fl., 

1997).  Ackers forskning visar på stora samhällsförändringar vad gäller  olika värderingar och 

inställningar till livet i stort och arbete.  Fokus ligger numer på individen istället för på familjen 

vilket gör att familjelivet förlorat i betydelse och kommit att senareläggas. Kvinnor väntar med 

att skaffa barn tills efter de utbildat sig och skaffat en karriär. Att giftas bort ung, skaffa barn och 

vara hemmafru har varit verklighet för kvinnor över tiden men idag ser vi en annan utveckling 

där kvinnor själva kan besluta över sin framtid. Många passar på att resa och uppleva världen 

innan de stadgar sig och skaffar familj. Och backpacking har blivit ett populärt alternativ. 

Många frågar sig vad anledningen är till att vi arbetar. En av dessa personer är Birgitta Eriksson 

som arbetar vid sociologiska institutionen vid Göteborg Universitet. Eriksson har 1998 skrivit en 

avhandling  om  arbetet  i  människors  liv  med  samma  titel  vilken  handlar  om  människors 

inställning till arbete och dess betydelse. Eriksson diskuterar frågan om vi arbetar för att leva 

eller om vi lever för att arbeta. Eriksson diskuterar även Bernd Guggenbergers som likt henne 

ställer sig frågan om arbetets orsak.  Wenn uns die Arbeit ausgeht eller på svenska översatt till 

När arbetet tar slut för oss har Guggenberger skrivit 1988 (Eriksson, 1998).
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Vidare frågar  sig Eriksson vad som är det  mest  avgörande när det  gäller  inställning  till  och 

värdering av arbetet; är det individuella faktorer utanför arbetet såsom kön, ålder, civilstånd, eller 

är  det  arbetet  i  sig  med  de  olika  förhållandena  för  arbetsplatsen  såsom  inflytande  och 

kvalifikationsnivå.  Resultatet  av  undersökningen  av  människors  syn  på  arbete  och  dess 

bakomliggande orsaker visade på att ålder var den viktigaste variabeln när det kommer till hur 

arbete  värdesätts  och  att  det  är  de  äldre  som värderar  sitt  arbete  högre  än  de  yngre.  Även 

utbildning var en viktig bakomliggande faktor vid värdering av arbete. Ju högre utbildning desto 

högre värdering av arbetet. De med eftergymnasial utbildning värderar arbetet högre än de med 

enbart  grundskoleutbildning.  I  samma studie framkom även att  äldre anser att  arbetet  ger en 

personlig tillfredsställelse och att yngre bryr sig mer om lön och karriärmöjligheter vilket innebär 

en instrumentell  inställning till  arbete.  Vanligt  är att  man betraktar arbetet  som ett  medel  att 

erhålla  en resurs,  nämligen lön, som i sin tur gör det möjligt  att  utveckla  en livsstil  utanför 

arbetet,  vilken  domineras  av  exempelvis  konsumtion,  familjeliv,  sällskapsliv,  eller  naturliv 

(Eriksson, 1998). 

Mot bakgrund av tidigare forskning  av Eriksson finner jag det intressant att undersöka ungas syn 

på arbetets syfte och mening. Min personliga uppfattning är att unga oftare tenderar att ha en 

instrumentell inställning till arbete då de till en början vill tjäna mycket pengar och sedan resa 

och uppleva världen i form av backpacking. Enligt uppgifter är ca 80 000 svenskar bosatta och 

innehavare av ett skattekort i Norge (www.dn.se). 

Trots att ingen hänsyn tagits till kön eller social bakgrund i studien kan det vara intressant att 

titta på könsskillnad.  De sociala förhållandena som ungdomar växer upp i påverkar synen på 

framtiden  när  det  gäller  utbildningsplaner  och  val  av  fritidsaktiviteter.  Jönsson,  Trondman, 

Arnman och Palme (1993) menar att förutom kön så påverkar även socialt ursprung och klass 

ungdomars val och framtidsplaner. Flickor är mer framgångsrika i skolan än pojkar och flickor 

planerar i högre utsträckning än pojkar att åka utomlands på språkresor under somrarna eller att 

utbilda sig utomlands. Det har också visat sig vanligare bland akademiker- och tjänstegrupper än 

arbetarklassungdomar att göra sådana planer (Jönsson, Trondman, Arnman, Palme, 1993). 
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Det är väl känt att arbete, dess rutinskapande och sociala egenskaper är positiv och viktig för 

människor. Det är också känt att arbetslöshet påverkar människan negativt.  Arbetets betydelse  

för långtidsarbetslösas psykiska välbefinnande är en uppsats skriven av Victoria Vähäjärvi 2002 

vid Luleå Tekniska Universitet. Vähäjärvi skriver att arbetslöshet är för många en påfrestande 

upplevelse vilken påverkar hälsan negativt.  Vähäjärvi skriver vidare att beroende på hur högt 

man värderar arbetet påverkas individens identitet till yrkesrollen. Detta menar Vähäjärvi betyder 

att för dem som värderar arbetet högt och starkt identifierar sig med sin yrkesroll förlorar en del 

av  sin  identitet  när  denne  förlorar  arbetet.  Dessa upplever  därav  en  stor  psykisk  ohälsa  vid 

arbetslöshet (Vähäjärvi, 2002). 

Under ett tidigt stadie av uppsatsen fanns en ambition om att skriva om arbetets betydelse och 

hur  avsaknaden  av  arbete  påverkar  människor.  En  vilja  fanns  att  undersöka  människors 

upplevelse  av  hur  varsel  och  uppsägning  påverkar  människan  samt  hur  tiden  som arbetslös 

upplevs. Uppsatsens syfte  kom dock att  ändras då Vähäjärvi redan utfört  studier kring detta. 

Hennes studier har dock varit av betydelse och inspirerat till utformandet av mitt eget syfte och 

min  undersökning.  Vähäjärvi  skriver  att  arbetet  har  stor  betydelse  för  människan  och  att 

arbetslöshet är mycket påfrestande samt kan bidra till psykisk ohälsa (Vähäjärvi, 2002). 

Många frågor har väckts till liv under genomgången av tidigare forskning. Alla ryms inte i denna 

studie. Nedan följer nu forskningsfrågorna vilka behandlats. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka ungas attityd till arbete, arbetslöshet och backpacking. För att 

besvara syftet har detta brutits ned i tre frågeställningar:

• Vilken uppfattning har unga om arbete? 

• Vilken uppfattning har unga om arbetslöshet? 

• Vilken uppfattning har unga om backpacking? 
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1.4 Avgränsning 

Studien har genomförts med unga. Med unga menas sistaårselever från gymnasiet och  äldre upp 

till 25 år. Vad gäller urvalet sker ingen begränsning av ort eller region. De kontakter jag redan 

hade, bestämde valet av informanter. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen  disponeras  enligt  följande:  Ett  inledande  kapitel  med  bakgrund,  problemställning, 

syfte och frågeställning därav följt av ett kapitel om material och metod. Därefter i ordningen 

följer  teori  och empiri  där intervjuer och annan insamlad data redovisas. I empirin redovisas 

intervjuerna under de tre teman som löper genom uppsatsen nämligen arbete, arbetslöshet och 

backpacking. I diskussionen ställs teorin mot empirin och här förs egna tankar och reflektioner 

fram. 
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2.0 Material och metod 

2.1 Vetenskaplig ansats

Studien är av kvalitativ art och bygger främst på intervjuer eftersom jag anser att intervjuer är 

den  bästa  metoden  för  att  samla  in  empirisk  data  då  dessa  kan  ge  en  djupare  förståelse. 

Förhållningssättet för studien kommer vara hermeneutiskt vilket innebär en ansats där förståelse 

och tolkning är viktiga begrepp. En hermeneutiker ser till helheten utifrån delarna för att få en så 

stor förståelse för problemet som möjligt  (Patel,  Davidsson, 1994). Det teoretiska arbetssättet 

kommer vara deduktivt med vilket menas att utgångsläget är teori som därefter prövas och ställs 

mot empirin, verkligheten (ibid). Analys av empiriskt material kan ske löpande under tiden för 

insamlandet. Vid intervjuer kan det vara fördelaktigt att analysera dessa så snart som möjligt när 

minnet  av intervjun fortfarande är färskt  och detta  är  därför  en metod som tillämpats  under 

studien (Patel, Davidsson, 1994). 

2.2 Urval 

Avsikten var att utföra ca 4-6 intervjuer med unga för att höra vilken typ av inställning de har till 

arbete,  arbetslöshet och backpacking.  Urvalet  har styrts  av tidigare kontakter  vilket jag dock 

anser vara positivt eftersom jag kan vara säker på intervjusvarens reliabilitet. 

De  tillfrågade  informanterna  består  av  en  sistaårselev  från  gymnasiet,  en  arbetssökande,  en 

backpacker  och  en  au-pair.  Totalt  har  fyra  intervjuer  utförts.  Samtliga  informanter  för 

undersökningen har  varit  svenskar.  Backpackern  är bosatt  i  Norge och Au-pairen är  bosatt  i 

Australien. Övriga bor och lever i Sverige. 

2.3 Intervjuförfarande

Intervjuerna har med informanternas medgivande spelats in med hjälp av mobiltelefon. Detta har 

av  mig  varit  önskvärt  för  att  underlätta  analysprocessen  samt  för  att  kunna  fokusera  på 

intervjuerna. Att behöva anteckna kan vara stressande för såväl respondent som för intervjuare 

och har därför undvikits i alla fall utom ett där inget annat alternativ fanns (Patel, Davidsson, 

1994). Tre av intervjuerna har utförts över telefon och en över skype. Alla intervjuer har följt en 
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tematiserade intervjuguide men ordningsföljden för frågorna under intervjuerna har inte varit 

standardiserad. Följdfrågor har ställts när dessa av mig ansetts lämpliga vilket gjort formen för 

utförandet ostandardiserad (Patel, Davidsson 1994). För intervjuguide se bilaga på sida 41. 

2.4 Forskningsetik och moral 

I min studie har de fyra forskningsetiska principerna för vetenskapliga studier följts. Det första 

kravet  är  informationskravet,  vilket  innebär  att  respondenten  informeras  om  vad  studien 

innehåller. Det andra kravet är  samtyckeskravet, vilket innebär att respondenten samtycker till 

intervjun  och  kan  välja  att  dra  sig  ur  närhelst  han  eller  hon  vill.  Det  tredje  kravet  är 

konfidentialitetskravet, som garanterar respondentens konfidentialitet. Det fjärde och sista kravet 

som ska uppfyllas är nyttjandekravet vilket innebär att empirin nyttjas i enbart den här studien. 

Om forskningsetik för samhällsvetenskapliga studier gå att läsa mer på vetenskapsrådets hemsida 

(www.codex.vr.se) samt i Forskningsmetodikens grunder av Patel och Davidsson, 1994.

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet  står för tillförlitlighet.  Frågor som ställs är om mätmetoderna är korrekta och om 

resultaten verkar stämma med verkligheten. För att kunna bestämma reliabiliteten skriver Rolf 

Ejvegård att det framförallt används fyra metoder. 1) Återtestning vilket går ut på att testet ska 

kunna utföras med samma resultat igen. 2) Halveringsmetoden vilken går ut på att dela svaren i 

häften  och  jämföra  skillnader  och  likheter  där  ju  mindre  avvikelse  korrelerar  med  högre 

reliabilitet. 3) Parallellmetoden bygger på två olika mätningar av samma sak där man vill få fram 

samma resultat i båda mätningarna. 4) Kontrollfrågor används för att kontrollera reliabiliteten 

genom att frågor som mäter samma sak ställs flera gånger (Ejvegård, 2003). 

Vid en hög validitet har man mätt det som avses att mätas. Det kan vara svårt att avgöra om man 

mätt det som verkligen avsågs och det enda sättet att verkligen avgöra är vid jämföring av data. 

Detta går utmärkt i komparativa studier eller där statistik är inblandat. Då data inte jämförs i 

denna studie är validiteten svårare att bestämma men för att validiteten ska kunna vara hög måste 

studien också vara reliabel och denna går att avgöra (Ejvegård, 2003). 
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För att försäkra att studien håller ett vetenskapligt mått har teori och resultat kontrollerats genom 

ovan nämnda metoder för att prova reliabilitet och validitet. För att säkra reliabiliteten så långt 

det går kommer den fjärde metoden att tillämpas,  detta genom att kontrollfrågor används vid 

intervjuerna. Upprepande fårgor ställs då under intervjuns gång för att undersöka sanningshalten 

i svaren. Detta är den enda metod som går att kontrollera under intervjuförfarandet och därför har 

intervjuerna utförts med samma teman och frågor. Tre av fyra intervjuer spelades även in med 

hjälp av mobiltelefon vilket försäkrar att informanternas berättelser fångas in och kommer till sin 

rätt och kan analyseras lättare. Den fjärde intervjun som utfördes på Skype kunde inte spelas in, 

därför antecknades denna istället. 

2.6 Tillvägagångssätt
Vid studiens  uppstart  författades  ett  pm och en  forskningsplan  för  att  så  långt  som möjligt 

planera  studiens  upplägg.  Kontakt  togs  med  personalkontoret  på  Luleå  Kommun  för  att  få 

inspiration och skapa kontakter. Mail skickades ut till rektorer och lärare i kommunen i ett försök 

att komma i kontakt med sistaårselever vid gymnasieskolan i Luleå. När detta inte fungerade 

gjordes anslag vilka placerades på anslagstavlor runt om i gymnaisebyn i Luleå. Detta gav ett 

dåligt resultat  och när tiden sprang iväg blev behovet av att få tag i informanter allt större. Syftet 

omformulerades under studiens gång, när inte backpackers fungerade ändrades syftet till att gälla 

gymnasieelever. När även dessa var svåra att få tag i insågs att det skulle vara lättare att utföra 

intervjuer om dessa riktade sig till  alla  unga. Totalt har fyra intervjuer utförts. Informanterna 

består av en sistaårselev från gymnasiet, en arbetssökande, en backpacker och en arbetare (au-

pair). Alla är kända av författaren sedan tidigare. Detta kan ha bidragit till att svaren var som 

förväntade. 

För att försäkra att citat blev ordgrant avskrivna och rätt återgivna i text var ambitionen att spela 

in intervjuerna. Tre av fyra intervjuer spelades därmed in med hjälp av mobiltelefon. En intervju 

genomfördes  via  Skype och var svår att  spela  in,  därför togs anteckningar  under tiden.  Alla 

intervjuer utfördes på samma sätt genom att samma frågemall följdes. Kontrollfrågor användes 

för att undersöka att informanterna menade det de berättade. Den förkunskap jag hade om mina 

bekanta hjälpte mig att ställa relevanta frågor vilket gav resultat.
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När de fyra intervjuerna utförts och transkriberats var det dags för analys. Denna utfördes genom 

att intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger och kodord utkristalliserades. De tre teman som 

utgjort  grunden för  hela  undersökningen finns genomgripande i  uppsatsen.  Teori  och empiri 

redovisas löpande under dessa rubriker. 

2.8 Komplikationer och problem 
Något som jag upptäckte under intervjuernas gång var att intervjuguiden inte höll hela vägen. I 

flera fall föll temat med backpacking då de tillfrågade var för unga för att ha skaffat sig någon 

erfarenhet av ett  backpackingliv.  En tanke är att  sistaårselever  kan ha varit  fel  målgrupp för 

studien och att fokus eventuellt borde legat vid arbetslösa och erfarna arbetare istället vilket jag 

tror hade kunnat ge utförligare svar. Detta tar jag med mig inför framtiden och lämnar för vidare 

forskning. Jag mötte på stora svårigheter med att hitta informanter till  studien vilket gjort att 

arbetet  gått  en aning  långsammare  än vad jag från början  hade räknat  med.  Den formgivna 

forskningsplan jag gjort upp vid uppsatsens början höll till en början bra men fick senare justeras 

om just på grund av att jag inte fick några intervjuer inbokade. Detta gjorde att jag under vissa 

perioder upplevde stress. Jag har av detta lärt mig att vara flexibel och anpassningsbar. Allt går 

inte som   planerat och det gäller att inte ge upp  då utan istället försöka lösa problemen. 

En positiv sak med informanterna var att dessa var personer som jag redan kände vilket gjorde 

att jag kunde lita på att de svar jag fick är sanningsenliga och uppriktiga och jag kan av den 

anledningen säga att empirin är tillförlitlig vilket höjer validiteten.
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3.0 Teori 

Anthony Giddens är en av de mer kända inom den moderna sociologin och hävdar att arbetet har 

stor betydelse för människan och hennes välmående och att arbetet påverkar självkänslan i hög 

grad. Giddens menar att arbetet medför stabilitet och struktur i människors vardag och kan leda 

till en förbättrad psykologisk situation. Med arbetet följer även pengar, en ökad aktivitetsnivå 

och en ökad variation, en tidsmässig struktur samt ett ökat socialt kontaktnät (Giddens, 2007).

Lage Johansson skriver i Arbetets mening? (1975) att arbetet är en central del av människors liv 

med en avgörande betydelse för också tillvaron i övrigt. Avsaknaden av ett meningsfullt arbete 

kan inte kompenseras på fritiden hur materiellt rik denne än blir. Johansson menar även att det är 

genom arbetet som människan i det industriella samhället skapar sin identitet (Johansson, 1975). 

3.1 Arbetets mening, syfte och värde
Arbetets mening av Carl-Henrik Grenholm (1994) är en litteraturundersökning och analys av sex 

olika teorier om arbetets syfte och värde. De sex teorierna är indelade i två grupper nämligen 

västerländsk idéhistoria samt modern arbetspsykologi och arbetssociologi.  Under västerländsk 

idéhistoria hittas  platonsk teori om arbetet, luthersk kallelselära och marxistiskt teori om arbetet. 

Under modern arbetspsykologi och arbetssociologi finnes tayloristisk teori om arbetet, human 

relations-skolans  teori  om  arbetet  och  socioteknisk  teori  om  arbetet.  Nedan  följer  nu  en 

redogörelse  av Platon och Aristoteles  teorier  kring arbetets  mening därefter  följt  av luthersk 

kallelselära och marxistisk teori om arbetet. 

3.2 Platonsk teori om arbete
En Platonsk teori om arbetet bygger på gemensamma idéer och tankar av Platon och Aristoteles. 

Enligt  dem  är  arbetets  värde  lågt.  Arbetet  är  en  aktivitet  som genomförs  i  syfte  att  skapa 

ekonomiska resurser och är ett medel för att istället nå andra mål. Arbetets värde är lågt men de 

ekonomiska resurserna som utvinns är nödvändiga för vår överlevnad vilket gör att  det ändå 

finns  ett  visst  värde  i  att  arbeta.  Arbetet  skapar  inte  någon  tillfredsställelse  eller  lycka  för 

arbetstagaren såsom andra aktiviteter gör och människan utvecklas och växer genom de andra 

aktiviteter som blir möjliga genom pengar. Arbetet har enligt platonsk teori två syften, det första 
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att utvinna ekonomiska resurser för eget bruk och som behövs för vår överlevnad. Det andra är 

att  åstadkomma  nytta  även  för  andra.  Att  ha  en  sådan  inställning  till  arbete  är  också  av 

instrumentell art. Att tro att människan förverkligar sig själv via andra aktiviteter såsom politisk 

aktivitet, kulturell verksamhet eller materiell konsumtion kallas en instrumentell inställning till 

arbete (Grenholm, 1994). Mer om instrumentell inställning finns att läsa i kapitel 3.8 senare i 

uppsatsen.  

3.3 Luthers kallelselära
Luther uttrycker inte någon specifik teori kring arbetets betydelse. Däremot diskuteras arbetets 

syfte,  arbetets  betydelse  jämfört  med  andra  aktiviteter  och  arbetets  betydelse  för 

självförverkligandet  i Luthers  olika skrifter  som Grenholm (1994) analyserat  och gemensamt 

kallar  för Luthers kallelselära.  Från att  arbetet  under Platons och Aristoteles tid varit  ganska 

betydelselöst blev arbetet under medeltiden mer och mer betydelsefullt. Enligt Luther är arbetets 

syfte att fortsätta guds skapelseverk vilket innehar ett stort värde. Enligt Luther är arbetet helt 

och hållet  till  för att skapa nytta åt medmänniskan och man menar vidare att  människan ska 

handla efter  Guds budord.  Luther menar  vidare att  arbetet  tyglar  begär och renar från ondo. 

Luthers  kallelselära  menar  att  utan  ett  arbete  ökar  risken  för  att  utföra  onda  handlingar. 

Självförverkligandet, enligt Luther, sker genom arbetet  som Gud givit människan (Grenholm, 

1994).

3.4 Marxistisk teori om arbete
Grenholm  (1994)  skriver  att  marxistisk  teori  bygger  på  Marx´s  teorier  om  arbete.  Marx´s 

definition  av  arbete  är  att  arbete  är  förbrukning av arbetskraft.  Arbetet  är  en  ändamålsenlig 

aktivitet och syftar till att frambringa bruksvärden, att alltså åstadkomma en sådan arbetsprodukt 

som  tillfredsställer  mänskliga  behov.  Människan  arbetar  för  att  skaffa  vad  som behövs  för 

mänsklighetens  livsuppehälle  och  arbetet  kan  beskrivas  som  en  verksamhet  där  människan 

använder naturens resurser för att göra dem användbara för att tillgodose mänskliga behov. Allt 

arbete är en bearbetning och utformning av ett föremål som hämtats ur naturen, arbetsföremålet. 

Det är en verksamhet som utövas med tekniska redskap och verktyg, arbetsmedel. Lönearbete är 

något  som  enbart  förekommer  i  det  kapitalistiska  samhället  men  inte  under  tidigare 
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produktionssätt. Människan är en social varelse, en samhällsmedlem och tillhör ett socialt och 

ekonomiskt  sammanhang.  Människan  förverkligar  sig  själv  som  art  genom  ändamålsenligt 

arbete. Något som Marx diskuterar är alienation vilket betyder förfrämligande. Mitten av 1800-

talet då Marx utarbetade sina teorier kännetecknas av feodalsamhällets upphörande och början av 

det kapitalistiska samhället och då liberalismen fick sin framfart. Samtidigt växte det industriella 

samhället fram fort. Att diskutera Marx livssituation gör det inte svårt att förstå varför alienation 

också var något som Marx diskuterade (Grenholm, 1994). Marx menade att utvecklingen mot 

industrialiseringen och lönearbete skulle skapa alienation då arbetarna i fabriken skulle förlora 

kontrollen och tvingas till  enformiga arbetsuppgifter. Arbetet skulle förlora sitt kreativa värde 

och  i  det  kapitalistiska  samhället  skulle  arbetarna  få  en  instrumentell  inställning  till  arbetet 

eftersom arbetarna till slut enbart skulle se arbete som en inkomstkälla. Marx menade att det är 

genom aktiviteter utanför arbetet som vi kan förverkliga oss själva (Grenholm, 1994)

3.5 En tayloristisk teori om arbete 
En  tayloristisk  teori  om  arbete  grundar  sig  på  Frederick  Winslow  Taylors  teorier  om  en 

vetenskaplig företagsledning,  Scientific Management,  (Giddens 2007). Taylors tankeskola har 

starkt bidragit till löpande bandets uppkomst och han nämns ofta i samband med detta. 

Enligt en tayloristisk teori är människans främsta motiv för att arbeta effektivt strävan att erhålla 

ett  ekonomiskt  utbyte  för  egen  del.  Människan  är  arbetsovillig  och  har  en  instrumentell 

inställning till arbetet i den mening att arbetet är ett medel för att erhålla ekonomiska resurser för 

behovstillfredsställelse.  Grenholm  (1994)  skriver  att  Taylor  menar  att  orsaken  till  denna 

inställning till arbete ligger i människans natur. Ett andra syfte med arbete är att skapa välstånd i 

samhället. Arbetet har ett lågt värde i människans liv (Grenholm, 1994). 

3.6 Human relations-skolans teori om arbete 
Human relations-skolans teori om arbetet bygger på Elton Mayos och J A C Browns teorier om 

arbetets syfte och värde. Liksom inom tayloristisk teori är arbetet ett medel för anskaffningen av 

ekonomiska medel och det är dessa som motiverar människan till  arbete.  Förutom materiella 

orsaker främjar även arbetet sociala relationer och stöd. Arbetets prestationer påverkas mer av 

sociala  relationer  än  av  den  ekonomiska  vinningen.  Ett  behov  av  gemenskap,  social  status, 
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uppskattning, emotionell trygghet och socialt umgänge tillfredsställs genom arbetet och värderas 

därför högt när dessa behov uppfylls, (Grenholm, 1994).

3.7 Socioteknisk teori om arbetets betydelse 
Sociologer och psykologer som innefattas av en socioteknisk teori är Emery,  Trist, Thorsrud, 

Blauner,  Gardell  och Blumberg.  Dessa tankar  om arbetets  syfte  och värde och dessa åsikter 

diskuteras gemensamt under en socioteknisk teori som Grenholm (1994) valt att kalla dessa olika 

sociologers och psykologers tankar. De sociotekniska teorierna om arbetet åsyftar det arbete som 

utfördes i industrierna under 1960-70-talet. Arbetet ses som en källa till att tillfredsställa sina 

sociala behov och ger möjlighet till självförverkligande. Arbetet skall ge ett utbyte för den som 

utför det, och fungerar därför som främsta drivkraft för ett effektivare arbete, vilket är dess syfte 

(Grenholm, 1994).

3.8 Goldthorpe och Inglehart

Grenholm skriver  i  Arbetets  mening (1994)  att  en  instrumentell  inställning  till  arbete  är  av 

ekonomisk karaktär. Arbetet är enbart en väg, ett medel för att uppnå andra mål utanför arbetet. 

Syftet med arbete är att få största möjliga ekonomiska utbyte för att ha råd att finansiera sin 

fritid. Grenholm refererar till Goldthorpe, Lockwood, Beckhofer och Platt: The affluent worker 

in  the  class  structure  (1975)  som utfört  en  studie  för  att  undersöka  anledningen  till  arbete. 

Goldthorpe m.fl menar att det ekonomiska utbytet var anledningen till att hälften av bearbetarna, 

två  tredjedelar  av  de  mer  kvalificerade  arbetarna  och  tre  fjärdedelar  av  montörerna  och 

maskinisterna stannade kvar på den aktuella arbetsplatsen. Vidare menar de att deras inställning 

till  arbetet av den anledningen är instrumentell  (Goldthorpe, Lockwood, Beckhofer och Platt, 

1975). Denna uppfattning är vanlig i det moderna industrisamhället och med en sådan inställning 

finns inga förväntningar på att arbetet ska generera något annat än en ekonomisk vinning. Den 

ekonomiska  vinning  som  görs  skall  täcka  de  kostnader  som  de  behov  av  olika  typer  av 

fritidsaktiviteter som människan har. Konsumtion och familjeliv är andra exempel på mål utanför 

arbetet som värdesätts och behöver finansieras (Grenholm, 1994).
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3.8.1 John Goldthorpe
John Goldthorpe är en brittisk sociolog och har bidragit med ett flertal böcker om bland annat 

arbete. Hans första verk publicerades 1963 och heter The affluent Worker In The Classtructure 

vilken för denna studie varit  intressant då Goldthorpe diskuterar instrumentell  inställning.  På 

svenska  översatt,  Arbetaren  i  överflödssamhället och  är  indelad  i  tre  delar,  1)  Beteenden  i  

arbetslivet, 2)  politiska beteenden och attityder, 3)  I  klasstrukturen. Fokus har legat  vid den 

första av dessa  böcker då syftet är att söka inställningen till arbete titeln beteenden i arbetslivet 

verkade relevant. Viktigt att nämna är att i studien som Goldthorpe genomfört har man använt 

sig  av  engelska  industriarbetare  som  empirisk  källa.  Huruvida  detta  påverkar  mitt  resultat 

diskuteras senare. Goldthorpe m.fl skriver: 

”...när de ekonomiska förpliktelserna som hör ihop med rollen som make och far gör  

sig gällande kommer sannolikt motivationen att ge högre prioritet åt yttre, ekonomiskt  

utbyte av arbetet att förstärkas och därmed kan man vänta sig ett annat mönster för  

behov och förväntningar utvecklas”, 

(Goldthorpe, Lockwood, Bechhofer &Platt 1971). 

Av  deras  undersökning  framkommer  resultat  som  visar  på  att  arbetet  ses  av  många 

industriarbetar med familj som ett medel för att uppfylla andra mål på fritiden och berika livet 

hemma. De unga industriarbetarna upplevde en ökad press på en högre inkomst sedan de skaffat 

familj. Beroendet av en stadig inkomst för att trygga familjen påverkade deras inställning till 

arbetet och inkomsten och de kom därför att ha en instrumentell inställning till arbetet. 

3.8.2 Ronald Inglehart 
Ronald Inglehart är en amerikansk statsvetare och forskare vid Univeristy of Michigan, USA. 

Inglehart är mest berömd för att som direktör leda World Values Survey,  ett globalt  nätverk 

innehållande  insamlad  data  från  mer  än  80  samhällen  och  täcker  mer  än  85  % av  jordens 

befolknings värderingar och attityder. Inglehart har skrivit ett flertal böcker om förändringar i det 

postmoderna  samhället  baserat  på  analyser  av  de  världsvida  datainsamlingarna  från  World 

Values Survey, bland annat The Silent Revolution från 1977 där han skriver om upptäckterna av 

gemensamma generationsförändringar när det gäller värderingar hos populationer i industriella 
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samhällen. Han undersöker kulturella förändringar och jämför mellan olika samhällen i 26 länder 

och  om  dessa  skriver  han  i  Culture  Shift  in  Advanced  Industrial  Society från  1989. 

Förändringarna  gäller  värderingar  och  attityder  till  motivet  för  arbete,  religion,  skapande av 

familjeliv,  attityder  till  abort,  skilsmässa  och  homosexualitet.  I  Moderinzation  och 

Postmodernization  från 1997 och  Modernization,  cultural  Change and Democrazy från 2005 

vilka jag läst mer ingående än de ovan nämnda diskuteras människors förändrade värderingar när 

det gäller deras politiska-, sexuella-, ekonomiska- och religiösa beteenden. Dessa förändringar 

följer  ett  visst  mönster  och sägs  kunna förutsägas.  Författarna  menar  att  moderniteten  är  en 

process av mänsklig utveckling i vilken ekonomiska utvecklingar medför kulturella förändringar 

som  ger  bland  annat  en  ökad  individuell  självständighet,  jämställdhet  mellan  könen  och 

demokrati.  Författarna  redovisar  en  modell  av  sociala  förändringar  som  förutspår  hur 

värdegrunden  (attityderna)  spelar  en  avgörande  roll  för  framträdandet  och  utvecklingen  av 

demokratiska institutioner  och moderniseringen ger (coherent)  kulturella  förändringar  som är 

ledande  för  demokratiseringen.  Med  modernisering  menar  författarna  den  process  där 

ekonomiska  och  politiska  förmågor  ökar  genom  industrialiseringen  och  byråkratiseringen 

(Inglehart, 2005). 
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4.0 Empiri

Här följer en redogörelse av de intervjuer som utförts. Dessa redovisas under rubrikerna arbete,  

arbetslöshet, och backpacking. Först följer en presentation av informanterna. 

4.1 Informanternas bakgrund 

Kvinna, 19 år, läser sista året på gymnasiet och tar studenten från samhällsprogrammet den första 

juni i år. Kvinnan kommer under uppsatsen att kallas för  gymnasieelev. Hon planerar att vara 

ledig i sommar för att sedan söka ett heltidsarbete till hösten. Eftersom hon inte kommit på än 

vad hon vill arbeta med och heller inte vet vad hon vill studera är planen att prova olika typer av 

arbeten i ett försök att komma fram till inom vilken bransch hon vill arbeta. 

Man, 20 år, är arbetssökande sedan drygt ett år tillbaka då han tog studenten från el-programmet 

på gymnasiet. Mannen kommer under uppsatsen att kallas för arbetssökande. Drömmen är att ha 

ett arbete vilket den arbetssökande ser som en förutsättningen för ett rikt och värdefullt liv. Den 

arbetssökande söker dagligen arbete och kan i princip tänka sig vilket arbete som helst. Han ser 

dock helst ett arbete som lärling inom el-branschen. 

Kvinna, 22 år, backpacker, lever idag i Norge och arbetar inom restaurangbranschen. Hon lever 

på  dricksen  och  sparar  lönen  till  framtida  resor.  Hon  längtar  ständigt  efter  nya  äventyr 

utomlands. Hon kallas i uppsatsen för backpacker.

Kvinna,  22  år,  bor  och  arbetar  utomlands.  Hon  flyttade  från  London,  England  till  Sydney, 

Australien i Januari tillsammans med pojkvännen och bor nu hos hans familj. Hon har till och 

från varit arbetslös men arbetar nu som städare men har planer på att i framtiden utbilda sig inom 

vårdyrket. Hon har sedan gymnasiet arbetat som au-pair i England och USA och kallas därav i 

uppsatsen för au-pairen. 

4.2 Arbete
Enligt den arbetssökande betyder arbete mycket. Denne berättar: 

”Utan ett arbete kan man inte göra någonting.. för att genom arbetet kan du träffa nya 

människor och skapa nya kontakter, du får ju lön för arbetet och det blir lättare att  
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skaffa lägenhet. Du kan ta lån till bil och sånna grejer, så det är ju det viktigaste i livet 

kan man säga, att man har ett arbete!”. 

Situationen idag är enligt ovanstående brådskande då han gått arbetslös sedan studenten vilket 

snart  är  ett  år.  Den  ersättning  han  får  från  ungdomsgarantin,  arbetsförmedlingen,  ligger  på 

ungefär 2500 kronor per månad vilket han anser inte är tillräckligt att klara sig på om man vill ha 

en rik fritid. Den arbetssökande bor fortfarande hemma och det är av stor betydelse att han får ett 

arbete snart så att han kan flytta hemifrån och skaffa egen lägenhet. Enligt den arbetssökande är 

syftet  med  arbete  att  tjäna  pengar  för  att  kunna  överleva.  Med  en  bra  ekonomi  kommer 

möjligheter  menar  han.  Hans  dröm är  att  snart  få  ett  arbete  och  han  söker  därför  dagligen 

arbeten.  Utan  erfarenhet  är  det  dock  svårt  menar  han.  Eftersom han  gått  el-programmet  på 

gymnasiet behöver han få en lärlingsplats vilket är han upplever som svårt. Den arbetssökande 

konstaterar  att  allt  är  svårt  utan  erfarenhet  och  att  det  i  90  %  av  fallen  är  ett  krav  från 

arbetsgivarna på erfarenhet. På frågan om vad som är viktigast och betyder mest när det gäller 

arbete, ekonomin eller det sociala berättar den arbetssökande att ekonomin är en mycket viktigt 

del. Denne berättar: 

”Jag tror att den ekonomiska biten är jätteviktig. Men jag tror också att den sociala biten  

är väldigt viktig, att man får komma ut och prata med folk. Det är jättetråkigt att bara gå  

hemma hela dagarna...  så jag tror att ett arbete är väldigt viktigt för att man ska må 

bra”. 

Sistaårseleven på gymnasiet  tar  snart  studenten och tvingas då ut i  vuxenlivet på allvar  med 

arbete och allt vad det innebär. På frågan om arbetets betydelse; ekonomisk vinning eller sociala 

mål, berättar hon att intresset får komma före ekonomiska skäl. 

”Först och främst vill man väl jobba med något som man tycker om att göra eller något  

man brinner för. Eftersom man ska jobba större delen av sitt liv så är det viktigt att det  

är nåt som man vill göra. Sen om det är bra betalt så är det väl bara ett plus, men jag ser  

hellre att jag jobbar med något jag vill, än att jag jobbar med något som jag inte vill  

bara för att  tjäna bra med pengar”.
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Sistaårseleven har under de senaste somrarna jobbat en del men har inte haft något extra arbete 

under tiden hon gått i skolan. Skolan har alltid fått komma först. 

”Jag  har  via  skolan  praktiserat  i  diverse  butiker  samt  jobbat  extra  i  ett  kök  med 

servering och matlagning och jag har också sommarjobbat med något som kan liknas  

fastighetsskötare”.

Arbetet har enligt sistaårseleven haft ett syfte av att ge erfarenhet av olika typer av arbeten och 

gett henne en chans att prova på olika saker för att i slutändan komma på vad hon vill syssla med 

i framtiden. Detta vet hon ännu inte vilket för att sistaårseleven avvaktar en aning i beslutet om 

framtiden och hon menar att det är svårt att bestämma sig nu för vad man skall göra resten av 

livet. 

Au-pairen  som hon kallas i uppsatsen arbetar som lokalvårdare i Sydney där hon bott  sedan 

Januari. Enligt henne betyder arbete mycket och hon är tacksam för att ha ett arbete även om 

arbetet som städare inte uppfyller hennes drömmar eller krav för ett bra arbete. Om detta berättar 

hon följande: 

”Med  den  lilla  erfarenhet  jag  har  från  mina  au-pair  jobb  i  USA  och  England,  

barnvaktning (nanny), och som städare här i Australien så får jag knappast några bättre 

jobb vilket gör att jag förstått att det krävs utbildning för att ta sig någonstans i livet”. 

Au-pairen planerar därför att påbörja studier i Sverige under våren 2012 och vill utbilda sig inom 

vårdyrket. Om arbetets betydelse berättar hon, precis som sistaårseleven, att arbeta är något som 

man kommer att göra hela livet vilket gör att hon upplever det viktigt att man arbetar med något 

som man tycker om. Att arbeta som städare är inte hennes dröm och hon menar att det var inte av 

den anledningen som hon åkte till  Australien. Arbetet som städare betyder inte så mycket för 

henne och hennes förhoppning är att hitta ett bättre arbete snart. För tillfället är hon bara glad att 

hon har ett arbete över huvud taget och berättar: 

”Men jag har ju i alla fall ett arbete vilket är bättre än att inte ha något alls. Och jag är 

glad att jag slipper vara arbetslös”. 
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Om erfarenheten av att bo och arbeta i ett annat land berättar hon:

”Det är ju en upplevelse och en erfarenhet att bo i ett annat land och lära känna en  

annan kultur. Man lär känna sig själv också på ett annat sätt för man tvingas stå på egna  

ben och ta ansvar när man på ute på egen hand. Det är perfekt om man vill resa iväg 

utomlands ett tag under tiden man funderar över vad man vill göra med sitt liv innan 

man kommit på vad man vill jobba med och eller studera”. 

Arbetets syfte har enligt henne varit att utmana sig själv och prova nya saker i nya länder.  Hon 

berättar: 

”Arbetets mening är just nu bara skit typ. Jag skäms över att säga att jag jobbar som 

städare. Men det är ju ett jobb i alla fall”. 

Au-pairen värdesätter arbetet på grund av att det ger henne rutiner, någonting att göra och en 

inkomst men hon skäms över att säga att hon arbetar som städare och drömmer om andra bättre 

arbeten.  I  framtiden antar  hon att  arbetet  kommer att  betyda  mer  och att  hon då värdesätter 

arbetet mer. Hon menar vidare att arbetet får en annan betydelse om man har familj och barn att 

försörja och räkningar som ska betalas. Hon menar att beroendet av en fast inkomst då skulle 

vara högre. 

Arbetet betyder mycket för Backpackern eftersom detta genererar en inkomst varje månad vilket 

gör att när hon samlat, för henne tillräckligt med, pengar kan åka ut på nya äventyr. Om arbetets 

betydelse berättar Backpackern:

”Arbetet betyder mycket. Inget arbete betyder inga pengar vilket i sin tur betyder inget 

resande”. 

Backpackern menar att syftet för henne är att tjäna pengar men samtidigt också att göra något 

som  är  trivsamt  och  kul.  När  hon  inte  reser  bor  hon  i  Norge  och  arbetar  inom 

restaurangbranschen. Hon trivs mycket bra där men berättar att det till stor del är på grund av alla 

arbetskollegor. Om framtiden antar hon att det någon gång blir nödvändigt att studera: 
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”Nån gång har jag väl tänkt att jag ska börja plugga men jag är nog inte redo än. Jag 

har heller inte bestämt mig för vad jag vill göra med mitt liv så, att arbeta och resa  

mycket passar mig bra”. 

4.3 Arbetslöshet
Den arbetssökande har  förutom några  dagar  då  han  arbetade  under  jul  varit  arbetslös  sedan 

studenten i juni 2010. Han berättar följande: 

“Till en början ville jag ha sommarlov och när hösten kom började jag söka arbete och 

det är vad jag gjort sedan dess”. 

Han upplever arbetslösheten som mycket jobbig och menar: 

”Det är väldigt tråkigt att vara arbetslös och det blir bara tråkigare och tråkigare för 

varje dag som går.. för man gör ju ingenting och man blir väldigt ensam”. 

Sistaårseleven på gymnasiet har aldrig haft en fast anställning. Hon har arbetat under somrarna 

men aldrig extra under tiden som hon har haft skola. Allt fokus har legat på skolan och studier. 

För den kommande sommaren vill hon vara ledig och njuta av att ha genomfört gymnasiet. Hon 

är inte orolig för framtiden men har inte löst något arbete för hösten. Hon räknar med att det 

kommer att lösa sig genom kontakter eller på något annat sätt. Om hon inte får ett arbete i höst 

och skulle behöva gå arbetslös berättar hon: 

”Om jag inte hade haft skolan och istället gått hemma så hade jag väl tyckt att det var 

jättejobbigt.  I  höst  om jag inte  får  något  jobb så kommer jag  nog tycka  att  det  är  

jättejobbigt att bara gå hemma om jag inte får arbete”. 

Au-pairen har  varit  arbetslös  under  vissa  kortare  perioder  i  sitt  liv.  Under  hela  gymnasiet 

funderade hon över vad hon ville göra men kom inte fram till  något särskilt men något som 

intresserade henne var au-pair-jobb och hon beslöt sig för att åka iväg som au-pair. Hon åkte 

först till USA ett år för att sedan flytta vidare till England. Detta var perfekt för henne eftersom 

hon kunde uppleva andra länder och nya saker medan hon fortfarande funderade över framtiden. 

Om Australien berättar hon följande:
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”När jag kom till Australien följde jag ju med Nick och då visste jag inte riktigt vad jag  

ville göra, så i början hade jag inget jobb. Jag sökte massor, i princip vad som helst  

eftersom jag var beroende av en inkomst för att kunna skapa mig ett liv här nere”.

 Tiden som arbetslös upplevde hon som oerhört jobbig och tråkig. 

”Tiden som arbetslös var fruktansvärd tråkig och jag började nästan krypa på väggarna 

eftersom jag heller inte kände någon här och då blev väldigt ensam. Jag har fortfarande  

inte lärt känna så mycket folk men jag har i alla fall ett arbete och arbetskompisar”. 

Backpackern har aldrig varit arbetslös. Direkt efter gymnasiet började hon att arbeta vid ICA 

Maxi samtidigt som hon under tiden sökte andra arbeten och efter ett par månader flyttade hon 

till Norge när hon inte fick några andra jobb. Hon har haft flera arbeten i Norge inom olika typer 

av branscher. Och anledningen till arbete är alltid att få tjäna pengar för att kunna resa. Under 

tiden för sina resor ser hon sig inte som arbetslös och inte heller arbetssökande eftersom hon 

alltid har arbete när hon kommer tillbaka till Norge. 

”I Norge finns det gott om jobb, och det är bra betalt också”.  

4.4 Backpacking 

Varken den arbetssökande eller  sistaårseleven har någon erfarenhet av backpacking eller arbete 

utomlands då de båda är för unga och saknar möjlighet i form av ekonomiskt kapital att kunna 

åka  utomlands.  Den  arbetssökande  skulle  kunna  tänka  sig  att  både  arbeta  utomlands  och 

backpacka om han hade haft ett sparande. Han har tittat efter arbeten i Norge och Danmark men 

aldrig  sökt  några  då  det  skulle  innebär  en  flytt  för  honom  och  för  det  saknas  ekonomi. 

Sistaårseleven  vill  efter  gymnasiet  arbeta  en  tid  och  spara  pengar  för  att  sedan  kunna  åka 

utomlands. Motivet för utlandsplanerna är värmen och hon kan tänka sig att först åka enbart i 

nöje men sedan försöka arbeta eller studera utomlands. Backpacking är något hon kan överväga.

Au-pairen har aldrig backpackat men har dock rest mycket och arbetat i andra länder såsom USA 

och England och är nu bosatt i Australien. Hennes uppfattning om backpacking är följande: 

28



”Backpacking är att man reser iväg ett gäng, eller ensam, med ryggsäck givetvis och  

upplever världen på ett sätt som man som nöjesturist aldrig skulle förstå. Men det är väl  

framförallt gemenskapen med andra backpackers som är betydande”. 

Hon skulle absolut kunna tänka sig att backpacka för att uppleva världen men har inga sådana 

planer för tillfället då ”studier står först på att-göra-listan”

Backpackern bekräftar  Au-pairens  tankar  när  hon  berättar  om  sina  erfarenheter  av 

backpackinglivet. Hon har i två omgångar varit iväg på långa resor. Första svängen var runt i 

Afrika och senast gjorde hon Asien med start i Moskva och slutmål i Thailand. Hon berättar: 

”Jag älskar backpackinglivet. Ingen känner en och man kan göra lite som man vill. Man tar  

livet som det kommer och lever en dag i taget även om man har en rutt att följa. Det finns ju  

inget som säger att man måste följa den exakt och det har hänt att vi stannat längre på vissa  

ställen eller rest snabbare till andra plaster för att möta upp folk man träffat under resans  

gång, man gör som man vill”. 

Hon hade en budget på tio tusen som hon strävade efter att följa varje månad. Eftersom det är så 

billigt att leva i Asien gick detta ganska bra och hon kände aldrig att hon behövde arbeta något 

under resans gång.

”Ett  mål  mat  kunde  kosta  tio  kronor.  Det  som  kostade  var  resorna  mellan  olika  

destinationer och allt festande”. 

Ett annat exempel på hur billigt och bekvämt det kan vara att resa är när hon berättar följande: 

”Jag har inte lagat en enda måltid på fem månader och inte heller tvättat en enda gång. 

Det kostar ungefär 10-15 kronor att lämna in tvätten och få den tvättat, hängd och vikt.  

Så det har varit väldigt bekvämt att resa”. 

Backpacking är ett bra alternativ till att arbeta, studera eller vara arbetslös menar backpackern 

Det är en rolig sysselsättning eller aktivitet om man ännu inte kommit på vad man vill göra, eller 

bara  behöver  komma  bort.  Man  träffar  mycket  människor  och  skaffar  sig  vänner  för  livet. 

Backpackern  rekommenderar  starkt  andra  att  själva  prova  på  backpackinglivet.  ”Det  blir  ju  

annat än charterturism” menar hon. Under sina resor kallar hon sig för backpacker och i vissa 
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fall turist men detta menar hon har en mer negativ klang och något man bara kallar sig i negativa 

situationer om man gjort något dumt eller gjort bort sig. 
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5.0 Diskussion

Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  ungas  uppfattning  om  arbete,  arbetslöshet  och 

backpacking. Detta planerade jag att göra genom ett antal intervjuer med unga för att höra vilken 

deras inställning var i ovan nämnda frågor. Totalt utfördes fyra intervjuer. Informanterna står var 

och en för var sin grupp ur samhället. En är arbetssökande. En tar snart studenten från gymnasiet. 

En arbetar  som lokalvårdare  i  Australien  och  har  tidigare  erfarenhet  som au-pair.  En  är  en 

Backpacker som lever för att resa. Alla är unga men med deras olika erfarenheter av arbete och 

arbetslöshet samt backpacking kunde de tillföra något till studien. 

Samhället  förändras, detta kan vi konstatera genom att bara titta oss omkring i världen och i 

Sverige. Joan Acker (1997) liksom Ronald Inglehart (2005) skriver om och forskar i detta. Dessa 

menar att värderingar och villkor förändras och att skillnaderna mellan könen blir mindre och 

relationen mer jämlik. Kvinnor arbetar och fokuserar allt mer på karriär och låter denna komma 

före familjelivet som allt mer minskar i betydelse. Joan Acker, arbetslivsforskaren,  menar att 

individualiseringen är den främsta anledningen till att samhället förändras. Kvinnor tillåts arbeta 

och förväntningarna på att stanna hemma för att försörja hem, hushåll och barn är inte vad de 

brukade  vara,  de  har  minskat.  Arbete  har  istället  kommit  att  få  en  starkare  betydelse.  Och 

avsaknaden  av  arbete  och  bristen  på  sysselsättning  har  kommit  att  påverka  vårt  psykiska 

välmående. Viktoria Vähäjärvi, skrev vid Luleå Tekniska Universitet en C/D-uppsats i ämnet om 

arbetets påverkan på det psykiska välbefinnandet och menar att arbetet är av stor betydelse för 

vårt  välmående  och  att  vi  utan  arbete  riskerar  att  må  psykiskt  dåligt.  Vilken  betydelse  har 

egentligen  arbete?  Och  vad  är  dess  syfte?  Ekonomiska  aspekter  menar  dem  som  har  en 

instrumentell  inställning  det  vill  säga  bland  andra  Marx  och  Platon.  Dem  inom  human-

relationskolan menar att våra sociala behov är av större vikt och att arbetskamrater är viktigare 

än lön. Om man anser att arbetets syfte är att tjäna pengar är inställningen instrumentell. Menar 

man att sociala relationer är viktigare delas istället uppfattningen med Human Relations-skolan. 

Fortsättningsvis kommer arbete, arbetslös och backpacking att diskuteras under varsina rubriker 

nedan. 
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5.1 Arbete
Som jag ser det finns det två huvudsakliga grupper när det gäller inställning till arbete. Det finns 

de som arbetar för att leva och de som lever för att arbeta. Detta är dock en ganska svartvit syn 

och en grov indelning och jag är medveten om att det finns många grå nyanser. Kanske är det så 

att beroende av i vilken fas i livet man är ser man på arbete med olika ögon. Jag kan förstå 

Gruggenbergers frågeställning,  lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Hänger de ihop 

eller är de identiska? (Eriksson 1998). Det är en krånglig frågeställning, javisst. Men sedan de 

unga industriarbetarna i Goldthorpes studie (Godthorpe mfl. 1971) beskrev en ökad press på en 

högre inkomst sedan de skaffat familj, förstod jag hur allt hängde ihop. Först lever man bara, 

sedan blir man vuxen. Med vuxenlivet följer ansvar och krav på att klara ett eget boende och att 

betala räkningar,  vilket även den arbetssökande bekräftade i intervjun i denna studie.  För att 

kunna betala  räkningar  krävs en inkomst  och för en inkomst  krävs arbete.  Vid det här laget 

arbetar människan för att kunna leva. Sedan kommer familjen vilket gör att man arbetar för att 

kunna överleva. Arbetet blir ett beroende därför att man blivit beroende av en inkomst. Att inte 

ha ett arbete betyder tom plånbok och inga pengar. Ekonomin kommer alltid att vara en främsta 

orsak till arbetet om man har en familj att försörja eller andra stora utgifter. Längre fram i livet 

när barnen flugit ut värdesätts oftare sociala relationer högre i arbetet. Pengar har inte samma 

värde   längre,  andra  saker  prioriteras.  Arbetskamrater  och  umgänge,  tillfredsställande  av  de 

sociala behoven är högre. Detta menar Birgitta Eriksson (1998) vid sociologiska institutionen i 

Göteborg och hon skriver om detta i sin avhandling, Arbetet i människors liv (1998). 

Av  intervjuerna  framkom  att  för  de  fyra  tillfrågade  betyder  arbete  mycket.  De  menar  att 

ekonomin  är  av  stor  betydelse  och  att  pengar  skapar  möjligheter  i  form av  att  kunna köpa 

lägenhet och flytta hemifrån, resa, backpacka m.m. Aktiviteten i sig och arbete tillsammans med 

andra är också av stor vikt. Arbetskamrater verkar vara viktigt för samtliga informanter vilket är 

av stor vikt även för dem inom human relationsskolan. 

Vi lever i ett mycket materiellt samhälle där dyra prylar skapar status och avundsjuka. Pengar 

värdesätts.  Pengar diskuteras i termer om att spendera och konsumera.  När Marx diskuterade 

ekonomiska kapital var detta i form av att spara för att kunna utöka pengarna och få dem att 

växa. Ett medel för att skapa mer medel. Idag spenderas pengarna på materiella ting såsom hus, 
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bilar, elektronik mm. Dyra ting utstrålar  signaler och ger en viss status vilket gör att  pengar 

eftertraktas eftersom människor vill  efterlikna andra.  Även inom en platonsk teoribildning är 

pengar viktigt. 

Enligt Platon och Aristoteles är arbetets värde lågt och målet är att tjäna ekonomiska resurser för 

att kunna uppfylla andra mål utanför arbetet. Dessa andra mål är existentiella behov och därför 

nödvändiga.  Därigenom skänker det arbetet  ett  litet  värde åtminstone.  Arbetet  är för dem av 

instrumentell  art och filosofiskt tänkande värdesätts mer.  Samtliga informanter i denna studie 

värdesätter pengar och arbetets art är därav helt ekonomisk. 

Arbetet har inom luthersk kallelselära ett högt värde, till skillnad från det inom platonsk teori. 

Enligt kallelseläran ses arbetet som Guds fortsatta skapelseverk och bygger på de tio budorden. 

Arbetet är till för att hjälpa våra medmänniskor genom goda gärningar och omsorg eller genom 

skapande åt  andra.  Ett  hårt  arbete skall  rena människan från ondo. Ingen av informanterna i 

denna studie anser att religion är ett av de huvudsakliga skälen till varför man arbetar. 

Marx menar att arbetet är till för att skapa bruksvärden åt andra, en arbetsprodukt som kan hjälpa 

människan att tillgodose sina behov. Arbetet är människans medel för självförverkligande. Marx 

menar att alienation är något som uppstår med de nya produktionssätten vilka kommer urgröpa 

arbetet  och  förfrämliga  människan  från  henne  själv.  Med  enformiga  arbetsuppgifter  och  en 

minskad kontroll menar Marx att arbetaren kommer att inta en instrumentell inställning istället. 

Taylor upptäckte ett vetenskapligt sätt för att leda och effektivisera arbetet. Detta kallas scientific 

management  eller  på  svenska  vetenskaplig  företagsledning  (Giddens,  2007).  Av  detta 

utvecklades senare det rullande bandet. Det rullande bandet innebar att en person som tidigare 

varit involverad i tillverkningen av till exempel en bil numer enbart tog hand om tillverkningen 

av ett handtag och placerade detta på dörren. Genom att specialisera arbetsuppgifterna kunde 

man arbeta snabbare och tillverka fler bilar per dag. Human-relationsskolans teoretiker såsom 

Elton Mayo och JAC Brown menar  att  denna automatisering och effektivisering har  urgröpt 

arbetet och bidragit till att arbetets värde och kärna har förlorats. Glädjen i att tillverka en stol 

och se det slutgiltiga resultatet och veta att man tillverkat någonting från grunden går förlorad i 

dagens  tillverkning  där  istället  ett  stort  antal  personer  eller  maskiner  är  inblandade  i 
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arbetsprocessen. Human-relationsskolan värdesätter arbetet högt med de sociala relationerna och 

individerna i första hand. Att arbetstagaren mår bra är viktigt för dem. Arbetet värderas högt när 

människans  sociala  behov  av  bland  annat  emotionell  trygghet,  uppskattning,  behov  av 

gemenskap  och  social  status  uppfylls  (Grenholm  1994).  Informanterna  anser  att 

arbetskamraterna samt att trivsel är viktigt på arbetsplasten. 

Inom en socioteknisk teori ses arbetet som en källa till att tillfredsställa sina behov och möjliggör 

hennes självförverkligande. Målet med arbete är enligt dessa att skapa ett utbyte för den som ger 

sin arbetskraft (Grenholm, 1994). Den arbetssökande finner det ensamt och tråkigt hemma och 

värdesätter därför arbetskamrater. 

Eriksson (1998) diskuterar bakomliggande faktorer till instrumentell inställning till  arbete och 

menar att ålder är en viktig variabel. I denna studie har informanterna bestått av unga där de 

tillfrågade hade en ålder av 19 år, 18 år, 23 år, och 23 år. Det hade varit intressant att utveckla 

studien och tillfråga äldre för att kunna jämföra variabeln ålder och  inställning till arbete. Detta 

tar jag med mig in i framtiden. 

Informanterna i denna studie har en instrumentell inställning då de anser att pengar är viktigt för 

livet i stort.  Men även andra anledningar finns till varför de tycker man ska arbeta. De anser att 

det är viktigt att ha ett arbete på grund av sociala skäl. Arbetskamrater tillfredsställer de sociala 

behoven och arbetet ger också en  högre aktivitetsnivå vilket gör att de inte behöver gå hemma, 

arbetslösa. 

Sistaårseleven vill ha ett arbete hon trivs med och anser att det är viktigare med trivsel än att 

lönen är hög. En bra lön är enbart plus menar hon. Den arbetssökande kan tänka sig att arbeta 

med i princip vad som helst eftersom han är trött på att gå arbetslös. Au-pairen trivs inte med 

arbetet  som lokalvårdare  men uppskattar  arbetet  då det  skänker  henne arbetskolleger  och en 

aktivitetsfylld  vardag.  Backpackern  är  den  av  informanterna  med  starkast  instrumentell 

inställning. För henne är arbetets enda mål att tjäna pengar. 
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5.2 Arbetslöshet 
Informanterna  tillfrågades  om  deras  erfarenhet  av  tidigare  arbeten,  detta  för  att  skapa  en 

uppfattning om vilken arbetsmoral och vana av arbete de har. Alla fyra informanter har mer eller 

mindre erfarenhet av arbete då de alla arbetat vid något tillfälle i sina liv. Sistaårseleven har 

sommarjobbat och provat på olika typer av arbeten. Den arbetssökande har sommarjobbat och 

arbetat extra under ett par dagar  i julas. Backpackern har aldrig varit arbetslös eftersom hon fick 

arbete direkt efter gymnasiet och sedan dess haft olika arbeten som överlappat varandra. Au-

pairen har vid flera kortare tillfällen varit arbetslös, efter gymnasiet och när hon först kom till 

Australien. Detta upplevde hon som plågsamt och jobbigt. Att inte ha någonting att göra när man 

inte känner någon i ett främmande land var en skrämmande upplevelse. Detta löste sig när hon 

fick arbete som barnflicka hos en familj men detta var kortvarigt och hon blev arbetslös igen. 

Under tiden för intervjun arbetade hon som städare men på sikt vill hon hitta något annat arbete. 

Nu är hon enbart  glad att  ha ett  arbete att  gå till,  med arbetskamrater och lön vilket berikar 

hennes liv i Australien avsevärt. Den arbetssökande beskriver sitt liv som tråkigt och ensamt utan 

arbete. 

Utan sysselsättning, arbetskamrater och lön är livet svårt. Som Viktoria Vähäjärvi (2002) menar 

är arbetslösheten är svår period för de flesta och en tid då många lider av psykiska besvär. Utan 

arbete är risken för psykisk sjukdom och låg självkänsla,  stor (Vähäjärvi 2002). Arbetslös är 

ingenting man vill vara under en längre period. ”Det är långtråkigt”, menar den arbetssökande. 

Till  en början efter  gymnasiet  vill  många vara lediga  och njuta  och det  är  så sistaårseleven 

beskriver sin framtid. Även den arbetssökande ville vara ledig efter sin student för att vila upp 

sig efter tre års slit  i gymnasiet.  Arbetsmoralen var och är då under denna tid inte hög, men 

ambitionen  är  att  börja  arbeta  när  hösten  kommer.  Målet  för  sistaårseleven  och  den 

arbetssökande är ett heltidsarbete. 

5.3 Backpacking 
Informanterna i  denna studie är av uppfattningen att  backpacking är en rolig och spännande 

aktivitet och en erfarenhet klart värd att ha. Au-pairen upplever på sätt och vis världen men inte 

som en backpacker. De två andra informanterna, den arbetssökande och sistaårseleven kan tänka 

sig att backpacka i framtiden. Den arbetssökande är i behov av en inkomst för att ha en möjlighet 
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att kunna resa iväg och menar att utan pengar går det inte att göra någonting. Sistaårseleven vill 

efter  studenten  först  resa  i  nöje  för  att  sedan  studera  eller  arbete  utomlands.  Hon  är  inte 

främmande inför tanken på att backpacka men är av uppfattningen att hon först måste skaffa sig 

ett arbete och börja spara pengar eftersom det kostar att resa. Backpackern älskar att resa och har 

nyss kommit tillbaka efter en femmånadersresa i Asien. Nu arbetar hon för att samla pengar och 

har redan börjat drömma och planera in för nästa resa. Arbetar gör hon i Norge, detta eftersom 

lönen är högre men också för att hon trivs bra där med arbetskollegor. Till Norge flyttade hon 

eftersom det var svårt att få arbete i Sverige. 

Då det inte finns någon litteratur eller teori på backpacking är det svårt att relatera till detta. Jag 

har därför tittat lite grann på artiklar och sökt på nätet för att hitta information om backpacking. 

Det finns en hel del artiklar om unga svenskar som drar sig till Norge för att arbeta och man 

skriver i Lo-tidningen 2010-07-28 att Norge inte har känt av den ekonomiska krisen på samma 

sätt  som Sverige  gjort  och  arbete  i  Norge  kan  vara  ett  sätt  att  behålla  sin  kompetens  och 

erfarenhet till det börjar ljusna på arbetsmarknaden igen, men om backpacking finns inte mycket. 

Enbart reseguider och handböcker. 

Goldthorpe (1971) menar  att  unga ofta tenderar  att  ha en instrumentell  inställning till  arbete 

eftersom behovet av pengar är högt. Detta speciellt i barnfamiljer. Informanterna i denna studie 

bekräftar  att  pengar  är  mycket  viktigt  eftersom  dessa  skapar  möjligheter.  Äldre  värdesätter 

istället  arbetets  sociala  egenskaper  högre,  menar  Eriksson  (1998).  Arbetslöshet  är  ingenting 

någon drömmer om och den arbetssökande beskriver sin tillvaro som tråkig och ensam utan 

arbete.  Även Au-pairen  har  upplevt  arbetslöshet  och  detta  var  enligt  henne  ett  plågsam tid. 

Vähäjärvi (2002) skriver att arbetslöshet påverkar människans psykiska välbefinnande. Att vara 

arbetslös är negativt vilket  är en mening alla informanter delar. Backpacking ses som en rolig 

grej att göra. Backpackern lever för att att resa och arbetar för att spara pengar till nästa resa. Au-

pairen är redan utomlands och upptäcker världen och arbetar som lokalvårdare. De två andra 

informanterna i studien kan tänka sig att backpacka om de bara får ett arbete och kan börja spara 

pengar först. De har en positiv syn på backpacking. 
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5.4 En vidare reflektion 
Det finns mycket forskning och teorier på området när det kommer till arbete, dess syfte och 

mening, arbetsvillkor, grupper och normer på arbetsplaster, människors syn på arbete, både när 

det gäller i Sverige och  i övriga världen. Ett område där det inte finns lika mycket forskning är 

kring backpacking och hela fenomenet med att arbeta för att samla pengar och sedan  ge sig ut på 

äventyr i världen. 

Enligt mätningar gjorda av SCB ligger ungdomsarbetslösheten på 24 % vilket betyder att alltså 

en fjärdedel av den unga befolkningen står utanför arbetsmarknaden. Detta gör att jag kritiskt 

börjar fundera över orsaken till detta. En tanke som slår mig är att av dessa unga kan många vara 

studerande  men  ändå  räknas  till  gruppen  arbetslösa  vilket  gör  att  man  får  intrycket  av  att 

situationen är värre än vad den är. Detta är enbart en spekulation och på denna fråga har jag inget 

svar. 

Angående Vähäjärvi och hennes undersökning i arbetets betydelse för vårt psykiska välmående 

tror jag att oavsett om en person arbetat en längre tid eller nyss gjort entré på arbetsmarknaden 

kommer denna att må dåligt vid att förlora arbetet och tiden därefter som följer av en mindre 

aktivitetsfylld vardag. Att inte ha en aktivitet eller ett syfte med dagen tror jag kan få vem som 

helst att må psykiskt dåligt. Jag tror att beroende på utbildning och den tid som spenderats på 

arbetsplatsen eller  inom yrket,  kommer detta  att  spela  roll  för graden av identifikation  med 

yrkesrollen vilket också påverkar hur man reagerar på tiden som arbetslös. 

Detta  kan ha att  göra med stress  och dåliga arbetsförhållandena  som människan allt  mer  på 

senare tid blivit medvetna om. Det kan vara så att arbetsförhållandena blivit värre på senare tid, 

men  min  personliga  uppfattning  är  att  de  blivit  bättre.  Vad  som  förändrats  är  människors 

medvetande  och  accepterande.  Toleransen  är  mindre  och  människor  reagerar  snabbare  och 

kräver snabbare förbättringar idag. Och, man vågar och kan diskutera arbetsförhållanden. 

En fråga jag själv funderat över är om och hur kan man utföra en undersökning om arbetets 

betydelse utan att fråga dem som arbetar? För det har jag gjort. Jag är av uppfattningen att alla 

har någon slags relation till arbete vare sig man arbetar eller är arbetslös, snart tar studenten och 

skall börja söka arbeta, eller gått i pension. Alla har arbetat, arbetar nu eller skall arbeta. Och om 
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det är  det  inte  är  lönearbete  som åsyftas,  kanske det är  frivilligarbete  eller  arbete  i  hemmet. 

Oavsett, så har alla en uppfattning och inställning till arbete vilket gör att alla kan svara. För 

framtiden tar jag med mig erfarenheter jag fått under studiens gång. Att arbetet med att hitta 

informanter till studien har varit svårt och för framtiden vill jag kunna planera detta bättre för att 

få fler intervjuer. 

Det har varit lärorikt och intressant att genomföra denna studie om arbetets betydelse. Arbetet 

betyder  mycket  för  oss  människor  och  det  är  viktigt  att  detta  arbete  är  något  vi  trivs  med 

eftersom vi kommer arbeta en mycket stor del av livet. Situationen har varit svår i Sverige den 

senaste tiden, med en orolig arbetsmarknad och en hög arbetslöshet. Detta har fått många unga 

att söka sig till Norge där arbetslösheten är lägre och fler arbeten finns. Att leva och resa kräver 

pengar. Men med ett sparkapital är backpacking ett roligt och värdefullt alternativ. Det är också 

en fantastisk aktivitet om man ännu inte kommit på vad man vill arbeta med eller studera. 

Eftersom det är viktigt att ha en sysselsättning, ett arbete, är mitt förslag till den arbetssökande 

att se sig om efter arbete i Norge där möjligheterna att få arbete är större och den ekonomiska 

ersättningen är högre. Studier är också ett alternativ vilket skapar större chanser och möjligheter 

till arbete. 

Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  ungas  uppfattning  om  arbete,  arbetslöshet  och 

backpacking. Detta anser jag vara besvarat. 
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Bilaga, Intervjuguide 

Inledande frågor
Ålder?

Kön? 

Utbildning?  
Arbetsstatus? (Arbetande, arbetslös, studerande) 
Framtidsplaner? 

Arbetets mening 
Vad betyder arbete för dig? 

Vilken mening har arbetet enligt dig? (syftet) Ekonomisk vinning, sociala behov .. ? 

Nämn några arbeten du haft? För att undersöka arbetsmoral.. 

Arbetslöshet 
Vad är arbetslöshet för dig? Vilken inställning har du till arbetslöshet?

Har du varit arbetslös? 

Hur upplevde du tiden som arbetslös? 

Backpacking 
Vilken erfarenhet har du av backpacking? 

Vad betyder backpacking för dig? 

Var har du rest någon stans? 

Varför reser du bort månadsvis? Vad är det som är så speciellt med backpacking? 

Har du arbetat eller studerat samtidigt / under tiden som du varit utomlands? 
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