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Sammanfattning	  
Syftet med denna uppsats var att utifrån Berglunds (2001) fyra idealtypiska attityder 
undersöka vilka attityder andraårselever på gymnasiet hade till sitt kommande arbetsliv, med 
samma utgångspunkt ämnade vi också att undersöka vilka attityder arbetsgivare ville se vid en 
nyrekrytering. Med attityder till arbete avsågs individens värderingar av vad som var viktigt 
med arbete. De fyra idealtypiska attityderna innefattade instrumentell-, altruistisk-, 
individualistisk-, och materialistisk attityd. Det första urvalet bestod av 103 andraårselever på 
gymnasiet fördelade över el- och energiprogram och samhällsprogram. Det andra urvalet 
bestod av 23 strategiskt valda arbetsgivare fördelade mellan både offentlig- och privat sektor. 
Resultatet av vår kvantitativa undersökning visade att den dominerande attityden bland 
eleverna var den materialistiska attityden, både som sammanhållen attityd och som 
attitydkombination. Bland arbetsgivarna visade vår kvantitativa undersökning att den attityd 
som premierades var den individualistiska attityden, en attityd som endast återfanns bland 
samhällseleverna. Undersökningen visade också att det fanns tendenser till att el- och 
energielever hade en mer instrumentell attityd än samhällselever. 
	  
Nyckelord:	  Attityd, gymnasieelever, ungdomsarbetslöshet, missmatchning, 
anställningsbarhet.	  
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Abstract	  
The purpose of this paper was to draw on Berglund's (2001) four ideal typical attitudes, to 
examine which attitudes senior students in high school had towards their future working life, 
with the same starting point we also intended to examine which attitudes employers wanted to 
see when recruiting. With attitudes towards work meaning the individuals values of what was 
important with work. The four ideal typical attitudes included instrumental-, altruistic-, 
individualistic-, and a materialistic attitude. The first sample consisted of 103 senior students 
in high school distributed over electricity- and energy programs and studies of social science 
programs. The second sample consisted of 23 strategically selected employers split between 
both the public and private sector. The results of the study was that the dominant attitude 
among the students was the materialistic attitude, both as a coherent attitude and as an attitude 
combination. Among employers, our quantitative survey showed that the preferred attitude 
was the individualistic attitude, an attitude which could only be found among the social 
science students. The study revealed that there was a tendency for electricity and energy 
students to have a more instrumental attitude than the social science students. 
	  
Keywords:	  Attitude, high school students, youth unemployment, mismatch, employability.	  



	  

	  

Förord 
 
Tack till de berörda gymnasieskolorna som gav oss möjligheten att lämna vår elevenkät till 
sina el- och energielever samt samhällselever. 

Tack till alla gymnasieelever som tog sig tid att svara på enkäten. 	  

Vi vill också tacka alla arbetsgivare som svarade på vår enkät, era svar har varit 
betydelsefulla.  

Tack till vår handledare Jonas Carlsson som har gett oss råd, stöttning och ifrågasatt våra 
idéer under hela resans gång. 
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1.	  Inledning	   

1.1	  Bakgrunden	  till	  uppsatsen	  	  
	  
Idén till denna uppsats grundade sig i författarnas gemensamma intresse för den stigande 
ungdomsarbetslösheten och vilka faktorer som påverkar den, ett ämne som båda författarna 
kom i kontakt med under sina verksamhetsförlagda studier hösten 2012. Jim genom 
bemanningsföretaget Manpower där han kom i kontakt med många ungdomar på deras väg 
mot ett arbete och Felicia genom branschorganisationen Svenskt Näringsliv som underströk 
problematiken med ungdomsarbetslösheten för sina medlemmar. Arbetsgivare premierar 
social kompetens och rätt attityder mer än utbildning när de ska anställa, en av många aktörer 
som konstaterar detta är organisationen Företagarna (företagarna.se). Attityder är med denna 
bakgrund något som i allra högsta grad påverkar ungdomsarbetslösheten och ligger därmed 
till grund för denna uppsats. 

1.2	  Ämnesbakgrund	  	  
	  
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög, vid den senaste mätningen vid SCB ligger siffran på 
28,1 procent. Trots perioder av både lågkonjunktur och högkonjunktur har 
ungdomsarbetslösheten ökat stadigt de senaste tio åren från 17,8 procent till 28,1 procent 
(scb.se). Arbetsmarknaden förändras ständigt och skriker efter ”rätt kompetens” men ändå 
visar trenderna på att unga utan arbete blir allt fler (Steedman, 2007). En intressant aspekt 
gällande ungdomsarbetslösheten är att Sverige har ett högre BNP än ett land som Tyskland 
samtidigt som Tyskland bara har en tredjedel av Sveriges ungdomsarbetslöshet 
(Ekonomifakta.se 1). 25 procent av alla rekryteringar misslyckas i Sverige på grund av brist 
på rätt kompetens (svensktnaringsliv.se 1), frågan blir således, är våra åtgärder för att minska 
ungdomsarbetslösheten felriktade? Hjälper det att slänga mer pengar på åtgärder som inte 
fungerar bra nog med internationella mått mätt? Sverige har i dagsläget en högre 
ungdomsarbetslöshet än vad snittet för EU-27 visar (Ekonomifakta.se 2). Är det dags för en 
annan typ av arbetsmarknadspolitik, att lära sig från misstagen och lyfta blicken för att spana 
på de länder som lyckas bättre? 

I SOU 2001:79 beskrivs ungdomar som en av de samhällsgrupper vars levnadsstandarder 
utvecklades mest negativt under 1990-talskrisen, det gällde framförallt ungdomarnas egen 
ekonomi och arbetsmarknadssituation. Ungdomsarbetslöshet har länge betraktas som ett stort 
problem både i vårt land och runt om i världen, vissa länder lyckas bättre med att få ut sina 
ungdomar på arbetsmarknaden än andra. Vem bär egentligen ansvaret för 
ungdomsarbetslösheten?  Är det politikerna? Föräldrarna? Samhället i stort? Konjunkturen? 
Skolan? (Ungdomsstyrelsen, 2000). Det finns många olika faktorer, i denna uppsats kommer 
skolan vara utgångspunkten eftersom skolan har en stor betydelse hos varje ung individ. 
Skolan är också något som alla går igenom och bör vara lika för alla, oavsett bakgrund. Det är 
under skolans tid vi lägger grunden till oss själva, vilka intryck och vad vi upplever under 
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skolperioden gör avtryck på vilka vi senare kommer att bli. En utmaning som skolan står inför 
enligt Ungdomsstyrelsen (2000) är att göra utbildningarna ännu mer individualiserade än vad 
de är idag så att varje elevs skickligheter och intressen kan komma fram i rampljuset och på så 
sätt stimulera elevens motivation för framtiden oavsett social bakgrund. Att ytterligare koppla 
samman det lokala näringslivet med skolverksamheten kan också stärka motivationen i 
utbildningen. 

I gymnasiet finns unga vuxna, människor som är i slutet på sin tonårsperiod och på väg in i 
vuxenlivet, denna period kännetecknas av ombytliga åsikter hos individen. Det är i denna 
period som människan har lättast att forma sitt livsmönster, samt stabilisera och komplettera 
sina ståndpunkter (Jarlbro, 1996). Ett av de mest betydande kriterierna för att ta hela klivet in 
i vuxenvärlden är att etablera sig på arbetsmarknaden, antingen som arbetstagare eller egen 
företagare (Hagström, 1999). För att lyckas innebär det att den unge vuxne måste bli 
anställningsbar eller självförsörjande (Krumboltz, Worthington & Roger, 1999). Övergången 
mellan utbildningssystemet och arbetslivet är i och med det en av de viktigaste och kanske 
svåraste passagerna i en ung människas liv. Det är nu som individen lämnar ungdomslivet för 
att etablera sig i vuxenvärlden där andra normer råder, framförallt eftersom åldersspannet på 
arbetsmarknaden är mycket större än i skolan. Denna passage för en människa, ung eller inte 
till åldern, är svårare och mer komplicerad än vad den ger sken av och inget en människa lär 
sig själv. Denna lärdom bör delvis komma utifrån, genom att den unga människan på ett 
långsamt sätt slussas fram och tillbaka mellan dessa två världar, mellan utbildningssystemet 
och arbetslivet. Det krävs en övergångsperiod för att de unga vuxna ska ha en chans att 
anpassa sig och lära sig de nya normerna i den värld de snart ska kliva in i (Arnell Gustafsson, 
1999). Normer utgör de föreskrifter som medlemmarna i ett samhälle eller i en grupp bör 
förhålla sig till. Vilka handlingar som är önskvärda, passande eller anses rätta, men normer 
innehåller också de handlingar som inte är önskvärda, de som är opassande samt till och med 
förbjudna för att accepteras i gruppen (Hogg & Vaughan, 2005). Normerna en människa 
förhåller sig till är de handlingsdirektiv som säger till varje individ hur han eller hon ska 
handla i en viss situation. Normer är det som binder samman en grupp och skapar en del av 
gruppens identitet, det kan både underlätta för medlemmarna i gruppen men normer är också 
något som kan förhindra och försvåra både mellan medlemmarna i gruppen men också mellan 
olika grupper som har olika normer (Angelöw & Jonsson, 2000). Ett exempel på när normer 
kan utgöra ett problem är när exempelvis unga vuxna som präglas av skolans normer ska möta 
människor vars normer är knutna till arbetslivet (Hagström, 1999).  

Under skolgången präglas de unga människorna av normer som består av att ett speciellt 
beteende är häftigt eller coolt, det kan till exempel vara att komma för sent till lektioner. Vad 
som gör en häftig och cool i skolan urskiljer sig sedan mot vad som anses acceptabelt och 
betydelsefullt i arbetslivet där andra normer råder. Där anses du inte alls som häftig eller cool 
om du dagligen kommer försent, det drabbar istället dina kollegor som får mer arbete att 
utföra. (Lidström, 2009).  

Passagen mellan skolvärlden och arbetslivet innebär att det är viktigt att under den gymnasiala 
utbildningen ge eleverna de rätta förutsättningarna att lära sig anpassa sig till arbetslivets 
normer, och i och med det utforma de rätta förutsättningarna för att eleverna ska bli 
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anställningsbara efter gymnasietidens slut.  Det innebär bland annat att skolan har i uppgift att 
lära eleverna vad ett arbete innebär. Vilket i sin tur är en grundläggande faktor för 
anställningsbarheten hos en ung människa, men också att lära sig om arbetsvanor och 
värderingar som präglar det arbetsliv som de unga ska ta sig in i efter avslutad 
gymnasieutbildning (Krumboltz, Worthington & Roger, 1999). I LGY (Läroplanen om 
gymnasieskolan) kap 2.4 står det att gymnasieskolor ska samverka med arbetslivet, detta 
krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalité och för elevernas vidare 
yrkesverksamhet. LGY poängterar också att samverkan med näringslivet är extra viktigt vid 
yrkesförberedande utbildningar (Skolverket.se).  

Om gymnasieeleverna förbereds på ett tillfredsställande sätt eller inte har ingen något exakt 
svar på men att arbetsmarknaden är i ständig förändring är något vi kan konstatera. Idag 
påverkas den svenska arbetsmarknaden bland annat av globaliseringen och det finns inte 
något vi kan göra för att hindra den att förändras (Steedman, 2007). Trots att vi vet att vi inte 
kan hindra den gemensamma utvecklingen försöker vi människor ändå att förklara vad som 
händer just nu med hjälp av våra gamla erfarenheter, det är i sig inte konstigt eftersom våra 
erfarenheter är det enda vi kan relatera med. Men att försöka hindra utvecklingen och önska 
att det var som förut är slöseri på energi, vi måste acceptera den utveckling vi själva skapar 
(Bard & Söderqvist, 2011). I och med det kan vi också dra slutsatserna att istället för att 
försöka anpassa arbetsmarkanden för ungdomar behöver ungdomarna lära sig att anpassa sig 
till arbetsmarknaden. Idag står ungdomar inför fler val än någonsin, dels att välja yrkesbana, 
där möjligheterna är större än någonsin. Att kunna identifiera vad som efterfrågas på 
arbetsmarknaden samt att acceptera att byta yrkesinriktning under sitt liv är bara några 
exempel. Det har uppstått en krock mellan unga och äldre i samhället och det handlar om 
ömsesidig anpassning. Att förbereda eleverna för det kommande arbetslivet innebär i högsta 
grad att lära eleverna om dessa saker (Arnell Gustafsson, 1999). 

Varför man arbetar har under människans historia förändrats, från självförsörjande till 
lönearbete, från den tunga industrin till arbete under eget ansvar, Birgitta Eriksson (1998) 
översätter i sin avhandling ett citat från Guggenberger (1988) ”Lever vi för att arbeta? Eller 
är det tvärtom? Arbetar vi för att leva? Lever vi när vi arbetar och arbetar vi kanske också 
när vi lever? Är det möjligt att förena arbete med det övriga livet och hur går livet i övrigt 
ihop med arbete, är det kanske till och med – helt eller delvis- identiskt?” Guggenberger 
frågar de frågor som vi ännu inte fått något svar på. Att våra attityder eller inställningar till 
lönearbete påverkar varför vi arbetar är något som såväl, Eriksson (1998), Berglund (2001) 
och Goldthorpe (1971) kommer fram till.   

Eriksson (1998) kommer i sin avhandling fram till att anledningen till varför man arbetar går 
att dela upp i två olika svar, dels de som bara gör de för pengarna och de som känner att de får 
en utökad personlig tillfredsställelse utöver lönen i och med sitt arbete. Vidare så kunde 
Eriksson (1998) konstatera att det fanns olika anledningar till varför man arbetade, enbart för 
lönen eller för den personliga tillfredställelsen. Det påverkas i största utsträckning av 
arbetstagarens sociala bakgrund samt dess arbetsmiljö. Hon konstaterade ett samband mellan 
låg klass och att enbart arbeta för lönen samt ett samband mellan hög klass och personlig 
tillfredsställelse. Vidare så kunde Eriksson (1998) också se ett samband mellan 
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tillfredställande arbetsmiljö och att arbeta för den personliga tillfredställselsen samt mellan 
otillfredsställande arbetsmiljö och att enbart arbeta för lönen. Oavsett om syftet med arbete är 
för personlig utveckling eller för att ha pengar i plånboken så är det något som påverkar de 
allra flesta av oss. Varför du arbetar speglar vilken attityd du har till lönearbete och vilken 
attityd du har påverkar sedan dina förutsättningar på arbetsmarknaden (Berglund 2001). 

1.3	  Syfte	  och	  Problemformulering	  	  
	  
Fler valmöjligheter, yttre påverkan från bland annat föräldrar och sociala medier är några av 
de bidragande orsaker som öppnar upp möjligheten för att ungdomar tillåts bli vuxna allt 
senare, något som kan påverka deras attityd till arbete. I vilken utsträckning 
gymnasieprogrammen upprättar och bibehåller en kontakt med näringslivet och andra 
inflytelserika personer med kunskap om arbetsmarknadsfunktioner är också faktorer som 
influerar ungdomars attityder till arbete.  

Syftet med denna uppsats är att få en utökad kunskap kring vilka attityder andraårselever på 
gymnasiet vid ett studieförberedande program samt ett yrkesförberedande program har till sitt 
kommande arbetsliv utifrån fyra idealtypiska attityder.  Med utgångspunkt i samma fyra 
idealtypiska attityder kommer vi också undersöka vilka attityder arbetsgivare önskar att se hos 
en individ vid en nyrekrytering, för att sedan jämföra elevernas attityder med arbetsgivarnas 
önskade attityder.  

Utöver det kommer vi också undersöka vilka skillnader eller likheter det eventuellt finns 
mellan andraårselever på gymnasiet, beroende på om eleverna går ett yrkesförberedande 
program eller ett studieförberedande program? Om eleverna har en hög eller låg grad av 
förberedelse inför arbetslivet? Om eleverna har sommarjobbat eller inte sommarjobbat? Om 
eleverna haft praktik eller inte haft praktik? Eller om det finns skillnader eller likheter 
beroende på elevernas könstillhörighet? 

2.	  Teoretisk	  referensram	  

2.1	  Vad	  är	  attityder?	  	  
	  
Attityder förknippas många gånger med värderingar, de hör ihop, men de bör inte blandas 
ihop. Våra attityder kan emellertid starkt påverkas av våra djupliggande värderingar, medan 
de ytligare värderingarna inte alls påverkar våra attityder lika mycket. Attityder kan också 
spegla våra personliga egenskaper, dock är våra attityder mer flexibla och ombytliga än våra 
personliga egenskaper (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Med stöd av att attityder hänger ihop 
med våra värderingar och personliga egenskaper kan vi konstatera att attityder ofta definieras 
som en beredskap att agera beteendemässigt, känslomässigt och kognitivt oavsett på vilket 
sätt vi agerar, påverkas vi av vårt habitus. Över tid har vi formats att inta en speciell hållning, 
kroppsligt såväl som mentalt, vårt habitus kan liknas med en osynlig ryggsäck som varje 
människa bär med sig. Denna ryggsäck påverkar hur vi går står och talar men påverkar också 
vad vi tänker och känner. Beroende på om du har varit med om en situation tidigare eller inte 
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kommer ditt habitus att spela en betydande roll för hur du slutligen hanterar situationen, vilket 
kan vara både på gott och på ont (Bourdieu, 1992). 

Precis som habitus är något individuellt så är människans attityder en central del av varje 
individs individualitet. Varje individs attityder styrs och påverkas av erfarenheter och 
beroende på hur många erfarenheter och vilken typ av erfarenheter individen varit med om så 
formar de individens attityder (Bohner & Wänke, 2002) utefter dessa. Vad individen har för 
erfarenheter beror på vilka kontexter hen har befunnits sig i, både inre och yttre. Exempel på 
yttre faktorer som påverkar attityderna är, demografi, politik, massmedia, teknologi, sociala 
medier, kultur, socialt arv och socioekonomisk bakgrund (Jacobsen & Thorsvik, 2005). Inre 
faktorer som påverkar våra attityder kan vara sinnesställning, humör samt tankeinställning 
(positiv/negativ) (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Kaufmann och Kaufmann (2010) beskriver attitydens tre ansikten i ABC-modellen. A står för 
affekt (känslor), B för beteende och C för kognition.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Den kognitiva komponenten påvisar åsikt, förväntningar samt tankeinnehåll som 
tillsammans identifierar en attityd. Den kognitiva komponenten kan både innehålla riktiga 
och felaktiga tankar. Relaterat till arbete handlar den kognitiva komponenten om de tankar 
en person har kring arbetes betydelse eller meningsfullhet (Kaufmann & Kaufmann, 
2010). 

 
- Den emotionella komponenten handlar om känslor, till exempel uttryck för sympati- och 

antipatireaktioner för andra. Relaterat till arbete handlar den emotionella komponenten om 
en person tycker om sitt arbete, samt hur mycket en person tycker om sitt arbete 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Känslomässigt och värderande 
komponent.(Vad du känner) 

Kognitiv komponent.(Vad du 
tror) 

Handlingskomponent.(Hur du 
är benägen att handla) 

Figur 1. ABC-modellen av Kaufmann & Kaufmann, (2010) Egen modifiering  

Handlingskomponent.(Hur 
du bestämmer dig för att 
handla) 

ABC-modellen 
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- Handlingskomponenten styr hur en person handlar i olika situationer. Beroende på 

situationen hamnar personen i olika handlingsberedskaper. Relaterat till arbete berör 
handlingskomponenten personens intentioner kring arbetet, till exempel ”jag tror jag 
slutar”. Det finns dock två olika delar av handlingskomponenten, en del som handlar 
oberoende av de känslomässiga och kognitiva komponenterna, samt en del som handlar 
beroende av de känslomässiga och kognitiva komponenter (Kaufmann & Kaufmann, 
2010). 

 

ABC-modellen ger en bild av komplexiteten och de möjliga sambanden mellan attityder och 
beteende. Emellertid kan vi ha attityder där vi döljer de känslomässiga eller kognitiva 
komponenterna (alternativt båda) för att endast följa handlingskomponenten. Det vill säga vi 
handlar enbart med hjärnan utan att följa våra intentioner.  Det innebär med andra ord att våra 
attityder inte alltid hänger samman med vårt beteende (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

2.2	  Våra	  attityder	  påverkas	  av	  olika	  faktorer	   
	  
Något som skiljer människor från andra djur är människans distanseringsförmåga, människan 
kan se sig själv som ett subjektivt objekt. Denna distansering till sig själv är något som är 
individuellt, det vill säga hur mycket människan kan distansera sig till sig själv skiljer sig från 
person till person och handlar om personens rollövertagande. Människan är social och kräver 
socialt umgänge, i övrigt är människan en skapande varelse, bland annat genom att vara 
reflekterande. Det välutvecklade språket är ytterligare något som gör människan unik, det är 
språket som gör att människan upplever att de lever i en symbolisk värld där hen kan ha 
distans till de objekt som hen omges av och omger sig med. Även fast människan framställs 
som en självständig individ är det viktigt att påminna sig om att vi alltid underkastar oss de 
sociala och materiella villkor som vi själva skapat. Människan är inte fri, den är bunden till 
villkor som andra människor ställer (Berg, 2007). Ett exempel är vår relation till vår 
könstillhörighet, vad som skiljer mannen från kvinnan är många gånger socialt konstruerat, 
något som vi själva skapat och byggt. Det är vi som till största del bestämt vad som anses 
”manligt” och ”kvinnligt”, en vanlig föreställning som till stor del är socialt konstruerad är att 
kvinnor är bättre på omhändertagande av andra människor än vad män är (Thurén & 
Sundman, 1997).  

Människan är vanedjur, vilket innebär att många har svårt för förändringar, detta är också ett 
faktum i arbetslivet. Människor drar sig ofta för förändringar och upplever ofta förändringar 
som något besvärligt (Jacobsen & Thorsvik, 2005), eftersom vi alltid refererar och drar 
paralleller med våra erfarenheter, vårt habitus. Det är människans habitus som konstruerar 
världen samtidigt som världen konstruerar habituset, vår sociala omgivning är skapad av oss 
själva samtidigt som vår sociala omgivning alstrar individen (Bourdieu & Wacquant, 1992). 
Den franske sociologen André Gorz (1982) hävdar att det finns olika faktorer som attraherar 
människor till att utföra olika åtaganden, och dessa är något som kontinuerligt förändras. Gorz 
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skriver att unga ofta ger sig in i yrkeslivet med förhoppningen att lyckas få ett arbete som är 
”intressant”, där de kan lägga merparten av sin energi. Pengarna är inte det väsentliga, men 
när de unga människorna inte får ett intressant arbete så tynar också denna förhoppning bort 
och arbete blir något som utförs för brödfödan. Det enda som begärs av arbetet då blir att det 
ska generera pengar, tankarna på att arbete ska ge något annat överges. Attityden till arbetet 
styrs också av vad du tvingats till och vad du hållts ifrån, med andra ord av dina erfarenheter 
(Gorz, 1982). 

Eriksson (1998) tar upp anledningen till varför man arbetar i sin avhandling. Anledningarna 
menar hon, går att dela upp i två olika skäl, det finns de som enbart arbetar för pengarna och 
sen finns de som känner att arbetet ger en utökad personlig tillfredsställelse. Varför människor 
arbetar påverkades enligt Eriksson (1998) i största utsträckning av arbetstagarens sociala 
bakgrund samt dess arbetsmiljö. Hon konstaterar ett samband mellan låg klass och att enbart 
arbeta för lönen samt ett samband mellan hög klass och personlig tillfredsställelse. 
Enligt Berglunds (2001) idealtypiska attityder så skulle en människa som enbart arbetar för 
lönen klassas ha en instrumentell attityd till arbete. Medan en person som arbetar för personlig 
tillfredställelse klassas ha en individualistisk attityd till arbete. Theandersson (2000) likt 
Eriksson behandlar också instrumentell attityd och understryker att en sådan attityd är mer 
vanlig förekommande bland män, lågutbildade och industriarbetare. 

Stevens (2007) tog fram en modell som förklarade vad som påverkade lärarnas agerande i 
undervisningen. Modellen består av fyra skikt, det yttersta skiktet som utgör ramen består av 
politikska beslut och den socioekonomiska strukturen för området läraren undervisar i. Det är 
de politiska besluten om den nationella läroplanen som läraren måste anpassa sig till i 
samband som hen måste anpassa sin undervisning till hur arbetsmarknaden ser ut, vad 
efterfrågas? Läraren måste också anpassa sin undervisning utefter de ekonomiska resurserna 
som skolan har. Innanför den yttersta ramen finns en innerram, som innefattar skolans 
karaktär, den består av skolans inriktning samt social sammansättning av individer och 
skolans uppföljningssystem. Innanför innerramen finns två ramar till, den tredje utifrån sett 
består av skolans proximala processer, det vill säga hur ser relationen ut mellan lärare-elev, 
elev-lärare och lärare-förälder/vårdnadshavare? Sist men inte minst vad som påverkar läraren 
är lärarens egna mentala referensramar, som förutfattade meningar, uppfattningar, attityder, 
värderingar, normer och kunskaper. Det är först efter att läraren har agerat utefter alla dessa 
ramar som den ”rätt anpassade” läraren undervisar sina elever, se figur 2. 
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Figur 2. Embedded context model (Stevens, 2007) Egen modifiering 
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Politisk/socioekonomisk	  kontext	  
1. National	  läroplan	  och	  utvärderings	  standarder	  
2. Nivå	  på	  socioekonomisk	  utsatthet	  i	  området	  (kommunen)	  
3. Förväntningarna	  från	  arbetsmarknaden	  och	  högre	  utbildning	  
4. Skolans	  resurser	  

Skolans	  karaktär	  
14. Skolans	  elever/lärare	  samt	  kultur	  och	  ämnesavdelning	  
15. Uppföljningssystem	  
16. Social	  sammansättning	  av	  skolan	  

Proximala	  skolprocesser	  
11. Lärare-‐elev	  interaktion	  
12. Lärare-‐lärare	  interaktion	  
13. Lärare-‐förälder/vårdnadstagare	  interaktion	  

	  
Lärarens	  mentala	  referensramar	  
5. Förutfattade	  meningar	  
6. Uppfattningar	  
7. Attityder	  
8. Värderingar	  
9. Normer	  
10. Kunskap	  

Elevens	  mentala	  referensramar	  
17. Förutfattade	  meningar	  
18. Uppfattningar	  
19. Attityder	  
20. Värderingar	  
21. Normer	  
22. Kunskap	  
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Den ursprungliga ”embedded context model” illustrerade vilka yttre faktorer en lärare 
påverkas av när de skapar sina mentala referensramar. För att kunna använda oss av modellen 
i vår uppsats modifierade vi om den så istället för lärarens mentala referensramar i den 
streckade rutan satte vi in elevens mentala referensramar. Under proximala skolprocesser 
ersattes lärare-lärare interaktioner med elev-elev interaktioner samt lärare-
förälder/vårdnadshavare interaktion med elev-förälder/vårdnadshavare interaktion. Det är 
dessa referensramar som påverkar elevernas mentala referensramar som attityder, 
uppfattningar och värderingar till deras kommande arbetsliv.  

2.3	  Olika	  typer	  av	  attityder	  till	  arbete	  

2.3.1	  Instrumentell	  attityd	  
	  
Med en instrumentell attityd till arbete ses arbete som ett instrument för överlevnad. Arbetet 
värderar du som ett sätt att införskaffa nödvändiga medel och resurser för att klara av de 
sociala system och den sociala konstruktion vi har idag, som boende, arbete och familj. Håller 
du en instrumentell attityd till arbete så hade du som individ inte uppskattat ett arbete om du 
inte faktiskt behövt pengarna för din överlevnad. Arbetet har också en underordnad roll i ens 
liv (Berglund, 2001). Exempel på någon som har en instrumentell attityd till arbete är en 
person som hade slutat arbeta om hen kunnat, som inte vill identifiera sig med sitt arbete och 
som inte känner ett ansvarstagande, varken mot sin arbetsplats eller sin arbetsgivare. 
 

2.3.2	  Altruistisk	  attityd	  
	  
En altruistisk attityd innebär att en individ gärna ser arbetet som något ”nyttigt”, att arbetet är 
väsentligt, då det hjälper andra människor. En altruistisk attityd kan innebära både 
samhällsnytta som till exempel arbete inom omsorg samt att vara en god arbetskollega eller 
lagspelare på arbetsplatsen. Om du har en altruistisk attityd till arbete tar du ett stort ansvar 
för såväl sin arbetsplats men framförallt för dina kollegor (Berglund, 2001). Med en altruistisk 
attityd arbetar du gärna med att hjälpa andra människor men det kan också handla om att du 
tycker det är viktigt att ställa upp för dina medarbetare, exempelvis genom att byta arbetspass 
eller hjälpa en kollega om hen har det stressigt. 
 

2.3.3	  Individualistisk	  attityd	  
	  
Med en individualistisk attityd till arbete innebär det att du ser arbetet som något 
betydelsefullt i ditt liv. Det finns en drivkraft bakom arbetet, du vill att det ska leda till 
personlig utveckling. Individen med en individualistisk attityd till arbete värdesätter att arbeta 
med hög autonomi och i stor utsträckning själv kunna bestämma över sina arbetstider, med 
det föder även att hen gillar att ta ansvar. Individen som arbetar med en individualistisk attityd 
har ofta svårt att dra gränserna mellan sitt arbetsliv och sitt privatliv (Berglund, 2001). 
Exempelvis så är det ofta en person som tar egna initiativ och arbetar självständigt men som 
också värderar flexibla arbetstider och ett fritt arbete.  
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2.3.4	  Materialistisk	  attityd	  
	  
Motivationskraften hos en person som har en materialistisk attityd till arbete kommer från 
strävan mot hög inkomst och tydliga karriärstegar. Materialistisk attityd kan liknas med det 
byråkratiska förhållningssättet där arbetet är en viktig aspekt av livet och där arbetet konstant 
har tydliga karriärvägar som innebär ökad inkomst, mer berikade arbetsuppgifter och växande 
social prestige. Plikt mot sin arbetsplats är ett annat förhållningssätt som individen håller om 
den har en materialistisk attityd (Berglund, 2001). Exempel på personer som har en 
materialistisk attityd till arbete är ofta personer som kan se sig själv arbeta sig uppåt, långsamt 
men på ett tydligt sätt öka i både position och lön. Du värderar lönen högst, och tar hellre 
arbetsuppgifter du känner dig mindre tillfreds med om din position och lön ökar. 
 
Dessa fyra idealtypiska attityder sammanställs i tabell 1, och förklaras utifrån fyra faktorer, 
karriär, lön, målrationell- och värderationell handling. Målrationell och värderationell är olika 
handlingsparametrar som hjälper till att förklara attityderna och kommer ursprungligen från 
Weber (1976) som menade att varje individs handling grundar sig i en medveten avsikt som 
antingen styrs av ett mål eller en värdering. De attityder som ligger under målrationellt 
handlande är individualistisk och instrumentell, vad som skiljer dem åt är om de arbetar för 
lönen eller för karriären. Under värderationellt handlande ligger materialistisk- och altruistisk 
attityd, även här är det lönen och karriären som skiljer dem åt (Berglund, 2001). Exempelvis 
materialistisk attityd skulle kunna vara både värderationell och målrationell. Vad som avgör 
det, är ifall den höga lönen och karriären som symboliserar den materialistiska attityden är 
målet eller värdet i sig. Är det målet, värderar du exempelvis vad du kan göra för pengarna. 
Är det värdet, lägger du vikt vid att ha pengarna (Berglund, 2001). 
 
De fyra idealtypiska attityderna i förhållande till målrationalitet eller värderationalitet 
Handlingstyp/ 
Handlingsmål 

 
Målrationell 

 
Värderationell 

 
Karriär 

 
Individualistisk attityd 

 
Materialistisk attityd 

 
Lön 

 
Instrumentell attityd 

 
Altruistisk attityd 

 
Tabell 1. De fyra idealtypiska attityderna i förhållande till målrationalitet eller 
värderationalitet (Berglund, 2001). 

2.4	  Skolans	  påverkan	  på	  elevernas	  attityder	  till	  arbete	  
	  
Krumboltz, Worthington & Roger (1999) trycker på skolans och yrkesvägledarnas viktiga roll 
för ungdomar i deras resa mot anställningsbarheten. De anser att samhället inte har förstått 
vikten av att lära ungdomar redan under dess skolgång om arbetsvanor och värderingar som 
en arbetstagare bör vara medveten om. Arnell Gustafsson (1999) pekar på att det är viktigt att 
belysa för ungdomarna att det finns en skillnad mellan ”skolvärlden” och ”arbetsvärlden” 
samt lära ungdomarna hur de förbereder sig och hanterar dessa nya värderingar och normer. 
Hon pekar på att den största skillnaden faktiskt är omgivningens ålder, i skolan befinner sig 
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ungdomarna i en homogen åldersomgivning medan de i de flesta fall kommer att befinna sig i 
en heterogen ålderomgivning den dagen de äntrar arbetsmarknaden. För att skolan ska lyckas 
med denna övergång mellan ”skolvärlden” och ”arbetsvärlden” menar Krumboltz, 
Worthington & Roger (1999) att det enda sättet för att lyckas är om skolan och arbetsgivare 
börjar samarbeta. Målet med det är att steget mellan skolan och arbetslivet ska bli kortare och 
de unga arbetstagarna ska vara en bättre resurs för företagen att anställa. Studie och 
yrkesvägledarna bör ha en bättre kontakt med framförallt det lokala näringslivet samt hålla sig 
ajour med arbetsmarknadens utveckling. Ungdomar som är bättre förbereda inför arbetslivet 
är inte enbart en bättre resurs för arbetsgivarna utan ger också den unga arbetstagaren en 
större tillfredställelse, han eller hon kommer på ett lättare sätt känna sig bekväm med tillvaron 
i det nya livet som arbetstagare.  

Att motivera och engagera ungdomar är svårt, men att motivera dem till de oattraktiva yrkena 
är svårare. Oavsett så handlar det om att ungdomar måste hitta motivationen för något 
speciellt, det är först då som individen kan motivera sina studier. Vad som har visat sig vara 
mest effektivt för motivationen bland unga är att öka kontakten med arbetsmarknaden under 
skolgången. Det är när ungdomarna kommer i kontakt med arbetsmarknaden och 
arbetsgivarna som de först förstår vikten av vad de läser och de kan börja sätta in sina 
teoretiska kunskaper i verkligenheten (Taylor & Servage, 2012). Gymnasieutbildningen kan 
ses i två olika system, det arbetslivsförankrade systemet (yrkesförberedande utbildning) samt 
det skolförankrade systemet (studieförberedande utbildning).  

3.	  Metod	  	  
	  

Från metodkapitlet kommer vi endast att benämna andraårseleverna på gymnasiet som 
elever/eleverna, till exempel ”majoriteten av eleverna hade en materialistisk attityd…”. Om vi 
specificerar vilket utbildningsprogram de tillhör benämner vi programmet och eleverna, till 
exempel ”El- och energieleverna hade en instrumentell attityd…”. 

Vi vill förtydliga att när vi skriver exempelvis ”den sammanhållna materialistiska attityden 
bland eleverna” så avser vi enbart den sammanhållna materialistiska attityden. När vi skriver 
exempelvis ”den materialistiska attityden dominerande bland eleverna...” så avser vi både den 
sammanhållna materialistiska attityden samt de kombinationsattityder där den materialistiska 
attityden ingår. 

3.1	  Urval	  
	  
Undersökningen bestod av två olika urval, det första urvalet bestod av 103 elever på 
gymnasiet som antingen gick el- och energiprogrammet (yrkesförberedande) eller 
samhällsprogrammet (studieförberedande).  Eleverna var 17-18 år gamla med undantag för 
eventuella elever som börjat skolan tidigare eller gått om en årskurs. 59 elever var killar och 
43 elever var tjejer. Eleverna representerade totalt fyra olika gymnasieskolor fördelade över 
södra Halland. Gymnasieskolorna innefattade två offentliga aktörer och två privata aktörer. 
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Det andra urvalet bestod av arbetsgivare, privata och offentliga aktörer på arbetsmarknaden i 
Hallands län. Samtliga tillfrågade arbetsgivare hade ett personalansvar. Arbetsgivarna 
representerade både den offentliga sektorn samt den privata sektorn. Vårt huvudsakliga mål 
med detta urval var att täcka in en så stor del av arbetsmarknaden som möjligt, därför valde vi 
själva ut dessa aktörer på ett strategiskt sätt (Ejlertsson 2005). Vi har inte tagit hänsyn till 
arbetsgivarens ålder, kön eller erfarenheter i denna uppsats. Vi är också medvetna om att en 
arbetsgivare i undersökningen kan representeras av den enskilda personens syn på vilka 
attityder organisationen söker och inte organisationen som helhet. Båda urvalen var av 
klusterurvalstyp. Varför vi valde att ha två urval (eleverna var vårt första urval) var för att vi 
konstaterade att nyttan med uppsatsen inte existerade utan att belysa vilken attityd 
arbetsgivarna önskade vid en nyrekrytering. Utan denna undersökning existerade inget 
organisatoriskt perspektiv och den eventuella nyttan med uppsatsen riskerade att gå förlorad.  

Vi valde att begränsa oss till gymnasieskolor i Hallands län på grund av det var mer praktiskt 
av geografiska skäl. Motiveringen av gymnasieskolornas urval grundades på premisserna att 
skolorna hade andraårselever som gick ett el- och energiprogram eller ett samhällsprogram. 
Vi valde att använda oss av både studieförberedande och yrkesförberedande program för att i 
undersökningen kunna se eventuella skillnader eller likheter mellan de två 
utbildningsprogrammen. Varför vi valde att enbart använda oss av andraårselever i 
undersökningen berodde på att vi tyckte det var intressant att använda de elever som var i 
mitten av sin gymnasietid. Det gav oss en god insikt i vad eleverna varit med om. Varför vi 
valde att inte använda varken förstaårseleverna eller tredjeårseleverna berodde på att vi ansåg 
att förstaårseleverna inte hade hunnit ta del av vad skolan erbjöd dem under utbildnigen i 
tillräcklig utsträckning. Med tredjeårseleverna ansåg vi att vi skulle vara för sent ute eftersom 
det skulle bli oklart när under gymnasieutbildningen tredjeårseleverna varit med om de olika 
momenten som enkäten efterfrågade. Ytterligare en faktor på varför inte valde 
tredjeårseleverna var för att många av dem var otillgängliga på grund av förlagd praktik.  
 
Vårt mål med undersökningen var också att den skulle vara proaktiv, det vill säga att 
resultatet skulle ge de olika programmen, skolorna och skolväsendet en utgångspunkt att 
arbeta vidare ifrån.  

3.1.1	  Bortfall	  
	  
Vi skickade ut enkäten till 103 elever, och fick 103 svar, det vill säga vi hade en 100% 
svarsfrekvens och inget externt bortfall. Av dessa hade vi ett internt bortfall gällande fråga 1, 
”kön” på 1 %. Gällande fråga 4-10,”förberedelser inför arbetslivet” var det interna bortfallet 
på 4 %. Till sist hade vi ett internt bortfall på fråga 11, gällande ”elevens attityder” på 12 %.	  	  

3.1.2	  Bortfallsanalys	  
	  
När vi hade utformat vår elevenkät så märkte vi att det fanns ett moment som skulle kunna 
feltolkas av respondenterna. I avsnittet ”elevens attityder”(fråga 11) så hade vi bett eleverna 
att rangordna åtta påståenden från 1 till 8 där 1 representerade det påståendet som eleven 
tyckte var viktigast och 8 representerade det påståendet som eleven tyckte var minst viktigast 
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i det kommande arbetslivet. Vi insåg innan vi skickade ut enkäterna att eleverna skulle kunna 
identifiera frågorna med deras numrering och att detta skulle påverka deras rangordning.  
 
Till exempel: 
1. För mig är ett arbete bara ett medel att kunna göra vad jag vill på fritiden 	  	  

2. Jag tycker det är viktigast att jag får arbeta självständigt på arbetet 
	  

	  	  
 
Vår ursprungliga idé med enkäten var att eleverna i rutan till höger skulle värdera påståendet 
från 1-8. Tyckte de att påstående nummer 2 var nummer 6 i deras rangordning skulle de 
skriva 6 i kolumnen jämte. Det vi insåg var att om eleverna tyckte att påstående nummer 2 var 
det viktigaste för dem så skulle de kunna skriva 2 i rutan högst upp om de tolkade det som att 
det var frågans identitet som skulle placeras på rangordningen. Detta upptäckte vi precis innan 
vi skulle dela ut enkäten till de första respondenterna, därför var vi oerhört noggranna med att 
uppmärksamma respondenterna om hur uppgiften skulle fyllas i. Med det menar vi självfallet 
inte att vi påverkade respondenterna i vilken följd de skulle svara. Till de respondenter som vi 
inte besökte personligen för att dela ut enkäten gick vi noggrant igenom hur den 11:e frågan 
med läraren som skulle dela ut enkäten 

3.2	  Mätinstrument	  	  
	  
Vi har genomgående i denna uppsats använt oss av kvantitativ metod. Undersökningen bestod 
av två enkäter, en elevenkät och en arbetsgivarenkät.  

Elevenkätens utformande bestod av 11 stycken frågor. De första tre frågorna belyser ”kön”, 
”har sommarjobbat” och ”vill sommarjobba”. Fråga 4-10 bestod av Ja/Nej svar med fokus på 
vad eleverna hade haft för förberedelse till arbetslivet anordnad från utbildningen. Den 11:e 
frågan belyste elevens attityder och bestod av åtta stycken påståenden om vad som var viktigt 
för eleven i det kommande arbetslivet. Frågan gick ut på att rangordna dessa åtta olika 
påståenden från 1 till 8 där 1 representerade det påstående som eleven tyckte var viktigast och 
8 representerade det påstående som eleven tyckte var minst viktigast. 

Arbetsgivarenkäten bestod av en uppgift som gick ut på att välja ut de fem av de 12 
påståendena som handlade om olika attitydpreferenser som hen tyckte var viktigast när hen 
skulle anställa en ny person till sin verksamhet. I enkäten skulle de rangordna dessa fem 
viktigaste påståendena från 1-5.  

För enkäterna i fullt utförande, se bilaga 1 för elevenkäten och bilaga 2 för 
arbetsgivarenkäten. 

Inspiration till frågorna hämtade vi delvis från Topp och Johansson (2005) i deras uppsats 
som liksom vi har tolkat och omformulerat frågor utifrån Berglund (2001) som identifierar 
fyra teoretiska idealtypiska attityder med olika påståenden. Altruistisk attityd definierar 
Berglund (2001) med påståendet ”ett arbete där man kan hjälpa andra människor”, 
materialistisk attityd med ”ett arbete med hög inkomst och goda karriärmöjligheter”. 
Instrumentell attityd definieras med påståendet ”ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar-inget 
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mer” och individualistisk med påståendet ”ett arbete där man får arbeta självständigt”. Dessa 
fyra teoretiska idealtypiska attityder och de tillhörande frågor som mäter dessa attityder är vad 
vi utgick ifrån när vi sedan själva tolkade och konstruerade de påståenden som återfinns i 
elevernas enkät samt de påståenden som återfinns i arbetsgivarnas enkät. 

Vi valde att göra elevenkäten kort med frågor som endast berörde vårt undersökningsområde. 
Argumenten för en kort enkät var att det skulle bli lättare att få komma ut till de olika 
skolorna och dela ut enkäten eftersom den gick snabbt att besvara. Något som alla skolor 
visade sig ha gemensamt var att de hade ett tidspressat schema under vårterminen, det var 
svårt att komma fram till rätt lärare och argumentera om varför det var viktigt att deras elever 
medverkade i vår undersökning. Att enkäten var kort och koncist hjälpte oss att få ett större 
urval. 

Arbetsgivarenkäten utformades också med tanke på att även arbetsgivarna ofta är upptagna 
människor som har lite tid över. Vi drog slutsatsen att om enkäten var kort och lättförståelig 
skulle det bli lättare att få dem att besvara den och urvalet skulle bli större.  

3.3	  Enkätutdelning	  
 
Vi delade totalt ut enkäten till sex stycken klasser, varav tre el- och energiklasser och tre 
samhällsklasser. I fyra av sex klasser besökte vi personligen eleverna för att dela ut och samla 
in enkäten. Till en klass mailade vi enkäten till läraren som själv skrev ut den och delade ut 
samt samlade in den. Till en klass lämnade vi personligen enkäten till ansvarig lärare som i 
sin tur delade ut den och skickade tillbaka dem till oss. Vi säkerställde att samtliga elever 
även fick ett tillhörande missivbrev till enkäten.  

Varför enkätutdelningen till eleverna skedde på olika sätt var för att vi anpassade oss till 
lärarnas önskemål hur det skulle gå till, ville lärarna att vi kom till klassen gjorde vi det. Ville 
de att vi mailade enkäten uppfyllde vi det önskemålet, allt för att vi skulle underlätta för dem 
så mycket som möjligt och för att vårt urval skulle bli så stort som möjligt. Självklart fanns 
det en möjlighet att enkäten besvarades på olika sätt beroende på om vi var där personligen 
eller ej. Det kan ha dykt upp frågor hos respondenterna som de inte gjorde sig besvär att få 
besvarade när vi inte var på plats. Det kan hända att vårt interna bortfall hade varit mindre om 
vi varit på plats hos alla elever. Dock tog vi den risken eftersom vi ville vara lärarna till lags 
men var samtidigt tydlig med att om det skulle det uppstå oklarheter kring enkäten så kunde 
de självfallet ta kontakt med oss via de bifogade kontaktuppgifterna som innefattade mail och 
telefonnummer. 

Gällande enkäten till arbetsgivarna använde vi oss av två sätt för att få dem att besvara 
enkäten.  De arbetsgivare som hade möjlighet träffade vi personligen och bad dem besvara vår 
enkät, då kunde vi också ta med den besvarade enkäten direkt. Andra arbetsgivare ringde vi 
för att fråga om de kunde tänka sig att medverka i vår undersökning, om de svarade ja så 
mejlade vi enkäten till dem och de mailade tillbaka svaret till oss. Samtliga arbetsgivare fick 
även ett tillhörande missivbrev till enkäten. Vi var även medvetna om att det fanns en ökad 
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risk att arbetsgivarna som besvarade enkäten via mejl kunde missuppfatta den eftersom vi inte 
fanns direkt tillgängliga för att besvara eventuella frågetecken.  

3.4	  Analysmetod	  
	   	  
För att analysera det empiriska materialet vi samlat in från både elever och arbetsgivare 
använde vi oss av analysprogrammet SPSS. Vi matade in materialet i två olika databaser, en 
”elevdatabas” och en ”arbetsgivardatabas”. Testerna vi använde oss av var frekvenstabeller 
och korstabeller som visas i form av tabeller och figurer i vårt resultat. 
 
Arbetsgivarna fick välja ut 5 av 12 stycken påståenden som de sedan skulle rangordna från 
#1-5, där #1 var viktigast, #2 var näst viktigast och så vidare.  
Påstående A, C och H tillhörde den materialistiska attityden. Påstående B, G och J tillhörde 
den altruistiska attityden. Påstående D, F och I tillhörde den instrumentella attityden. 
Påstående E, K och L tillhörde den individualistiska attityden. 
 
Vi gjorde därefter tabeller som preciserade vad för slags attiydkombinationer arbetsgivarna 
eftersökte. En tabell belyste hur många av tre möjliga påståenden knutna till en attityd som 
arbetsgivarna hade tagit med på sin topp fem lista. Den andra tabellen visade i vilken 
ordningsföljd som arbetsgivarna hade placerat sina påståenden. 
 
Eleverna fick svara på sju stycken frågor angående vilka aktiviteter/åtgärder som deras 
utbildningsprogram tillhandahåller eleverna inför det kommande arbetslivet (se fråga 4-10 i 
bilaga 1) vi valde att utesluta fråga 10 som handlade om eleverna bedrivit UF-företag1 eller 
inte, men då endast en elev gjort detta var resultatet irrelevant och vi valde därför att stryka 
frågan. Det innebär att vi skapade ett index på fråga 4-9. Indexet utgjorde elevernas 
förberedelser inför det kommande arbetslivet.  

Vi delade därefter in eleverna i hög eller låg grad av förberedelser genom att sätta ett värde på 
om de svarat ”ja”(1 poäng) på exempelvis påståendet ”har praktiserat” eller ”nej”(0 poäng) 
om de svarat ”har inte haft praktik”. Detta gjorde vi på frågorna 4-9. Ju fler poäng eleven 
hade i indexet, desto fler olika typer av förberedelser inför arbetslivet hade eleven haft hittills 
under sin gymnasietid. Vi vill förtydliga att vi inte mätt hur många gånger eleven haft en typ 
av förberedelse utan endast att de någon gång under sin utbildning haft det eller inte haft det. 
Vi förtydligar också att det är eleven som svarat, vilket innebär att om vi frågat lärarna hade 
vi kunnat få ett annat svar. För att avgöra om eleverna hade hög eller låg grad av förberedelse 
inför arbetslivet valde vi att benämna de elever som fick 4 poäng eller mer i indexet som att 
de haft hög grad av förberedelse, och eleverna som svarat 3 poäng eller mindre som att de haft 
låg grad av förberedelse. 

 
Vi analyserade de svar vi samlat in från eleverna utifrån Berglunds (2001) fyra olika 
idealtypiska attityder till arbete. Altruistisk-, instrumentell-, materialistisk- och en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  UF-‐företag	  är	  en	  kurs	  på	  gymnasiet	  som	  pågår	  under	  ett	  år	  där	  elever	  i	  grupper	  får	  lära	  sig	  att	  starta	  egna	  
företag.	  
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individualistisk attityd till arbete. Fråga 11 i elevenkäten, (se bilaga 1) för att mäta elevernas 
attityd till arbete bestod av att inbördes rangordna åtta olika påståenden. Varje attityd var 
kopplad till två av de åtta påståendena, ju högre ett påstående placerades i den inbördes 
rangordningen desto viktigare var detta påstående för respondenten. Eftersom att påståendena 
var kopplade till en attityd så gav rangordningen oss ett svar på hur pass primär en viss attityd 
(till arbete) var för respondenten. 
 
Påstående 1 & 5 tillhörde den instrumentella attityden, 2 & 6 tillhörde den individualistiska 
attityden, 3 & 8 den materialistiska attityden och 4 & 7 den altruistiska attityden. 
 
Så här kunde en ifylld enkät från en elev se ut.  
 

1. För mig är ett arbete bara ett medel att kunna göra vad jag vill på fritiden 
2. Jag tycker det är viktigast att jag får arbeta självständigt på arbetet 
3. Jag tycker att hög lön är det viktigaste med ett arbete 
4. Jag tycker det är viktigast att arbetet är nyttigt för samhället 
5. För mig är ett arbete endast ett sätt att tjäna pengar 
6. Jag tycker det är viktigast att jag kan styra mina egna arbetstider 
7. Jag tycker det är viktigast att arbetet innebär att hjälpa andra människor 
8. Jag tycker att karriärmöjligheter är det viktigaste med ett arbete  

 
Vi använde rangordningen i enkäten för att ge eleverna en poängskala i SPSS. Maximalt så 
fanns det då 36 poäng att fördela beroende på hur eleven hade rangordnat påståendena.   
 
I exemplet ovan så svarade eleven att karriärmöjligheter och hög lön var de två viktigaste 
påståendena för eleven. Båda dessa är kopplade till en materialistisk attityd.  Desto högre en 
elev placerade ett påstående, desto lägre poäng fick det påståendet. #1 i rangordningen var 
lika med 1 poäng. #2 var lika med 2 poäng, och så vidare. Eleven fick då i exemplet ovan 1 
poäng för hög lön påståendet och 2 poäng för karriärmöjligheter, vilket gav eleven 3 poäng 
för den materialistiska attityden. Exemplet visar sedan att eleven satte 3 och 4 poäng för den 
instrumentella attityden, sedan 5 och 6 poäng för den individualistiska attityden och till sist 7 
och 8 poäng för den altruistiska attityden. 
 
Således kunde vi utläsa följande poängfördelning för eleven: 
Materialistisk = 3 poäng 
Instrumentell = 7 poäng 
Individualistisk = 11 poäng 
Altruistisk = 15 poäng 
 
Vi satte en gräns för när eleverna hade en sammanhållen attityd, en tvåkombinationsattityd, en 
trekombinationsattityd eller en fyrkombinationsattityd, detta valde vi att kalla våra 
kodningsregler som följer; 
 

4 
6 
1 
7 
3 
5 
8 
2 
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• Ifall en elev hade mellan 3 och 5 poäng på en specifik attityd så kodade vi det som en 
sammanhållen attityd. 

• Ifall en elev hade två attityder som hade poäng mellan 6 och 9 så kodade vi det som en 
tvåkombinationsattityd. 

• Ifall en elev hade tre attityder som hade poäng mellan 6 och 9 så kodade vi det som en 
trekombinationsattityd. 

• Ifall en elev hade fyra attityder där alla fyra attityder hade 9 poäng så kodade vi det som 
en fyrkombinationsattityd. 

 
• Ifall en elev hade 10 poäng eller mer på en attityd så räknas den attityden som ej utläsbar. 
• Ifall en elev hade en 10-10-10-6 poängskala så valde vi att exkludera det svaret då en 

sexpoängs attityd inte ger en tillräckligt skarp indikation på en sammanhållen attityd 
samtidigt som de andra tre attityderna i sådant fall hade varit ej utläsbara.  

• Tre- och fyrkombinationsattityden valde vi senare att utläsa som ”ej utläsbara” attityder 
eftersom vi ansåg att de svaren gav en för stor spridning. 

 
Anledningen till att vi valde att koda elevernas attityder i både sammanhållna attityder och i 
attitydkombinationer var för att en stor del av eleverna inte gick att koda till en sammanhållen 
attityd, deras svar spretade allt för mycket mellan olika attityder. 
 
Med denna bakgrund kunde vi i vårt resultat få 15 möjliga attitydkombinationer baserat på 
hur eleverna rangordnade sina svar. Dessa följer nedan i figur 3. 
 
Samtliga kodade sammanhållna attityder och attitydkombinationer 
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Vi valde att stryka de attitydkombinationer om tre och fyra attityder då de gav oss en för bred 
spridning av attityder. Även attitydkombinationen altruistiskt-instrumentell stryks då den inte 
förekom i vårt resultat. De attityder och attitydkombinationer vi använde oss av i denna 
uppsats kan ses i figur 4. 
 
 
 
 

Figur 3. Samtliga kodade sammanhållna attityder och attitydkombinationer 
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De kodade sammanhållna attityderna och attitydkombinationerna vi använde 

 
 
 
Vi valde att fokusera på de individer som antingen hade en attityd bestående av en 
sammanhållen attityd, exempel sammanhållen materialistisk attityd eller de elever som hade 
en attitydkombination bestående av två attityder, exempel materialistisk och instrumentell. 
 
I SPSS skapade vi attitydkombinationerna utifrån en mall vi konstruerade. Siffrorna nedan 
representerar den identitet vi gav dem i SPSS. 
 
0=Gick ej utläsa (attitydkombination med tre eller fyra attityder) 
1=Materialistisk 
2=Instrumentell 
3=Individualistisk 
4=Altruistisk 
5=Materialistisk + Instrumentell 
6=Materialistisk + Altruistisk 
7=Materialistisk + Individualistisk 
8=Individualistisk + Altruistisk 
9=Individualistisk + Instrumentell 
10=Instrumentell + Altruistisk 
 
Ordningen av attityderna i attitydkombinationerna har ingen betydelse. I till exempel 
kombinationen materialistisk + altruistisk så har båda attityderna samma värde. 	  
 
  

Altruistisk Materialistisk-‐Instrumentell

Instrumentell Materialistiskt-‐Individualistisk

Materialistisk Altruistisk-‐Individualistisk

Individualistisk Instrumentell-‐Individualistisk

Altruistisk-‐Materialistisk

Figur 4. De kodade sammanhållna attityderna och attitydkombinationerna vi använde 
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3.5	  Forskningsetik	  
	  
Enligt vetenskapsrådet riktlinjer utgick vi i denna uppsats efter de fyra forskningsetiska 
principerna, dessa följer nedan. 

3.5.1	  Informationskravet	  
	  
Vi informerade både uppgiftslämnare (lärare) och undersökningsdeltagare (elever och 
arbetsgivare) om vilken roll de spelade i vår uppsats. Både arbetsgivare och elever blev i 
enkätens tillhörande missivbrev informerade om att deras deltagande i enkäten var totalt 
frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när de ville utan några negativa 
påföljder (Vetenskapsrådet). 

3.5.2	  Samtyckeskravet	  
	  
Vi bad muntligen om undersökningsdeltagarnas samtycke att få använda oss av deras ifyllda 
enkäter för vår uppsats. De gångerna vi inte fysiskt var på plats för att dela ut enkäten hade vi 
på förhand fått lärarnas samtycke. Vi är medvetna om att eleverna kunde vara under 18 år, 
men eftersom enkäten inte innehöll några känsliga frågor eller ämnen så bedömde vi och 
läraren det som att samtyckeskravet uppfylldes. Eftersom att enkätens frågor inte var av 
känslig karaktär så valde vi att inte kontakta elevernas föräldrar (Vetenskapsrådet). 
	  

3.5.3	  Konfidentialitetskravet	  
	  
Vi försäkrade skriftligen och muntligen lärare, elever och arbetsgivare att vi skulle ge 
undersökningen största möjliga konfidentialitet. Vi berättade att de som skulle ta del av 
uppsatsen och undersökningen var vi själva, vår handledare och eventuella opponenter 
(Vetenskapsrådet). 

3.5.4	  Nyttjandekravet	  	  
	  

Vi försäkrade lärare, elever och arbetsgivare att det empiriska datamaterialet vi samlade in 
endast skulle användas i forskningssyfte och ej för kommersiellt bruk eller annat icke-
vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet). 

3.6	  Metoddiskussion	  
	  

Varför vi valde att använda oss av en kvantitativ metod berodde på att vi sökte svar som var 
kvantifierbara.  Vi ville ta reda på vilken attityd andraårselever på gymnasiet hade samt vilka 
attityder som arbetsgivare önskade hos en potentiell arbetstagare. För att förtydliga, om vi 
hade velat ta reda på varför de hade en specifik attityd hade det varit mer lämpligt med en 
kvalitativ undersökning då resultatet inte är lika lätt att kvantifiera. 
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3.6.1	  Validitet	  och	  Reliabilitet	  	  
	  

För att uppnå en hög validitet i undersökningen har vi formulerat frågor till både eleverna och 
arbetsgivarna som avsåg det vi ville mäta. Elevenkäten som bestod av ja/nej frågor samt en 
uppgift där eleverna skulle rangordna olika påståenden prövades först på en grupp testpiloter 
som bestod av studerande, arbetstagare och arbetsgivare i olika åldrar och kön. För att 
ytterligare stärka validiteten gällande uppgiften om rangordningen (se fråga 11 i bilaga 1) 
formulerade vi den som en rangordningsfråga istället för att fråga rent ut vilken attityd de 
hade. Om vi frågat rakt ut vilken attityd de hade till sitt kommande arbetsliv hade det funnits 
en chans att de inte svarat lika ärligt eller kanske inte förstått vad vi ville veta (Ejlertsson, 
2005).  

För att få en god validitet har vi även utformat både elev- och arbetsgivarenkäterna utifrån 
samma ursprungsfrågor som är hämtade från Berglund (2001). Frågorna är redan beprövade 
av Berglund, dock med ett annat syfte och i en annorlunda tappning. De mäter likväl samma 
idealtypiska attityder till arbete som vi gör vi vår uppsats. Vi använde oss av korstabulering, 
och visade resultatet i tabeller och figurer. 

För att uppnå en hög reliabilitet i undersökningen användes en kvantitativ metod där vi inte 
hade någon personlig relation med någon av de svarande respondenterna. Detta ger en högre 
chans att svaret ska bli detsamma om någon annan bestämmer sig för att göra om 
undersökningen. Att vi både använde oss av offentliga- och privata gymnasieskolor är en 
annan faktor som gör att chansen för ett annorlunda svar ges om undersökningen görs om. Vi 
prövade även enkäterna på ett par personer vid två olika tillfällen, deras svarsmetodik var 
likadan både första och andra gången (Ejlertsson, 2005). 
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4.	  Resultat	  och	  analys 

4.1	  Svarsfrekvensen	  	  

4.1.1	  Arbetsgivarna	  	  
	  
Totalt besvarade 23 olika arbetsgivare i Halland ”arbetsgivarenkäten”, arbetsgivarna 
representerade ett brett spektrum av arbetsmarknaden. Bland de svarande fanns offentlig 
sektor representerade av bland annat polismyndigheten, kommun, sjukhus, räddningstjänsten 
och högskola. Den privata sektorn representerades av aktörer verksamma inom bank, apotek, 
bemanning, event, reklam, hotell/restaurang, industri, butik, verkstad och 
fastighetsförmedling. Se bilaga 2 för den fullständiga ”arbetsgivarenkäten” 

4.1.2	  Eleverna	  	  
	  
Totalt besvarade 103 gymnasieelever från årskurs två (17-18 år gamla, med undantag för 
eventuella elever som börjat skolan tidigare eller gått om) vår ”elevenkät”, se bilaga 1 för den 
fullständiga ”elevenkäten”. Av dessa var 59 killar och 43 tjejer, (ett internt bortfall). Eleverna 
representerade totalt fyra gymnasieskolor fördelade på sex program från södra Halland. Av de 
svarande var 29 stycken el- och energielever (yrkesförberedande) och 74 stycken 
samhällselever (studieförberedande). Se figur 5. 

 

Figur 5. Könsfördelning mellan program i procent 

Varför killar är fler i vårt urval beror sannolikt på att el- och energiprogrammen inte hade 
några tjejer alls i sina klasser. Varför skillnaden i antal elever mellan programmen är så pass 
stor beror på att på el- och energiprogramsklasserna till antalet var betydligt mindre än 
samhällsklasserna. 
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4.2	  Arbetsgivarna	  premierar	  en	  individualistisk	  attityd	  till	  arbete	  vid	  en	  
nyrekrytering.	  
	  
Resultatet från arbetsgivarna visade att arbetsgivarna i första hand ville anställa någon med en 
individualistisk attityd till arbete, se kolumn 1 rad 2 (grön) och kolumn 2 rad 2 (grön) i tabell 
2. I andra hand följde en önskan om att anställa någon med en materialistisk attityd, se 
kolumn 2 rad 3 (blå) och kolumn 3 rad 3 (blå) i tabell 2. I tredje hand ville arbetsgivarna ha en 
altruistisk attityd, se kolumn 3 rad 1 (lila) i tabell 2. Resultatet visade också att instrumentell 
attityd var något endast 1 av 23 arbetsgivare värderade vid en nyrekrytering, se kolumn 4 rad 
4 (gul) i tabell 2. Vi kan också utläsa att den mest efterfrågade attityden bland arbetsgivarna 
var den individualistiska attityden, det var den enda attityden som arbetsgivare hade med 
samtliga tre påståenden som attityden mättes av på sin topp fem lista. 

Tabell 2. Antal påståenden placerade på arbetsgivarnas ”topp fem lista” i 
arbetsgivarenkäten 

 
 

Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 

3 påstående 2 påstående 1 påstående 0 påstående Totalt	  antal	  
arbetsgivare	  

Rad 
1 

Altruistisk 0  (0 %) 5  (22 %) 17  (74%)   1  (4 %)   23 

Rad 
2 

Individualistisk 11 (48 %) 10  (44%) 2  (8 %) 0  (0 %) 23 

Rad 
3 

Materialistisk 0  (0 %) 10  (44 
%) 

12  (52 
%) 

1  (4 %) 23 

Rad 
4 

Instrumentell 0  (0 %) 0  (0 %) 1  (4 %) 22 (96 %)   23 

 
 
I tabell 3 blir det ännu mer tydligt vilken attityd som är högt värderad. Majoriteten av 
arbetsgivare placerade ett individualistiskt påstående på sin förstaplacering. På 
andraplaceringen kan vi se en relativt jämn fördelning mellan den individualistiska och den 
materialistiska attityden. Vi kan också utläsa att nästan samtliga arbetsgivare hade med två 
påståenden eller fler som speglade en individualistisk attityd på sin topp fem lista. Detta är 
ytterligare en stark indikator på hur pass primär den individualistiska attityden är vid en 
nyrekrytering hos de arbetsgivare vi tillfrågat.  
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Tabell 3. Arbetsgivarnas attitydfördelning på sin ”topp fem lista”.  
Rangordnade från #1-5. 

AG	   #1	   #2	   #3	   #4	   #5	  
1	   Mat	   Ind	   Alt	   Ind	   Ind	  
2	   Ind	   Mat	   Ind	   Mat	   Alt	  
3	   Ind	   Mat	   Ind	   Alt	   Mat	  
4	   Ind	   Mat	   Ind	   Mat	   Alt	  
5	   Ind	   Mat	   Alt	   Ind	   Mat	  
6	   Ind	   Ind	   Alt	   Ind	   Mat	  
7	   Ind	   Ind	   Ind	   Mat	   Mat	  
8	   Ind	   Mat	   Alt	   Ind	   Alt	  
9	   Ind	   Alt	   Mat	   Ind	   Ind	  

10	   Alt	   Mat	   Alt	   Ind	   Mat	  
11	   Ind	   Alt	   Mat	   Mat	   Alt	  
12	   Mat	   Mat	   Ind	   Alt	   Ind	  
13	   Mat	   Ind	   Ind	   Mat	   Alt	  
14	   Ind	   Mat	   Ind	   Alt	   Ind	  
15	   Ind	   Ind	   Mat	   Alt	   Ind	  
16	   Ind	   Ind	   Mat	   Alt	   Ind	  
17	   Ind	   Alt	   Ind	   Mat	   Alt	  
18	   Ind	   Mat	   Ind	   Alt	   Instr	  
19	   Ind	   Ind	   Alt	   Ind	   Alt	  
20	   Mat	   Ind	   Ind	   Ind	   Alt	  
21	   Mat	   Ind	   Ind	   Mat	   Alt	  
22	   Mat	   Ind	   Ind	   Alt	   Ind	  
23	   Ind	   Ind	   Alt	   Mat	   Ind	  

	   	   	   	   	   	   
Varför den individualistiska attityden är önskvärd hos arbetsgivarna kan förklaras med att 
attityden präglas av ett ansvarstagande hos individen och att arbetet är något som är 
betydelsefullt i den anställdes liv. Att det finns ett naturligt driv och initiativtagande hos den 
anställde är egenskaper som verkar premieras av arbetsgivarna (Berglund, 2001). Då 
arbetsgivarna är direkta representanter för arbetsmarknaden så kan vi få en tydlig indikation 
på att dessa karaktärsdrag stämmer väl överens med vad dagens arbetsmarknad efterlyser. För 
att en god attitydmatchning mellan arbetsgivare och elever ska uppnås bör eleverna således ha 
en individualistisk attityd till sitt kommande arbetliv. Detta blir ännu mer tydligt om vi sätter 
den individualistiska attityden i paritet med den instrumentella attityden som inte alls är 
önskvärd av arbetsgivarna. Den instrumentella attityden kännetecknas av att ett arbete bara är 
ett instrument för överlevnad, vilket nästan är motsatsen till den individualistiska attityden 
(Berglund, 2001). För elever som har en instrumentell attityd till sitt kommande arbetsliv kan 
vi enligt vår undersökning därför säga att deras övergång från skola till arbetsliv sannolikt 
kommer bli mer problematisk än för de elever som har en individualistisk attityd. 
 

Tabell	  6	  
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4.3	  Den	  materialistiska	  attityden	  ger	  störst	  utslag	  
	  
Resultatet visade att den materialistiska attityden dominerade bland eleverna, en tredjedel av 
eleverna hade en sammanhållen materialistisk attityd och nästan lika många hade en 
kombinationsattityd där den materialiska attityden var representerad. Den sammanhållna 
individualistiska attityden återfans bland en mindre skara elever. I övrigt var det en relativt 
jämn fördelning mellan övriga sammanhållna attityder och kombinationsattityder. Se figur 6. 

 

 

Figur 6. Procentuell attitydfördelning bland eleverna 
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I figur 7 går det att utläsa hur attitydfördelningen mellan könen ser ut. Vad som utmärkte sig 
var den sammanhållna instrumentella attityden där killarna var överrepresenterade, killarna 
var även överrepresenterade i den materialistiska- och instrumentella kombinationsattityden. 
Den sammanhållna individualistiska attityden hade en jämn könsfördelning och i den 
sammanhållna altruistiska attityden var tjejer överrepresenterade.

 

Figur 7. Procentuell attitydfördelning mellan kön 

Den materialistiska attityden till sitt kommande arbetsliv bland eleverna var helt klart 
dominerande, redan här går det att se den missmatchning mot arbetsgivarna som råder. Endast 
en bråkdel av eleverna, lika många tjejer som killar hade en sammanhållen individualistisk 
attityd till arbete, den attityden som flest arbetsgivare efterfrågade. 

Även om en del arbetsgivare kunde tänka sig en materialistisk attityd och en altruistisk attityd 
i andra hand är de utifrån våra resultat svårt att matcha med den andel elever som kunde 
identifiera sig med antingen den sammanhållna materialistisk attityden eller en 
kombinationsattityd där den materialistiska attityden representerades. En del av 
missmatchningsproblematiken kan förklaras av elevernas brist på rätt- och tillräckliga 
erfarenheter, deras habitus. Deras bristfälliga arbetslivserfarenheter skapar ett bristande 
”arbetslivshabitus” som minskar deras anställningsbarhet. Som Bourdieu (1992) skriver så 
styr vårt habitus bland annat vad vi tänker, känner och hur vi beter oss i olika situationer. Vad 
vi varit med om innan styr hur vi agerar när vi är med om något idag, vårt habitus formar på 
så sätt vem vi är, och även våra attityder. Habitus är något som utvecklas över tid och inget 
som vanligtvis kan förändras över en natt (Bourdieu, 1992). Om eleverna ska ha en chans att 
kunna fylla på sitt ”arbetslivshabitus” med erfarenheter som gör dem anställningsbara så 
krävs det att eleverna i tidig ålder ges givna omständigheter som öppnar upp 
förutsättningarna. Sådana exempel skulle kunna vara att skolan arbetar mer proaktivt med att 

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  
16	  
18	  
20	  

Pr
oc
en

t	  

AWtyder	  

Attitydfördelning mellan kön 

Kille	  

Tjej	  



	  
	  
	  

26	  
	  

få ut eleverna mot arbetsmarknaden och att föräldrarna blir mer medvetna om vad som krävs 
och efterfrågas på dagens arbetsmarknad. 

Varför fler killar har en instrumentell attityd kan förklaras med hjälp av att de har ett annat 
habitus, en kille och en tjej kommer sannolikt att ha olika värderingar som bottnar i deras 
socialisationsprocess. Tjejer och killar kommer också under sin livstid att sättas i olika 
kontexter som kommer att fortsätta forma deras habitus (Jacobsen & Thorsvik, 2005). Varför 
tjejerna var mer framstående inom den sammanhållna altruistiska attityden kan förklaras med 
att det finns en skillnad i hur tjejer och killar blir behandlade i olika situationer som kan leda 
till olika habitus. En sådan skillnad kan till exempel vara hur samhället skapar socialt 
konstruerade kön där mannen och kvinnan tillskrivs olika egenskaper och värderingar. Det är 
socialt konstruerat att tjejer påstås vara bättre på omhändertagande av andra människor än vad 
män är (Thurén & Sundman, 1997), egenskaper som kristalliseras i den altruistiska attityden. 

4.4	  El-‐	  och	  energieleverna	  tenderar	  att	  vara	  mer	  instrumentella	  
	  

Vi fann en relativt jämn fördelning mellan el- och energiprogrammet och 
samhällsprogrammet gällande den sammanhållna materialistiska attityden. Vi fann även att 
kombinationen materialistisk- och instrumentell attityd var sjufalt mer förekommande bland 
el- och energieleverna än samhällseleverna. Den sammanhållna instrumentella attityden var 
mycket vanligare bland el- och energieleverna än bland samhällseleverna. 

Resultatet påvisade att samhällseleverna förekom i den sammanhållna altruistiska attityden 
mer än fyra gånger så ofta som el- och energieleverna. Vi fann också att ingen el- och 
energielev hade den sammanhållna individualistiska attityden, där var endast 
samhällseleverna representerade.

	  

Figur 8. Procentuell attitydfördelning, programvis 
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En intressant iakttagelse är att betydligt fler el- och energielever har en sammanhållen 
instrumentell attityd till arbete jämfört med samhällsprogrammen Även kombinationen mellan 
materialistisk- och instrumentell attityd är mer vanligt förekommande hos el- och 
energieleverna. Den instrumentella attityden var som bekant minst önskvärd från 
arbetsgivarnas sida. 
 
Detta kan förklaras med att el- och energieleverna har haft ambitionen och förhoppningen att i 
framtiden få ett intressant arbete där pengar i första hand inte har varit viktigt. Allt eftersom 
de har varit ute på praktik och långsamt börjat ta klivet in i sitt framtida arbetsliv så har de 
kommit till insikt att deras arbete inte är, eller kommer bli så intressant som de initialt hoppats 
på. Därför har deras värderingar sannolikt skiftat på det sätt som Gorz beskriver det, från en 
förhoppning om att arbete ska vara intressant till att arbetet istället bli något instrumentellt 
som görs för brödfödan. Prioriteringen blir då istället att arbete för el- och energieleverna är 
något som ska ge pengar för överlevnad, och alla andra förhoppningar som fanns om arbete 
tynar också bort (Gorz 1982). De elever som studerar på samhällsprogrammen som är ett 
studieförberedande program har inte en koppling till ett yrke på samma sätt som el- och 
energieleverna har. Snarare kan det, om något, sägas att samhällseleverna i många fall har en 
koppling till eftergymnasiala studier. 
 

Att arbetsmarknaden utvecklas fort konstaterade vi redan i inledningen med hjälp av 
Steedman (2007), vi frågar oss om yrkesutbildningarna verkligen hänger med i denna 
utveckling? Att motivera och engagera vissa elever kan vara svårt, ännu svårare är det att 
motivera dem till yrken som för eleverna är oattraktiva (Taylor & Servage, 2012). Vi kan inte 
med säkerhet säga att el- och energiyrken skulle vara mindre attraktiva när gymnasieprogram 
ska väljas men med tanke på det låga elevantalet bland el- och energiprogrammen i jämförelse 
med samhällsprogrammen så kan vi få en bild av att det tenderar att vara på detta sätt. 
Resultatet av el- och energielevernas attityder till det kommande arbetslivet skulle kunna 
förklaras av att de helt enkelt inte blir motiverade på rätt sätt mot den verklighet som väntar 
dem.  

Samhällseleverna är ensamma om att ha den sammanhållna individualistiska attityden och de 
dominerar den sammanhållna altruistiska attityden även om det är långt ifrån en majoritet av 
eleverna som kan identifiera sig med dessa attityder. Varför dessa elever urskiljer sig från 
mängden kan bero på att de förhåller sig med ett annat habitus, dessa elever kan ha befunnit 
sig i olika kontexter utanför gymnasieskolans ramar. Kontexter som socialt arv och 
socioekonomisk bakgrund är båda sådana faktorer som skiljer sig åt mellan varje enskild elev 
(Jacobsen & Thorsvik, 2005). Dessa kontexter är också något som påverkar elevernas habitus 
(Bourdieu, 1992). 

Vem bär egentligen ansvaret för att elevernas attityder inte stämmer överens med 
arbetsmarknadens efterfrågade attityder? Krumboltz, Worthington & Roger (1999) trycker på 
att ett stort ansvar ligger hos skolan och hos skolans studie- och yrkesvägledare att skapa bra 
förutsättningar för eleven att bli anställningsbar. De anser även att samhället under de senaste 
decennierna tappat förståelsen för hur viktigt det är att lära unga människor om arbetsvanor 
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och värderingar i arbetslivet. Det kanske inte enbart är skolan som ska bära ansvaret för 
elevernas utveckling av attityder utan istället samhället?  Om samhällskraven på elever är för 
låga finns det inte längre någon som hjälper dem att hitta ”rätt väg” mot sin framtida 
anställningsbarhet. Med låga krav finns det enligt Krumboltz, Worthington & Roger (1999) 
en risk att stjälpa istället för att hjälpa eleverna mot ”rätt väg” till anställningsbarhet. 
Förklaringen till missmatchningen mellan elever och arbetsgivare skulle således kunna 
förklaras av att samhället inte ställer tillräckliga krav på eleverna. 

4.5	  El-‐	  och	  energieleverna	  hade	  betydligt	  högre	  grad	  av	  förberedelse	  än	  vad	  
samhällseleverna	  hade.	  
	  
Resultatet visade att de flesta av el- och energieleverna hade en hög grad av förberedelse inför 
arbetslivet medan majoriteten av samhällseleverna hade en  låg grad av förberedelse inför 
arbetslivet. Se figur 9.	  

 
Figur 9. Procentuell fördelning mellan hög och låg grad av förberedelse inför arbetslivet, 
programvis 
  
Trots att resultatet visade att el- och energieleverna hade en betydligt högre koppling till 
arbetslivet än vad samhällseleverna hade visade ändå fler el- och energielever att de antingen 
hade en sammanhållen materialistisk, sammanhållen instrumentell eller en kombination av 
materialistisk och instrumentell attityd till arbete, se figur 8. Enligt Taylor och Servage (2012) 
är det mest effektiva sättet att motivera gymnasieelever inför det kommande arbetslivet 
genom att öka kontakten med arbetsmarknaden. Så varför utspelar sig resultatet bland el- och 
energieleverna som det gjorde när majoriteten av dessa elever hade en hög grad av 
förberedelse inför arbetslivet?  Detta kan förklaras med vår egen modifierade modell av 
Stevens (2007), se figur 2. Modellen förklarar vad som påverkar lärare i utbildningsväsendet, 
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samtidigt hålla sig ajour med arbetsmarknaden och höra sig för vad som efterfrågas. Läraren 
ska även hålla sig innanför ramarna för utbildningens ekonomiska resurser samt utbildningens 
karaktär. Inte minst ska läraren förhålla sig till både andra lärare och till sina elever. Det finns 
sannerligen många faktorer som påverkar vilken utbildning som i slutändan når ut till eleverna 
som också är ”fast” i dessa ramar. Dessa ramar av regler och förhållningssätt kan förklaras 
som en energitjuv som för lärarna försvårar arbetet med att skapa förutsättningarna för att 
eleverna ska bli anställningsbara individer.  
 
Utöver dessa ramar som påverkar elevernas attityder till arbete så existerar även andra 
förklarningar. Att till exempel el- och energieleverna dominerar den instrumentella attityden 
kan förklaras med att deras program endast består av killar, som Theandersson (2000) hävdar 
till större del har en instrumentell attityd till arbete än vad tjejer har. Ytterligare kopplingar till 
den instrumentella attityden är enligt Theandersson (2000) lågutbildade- och 
industriarbetande människor. El- och energiprogrammens utbildning är i regel utformad mot 
en bransch som ofta befinner sig inom industrisektorn. Även om eleverna på el- och 
energiprogrammen inte ännu befinner sig i denna bransch så kan det ändå vara en bidragande 
förklarning till varför de instrumentella attityderna utspelar sig på detta vis. Berglund (2001) 
beskriver någon med en instrumentell attityd som en individ som endast arbetar för lönen. 
Eriksson (1998) gör en koppling mellan de som endast arbetar för lönen och låg klass. Vi kan 
inte säkerställa att el- och energielevernas framtida yrken tillhör en låg klass, men vi kan med 
Berglunds (2001), Erikssons (1998) och Theanderssons (2000) stöd säga att det är en 
intressant iakttagelse och möjlig förklarning till varför den instrumentella attityden domineras 
av el- och energieleverna. Vi kan dock inte i denna uppsats påvisa att det är fler el- och 
energielever som kommer bli arbetslösa efter avslutad gymnasieutbildning då fler faktorer än 
attityder kommer att spela en roll vid en eventuell framtida anställning.  
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4.6	  Praktik	  påverkar	  inte	  märkbart	  elevernas	  attityder	  till	  sitt	  kommande	  
arbetsliv	  
	  
Resultatet visade att nästan samtliga el- och energieleverna hade praktiserat, medan strax 
under hälften av samhällseleverna inte hade praktiserat, se figur 10. 

	  

Figur 10. Har praktiserat, programvis i procent. 

Resultatet visade att en av de största skillnaderna mellan de elever som praktiserat och de 
elever som inte praktiserat var den sammanhållna altruistiska attityden, där	  de	  elever som inte 
praktiserat dominerar, se figur 11.	  

 

Figur 11. Procentuell attitydfördelning, bland praktiserande och icke praktiserande elever. 
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Att den sammanhållna altruistiska attityden återfanns bland de icke praktiserande eleverna 
kan förklaras av att de ännu inte har vunnit samma erfarenheter på arbetsmarknaden som de 
praktiserande eleverna. Vi kan anta att de icke praktiserande elevernas ”arbetslivshabitus” inte 
är lika verklighetsförankrat som de elever som har praktiserat. Deras kognitiva input är en 
annan, samtidigt som deras känslomässiga och värderande ståndpunkt ännu inte är färgade av 
verkligheten som råder på arbetsmarknaden (Kaufmann & Kaufmann 2010).  Praktik kan inte 
till fullo jämföras med ett arbete på arbetsmarknaden eftersom praktik oftast inte är 
ansvarsgrundande, men det frångår inte det faktum att praktik ger arbetslivserfarenheter. Icke 
praktiserande elevers ”arbetslivshabitus” är därför ännu inte lika välutvecklat som de 
praktiserande elevernas ”arbetslivshabitus”. 

4.7	  De	  flesta	  eleverna	  har	  haft	  ett	  sommarjobb	  

Resultatet visade att ungefär lika stor procentuell andel elever per utbildningsprogram hade 
haft ett sommarjobb.  
 

	  

Figur 12. Procentuell sommarjobbsfördelning programvis 

  

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  
90	  

El	  och	  energi	   Samhäll	  

Pr
oc
en

t	  

Utbildningsprogram	  

Procentuell sommarjobbsfördelning programvis 

Sommarjobbat	  

Ej	  sommarjobbat	  



	  
	  
	  

32	  
	  

Resultatet visade att den materialistiska attityden dominerade även bland de elever som har 
sommarjobbat oavsett utbildningsprogram, se figur 12. 

I övrigt kan vi inte utläsa att sommarjobb tenderat att påverka elevens attityder på något 
utmärkande sätt. 

 

Figur 13. Procentuell attitydfördelning programvis, bland sommarjobbande och icke 
sommarjobbande elever. 
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5.	  Diskussion	  och	  slutsats	  
 

Att elevernas attityder till sitt kommande arbetsliv inte stämde överens med vilken eller vilka 
attityder arbetsgivarna efterfrågade var inte något som förvånade oss. Ungdomsarbetslösheten 
är ett uppmärksammat ämne och våra politiska partier har under uppsatsskrivandes gång gjort 
många uttalanden i media om hur viktigt det är att få bukt på problemet, se exempelvis 
artikeln ”Björklund medger jobbmisslyckande” (DN.se). Även organisationen Svenskt 
Näringsliv gör uttalanden om problemet och uppmanar sina medlemsföretag att ta sitt ansvar 
genom att tillexempel ta emot praktikanter från skolan till sina företag, se exempelvis artikeln 
”Företag söker bättre sammarbeten med skolan” (svensktnaringsliv.se 2). Ingen har och 
kommer kanske aldrig att komma med någon lösning på ungdomsarbetslöshetsproblemet, 
men under vår uppsats har vi också förstått att problemet kanske är mer komplext än vad vi 
först trott. De flesta av arbetsgivarna söker mer eller mindre personer med en individualistisk 
attityd till arbetet, det vill säga personer som ser sitt arbete som något betydelsefullt i sitt liv, 
som vill bli bättre på sitt arbete och som tar ansvar. Alla sammanhållna attityder har en 
baksida, exempelvis med den individualistiska attityden bör arbetsgivarna ha i åtanke att 
personer som ofta har en individualistisk attityd till sitt arbete också värderar till exempel 
flexibla arbetstider. Som vi kunde utläsa i vårt resultat hade endast ett fåtal av 
gymnasieeleverna den individualistiska attityden till sitt kommande arbetsliv som 
arbetsgivarna önskade, ett resultat som kanske kan verka skrämmande. Vi kan återigen fråga 
oss varför, varför skiljer sig gymnasieelevers attityder till sitt kommande arbetsliv så mycket 
gentemot den attityden som arbetsgivarna efterfrågar? 

Krumboltz , Worthington och Roger (1999), Arnell Gustafsson (1999) och Taylor och 
Servage (2012) beskrev samtliga samma sak men på olika håll, nämligen att skolan måste öka 
kontakten med arbetsmarknaden och att övergången mellan skolan och arbetslivet måste ske 
parallellt under elevernas sista tid i skolan. De menade på att en ökad kontakt med 
arbetsmarknaden för eleverna gör dem mer anställningsbara, men är det verkligen hela 
sanningen? Vårt resultat visade att hög förberedelse inför arbetslivet inte nämnvärt ledde till 
att eleverna utvecklade en attityd till sitt kommande arbetsliv som stämmer bättre överens 
med arbetsgivarnas önskemål. Vi tror dock fortfarande att kontakten mellan skolan och 
arbetsmarknaden är viktig, men ur andra perspektiv. De flesta el- och energieleverna hade en 
hög grad av förberedelser inför arbetslivet, ändå hade många av dem den instrumentella 
attityden till sitt kommande arbetsliv, den attityden som i princip var totalt oönskad från 
arbetsgivarna. Det är inte förvånande att den instrumentella attityden är dominerande bland el- 
och energi eleverna då de programmen enbart bestod av killar, och precis som Theanderson 
(2000) säger så är killar dominerande bland den instrumentella attityden. Vi tror inte att det 
räcker med att skolan vill och gör sitt bästa för att öka kontakten med arbetsmarknaden, 
arbetsmarknaden (arbetsgivarna) måste också vilja och framförallt förstå varför det är viktigt 
att de drar sitt ”strå till stacken”. De måste förstå att för att göra unga människor från skolan 
till anställningsbara individer senare i livet behövs det engagemang även från deras sida. De 
måste förstå att elevernas brist på kompetens grundar sig i utbildningen och istället för att 
klaga på skolväsendet måste de ta sig innanför skolans väggar, förutsatt att skolan vill öppna 
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en dörr. Skolan måste få ta del av vilken kompetens och attityder som efterfrågas i arbetslivet 
samtidigt som arbetsmarknaden måste förmedla vad som behövs. Det handlar om en ge och ta 
situation där båda parterna har ett lika stort ansvar. Resultatet tyder på stora olikheter mellan 
vad eleverna har för attityder till sitt kommande arbetsliv och vilka attityder som efterfrågas 
av arbetsgivarna, det finns alltså en stor missmatchning mellan gymnasieelever och 
arbetsgivare gällande attityder till arbete. Att skolan och arbetsmarknaden har svårt att 
kommunicera är ett känt faktum, de talar olika ”språk” (Ungdomsstyrelsen, 2000). Vad som 
behövs är en bro som binder dem samman för att kunna föra en bättre och tydligare dialog 
samt få dem att arbeta mot samma mål- mot en lägre ungdomsarbetslöshet.  

Men om skolan med sina förberedelser inför arbetslivet inte nämnvärt påverkar elevernas 
attityder till sitt kommande arbetsliv, vad är det egentligen som påverkar deras attityder? Som 
vi var inne på i uppsatsens inledning är det en mängd olika faktorer som påverkar 
gymnasieeleverna som befinner sig i en av de mest formbara perioderna under sin livstid 
(Jarlbro, 1996). Att det bara är en faktor som påverkar dem är inte troligt, en kombination av 
olika faktorer så som skolan, föräldrar, socialt umgänge och sociala medier är bara några 
exempel på vad som kan tänkas göra intryck på eleverna. Att det varierar vad man ser upp till 
i denna period i livet är något som vi kan intyga, för många handlar det om att imponera på 
kompisar, men vad som imponerar under gymnasietiden är garanterat inte detsamma som 
senare i livet. Andra ser upp till sina föräldrar och följer dem i deras fotspår, medan andra 
kanske har en annan förebild som de ser upp till. Oavsett vem man vill bli eller efterlikna 
kommer man inte undan med att personer i ens omgivning kommer att påverka ens egna 
attityder till exempelvis arbete. Om du tappar respekt för någon är det också lätt hänt att du 
inte längre påverkas av dem. Kan det vara så att eleverna har tappat respekten för vad de lär 
sig i skolan? Eller förstår de inte syftet med sin utbildning? Det senare har vi många gånger 
tänkt på själv, att vi faktiskt inte förstod varför det var viktigt att lära sig allt som 
gymnasieskolan innefattade. Vi tror att det behöver väckas ett intresse hos dagens 
gymnasieelever, ett intresse för den verklighet som dyker upp mitt framför ögonen på dem 
dagen efter studenten. Då när det inte längre finns några givna system som fångar upp dem. 
Hur intresset ska väckas är en gåta och kanske svårare än det låter. Men en sak är 
återkommande och det handlar om att få alla olika faktorer som påverkar eleverna att 
samarbeta och inte motarbeta varandra.   

Det är att lätt att skylla problem på andra, även ungdomsarbetslöshetsproblemet. Vissa skyller 
på skolan, andra på massmedia, andra på föräldrarna och en del på politiken. Alla är faktorer 
som på något sätt påverkar gymnasieelever och deras attityder till sitt kommande arbetsliv på 
ett eller annat sätt, direkt eller indirekt. Parterna skyller även på varandra och det verkar svårt 
att få någon att verkligen sätta ner foten och ta på sig ansvaret. Kanske grundar sig problemet 
med den stigande ungdomsarbetslösheten ännu djupare? Lek med tanken att istället för att 
skylla ifrån sig och lägga över problemet på någon annan, så kan alla dessa aktörers krafter 
mobiliseras för att arbeta tillsammans och lösa problemet.  Dock krävs det sannerligen att alla 
måste hoppa ner från sina höga hästar och lyssna på varandra. Samt acceptera att problemet är 
så pass komplext att ingen kommer att ha lösningen. Att samarbeta, upplysa och förmedla 
vikten av att problemet kan vara den enda lösningen framåt. Idag görs det stora satsningar 
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runt om i landets kommuner för att få bukt med ungdomsarbetslöshetsproblemet. Vissa 
kommuner lyckas lite bättre än andra men ungdomsarbetslösheten fortsätter att stiga. 
Projekten verkar inte nå ut till de berörda och de skattefinansierade medlen rinner alla mellan 
fingrarna. Det är dags att ta ett helhetsgrepp, se bortom sina gränser och verka tillsammans för 
en hållbar framtid. Uppenbarligen hjälper det inte att stampa i gamla fotspår eller slänga mer 
pengar på samma ineffektiva metoder, nya vägar som leder till framgång måste skapas. Det 
går inte att bromsa sig fram i en uppförsbacke, det är dags att släppa på bromsarna och satsa 
framåt. I klassisk neo-keynesianismteori så argumenteras det för att det är när det går som 
sämst man ska satsa som mest. 

Attityder är något som kan förändras snabbt, de influeras av vad vi är med om och vad eller 
vilka som påverkar oss (Kaufmann & Kaufmann, 2010) och tur är väl det. Så länge 
ungdomsarbetslösheten stiger finns det mycket att jobba på, såväl för utbildningsväsendet, 
föräldrarna, arbetsgivarna, politiken och samhället i stort. Det gäller att dessa faktorer som har 
en chans att påverka eleverna gör det så tidigt som möjligt, ungdomsarbetslösheten måste 
lösas innan eleverna blir arbetslösa. Idag fokuseras det mycket på de som redan befinner sig 
utanför arbetsmarknaden och självklart måste de också få hjälp men det är inte de resurserna 
som bidrar till att ungdomsarbetslösheten minskar. Att hjälpa dem som redan befinner sig 
utanför är en kortsiktig lösning, istället bör vi arbeta med lösningar som är proaktiva och 
långsiktiga, det vill säga långt innan den blivande arbetstagaren ska gå ut på arbetsmarknaden. 
Det är på vägen dit som andra har chansen att påverka bland annat elevernas attityder till sitt 
kommande arbetsliv och för att ”skapa” den konkurrenskraftiga resursen som behövs i ett 
senare skede på arbetsmarknaden. En nöjd arbetstagare ger ofta också en nöjd arbetsgivare, 
nöjda arbetsgivare vågar ofta satsa mer på sina företag, till exempel genom att anställa fler. 
Fler anställda genererar mer skatter som i sin tur bidrar till en bättre välfärd. 
Ungdomsarbetslösheten kan inte enbart skyllas på konjunkturerna, som SCBs statistik visade 
så har Sveriges ungdomsarbetslöshet stigit även under högkonjunkturerna. Som det ser ut nu 
så blir det färre och färre som försörjer fler och fler, en lösning som i det långa loppet inte är 
hållbar.   

Ungdomsarbetslöshetsproblemet innehåller frågor som vi förmodligen aldrig kommer att få 
något konkret svar på. I vår undersökning att andraårselever på gymnasiet inte har en 
överensstämmande attityd till sitt kommande arbetsliv med vad arbetsgivarna eftersöker kan 
vi i undersökningen konstatera. Och även fast skolan bara är en av alla faktorer som påverkar 
elevernas attityder så är ändå skolan den plats unga människor tillbringar många timmar på 
varje dag, varje vecka och varje år. Skolan har en viktig roll i elevernas utveckling, men det är 
eleverna som bestämmer hur viktig roll skolan spelar för dem. Just nu kanske inte skolan 
spelar den rollen vi önskar att den gjorde för eleverna? Huruvida den gör det eller inte 
kommer inte den här uppsatsen att svara på men vi kan konstatera att hur skolan förbereder 
eleverna inför arbetslivet inte påverkar elevernas attityder till sitt kommande arbetsliv. Med 
detta vill vi också poängtera att vi inte kan uttala oss om hur förberedelserna påverkar 
elevernas chanser till att få ett arbete eller inte efter avslutade studier. Förberedelserna kanske 
inte påverkar elevernas attityder men de påverkar kanske elevernas chanser att få ett arbete? 
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Vi vet inte hur andra länders gymnasieelevers attityder till sitt kommande arbete ser ut men vi 
vet att många länder som till exempel Tyskland, Holland och Österike lyckas bättre med sin 
ungdomsarbetslöshet (Ekonomifakta.se 2). Kan det vara dags att lära sig från våra misstag, 
acceptera att vårt sätt i Sverige inte är det bästa sättet. Börja snegla på hur andra länder 
hanterar sin ungdomsarbetslöshetsproblematik och härma. För oavsett hur vi bestämmer oss 
för att göra, oavsett om det har med gymnasieskolan att göra eller inte så är det dags att göra 
något. Ungdomsarbetslöshet kommer sannolikt alltid att existera, men den bör göra det under 
valbara premisser, alla ungdomar som vill arbeta borde alltid ha den möjligheten. 

5.1	  Arbetsvetenskapligt	  bidrag	  
	  

Det är ungdomarna som är framtidens arbetskraft och många av oss som läser arbetsvetenskap 
kommer i framtiden arbeta i beslutsfattande positioner där vi kommer vara beroende av 
samma ungdomar. Det är viktigt och kanske ännu viktigare med tanke på den höga 
ungdomsarbetslösheten att i ett tidigt skede bland annat kartlägga ungdomars attityder och 
värderingar till arbete. Utan den kunskapen är ett möjligt scenario att vi i vårt framtida 
yrkesliv får det mer problematiskt när vi sedan ska arbeta tillsammans. Vår uppsats kan utöver 
vår egen nytta även bidra till att skapa ett organisatoriskt värde för skolan i och med 
uppsatsens fingervisning på den bristfälliga dialogen som råder mellan skola och 
arbetsmarknad.  

 

5.2	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
	  

Eftersom ungdomsarbetslösheten inte endast berör Hallands län föreslår vi en utvecklad 
nationell studie i syfte att kartlägga gymnasieelevers attityder till arbete och arbetsgivares 
önskade attityder. Detta för att kunna arbeta proaktivt med att öka attitydmatchningen på 
arbetsmarknaden och minska ungdomsarbetslösheten. I en nationell studie hade det varit 
intressant att utöka urvalet bland eleverna genom att undersöka fler program och fler 
årskurser, utöver det hade vi gärna sett ett större urval av arbetsgivare. 
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Till dig som går andra året på gymnasiet 

Kunskaperna om vad som egentligen bidrar till den ökande ungdomsarbetslösheten i Sverige 
är bristfälliga. Många miljoner kronor läggs på att försöka lösa problemet men ändå stiger 
ungdomsarbetslösheten och ingen vet egentligen vem som bär ansvaret. Ett av de områden 
som pekats ut är attityd och inställning till arbete. För att fördjupa oss i detta så vill vi se vad 
man som gymnasieelev har för idéer, tankar och förhoppningar inför det framtida arbetslivet. 

En C-uppsats som under VT 2013 skrivs vid Högskolan i Halmstad syftar till att belysa 
gymnasieskolans påverkan på ungdomsarbetslöshet. Därför skickar vi ut en enkät till dig 
som går andra året på ett samhällsvetenskapligt- eller ett el- och energi gymnasieprogram. 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men ditt svar är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet. Försök att svara så fullständigt som möjligt.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! Materialet kommer att användas till en C-
uppsats vid det arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad. 

Har du några problem att besvara frågorna eller några synpunker på enkäten, ring då Felicia 
Nyman 0739721410 eller Jim Svensson 0735324441, studenter på det arbetsvetenskapliga 
programmet på Högskolan i Halmstad.  

 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att öka kunskaperna om ungdomsarbetslösheten. 

Halmstad, 2013-04-08 

Felicia Nyman och Jim Svensson 
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(Kryssa	  för	  alternativen	  på	  fråga	  1-‐10)
Tjej Kille

1.	  Jag	  är

Ja Nej
2.	  Har	  du	  	  haft	  ett	  sommarjobb	  tidigare?

3.	  Vill	  du	  sommarjobba?

4.	  Har	  du	  praktiserat	  under	  din	  gymnasieutbildning?

5.	  Har	  du	  haft	  CV-‐skrivning	  under	  din	  gymnasieutbildning?

6.	  Har	  du	  varit	  på	  studiebesök	  anordnat	  av	  din	  gymnasieskola?

7.	  Har	  du	  haft	  besök	  på	  ditt	  gymnasium	  av	  en	  representant	  från
arbetslivet?	  
(Exempelvis:	  Arbetsförmedlingen,	  ett	  fackförbund	  eller	  en	  arbetsgivare?)

8.	  Har	  du	  varit	  med	  på	  en	  arbetsmarknadsdag	  anordnad	  av
ditt	  gymnasium	  under	  din	  gymnasieutbildning?

9.	  Har	  du	  fått	  studie-‐	  och	  yrkesvägledning
	  inför	  framtiden	  under	  din	  gymnasieutbildning?

10.	  Har	  du	  drivit	  ett	  UF-‐företag	  under	  din	  gymnasieutbildning?

11.	  Rangordna	  de	  åtta	  påstående	  nedan	  efter	  VAD	  DU	  TYCKER	  ÄR	  VIKTIGAST	  MED	  ETT	  ARBETE
Rangordna	  påståendena	  nedan	  från	  #1-‐8.	  Där	  1	  är	  viktigast,	  2	  är	  näst	  viktigast	  och	  så	  vidare.	  
Varje	  siffra	  får	  alltså	  bara	  användas	  en	  gång.	  Sätt	  din	  siffra	  till	  höger	  om	  påståendet.

1.	  För	  mig	  är	  ett	  arbete	  bara	  ett	  medel	  att	  kunna	  göra	  vad	  jag	  vill	  på	  fritiden
2.	  Jag	  tycker	  det	  är	  viktigast	  att	  jag	  får	  arbeta	  självständigt	  på	  arbetet
3.	  Jag	  tycker	  att	  hög	  lön	  är	  det	  viktigaste	  med	  ett	  arbete
4.	  Jag	  tycker	  det	  är	  viktigast	  att	  arbetet	  är	  nyttigt	  för	  samhället
5.	  För	  mig	  är	  ett	  arbete	  endast	  ett	  sätt	  att	  tjäna	  pengar
6.	  Jag	  tycker	  det	  är	  viktigast	  att	  jag	  kan	  styra	  mina	  egna	  arbetstider
7.	  Jag	  tycker	  det	  är	  viktigast	  att	  arbetet	  innebär	  att	  hjälpa	  andra	  människor
8.	  Jag	  tycker	  att	  karriärmöjligheter	  är	  det	  viktigaste	  med	  ett	  arbete
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Till dig som arbetsgivare 

Kunskaperna om vad som egentligen bidrar till den ökande ungdomsarbetslösheten i Sverige 
är bristfälliga. Många miljoner kronor läggs på att försöka lösa problemet men ändå stiger 
ungdomsarbetslösheten och ingen vet egentligen vem som bär ansvaret. Ett av de områden 
som pekats ut är attityd och inställning till arbete. För att fördjupa oss i detta så vill vi se vad  
man som arbetsgivare efterfrågar när man anställer? 

Ett C-uppsats som under VT 2013 skrivs vid Högskolan i Halmstad syftar till att belysa 
gymnasieskolans påverkan på ungdomsarbetslöshet. För att få ett rättvist resultat vill vi 
därför ta reda på vad du som arbetsgivare efterfrågar när du anställer. 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men ditt svar är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet. Försök att svara så fullständigt som möjligt.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! Materialet kommer att användas till en C-
uppsats vid det arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad. 

Har du några problem att besvara frågorna eller några synpunker på enkäten, ring då Felicia 
Nyman 0739721410 eller Jim Svensson 0735324441, studenter på det arbetsvetenskapliga 
programmet på Högskolan i Halmstad.  

 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att öka kunskaperna om ungdomsarbetslösheten. 

Halmstad, 2013-04-08 

Felicia Nyman och Jim Svensson 
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Välj ut de fem påståenden du tycker är viktigast 
när du ska anställa en ny person till din verksamhet. 
Rangordna sedan de fem påståendena du valt ut
från #1-5 med påståendets bokstav. i kolumnen jämte siffran.
1 är viktigast, 2 är näst viktigast och så vidare.

Exempel
#1 A
#2 B

A) Jag vill anställa en person som vill klättra i sin karriär

B) Jag vill anställa en person som tycker det är viktigt att hjälpa andra

C) Jag vill anställa en person som värdesätter hög lön

D) Jag vill anställa en person som inte har 
ett behov av att klättra i sin karriär

E) Jag vill anställa en person som arbetar självständigt

F) Jag vill anställa någon som inte känner  
ett behov av att kunna identifiera sig med sitt arbete

G) Jag vill anställa en person som vill arbeta #1
för att andra människor ska må bra #2

#3
H) Jag vill anställa en person som anstränger sig #4
för att bli bättre på sitt arbete #5

I) Jag vill anställa någon som endast
gör vad de ska på arbetet och inget mer

J) Jag vill anställa en person som 
ställer upp för sina medarbetare

K) Jag vill anställa en person som tycker
 att det är viktigt med personlig utveckling

L) Jag vill anställa en person som tar eget ansvar
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