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Abstract 

 
Title: What will you be when you grow up? - A qualitative study on young people's dream job 

 

Authors: Anna Nilsson, Josefine Stjerna  

Supervisor: Diana Stark-Ekman PhD 
 

The purpose of this study is identify aspects of  young peoples’ in Western Sweden dream 

jobs looks and which describe the factors that respondents think will affect their ability to 

reach these dream jobs. This is a qualitative study, using information from five focus groups, 

involving 22 students. This study identified the various factors that youths in the third year in 

high school think are important when they think about their future employment. The young 

people described in this study are faced with decisions regarding education and employment 

that will have consequences throughout their lives. This study’s results show that the young 

participants described here value the feeling of enjoying the social aspects of work as most 

important, along with a good salary. Respondents want to earn enough to afford to do what 

they like to do, and say that their spare time and family are highly valued. The descriptions of 

dream jobs vary widely, including personnel manager, psychologist, hairdresser and 

construction engineer. In order to obtain their dream jobs, most respondents believe that they 

need additional education. Some of the respondents feel that a break from studying can 

prevent them from reaching their dream jobs, as they feel that employment would be a 

hindrance to returning to school. On the other hand some of the respondents felt that a break 

between gymnasium and higher education might be a good idea, as they are not able to 

identify their dream job yet. Most respondents set high priorities on finding work that fits 

their own personalities and making sure that their work was meaningful for them. 
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Sammanfattning  

 
Titel: Vad skall du bli när du blir stor? – En kvalitativ studie om ungdomars drömjobb 

 

Författare: Anna Nilsson, Josefine Stjerna 

Handledare: Diana Stark-Ekman PhD 

 

Syftet med studien är att få en bild av vad ungdomar i västra Sverige har för drömjobb samt 

vilka faktorer de upplever påverkar dem att nå det. Empirin i denna kvalitativa studie har 

samlats in genom fem fokusgruppsintervjuer med totalt 22 deltagare. Studien har utgått ifrån 

tredjeårselever på gymnasiet och deras tankar om framtiden med fokus på drömjobbet. Dessa 

ungdomar står inför val som kommer att ha betydelse i deras liv. Resultatet visar att 

ungdomarna i studien värdesätter trivsel högst i ett arbete, detta i kombination med en bra lön. 

De ville ha råd att kunna göra det de vill, fritiden och familjen värdesätts högt. Vad 

drömjobbet var varierade bland ungdomarna, några arbeten som nämndes var personalchef, 

psykolog, frisör och byggnadsingenjör. För att nå sina drömjobb ansåg de flesta att de 

behöver en utbildning. Något som ungdomarna upplevde kan hindra dem att nå drömjobbet är 

att de tar en paus i studerandet vilket kan leda till att de fastnar på en arbetsplats eller inte 

orkar ta tag i studierna igen. En anledning till att inte studera vidare direkt efter gymnasiet var 

att de inte visste vad de ville arbeta med. Många av ungdomarna nämnde att de ville arbeta 

med något som passar deras personlighet och att arbetet skall kännas meningsfullt för dem.  

 

 

Nyckelord: drömjobb, ungdomar, framtiden, fokusgrupp, arbete 
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1. Inledning  
”Och den ljusnande framtid är vår!” lyder en textrad ur studentsången som snart kommer att 

ljuda ifrån svenska studenters läppar. I juni 2011 kommer drygt 130 000 19 åringar avsluta 

sina studier på svenska gymnasieskolor och ställas inför en stor förändring (SCB 2011). I dag 

går de flesta ungdomar på gymnasiet vilket innebär att det är först efter studenten som vägen 

är mindre förutbestämd och de själva kan bestämma sitt nästa steg i livet. Detta val kommer 

att ha en stor betydelse i deras fortsatta liv. Hur ungdomar tänker kring sin framtid, först och 

främst hur de ska nå sitt drömjobb är området som studeras i denna uppsats. Studien är 

inriktad på att ta reda på om de anser att de har det som krävs för att nå dit och vad det är som 

har påverkat dem i deras val, vilket är viktigt för att personer som i sitt yrke har kontakt med 

ungdomar skall kunna ge ungdomar stöd och vägledning. Uppsatsen har inriktningen arbete 

eftersom att det är en viktig del i människors liv och har stor påverkan på deras hälsa. 

Ungdomstiden är en period då mycket händer i livet. De villkor som unga växer upp under 

lämnar avtryck som de bär med sig under hela livet.  

 

Till grund för studien ligger frågan; hur vida ungdomar idag upplever att den ljusa framtiden 

är deras?   

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att få en bild av vad ungdomar i västra Sverige har för drömjobb samt 

vilka faktorer de upplever påverkar dem att nå det.  

1.2 Frågeställningar 

Studien har fem frågeställningar: 

1. Vad uppger ungdomar är det viktigaste i ett arbete?  

2. Vad uppger ungdomar att anledningen till att de har det drömjobb som de har är?  

3. Hur planerar ungdomar att gå tillväga efter gymnasiet för att nå drömjobbet? 

4. Vad upplever ungdomar att det är som påverkar deras möjligheter att nå sina 

drömjobb?  

5. Hur viktigt uppger ungdomar att det är att nå sitt drömjobb?   

 

1.3 Begrepp 
 

1.3.1 Ungdomar  

Ungdomar är enligt Ungdomsstyrelsen personer mellan 15 och 24 år (2003, s. 8). I vår studie 

är målgruppen tredjeårselever på gymnasiet, vilka är 18 till 19 år. De ungdomar som deltagit i 

studien benämns som deltagare i uppsatsen.  

 

1.3.2 Drömjobb 
Begreppet drömjobb är i uppsatsen inspirerad av Nationalencyklopedins definition av 

drömjobb. Drömjobbet är en fantasiföreställning om önskat framtida tillstånd, det arbete 

personen strävar efter att nå någon gång i livet (NE 2011). 

 

2. Bakgrund 
I denna del vilken utgör uppsatsens teoretiska referensram ges några beskrivningar av den 

kontext som dagens studenter befinner sig i. Här tas det upp teori som är relevant för 

uppsatsen samt tidigare forskning.  
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En tydlig och nyanserad bild av ungas levnadsvillkor och kunskap om hur de mår är frågor 

som behandlas inom ungdomsforskningen. Kunskap om ungdomars sätt att tänka och leva är 

viktigt, inte minst med tanke på att många beslutsfattare både inom den offentliga och privata 

sektorn är 55+ skriver Ingela Håkansson (2002, s. 11) som är departementsråd i 

justitiedepartementets Ungdomspolitiska enhet. Forskning är även viktig för att lärare och 

andra personer som kommer i kontakt med ungdomar ska kunna ge stöd och vägledning till 

ungdomar i deras framtidsval. Denna studie skiljer sig något ifrån tidigare forskning i val av 

metod och målgrupp. Det finns få forskningsstudier med begreppet drömjobb i fokus, vilket 

studien har utgått ifrån. De studier som tidigare gjorts inom området har ofta rört särskilda 

grupper, så som personer med funktionshinder eller med invandrarbakgrund. En av dessa 

studier är Catarina Lundqvists (2010) avhandling Möjligheternas horisont: Etnicitet, 

utbildning och arbete i ungas berättelse om karriärer som handlar om hur unga med utländsk 

bakgrund ser på sina framtida karriärer.  

2.1 Valmöjligheter  

Dagens samhälle beskrivs bland annat som ett samhälle där tillvaron blir allt mindre 

förutsägbar, präglat av individualisering där den enskilda individens självständiga och 

rationella tänkande värdesätts högst. Individualisering innebär därmed att människor själva 

skapar och bestämmer över sina liv (Beck 2000, s. 218). De djupgående förändringar som 

sker i samhället leder till att personliga aspekter i ungdomars liv däri bland familj, personlig 

identitet, könsroller och synen på arbete förändras och omdefinieras. Avtraditionaliseringen i 

samhället betyder nödvändigtvis inte att alla traditioner och organisationer i samhället 

försvinner, utan att människor individuellt måste förhålla sig reflexivt till dessa. 

Individualiseringen kan ses som en konsekvens av detta och innebär att människor själva 

måste välja vilka de skall vara, hur de skall leva sitt liv och behandla andra (Engdahl & 

Larsson 2006, s. 198).   

 

Identitet innebär i generell mening de uppfattningar människor har om vilka de själva är och 

vad som är viktigt och meningsfullt för dem. Människans identitetskapande och förmåga till 

självständiga tankar och handlingar utvecklas under socialisationen (Giddens 2007, s. 164). 

Socialisation beskrivs som den process varigenom en människa gradvis blir medveten och 

skaffar sig kunskaper och färdigheter som passar in i den kultur hon har blivit född i. 

Socialisationen kan delas in i två faser efter i vilka grupper eller sociala sammanhang 

processerna sker. Under den primära fasen som är de första barndomsåren är familjen den 

viktiga och avgörande faktorn. Den sekundära socialisationen sker under senare barndom, 

ungdomstid och tidig vuxenålder då även skola, kamrater, media och organisationer inom 

bland annat arbetslivet blir viktiga (Giddens 2007, s. 165). Ungdomstiden är i västerländska 

samhällen en tid då tonåringar varken är barn eller vuxna.    

 

Anthony Giddens (2010, s. 20) menar att vetenskap och teknologins framsteg vilket tidigare 

förutspåtts göra livet mer förutsägbart och säkert, snarare fått en motsatt effekt. Upplösningar 

av traditionella roller har varit ett framträdande tema inom ungdomsforskningen vilken visar 

att ungdomars tänkande präglas utav allt större möjlighetshorisonter. Det är inte bara 

ungdomars upplevelse av eget ansvar för de val som görs som har individualiserats utan även 

ansvaret för resultatet av dessa val skriver Lotta Svensson (2007, s. 124).  

 

Att välja ett arbete man vill arbeta med idag är inte lätt, det finns väldigt många val och det 

blir allt svårare för individen att bestämma sig. Människor kan på grund av detta skjuta upp 

stora beslut som påverkar deras liv. Vilket förklaras genom ett ökat möjlighetsmedvetande där 
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människan ska fatta olika beslut i livet, däribland yrkesval (Arnell Gustavsson 2003, s. 119). 

Unga upplever idag att det finns många motstridiga krav att leva upp till. Om kraven på att 

hantera mångfalden blir alltför stora upplevs möjligheterna som en påfrestning snarare än en 

rikedom. På så sätt kan mångfalden utgöra en riskfaktor och källa till stress och psykisk 

ohälsa (Bremberg 2007, s. 135). Huvudförklaringen som ges till varför den psykiska ohälsan 

hos unga ökar är att unga människors förväntningar har ökat snabbare än deras faktiska 

livsmöjligheter. Människors levnadsvillkor har markant förbättrats men samtidigt har 

människors förväntningar utvecklats ännu snabbare menar Ulrich Beck. Konsekvenserna blir 

därmed att upplevelsen av brist ökar, trots att de faktiska levnadsvillkoren har förbättrats. 

Sverige är dessutom ett land där individuellt välbefinnande och självförverkligande värdesätts 

högt (Bremberg 2007, s. 136).  

 

Individens handlingsutrymme är det som påverkar om personen lyckas genomföra de 

handlingar den vill göra eller inte. Det individuella handlingsutrymmet bestäms utav 

personens kompetens vilken har att göra med vetskap om hur saker går till, förmågan att 

känna igen hinder och möjligheter och att värdera sin egen förmåga att utföra handlingar 

objektivt. När det talas om handlingsutrymme skiljer man mellan det objektiva 

handlingsutrymmet vilket är den kompetens som personen har och det subjektiva, den 

kompetens personen upplever sig ha (Engdahl & Larsson 2006, s. 37).  

2.2 Högskola 

Fler och fler ungdomar studerar vidare på universitet och högskola. Andelen elever med 

slutbetyg från gymnasieskolan som ger grundläggande behörighet till högskolestudier läsåret 

2008/09 var 90,3 procent (Ungdomsstyrelsen 2010, s. 23). Siffrorna avser grundläggande 

behörighet, men de flesta högskoleutbildningar kräver särskild behörighet vilket innebär att 

det är ovisst hur många sökande som har behörighet för de program de önskar läsa. Inför 

hösten 2009 ökade antalet nya sökande till universitet och högskolor med nästan 30 procent 

jämfört med föregående höst. En stor anledning till ökningen vara att det var rekordmånga 19-

åringar år 2009 (Högskoleverket 2010, s. 21). Under de senaste åren har det varit ungefär 

30 000 fler 19 åringar som tagit studenten varje år (SCB 2011) i jämförelse med tio år tidigare 

(Wetterberg 2007, s. 13), vilket motsvarar en ökning på drygt 30 procent. Det har främst varit 

elever som läst på studieförberedande gymnasieprogram som studerat vidare på högskolan 

(Schedin 2010, s. 128).  

 

Även konjunktur- och arbetsmarknadsläget var en stor anledning till att det var så många som 

sökte till högskolan. Lågkonjunktur och hög arbetslöshet är också en anledning till att 

studenterna stannar kvar längre i skolan och etableringen på arbetsmarknaden dröjer. Den 

försämringen som skedde och startade på arbetsmarknaden hösten 2008 kommer antagligen 

att innebära att allt fler kommer att börja studera (Högskoleverket 2010, s. 21). År 2000 hade 

34 procent av de 25-åriga männen börjat på högskola, motsvarande siffra för kvinnorna var 43 

procent (Arnell Gustavsson 2003, s. 119). Andelen som börjat studera senast vid 19 års ålder 

har ökat de senaste åren. Av årskullarna födda 1986–1989 har cirka 12 procent påbörjat 

högskolestudier senast vid 19 års ålder jämfört med cirka 11 procent av årskullarna födda 

1980–1985. Av de elever som gick ut gymnasiet läsåret 2005/06 var det 41 procent av dem 

som hade påbörjat studier på högskolan inom tre år (Högskoleverket 2010, s. 23).  

 

2.3 Arbetsliv 
Övergången mellan utbildning och arbetsliv är en de viktigaste delarna i en ung människas liv 

och detta sker ofta efter gymnasiet. På många sätt går individen då från ungdom till vuxen och 

nu ställs det andra krav, hon ska hitta sin plats i livet och veta vad hon vill sysselsätta sig med. 
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Det sociala kontraktet som är mellan samhället och individen handlar om att den kollektiva 

produktionen håller på att förändras (Jonsson 1999, s. 58). Vilket innebär att förväntningar 

och krav på individer samt vad de värderar som viktigt i ett arbete har förändrats (Jonsson 

1999, s. 64).    

 

Hur och när etablering på arbetsmarknaden sker har en direkt påverkan på individens välfärd 

(Bäckman & Nilsson 2007, s. 98). Ungdomars etablering i arbetslivet och det ekonomiska 

ansvaret som kommer med ett arbete kommer allt senare i deras liv (Arnell Gustavsson 2003, 

s. 119). Det beror delvis på den förlängda skolutbildningen, på frivilliga val som ungdomar 

kan kosta på sig samt att de ofrivilligt drabbas av arbetslöshet och tillfälliga jobb (Arnell 

Gustavsson 2003, s. 113). Utvecklingen av arbetslösheten visar att ungdomars arbetslöshet 

generellt sett är betydligt högre än de äldre åldersgrupperna. Ungdomar är dessutom mer 

beroende av konjunkturläget, i en lågkonjunktur minskar efterfrågan på arbetskraft generellt 

och ungdomar drabbas extra hårt (Arnell Gustavsson 2003, s. 115). Orsakerna till 

ungdomsarbetsmarknadens tillväxt finns inom åtminstone tre områden: arbetsmarknadens 

utvecklingar som i vissa fall ser ut att vara till ungdomars nackdel, den förlängda 

utbildningstiden samt utbredningen av en så kallad ungdomskultur. (Arnell Gustavsson 2003, 

s. 118) Arbetet är för individen den viktigaste inkomstkällan men ger även en social 

förankring, den strukturerar vardagen, skapar delaktighet och sociala relationer (Bäckman & 

Nilsson 2007, s. 98).  

 

Enligt Ulla Arnell Gustafsson (2003, s. 125) värderas arbeten olika, det skiljer sig mellan det 

preliminära arbetet och det riktiga arbetet. Till det preliminära arbetet har man ofta en mer 

instrumentell inställning. Det betyder att personen i första hand arbetar för att kunna försörja 

sig. Anledningen till att personen har ett jobb är att den behöver ett. Inför det riktiga arbetet 

som personen strävar efter att nå någon gång i framtiden som ska bli personens 

identitetsarbete finns en mer värderande inställning. Arbetet ska främst vara utvecklande, inte 

enbart ge en inkomst (Ungdomspolitiska kommittén 1997, s. 33).  

 

De ungdomar som har varit med i Ungdomspolitiska kommittén (1997, s. 71) uppger att 

nyckeln för att komma in på arbetsmarknaden är utbildning. De anser därför att det måste bli 

lättare att komma in på en utbildning. De uppger att unga inte längre anser att det är lika 

viktigt att arbetet ger hög lön och goda karriärvägar. Mer betydelsefullt är istället att arbetet 

ger personlig tillfredsställelse (Ungdomspolitiska kommittén 1997, s. 28). I fackförbund ST:s 

rapport Finns drömjobbet i staten? (2007, s. 18) beskrivs det som är viktigt i arbetslivet i tre 

dimensioner. Den första är ekonomisk och handlar om sådant som lön och andra villkor. Den 

andra är social, och tar upp samvaro och samhörighet med andra i arbetet, på bland annat på 

arbetsplatsen och i yrkesrollen. Den tredje dimensionen handlar om personlig utveckling, och 

om möjligheten att känna en personlig tillfredsställelse i jobbet, att få jobba med det personen 

är intresserad av samt att bli bättre på det den vill utveckla. Det kan handla om möjligheten att 

göra karriär och ta ansvar, avancera till högre poster eller bli expert inom ett område. De 

flesta studier som gjort inom arbetslivet tar upp dessa tre dimensioner. 

 

Rapporten Unga med attityd: ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 2007 är den 

senaste av fyra attityd- och värderingsstudier som genomförts på uppdrag av Regeringen. 

Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om ungdomars syn på sina levnadsvillkor, 

hur de ser på samhället, sin egen situation och på framtiden. Undersökningen har utförts av 

Statistiska Centralbyrån i form av en e-postenkät som skickats till 6000 personer mellan 16-29 

år (Ungdomsstyrelsen 2007, s. 17). Studien tar bland annat upp områdena arbete och 

utbildning. Resultatet visar att sju av tio i åldersgruppen 16 -29 uppger att de planerar att ha 
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en minst treårig högskoleutbildning när de är 35 år. Den huvudsakliga orsaken till detta är för 

att få ett bra arbete och att få jobba med någonting de intresserar sig för. Drygt en femtedel 

uppgav att de kan tänka sig att studera för att slippa arbetslöshet (Ungdomsstyrelsen 2007, s. 

210). På frågor kring vad som värderas högt i ett arbete är trevliga arbetskamrater det mest 

framträdande, då det inte finns någon i undersökningen som säger att trevliga arbetskamrater 

är oviktigt. Ansvarsfulla, intressanta och omväxlande arbetsuppgifter, en bra lön och goda 

möjligheter till löneutveckling, god arbetsmiljö samt möjlighet att kombinera arbetet med 

hem, barn och fritid är ytterligare dimensioner som värderades högt i ett arbete 

(Ungdomsstyrelsen 2007, s. 226). 

 

Tankesmedjans Agoras årsbok Ungas framtidsvägar: möjligheter och utmaningar som 

publicerades 2006 är ett samlat verk där ungdomars villkor och framtidsmöjligheter står i 

fokus. I en studie som gjorts på ungdomar i Söderhamn framkom det att ungdomar i hög grad 

delar grundläggande värderingar om vad som är viktigt i livet. Studien visar att ungdomars 

önskningar i hög grad följer sin sociala bakgrund och att faktorer som kön och klass får 

betydelse för ungdomars beslutsfattande (Svensson 2007, s. 122).        

 

3. Metod 
 

3.1 Kvalitativ metod  
Uppsatsens fokus är att få en djupare bild av ungas uppfattningar om drömjobb vilket bäst 

beskrivs genom en kvalitativ metod. Kvalitativ metod används lämpligen då forskaren vill 

forska djupare i ett ämne eller få insikt i människors subjektiva uppfattningar och erfarenheter 

(Denscombe 2009, s. 232). Kvalitativa intervjuer ger möjlighet att utifrån individen få en djup 

förståelse för ett ämne (Repstad 2007, s. 15). I uppsatsen undersöks ungdomars tankar och för 

att kunna komma åt det är det viktigt att ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor.  

Pål Repstad (2007, s. 16) menar att intervjuer är mer flexibla än kvantitativa metoder då man 

under samtalet kan ställa följdfrågor.  

 

3.2 Pilotstudie  
I början av den här undersökningen gjordes en pilotstudie. En pilotstudie skriver Alan 

Bryman (2002, s. 114) är viktigt att göra för att se hur forskningsinstrumentet fungerar innan 

det används i den egentliga undersökningen. Pilotstudien resulterade i att det gjordes några 

ändringar i intervjuguiden. Det genomfördes två enskilda intervjuer och en 

fokusgruppintervju för att avgöra vilken intervjuform som skulle användas i den fortsatta 

studien, efter dem togs beslutet att använda fokusgruppsintervjuer.  

 

3.3 Fokusgrupp  
För att samla in data till studien har fokusgrupper använts som metod. Fokusgrupper är en 

forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion mellan människor runt ett ämne 

som bestämts av forskaren (Wibeck 2010, s. 25). Gruppen leds av en samtalsledare, vars 

uppgift skiljer sig från en enskild intervju, här är målet att samtalsledaren enbart ska starta 

diskussionen och inflika endast när det behövs. Metoden är vanlig att använda när innehållet 

ska studeras, exempelvis tankar, attityder och åsikter. Fokusgrupper har använts för att 

undersöka ämnen som kan vara svåra att förstå och prata om i enskild intervju. I en 

fokusgrupp får deltagarna möjlighet att diskutera och komma fram till tankegångar (Wibeck 

2010, s. 23).  

I fokusgrupper använder man sig av gruppen som ett medel att producera data, detta bland 

annat genom att deltagarna ställer frågor och lyssnar till varandra (Halkier 2008, s. 112). 
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Samtalet mellan deltagarna i en fokusgrupp rymmer möjligheten att fånga upp den så kallade 

tysta kunskapen som är svår att sätta ord på (Halkier 2008, s. 10). Detta syftar 

frågeställningarna i denna studie till att fånga upp. Fokusgrupp är en bra metod eftersom att 

det ger en möjlighet till en diskussion och att det genom den går att finna mönster i 

deltagarnas berättelser.  

 

Vid fokusgruppsintervjuer har gruppsammansättningen en betydande roll, att deltagarna 

känner sig trygga i gruppen är viktigt (Halkier 2008, s. 28). Det är en fördel om deltagarna 

känner varandra och detta var något som eftersträvades vid rekryteringen av deltagare. Det 

deltagarantal som eftersträvades i fokusgrupperna var fyra till sex personer. Detta eftersom att 

det var ett antal som var hanterbart och möjligt att dokumentera. Då deltagarna är färre blir 

det enklare att fånga upp allas åsikter och identifiera vem som talar vid varje tidpunkt. Ju fler 

deltagare gruppen har, desto större risk är det även att gruppen splittras upp och att det blir 

flera smågrupper som för interna samtal med varandra (Denscombe 2009, s. 241). Risken att 

vissa kommer att tala mer än andra finns oavsett gruppens storlek, valet att ha en mindre 

grupp gjordes med hänsyn till att det är enklare för mer tystlåtna personer att göra sig hörda. 

En av gruppintervjuns fördelar är att man genom att intervjua flera personer i taget kan öka 

antalet deltagare i studien. Fler deltagare kan tillföra forskningen en större variation av 

erfarenheter och åsikter.  

 

3.4 Intervjuguide  
Studien har utgått ifrån en intervjuguide (se bilaga 1) som har använts i varje 

fokusgruppsintervju. Den innehåller åtta grundfrågor med varierande antal följdfrågor och 

dessa har getts i samma ordning varje gång vilket är typiskt för en semistrukturerad intervju. I 

likhet med den semistrukturerade intervjuformen har det eftersträvats att låta den intervjuade 

få utveckla sina idéer och tala mer utförligt om ämnet som tas upp (Denscombe 2009, s. 235). 

Detta genom att använda öppna frågor som kräver ett beskrivande svar. I förväg bestämdes att 

samtliga grundfrågor skulle användas vid varje intervju och följdfrågorna vid behov.  

 

3.5 Urval 
Deltagarna i studien har valts genom ett flerstegsurval vilket innebär att urvalet görs i flera 

steg (Denscombe 2009, s. 36). Ett slumpmässigt urval har använts vilket innebär att urvalet av 

människor bokstavligt talat görs slumpmässigt (Denscombe 2009, s. 33), till viss del har det 

även använts ett subjektivt urval vilket bland annat innebär att urvalet görs efter vissa kriterier 

(Denscombe 2009, s. 37). Först valdes gymnasieskola vilket till viss del är ett subjektivt urval 

eftersom den specifika skolan medvetet valdes. Detta på grund av god kontakt med skolan, 

någon annan kunskap om skolan och eleverna där fanns inte. Förutsättningarna för att 

genomföra studien var därför bra. Urvalet i studien var begränsad till en gymnasieskola, 

genom en kontaktperson gavs tillgång till en förteckning över vilka program som fanns på 

skolan samt antal klasser. De fortsatta stegen kännetecknades av ett slumpmässigt urval då det 

inte kunde förutses vilka elever som ville delta. Det som avgjorde om det fanns möjlighet att 

komma ut till en klass med förfrågan om deltagande var om eleverna var ute på praktik vilket 

var fallet i flera av de yrkesförberedande programmen, på detta sätt förminskades 

urvalsgruppen i steg två. I mötet med klassen presenterades studien på liknande sätt vid varje 

tillfälle, med vissa skillnader beroende på lärare och klassens respons. Urvalet i steg tre 

byggde på en frivilighet hos eleverna viket innebar att det kunde bildas fokusgrupper i vissa 

klasser, medan det i andra inte fanns några intresserade. 
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3.6 Genomförande 
Studien har utförts i Väst Sverige i en kommun med cirka 50 000 invånare varav cirka 2 500 

av dem är i åldern 17- 19 år 2011. För att få tag på lämpliga fokusgruppsdeltagare kontaktades 

rektorn på en gymnasieskola som gav tillåtelse till studien samt skapade en kontakt med 

ytterligare en person som bidrog med kontaktuppgifter. Genom de kontaktuppgifter som fåtts 

till klassernas mentorer skickades det ut förfrågningar om att få komma till klasserna och 

informera om studien samt fråga om elever var intresserade att delta. I de klasser som det 

ställdes en förfrågan i resulterade det inte alltid i någon fokusgrupp. Varje 

fokusgruppsintervju var cirka en timma och sammanlagt genomfördes fem stycken. Utav 

deltagarna i studien gick tre stycken på ett yrkesförberedande program, sex stycken på ett 

kombinerat praktiskt och studieförberedande program samt tretton på ett studieförberedande 

program. Det var totalt fjorton tjejer och åtta killar som deltog. 

 

Intervjuerna genomfördes i klassrum på det gymnasium som deltagarna studerar vid. 

Genomförandet av tre av fokusgrupperna skedde under deltagarnas ordinarie lektionstid, då 

de fick lov att frånvara från lektionen. Återstående två fokusgrupper genomfördes under 

deltagarnas schemafria perioder under skoldagen. För att få en mjuk start och få igång 

samtalet började intervjun med att alla fick presentera sig själva och samtidigt berätta vad de 

ville bli när de var små. Det fortsatta samtalet utgick ifrån en intervjuguide, för att underlätta 

för deltagarna att komma ihåg frågan användes lappar med grundfrågorna som gavs till 

gruppen samtidigt som frågan ställdes. I genomförandet av fokusgruppsintervjuerna har en 

person varit samtalsledare medan den andre har haft uppgiften att vara observatör och föra 

anteckningar samt sköta inspelningen. Det inspelade materialet från fokusgruppsintervjuerna 

transkriberades ordagrant varefter analysen påbörjades. 

 

3.7 Analys 
Uppsatsens analys har inspirerats av en fenomenografisk analysmetod, Dahlgren och 

Fallsbergs sjustegsmodell (Dahlgren & Johansson 2009, s. 127). Utgångspunkten för 

fenomenografisk forskning handlar om ett sätt att erfara någonting samt att hitta variationer 

inom det undersökta fenomenet (Marton & Booth 2000, s. 146). Det handlar om att upptäcka 

hur individer uppfattar något. Inom fenomenografi är det centralt att ta reda på vad som erfars 

och hur det erfars därför är det vanligt att använda sig av intervjuer som insamlingsmaterial 

(Marton & Booth 2000, s. 150).  I en studie är det intressant att ta reda på hur variationen 

mellan människor ser ut angående hur de uppfattar en företeelse och därefter beskriva hur den 

variationen ser ut med hjälp av att dela i det i olika beskrivningskategorier (Marton & Booth 

2000, s. 159).  

 

Analysen påbörjades med genomläsning av de transkriberade intervjuerna. När analysen 

sedan påbörjades var materialet välkänt. Meningar eller stycken i intervjuerna färgades i olika 

färger för att underlätta analysen. Uttalanden som var likvärdiga eller hade en koppling till 

varandra märktes med samma färg. Under tiden materialet bearbetades tillkom nya 

indelningar. En inte helt oproblematisk del i analysen var att bestämma var de olika 

uppfattningarna hörde hemma samt vilka uppfattningar som ansågs vara likvärdiga.      

 

När färgläggandet var klart sammanställdes kategoriindelningar genom att de meningar eller 

stycken som hade samma färg plockades ut och blev en kategori. Detta för att underlätta den 

fortsatta bearbetningen. Efter den första kategoriseringen hade det bildats fem grundkategorier 

utifrån materialet. Dessa kategorier var relativt breda och innehöll därför en viss variation. 

Inom varje kategori etablerades ett antal underkategorier, genom att söka efter ytterligare 

likheter och skillnader inom kategorin. På så sätt skapades ett antal underkategorier inom 
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respektive kategori, vilka varierar i mängd och storlek. Genom att sedan namnge kategorierna 

framträdde det mest signifikanta i materialet vilket innebar att en del av empirin valdes bort 

och att kategorierna blev smalare. De kategorier som bildades var inte exklusiva vilket inom 

fenomenografi innebär att det som tas upp under en kategori endast finns under den.  

 

3.8 Etiska aspekter 

I samband med fokusgruppsintervjuerna informerades deltagarna om att intervjun kommer att 

spelas in och att materialet behandlas varsamt så att ingen obehörig kommer åt det. Materialet 

kommer endast att användas i uppsatsen och förstörs efter examinationen av arbetet. 

Informationen kommer att bearbetas konfidentiellt, vilket innebär att de är anonyma i 

uppsatsen. Skolan som undersökningen gjorts på nämns inte vid namn liksom deltagarna som 

i studien har figurerade namn. Detta för att skydda deras identitet samt minska risken för 

identifiering. De intervjuade ska ge ett informerat samtycke, vilket innebär att dem som blir 

intervjuade ska ha tagit del av informationen kring studien samt att de ställer upp frivilligt 

(Trost 2010, s. 125). Ett samtyckesbrev (se bilaga 2) delades ut till varje deltagare där det 

informerades om studien och förutsättningar kring intervjun, detta brev skrev de sedan under.    
 

Ett etiskt problem som kan uppstå i samband med gruppintervjuer är att konfidentiellitet inte 

finns mellan deltagarna, de har inte kommit överens om att inte prata om det som sagt under 

intervjun efter den (Trost 2010, s. 129). Ämnet som behandlades i fokusgruppsintervjuerna 

ansågs inte ha hög känslighetsgrad och därför sågs det inte som ett stort problem.  

3.9 Metoddiskussion 

Alla undersökningsmetoder har sina fördelar och nackdelar. Jan Trost (2010, s. 68) nämner att 

vid intervju med flera personer kan de påverka varandra och det kan uppstå 

majoritetssynpunkter. Eftersom deltagarna i fokusgrupperna bestämde grupperna själva och 

kände varandra gjordes antagandet att de kunde säga det dem ville och att det inte var ett stort 

problem. Det är ändå viktigt att i analysen fundera över om det är allas åsikter eller endast en 

minoritets som framförs. Det finns en risk att ordet blir ojämnt fördelat vilket kan vara 

negativt för studien. En annan möjlig nackdel kan vara svårigheter att få till en diskussion om 

deltagarna saknar ett specifikt drömjobb. Samtidigt kan det vara lättare i en grupp på grund av 

att de genom andras tankar kan komma på vad de själva tycker är viktigt. Beroende på 

gruppdynamiken kan de bli mer avslappnat samtal istället för en utfrågning. Upplevelsen var 

att samtalsklimatet var bra i alla grupper. De frågor som var med i intervjun var fokuserade på 

personens egna tankar kring sin framtid och sitt drömjobb, detta innebar att deltagarna ofta 

svarade i tur och ordning och det inte alltid blev en diskussion kring en fråga. 

 

Med tanke på att frågorna var formulerade för att få en bild av deltagarnas individuella och 

personliga upplevelse kunde enskilda intervjuer ha kunnat vara en minst lika bra metod. Det 

funderades länge kring om studien skulle bygga på enskilda intervjuer eller fokusgrupper. 

Även möjligheten att använda triangulering övervägdes, vilket innebär en kombination av 

olika metoder (Halkier 2008, s. 13). Det ansågs dock inte att en kombination av dessa två 

metoder skulle ha ökat tillförlitligheten i studien utan främst försvårat bearbetningen av 

empirin.  

 

Validitet handlar om att man ser till att man undersöker det som skall undersökas (Halkier 

2008, s. 105). Det har eftersträvats en så hög validitet som möjligt genom att studien har 

presenterats på ett tydligt sätt. Det har också eftersträvats ett kritiskt förhållningssätt i 

genomförandet samt mot de resultat som presenterats. Realibitet innebär inom kvalitativa 

forskningsmetoder en tillförlitlighet i genomförandet av studien samt bearbetningen av 
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empirisk data. Giltigheten kräver inte att forskare skall kunna genomföra samma studie och 

komma fram till samma resultat (Halkier 2008, s. 106). Svaren som framkommit i 

intervjuerna speglar deltagarnas åsikter vilket gör att det inte går att garantera att det kommer 

att bli samma svar vid en likande studie vid ett annat tillfälle med andra personer. Aspekter 

som är värda att ta hänsyn till i bedömningen av studiens generaliserbarhet är att deltagarna i 

studien främst läser på studieförberedande program. Trots att det inte noterades någon 

märkbar skillnad beroende på programval kan det inte uteslutas att en sådan skillnad finns. 

Det går inte heller att säga att de deltagare som valde att delta i studien är representativa för 

övriga elever i respektive klasser. Det som deltagarna i studien uppgav är viktigt i ett arbete 

överensstämmer till stor del med tidigare forskning inom ämnet vilket gynnar tillförlitligheten 

i studien. Med hjälp av att använda sig av den intervjuguide som har använts finns det 

möjlighet att det framkommer liknande resultat i en ny undersökning. Människor är i ständig 

förändring och därför är det svårt att säga att svaren kommer bli detsamma vid ett annat 

tillfälle även med samma deltagare (Trost 2010, s. 132). 

  

Det bör förtydligats att uppsatsens analysmetod har varit inspirerad av fenomenografi men att 

uppsatsens kategoriseringar inte följer de ramar som metoden har angående exklusivitet. För 

att göra texten mer lättläslig och få med alla uppfattningar om ämnet valdes det att göra flera 

kategorier trots att de inte var exklusiva. Det var väldigt mycket som nämndes i samband med 

varandra och de var därför svåra att särskilja. I materialet har det tagits bort data som inte 

hade en tydlig koppling till rubriken på kategorin. För studien har det varit bra att haft 

fenomenografi som utgångspunkt eftersom det är empirin från samtalen i studien som är 

grunden och det centrala i uppsatsen. Fördelen med att fokusera på empirin är att användning 

av befintliga förklaringsmodeller och teorier ibland tenderar att forma resultatet så att det 

passar in i den teori som valts.  

4. Kategorier 

Nedan ges en kort presentation av de kategorier som används i uppsatsen. Under varje 

kategori behandlas en av uppsatsens fem frågeställningar. 

  

 Drömjobbets utseende  
Frågor som bland annat ställts under denna kategori är: Vad är viktigt i ett jobb? Berätta 

om hur ditt drömjobb ser ut? Hur kommer det sig att det är ett drömjobb för dig?  

Det har tagits reda på vad ungdomar tycker är viktigt i ett arbete, vilka arbetsförhållanden 

de vill ha och vad det är som gör att de trivs. Att de faktorer som värderas högt återfinns på 

arbetsplatsen gynnar både den anställde och arbetsgivaren då det har positiva effekter på 

arbetet (Ekholm & Kull 2000, s. 25).  

 

 Anledningar till drömjobbet  
Frågor som bland annat ställts under denna kategori är: Hur kommer det sig att det är ett 

drömjobb för dig? Hur det har skapats? 

Att ta reda på vad det är som gjort att ungdomar fått intresse för yrket är av intresse för 

arbetsgivare och för dem som arbetar inom skolan. Genom att de vet vilka faktorer som 

har påverkat kan de se till att intresset hålls vid liv. Det kan även användas i syfte att 

skapa goda möjligheter för att ungdomarna ska hitta sitt drömjobb.   

 Studera eller jobba?  
Frågor som bland annat ställts under denna kategori är: Har du en plan på hur du ska gå 

tillväga för att nå ditt drömjobb? Vad påverkar dig att nå ditt drömjobb? 

Det har undersökts vad ungdomar planerar att göra efter dem tagit studenten för att få 
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förståelse för varför ungdomar gör de val dem gör. Vad de gör för val och om de har 

någon plan för hur de ska gå tillväga för att nå drömjobbet har betydelse för deras framtid 

och är därför intressant.   

  

 Påverkansfaktorer  
Frågor som bland annat ställts under denna kategori är: Upplever du att det finns krav att 

få drömjobbet, vad får det för innebörd för dig? Upplever du att dina drömmar är 

realistiska? Vad har du för förväntningar på hur ditt framtida jobb kommer att vara? Vad 

påverkar dig att nå ditt drömjobb? 

Här tas det upp faktorer som har inverkan på om ungdomar når drömjobbet eller inte. Det 

är intressant att se vilka faktorer som de anser påverkar samt hur de uppfattas. Exempelvis 

vad som gör att en faktor upplevs som möjlighet istället för ett hinder. Genom att 

upptäcka vad dem tycker är viktigt går det att påverka de faktorerna och underlätta deras 

väg till drömjobbet.   

 

 Jobbets prioritet 

Frågor som bland annat ställts under denna kategori är: Hur viktigt är det att nå sitt 

drömjobb?  Hur prioriterar du det i jämförelse med annat? Vad är du beredd att göra för 

att nå ditt drömjobb?  
Arbetet upptar en stor del av människans liv men för att må bra krävs det att det finns 

andra saker i livet förutom det. Att själv tänka över sina prioriteringar är viktigt, dels för 

att må bra på arbetet och hemma (Ekholm & Kull 2000, s. 37). Hur viktigt uppger ungdomar 

att det är att få sitt drömjobb och hur de känner inför att inte nå det visar på arbetets 

prioritet.   

5. Resultat 
Här nedan presenteras studiens resultat utifrån de kategorier som presenterades ovan. Namnen 

som förkommer vid citaten är inte deltagarnas riktiga namn utan figurerade. Citaten i texten är 

markerade med kursivstil. Resultatdelen bygger på fem fokusgruppsintervjuer med totalt 22 

personer, varav elva hade ett specifikt drömjobb. Drömjobben som de uppgav varierade, 

bland annat nämndes psykolog, polis, personligtränare, inredare, chef, frisör och 

volontärarbetare. Några av deltagarna hade inte ett konkret arbete men ett område de vill 

arbeta inom exempelvis socialt arbete eller någon form av kontorsarbete. För de som nämnde 

ett kontorsarbete var det viktigt med ett fint kontor, mycket utlandsresor och en tjänstebil. 

Medan andra hade motsatta åsikter: Sitta mellan fyra väggar hela tiden vid en dator eller 

någonting, det är det värsta jag vet. Jag tycker inte om det (Hanna). Oberoende av vilket 

arbete de ville ha eller om de hade något specifikt drömjobb hittades många likheter i vad de 

anser är viktigt. Följande citat ger en bra bild av resultatet. Man skall väl trivas på alla sätt. 

Eller liksom alla saker skall väl vara bra, pengar och miljön och det man gör och allting 

liksom (Louise). 

5.1 Drömjobbets utseende  

Variation, sociala aspekter och trivsel, pengar och meningsfullhet var enligt deltagarna det 

viktigaste i ett arbete vilket redovisas nedan.  

 

5.1.1 Variation  
Att ha ett varierande arbete med omväxlande arbetsuppgifter är något som många av 

deltagarna eftersträvar i sitt kommande arbete. Med variation menar de att varje arbetsdag inte 

skall se likadan ut som den andra. Hur stor variation de vill ha varierar, men det är ändå 

viktigt att arbetet innehåller olika arbetsuppgifter för att motverka att arbetet upplevs som 
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ensidigt och på så sätt uttråkande eller att det inte ger någon utveckling. Det jag har som 

drömjobb, polis, det är för att jag tror jag kommer att trivas med. Det är det att alla dagar ser 

olika ut nästan (David). Ett variationsrikt arbete ökar möjligheten till att de skall trivas på 

jobbet, vilket därmed minskar risken att de känner ångest och inte vill gå till arbetet. Jag tror 

att variation är jävligt viktigt så att man inte vaknar upp på morgonen och gör exakt samma 

sak om och om och om igen, exakt samma, att man möter nya saker varje dag och att det inte 

blir ensidigt (Tomas). Några deltagare hade motsatta åsikter: För mig spelar det ingen roll 

alltså om man gör samma sak hela dagarna bara man har arbetskamrater så att man klarar 

av dagen utan att få panik (Rikard). Att arbeta på olika platser och att resa i arbetet nämndes 

utav några deltagare vars dröm är att jobba som ingenjör eller inom finans. I kontrast till detta 

gavs även åsikten att arbetet helst skall vara på samma plats och inte innebära resor. En av 

deltagarna uttryckte sig på följande vis:  

 

I unga dar hade jag kunnat tänka mig att åka runt mycket, men sen när man 

skaffar familj vill jag inte. Då skall det vara samma ställe hela tiden helst. Att 

man inte behöver resa och göra andra saker överallt. Så att man kan vara hemma 

så mycket som möjligt, skulle jag tro att jag vill när jag blir äldre (Rikard). 

 

5.1.2 Sociala aspekter och trivsel  

Att ha ett arbete som man trivs med och som gör att man mår bra anser samtliga deltagare är 

väldigt viktigt och det nämndes som det viktigaste kriterierna i ett jobb. Trivsel på en 

arbetsplats prioriterar de högt, det är det som gör att de vill gå till arbetet och att de stannar 

kvar på den arbetsplatsen. Ganska, asså jag vill ju ha något att jobba med som jag vet att jag 

tycker är kul (Hanna). En annan deltagare pratade om trivsel och sa: 

 

Ja det är nog nummer ett tror jag, det är klart att pengar styr lite, men jag tror att 

det nog är nummer ett att man orkar för det går inte att jobba i 45 år om man inte 

klarar av att gå upp på morgonen. Det blir jobbigt då i längden. Bra 

arbetskamrater är nog viktigt (Andreas). 

 

Tillsammans med trivsel nämndes ofta arbetskamrater. Bra arbetskamrater upplevs av de 

flesta som något av det viktigaste i ett arbete och som påverkar om arbetet är bra eller dåligt 

och om det är roligt eller inte att gå dit. Om man har ett jobb är det ju viktigt att man har bra 

arbetskamrater, eller att man trivs för annars är det ju inte kul att gå dit (Felicia). En orsak 

som uppgavs påverka betydelsen av bra arbetskompisar var arbetstiderna. En deltagare ansåg 

att vikten av bra arbetskompisar är större om hon har ett arbete som begränsar hennes sociala 

liv utanför arbetet exempelvis av kvälls- eller helgarbete. I dessa situationer är 

arbetskamraterna viktigare än om man har ett rikt socialt liv utanför arbetet. Arbetstider ses 

som en social aspekt av arbetet då det påverkar det sociala livet. Arbetstiderna är väl också 

viktiga, viktigt att man inte jobbar långa nätter och så här så att man inte blir jätte utmattad 

(Louise).  

 

Deltagarna vill att det skall kännas roligt att gå till arbetet. Arbetet får gärna vara psykiskt 

eller fysiskt ansträngande, så länge som det är roligt. Upplevs jobbet däremot inte som roligt 

och bara ansträngande är det inte längre ett drömjobb. Hårt jobb och det skall hända 

någonting hela tiden, nya grejer hela tiden. Och det får gärna vara ansträngande, men bara 

det är roligt. Ja, att jag kommer tycka att det är kul alltså det hoppas jag det jag väljer 

(Andreas). En annan deltagare sa: 
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Sen tror jag att det är bättre att jobba med någonting man tycker är roligt än att 

bara jobba med någonting man tjänar mycket pengar på. […] Det är bättre att ha 

någonting man mår bra av, för den psykiska hälsan är nog viktigare än materiella 

ting. I slutändan blir det de (Angelika).   

 

5.1.3 Pengar 

Ett ämne som diskuterades mycket under intervjuerna var pengar. Att drömjobbet innefattar 

att tjäna bra är deltagarna överens om. Pengar är dock inte den enda faktorn som uppgavs 

vara viktigt i ett drömjobb utan nämndes ofta tillsammans med att trivas. Jag tänker ändå 

ganska mycket på pengar, fast ändå försöka passa in det på någonting jag tycker är kul 

(Natalie).  

En annan deltagare sa: Jag tänker att det är ett drömjobb för att man tjänar bra och det 

andra är att det är kul (Per). En aspekt av vikten av pengar är att man mår bättre psykiskt om 

man har ett arbete som ger en bra lön, att känna att man får betalt för det man gör, som en 

form av belöning. Man mår bättre psykiskt om man får bättre lön, det är klart att man 

gör[…]Man kan inte komma ifrån att pengar inte är viktigt alltså (Per). 

 

De flesta har uppfattningen att de kan få ett arbete där de både tjänar bra och trivs och att de 

inte behöver välja mellan dem. Däremot kan de tänka sig ställas inför ett val där de kan få ett 

ännu mer välbetalt jobb än vad det redan har, och att det arbetet inte är lika roligt som deras 

nuvarande. Här gick åsikterna isär, vissa menade att om de redan tjänar så att de klarar sig 

bra så är det viktigare att trivas. Fast även om man tjänar massa pengar och inte trivs, kanske 

är det bättre att tjäna mindre och trivas istället (Louise). Andra ansåg att det helt berodde på 

hur mycket mer pengar det handlade om och dessutom i hur stort behov de var av pengarna 

samt hur arbetstiderna och möjligheterna till fritid såg ut. Anledningar till att ta ett arbete 

som är bättre betalt trots att de inte trivs var dels på grund av att lönen påverkar hur du har 

det när du inte arbetar. En lön så att man kan leva och ha kul […] Personligen så tjänar jag 

hellre 25 000 på jobbet och har tråkigt än 15 000 och har kul (David). En annan deltagare 

uttryckte sig på följande sätt: 

 

Det beror på hur beroende man är av pengarna. Bor man själv så räcker det väl 

med 20 000 mindre än om man skulle ha en familj. Har barn på väg och man 

behöver verkligen pengarna och då tror jag att man väljer ett jobb som är mer 

betalt fast det kanske inte är ett lika bra jobb. Så det är väl mycket beroende på 

hur mycket man är beroende av pengarna tror jag (Tomas). 

 

Att ha ett arbete som de tjänar tillräckligt med pengar för att kunna leva ett bra liv är något 

som deltagarna tog upp. Det är få som sa sig sträva efter extrem rikedom, däremot nämnde 

flera att de vill känna att de klarar sig bra, kan unna sig att göra det dem vill och inte klara sig 

precis på lönen varje månad. Man behöver ett för att kunna göra saker. Det är ju det som är 

grejen till allting […] Jag vill kunna leva bra och inte klara mig exakt varje månad, jag vill 

liksom göra ganska mycket och ändå ha pengar (Natalie). Ett liknande resonemang gavs av 

en annan deltagare: Jag vill nog ha lite överflöd tror jag, men det är ju inte så att jag 

eftersträvar miljonärsstatus precis, Men jag menar det är kul att shoppa. Nej, men så att man 

har råd med en lägenhet och bil och lite roligheter mitt emellan. Det räcker (Annika). 

 

Vetskapen om att det finns möjligheter till avancemang är något som flera ansåg vara av 

betydelse i det framtida arbetet. En person sa att han inte skulle klara att stå på samma ställe i 

40 år och få samma lön hela tiden. Det är däremot okej att inte tjäna så mycket pengar i början 

av sin yrkeskarriär. De flesta talade om att jobba upp sig och genom att de får mer erfarenhet 
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så småningom få en högre position eller högre lön. Ett arbete som det inte finns 

karriärmöjligheter eller utrymme för avancemang är inte ett arbete de vill satsa på vilket 

uttrycks i följande citat:  

 

Även om det är dåligt betalt nu i början, eller dåligt betalt är det ju inte, men så 

vet man att det kommer att bli bättre. Om tio år då vet jag at då skulle jag ha jätte 

bra betalt. Då är det lättare att ta det också, om man vet att det tar vägen 

någonstans (Andreas).  

5.1.4 Meningsfullt 

Olika dimensioner av meningsfullhet togs upp av deltagarna i samtalen. En vilja att hjälpa 

andra människor var återkommande. Främst handlade det om människor som har det svårt på 

något sätt exempelvis att de har psykiska problem, men även att kunna göra människor nöjda 

eller hjälpa med mer praktiska saker. Jag vill jobba med människor och jag vill se till att 

liksom alla kan ha det lika bra. […] Hjälpa människor, försöka få dem att må bra (Felicia). 

De personer som vill hjälpa andra uttryckte en vilja att göra något bra. Det de vill få ut av 

arbetet är en känsla av att vara behövd och uppskattad. Man skall känna att man gör nytta 

tror jag […] både för dig själv och för andra, tror jag (Linus). Ett annat sätt som de kommit 

fram till vad de vill jobba med är genom egna funderingar över vad de vill göra i framtiden 

och vad som känns meningsfullt:  

 

Jag har funderat på vad som kan vara meningen med livet och inte kommit fram 

till någonting specifikt och storartat, men då har jag tänkt att det kanske är att 

hjälpa andra människor på ett eller annat sätt, vägleda dem kanske lite (Annika.)     

 

Deltagarna uttryckte även hur de ville vara i sin yrkesroll. Att det är viktigt att de 

kunder eller besökare som söker upp dem känner att de intresserar sig för dem. Jag vill 

gärna vara en person som för tillfället verkligen kan bry mig om människan och inte 

bara vara där för att få betalt (Hanna). 

 

Ytterligare en aspekt av meningsfullhet som några talade om i samband med arbete är den 

personliga utvecklingen. Vissa nämnde att ökad kunskap och att lära sig nya saker bidrar till 

personlig utveckling. Utvecklas, det är det man vill (Amir). En annan deltagare sa: Sen det att 

man utvecklas som person när man arbetar, så att man liksom inte är på samma stadium, att 

man är på stadium ett i flera år framåt (Angelika). Att utvecklas som person är något som 

deltagarna föreställer sig att arbetet skall bidra med.   

 

5.2 Anledningar till drömjobbet 
Intressen och förebilder samt personliga egenskaper ansåg deltagarna bidragit till att de har 

det drömjobb som de har, vilket redovisas nedan.  

5.2.1 Intressen och förebilder 

Drömjobbet innebär att arbeta med något deltagarna anser är intressant. Det kan vara en 

hobby eller något de sett någon annan hålla på med eller hört talas om och blivit nyfiken på. 

Anledningarna till varför deltagarna har de drömjobb som de har varierar. Några av 

deltagarna nämnde att de har kvar samma drömjobb som de hade när de var mindre, men för 

majoriteten har drömjobben förändrats. En av dem som har kvar samma drömjobb som när 

hon var liten sa att hon har velat bli det så länge och att det därför har en positiv inverkan på 

viljan att nå arbetet. Hon har länge haft en bild av vad arbetet innebär, att det är något bra och 

roligt. Att hon har sin farfar som förebild inom yrket är också en anledning till att drömjobbet 
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finns kvar. Förebilder är något några deltagare nämnde som en inspirationskälla, att de har 

någon som gjort att de fått intresse för yrket eller som inspirerar dem att kämpa. De flesta 

uppgav dock att de inte har en specifik förebild:  

 

Det är nog bra att ha förebilder inom det man vill bli för då vet man vad man har 

att sträva efter. Men jag vet inte om det är så att man måste ha en förebild inom 

det man väljer. För jag kan inte heller komma på att jag har någon speciell 

förebild som gör det som jag vill göra (Angelika).   

 

En deltagare berättade att han praktiserat hos sin pappa och farfar sen han var liten och att det 

nu är det arbete som han har fastnat för. Det är något som han känner att han kan och tycker 

är roligt. Jag känner mig väldigt hemma i någonting som jag kan,[…] Det tror jag är som 

har grundat min dröm (Andreas). 

 

Att arbeta med något av sina intressen är drömjobbet för vissa, medan andra skiljer helt på 

jobb och fritid. Två av deltagarna uppgav att de vill bli personlig tränare vilket båda har som 

ett stort intresse. Om jag gör något som jag gör på fritiden och har som jobb så blir det som 

att vara ledig jämt, och få pengar för det (Ahmed). Likaså är inredare en dröm som kommer 

från ett stort intresse för inredning, en annan deltagare har kommit fram till att hon vill bli 

frisör på grund av sitt intresse av utseendet. Några av deltagarna nämnde att de har fått 

intresse för området när de läst om det i skolan. Att de på så sätt hittat områden som de 

tycker är intressanta. Jag känner ett stort intresse för psykologi och allmänt, när vi läser det i 

skolan tycker jag att det är jättekul, jag känner bara att det är något jag vill syssla med, jag 

tycker bara det är så fascinerande (Ida).  

 

Något som var intressant var att ett antal av deltagarna nämnde att de blivit inspirerade till 

drömjobbet av filmer. En av deltagarna vars dröm är att arbeta med valar ute på havet sa att 

hennes intresse kommer från när hon var liten och såg Rädda Willy filmerna och att det 

sedan hållit i sig. När man sett dem vilt så var det bara känt (Ida). En annan film som angavs 

ha gett upphov till drömjobbet för nedanstående person var filmen Wahl Street:  

 

När man kollar på dem filmerna så blir man så intresserad av finans och 

framförallt att se hur allt fungerar och hur mycket folk tjänat på att jobba med 

sånt och hur mycket hets det är i jobbet. Och att det hela tiden är någonting nytt. 

Så jag vet inte, finans hade varit jävligt nice (Tomas).   

 

5.2.2 Jobb som passar personlighet 

I samtalen framkom det att personliga egenskaper är viktiga i val av arbete, att man 

skall ha de egenskaper som anses var viktiga för drömjobbet. De som talar om 

personlighetens betydelse och att de själva valt ett jobb efter sin personlighet anser att 

de har bra egenskaper för det jobb de vill ha. Man skall känna att det passar en själv, 

inte bara gå dit för att man är tvungen för då blir det bara tråkigt […] du måste vara 

duktig i det du gör (Johanna). En person som upplevde att hon hade rätt egenskaper för 

sitt drömjobb uttryckte sig på följande vis: 

 

Ja, du Hanna, sköt du det här, det är du bra på har jag alltid fått höra, så jag 

antar att jag är det. Haha, nej men jag känner bara att jag är väldigt social, har 

inga problem med att prata med människor och i vissa tillfällen när jag lär mig 

att hålla tyst så kan jag faktiskt lyssna också. […]och jag känner att det är något 
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jag är bra på, att det är någonting jag kan göra och jag mår bra utav det 

(Hanna). 

 

Vad deltagarna anser är bra förutsättningar för att få arbetet varierar. De som har 

drömjobb som handlar om att hjälpa och vara ett stöd för andra människor talade om 

vikten att själva vara en stark person. De sa att det är något de tror att de klarar av, men 

nämnde även att det är något de inte riktigt kan veta förrän de får praktiskt erfarenhet.  

 

Nedan följer ett samtal mellan två personer: 

 

- Måste ju vara väldigt stabil människa, alltså man måste ju själv må psyksikt bra 

om man säger så. Jag tror det är väldigt lätt att själv bli dålig om man inte är 

stark (Hanna). 

 

- Tar sig an andras problem (Annika). 

 

- Det är så speciellt när man jobbar med väldigt extrema fall. Det är ju väldigt 

lätt, man måste ju lära sig att stänga av när man kommer hem (Hanna). 

 

En av deltagarna nämnde att hon ser sig själv som en naturlig ledare och att hon gillar att få 

saker gjorda på sitt sätt: Jag hade trivts som chef tror jag för jag gillar att få saker gjort så 

som jag har tänkt mig. Så som jag har planerat och få saker gjort på det sättet (Pernilla). En 

diskussion om vikten av att vara samarbetsvillig förekom även i gruppen, vilket även ansågs 

som en viktig egenskap hos en person i ledarposition.  

 
5.3 Studera eller jobba?  
Att få det gjort, upplevd rädsla, att inte veta vad de vill bli och skoltrötthet var anledningar 

som deltagarna uppgav påverkar hur de planerar att gå tillväga efter gymnasiet för att nå 

drömjobbet, vilket redovisas nedan. 

5.3.1Få det gjort  
Deltagarna är i stort sätt uppdelade i två olika grupper, de som planerar att studera vidare 

direkt efter gymnasiet och de som tänker jobba eller göra något annat innan de eventuellt 

börjar plugga. Anledningarna till deras val varierar. En tredjedel av deltagarna sa att de skulle 

läsa vidare på högskola direkt efter gymnasiet. Det är i första hand de som vet vad de vill 

jobba med och vad de behöver läsa för att bli det dem vill. Av dem som väljer att läsa direkt 

nämndes anledningarna att dem vill bli klara med utbildningen och ha det färdigt. Eftersom i 

stort sätt alla upplever att det är ett krav att studera på högskolan för att nå sitt drömjobb eller 

för att kanske få ett jobb överhuvudtaget upplevdes det som en form av stress, att man inte 

skall vänta för länge med att plugga vidare. Men det är ju som du säger också, att man blir 

stressad för att plugga på högskolan för det är ju ändå ganska många år på högskolan. Så det 

finns ju många som väljer att gå direkt som inte orkar jobba (Andreas). Några deltagare vill 

ha utbildningen klar för att satsa på sin karriär medan andra mer vill få det bakom sig och 

sedan kunna ägna sig åt annat:  

 

Jag känner inte att jag har behov av att flytta någon annanstans, som vissa har att 

jag ska dra till USA i ett år. Jag känner inte det draget, jag vill hellre bli klar med 

min utbildning så man har det färdigt. Om man tänker så kanske man kommer på 

vad man vill jobba med (Louise). 
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Citaten nedan är ett utdrag ur samtalet i en av fokusgrupperna om ämnet:  

 

- Lika bra att få det överstökat tänkte vi (Hanna). 

 

 - Ja, då vi fortfarande är unga och fräscha, och då kan vi ta jorden runt efteråt 

(Annika). 

 

-  Då har man det ändå färdigt (Hanna). 

 

5.3.2 Rädslor  

Ett återkommande argument till att studera vidare direkt efter gymnasiet handlar om en 

rädsla att fastna på vägen. Det innefattar rädsla för att inte orka börja plugga igen om de tar 

en paus från skolan eller ha svårt att börja igen då det innebär en försämrad ekonomi om de 

arbetat ett tag, vilket en av deltagarna uttryckte så här:  

 

Jag vill börja plugga nu och inte jobba, om jag väl har börjat tjäna pengar så tror 

jag att jag har svårt att gå ner mig igen. Att sätta sig på botten och inte ha så 

mycket pengar längre. Man vänjer sig ganska lätt. En av anledningarna till att 

jag vill plugga direkt, annars hade jag gärna tagit ett till två år om jag hade vetat 

att jag skulle sätta mig i skolbänken igen (Rikard).  

 

Denna rädsla finns även hos dem som väljer att ta en paus från studierna. En elev som har valt 

att jobba direkt uttryckte sig så här:  

 

Ja, jag är lite sådär, jag skall ju jobba på fabriken och det är väldigt lätt att man 

blir kvar där. Och även om det skulle vara väldigt bekvämt. Och jag är väldigt 

rädd för att bli kvar där och då kommer jag inte att plugga vidare. Jag vill inte få 

vara kvar där så länge (Maria).  

 

En aspekt av rädslan är att bli fast på en arbetsplats, att nöja sig och inte längre sträva efter 

sina mål. Deltagarna relaterade till personer i sin omgivning som börjat arbeta på en 

arbetsplats och som bara tänkt vara där ett tag men som fortfarande jobbar kvar. Att börja 

plugga direkt är ett sätt att minska risken att de skall ge upp sina drömmar.  

 

5.3.3 Vet inte vad de vill 

En av anledningarna till att deltagarna väljer att inte studera vidare direkt är att dem inte vet 

vad dem vill bli. Av dem som är osäkra på vad de vill uppgav många att de vill testa på olika 

arbeten för att komma fram till vad de vill bli. Direkt efter gymnasiet så kanske man inte vet 

riktigt vad man vill göra så då kanske man jobbar ett tag först och liksom sen kommer på vad 

man vill göra (Katarina). En annan deltagare sa: Helst hade jag nog velat ha 10 olika jobb 

under ett år så vet man vad man vill bli sen. Så går man och pluggar det. Det hade varit det 

bästa (Rikard). 

 

Flera av deltagarna anser att det är svårt att bestämma sig för vad de vill arbeta med. De 

menar att de fortfarande är väldigt unga och att det därför är ett stort och svårt val att ta. En 

anledning till att valet upplevs som svårt är att deras intressen ändrar sig ganska ofta. De vill 

gärna känna en trygghet i att det är något som de vill och att de inte skall ångra sig under tiden 

de läser eller när de väl börjar arbeta med det. Att ta lite tid att tänka och fundera över vad de 

vill samtidigt som de får testa på att arbeta var ett vanligt resonemang kring hur de tänker gå 

tillväga. En av deltagarna uttrycker här den oro han känner: Det är väldigt oroande att man 
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byter intressen hela tiden. [...] Det är väl det som känns jobbigast om man skall söka jobb, 

eller söka utbildning. Man vill ju inte ångra sig (Rikard). 

 
5.3.4 Skoltrötthet 

Av dem som sa att de inte vill plugga vidare direkt uppgav några av dem att det beror på 

skoltrötthet. Alltså jag vet nog vad jag kommer att läsa sen men så som jag känner nu är jag 

så himla skoltrött, alltså jag känner inte motivationen till att plugga nu (Maria). Dock 

nämnde även några av dem som sagt att de ska studera vidare direkt att de känner sig 

skoltrötta: Jag känner också det på samma sätt, men jag tror att om jag slutar eller om jag 

inte pluggar med en gång och jobbar något år kommer jag inte orka ta upp det sen (Louise). 

 

Skoltröttheten tillsammans med viljan att arbeta, tjäna pengar eller att bara göra något annat 

ett tag var avgörande i deras val. En person uttryckte sig så här: Sen har jag tänkt jobba ett år, 

spara så mycket som möjligt och sen kanske plugga, så har man lite pengar (Maria).  

 

5.4 Påverkansfaktorer  
Motivation, krav, stöd, utbildning och arbetsmarknad är de faktorer som deltagarna upplever 

är det som påverkar deras möjligheter att nå sina drömjobb vilket redovisas nedan.  

5.4.1 Motivation 

Majoriteten av deltagarna sa att deras motivation skapas genom att de har en vilja att nå 

drömjobbet. Dessutom att de har en positiv föreställningen om hur arbetet kommer att vara, 

att de kommer att trivas med det samt att de tror det är kul. De flesta uppgav att drömmarna 

bör vara realistiska och nåbara vilket motiverar deltagarna att nå dem. De sa att det är svårt att 

motivera sig om drömmen är långt borta, vilket en av deltagarna uttryckte så här:  

 

Ja, på sätt och vis, jag skulle fan inte vilja sträva mot något jag inte tror jag har 

en chans att komma dit, liksom. What’s the point? Man måste ju tro på att man på 

något sätt kommer fram, fast det är väldigt svårt så, fast man vet att man till slut 

så är jag där (Hanna). 

 

Deltagarna nämnde att det är bra att sätta upp någon form av mål så de har någonting att 

sträva mot och lättare kan nå målet. Hur höga målen bör vara fanns det delade meningar om, 

några ansåg att det är bra att ha höga mål som de får kämpa för att nå, vilket leder till att de 

presterar bättre. Andra menar att det är bättre att ha lägre mål, vilket uttrycktes på följande 

sätt: Sen är det är olika från person till person, vissa blir liksom helt enkelt bättre av att satt 

målet skithögt liksom. Ja men vissa kanske ja men jag sätter ett lågt mål liksom, så får jag se 

om jag klarar det så kan jag bygga på det liksom (Maria). 

 

Vad deltagarna hade som drömjobb när de var små skiljer sig för näst intill alla deltagare från 

deras nuvarande. En av anledningarna till att det förändrats är att deras intresse har ändrats 

eller att de upptäckt att de inte har den talang som krävs för att nå jobbet vilket illustreras i 

nedanstående citat:  

 

Ja, nej men sen har jag tänkt för det är klart att man ibland har högtflygande 

planer men jag har ingen egentligen […], jag kanske hade velat vara 

musikalartist på Broadway men jag har ingen talang för sådan så då får man ta 

vad kan jag, vad vill jag (Annika). 

 

Deltagaren nedan talade om betydelsen av vilja och motivation:  
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Ha en utbildning och lite vilja och intresse. Men jag tror att om man känner att 

man verkligen vill satsa på det här och man känner motivation så tror jag inte att 

det är så mycket som kan stoppa faktiskt. Känner man att man ser möjligheterna 

och så, så visst kommer det att ta tid och kraft men man ser ju fortfarande vad 

man kommer fram till. Känner att det är värt allting (Linus).  

 

Vilja uppgav samtliga deltagare som den viktigaste faktorn för att nå drömjobbet. Bara de 

verkligen försöker och har viljan blir det enklare att ta sig förbi eventuella hinder och allting 

blir lättare. Dessutom är det hårt arbete och att visa framfötterna som är viktigt om de vill 

komma dit dem vill. Jag tror att det kräver mer vilja än utbildning. Och då om du verkligen 

vill det så kan du försöka klättra inom företaget (Rikard). Vad som ansågs påverka den egna 

förmågan och hur långt deltagarna kan komma var bland annat självförtroende och intresse: 

Om man verkligen vill satsa på det här och man känner motivation så tror jag inte att det är 

så mycket som kan stoppa (Linus).  

5.4.2 Krav 

Krav var något som samtliga deltagare uppgav att de känner men dessa ser väldigt olika ut 

från person till person. Några sa att de ställer mest krav på sig själva, att det är de själva som 

skapar deras krav. Vilket en deltagare uttryckte så här:  

 

Jo alltså då är det inte så mycket krav utifrån för min del utan mer krav på mig 

själv, jag hade blivit besviken på mig själv om jag hade misslyckats totalt. Nehe, 

det här gick inte alls på grund av det och det och det och jag får tänka om totalt 

liksom så det kravet finns väl på något sätt liksom, att man verkligen vill klara 

det. Om man inte hade gjort det så hade det känts väldigt jobbigt (Annika). 

 

De som uppgav att de har krav på sig själva upplever att kraven kan ha en positiv eller negativ 

inverkan. Hur de själva upplever kraven var det delade åsikter om: Om man lägger ribban 

jävligt högt då kan man bara bli besviken (Rikard). En annan deltagare sa: Man motiverar sig 

kanske om man har krav på sig själv liksom (Angelika). Något som framkom var att det är 

viktigt att kraven är på en nivå som passar personen och som gör att den mår bra. Några sa att 

de mår bra av att sätta höga mål från början och andra att de hellre stegvis vill bygga upp 

målen, detta beroende på vilka krav de har att nå dem. Några deltagare uppgav att de känner 

krav från andra personer så som arbetsgivare och arbetskamrater.  

5.4.3 Stöd 

Samtliga deltagare ansåg att det är väldigt viktigt att ha stöd från sin närmaste omgivning, 

vilket inkluderar bland annat familj, vänner och partner. Det är dem som kan hjälpa dig vid 

svårigheter och ge vägledning, när deltagarna upplever att de har det stödet känns det enklare 

och de blir mer målinriktade. Vilket personen nedan talade om:  

 

Jag tror faktiskt att de flesta behöver lite så här stöd att man har nån som liksom 

stöttar en, liksom för det kan ju bli väldigt mycket med studier och sånt så att man 

känner att har nån liksom, tillexempel mamma, pappa eller […] Ja det kan va en 

kompis också, vem som helst bara kom igen nu liksom, bara ge stöd (Louise). 

 

Deltagarna sa att de vill att föräldrarna ska stötta mer än att ställa krav på dem. Stöd upplevde 

de som ett mer positivt ord medan krav har en mer negativ innebörd och innebär att de måste 

prestera något. Vilket följande deltagare uttryckte: Precis, för jag gillar inte sådana föräldrar 
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som ställer krav. Att det är ett måste typ att ha skyhöga betyg utan det är bättre att […] de 

stöttar mer. För annars så går det bara ännu värre tror jag (Pernilla).  

5.4.4 Utbildning 

Nästintill samtliga deltagare uppgav att det krävs någon form av utbildning för att bli det dem 

vill. Det måste väl nästan alla, nästan för alla jobb. Om man inte startar eget. […] Det går ju 

fan inte ens att bli gatustädare utan att plugga typ (Pernilla). En viktig förutsättning för att 

komma dit de vill är att ha den rätta utbildningen som krävs för arbetet.  De poängterade att 

även om du har en utbildning så måste du anstränga dig för att komma in på arbetsmarknaden. 

Vilket kan illustreras med följande citat: Din utbildning är ditt vapen (Amir). Utbildningen är 

en bra start på vägen mot drömjobbet.  

 

Speciellt deltagarna i en fokusgrupp nämnde hur betydelsefullt det var att deras gymnasium 

hade gett dem hjälp och stöd kring deras funderingar inför framtida arbetsliv. Detta innebar att 

de var väldigt målmedvetna och visste vad som krävdes av dem:  

 

Vi vet vad vi vill för vi har haft bra koll på utbildningar redan i 2an, mycket prat 

då redan då. Och vi hade en bra SYO(Studie- och yrkesvägledare) som var med 

då vet jag och var väldigt mån om just våran inriktning, att informera oss om vad 

vi kan göra. Sen har vi haft väldigt bra förmåner för å veta vad vi ska (Linus). 

 

Avslutningsbetygen som de får i gymnasiet lägger en grund som kan vara avgörande för om 

de kommer in på den utbildningen som är viktig för deras drömjobb. Betygen har därför en 

viktig roll i hur vida deras möjligheter inför framtiden och arbete ser ut. Några nämnde 

lärarnas påverkan på detta genom att de sänker betygen. Nej men om inte betygen kommer och 

förstör för mig så tror jag det blir bra (Hanna). Betygen kan vara så betydelsefulla att några 

deltagare nämnde att det lett till att de har gett upp sina drömmar: Ja, jag vill väl fortfarande 

bli veterinär men jag har väl gett upp det för man behöver ju så jäkla bra betyg (Stina).  

 
5.4.5 Arbetsmarknad 

I några av fokusgrupperna kom diskussionen upp om att det för många yrken krävs praktisk 

erfarenhet för att få arbete. Detta var en anledning till att de flesta inte tror att de får sitt 

drömjobb direkt. I följande citat berättar en person hur han tänker gå tillväga:  

Min plan är typ skaffa utbildningen först, sen kanske komma in på något företag 

och jobba, samla erfarenhet och ta lite mer kurser och bara bygga på 

utbildningen, hela tiden så jobba upp sig. Så man kan starta eget och få kontakter 

och större nät, ja så tror jag (Ahmed). 

 

Några deltagare uppgav att arbetsmarknaden haft eller har påverkan kring deras drömjobb. Att 

de är många som söker samma jobb som de vill ha försvårar för dem att nå dit dem vill. En 

deltagare nämnde att hon hade sett arbetsförmedlingens yrkesprognoser, det hade delvis 

påverkat henne i hennes tankar kring framtida yrke. En annan deltagare menade att den 

arbetsmarknad han förväntar sig komma ut på är till hans fördel: Det vet vi ju att vi har ett 

generationsskifte. Så vi kommer ju få rätt så mycket jobb som snickare och så där för det är 

ganska många som byter nu, så vill man så går det ju (Andreas).  

 

Något som deltagarna sa som förutom utbildning underlättar deras väg in på arbetsmarknaden 

och fram till drömjobbet är att de har de rätta kontakterna. De upplever att det är ett vanligt 

sätt att få arbete genom kontakter. I en av grupperna diskuterades faran som de uttryckte det, 

med att man inte jobbar upp sig på en arbetsplats på samma sätt som förr. Att det är viktigt att 
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man som chef exempelvis har arbetat i verkstaden och vet hur det fungerar. Det är något som 

man missar då högskoleutbildning prioriteras så högt menar jag (Andreas). Deltagarna i den 

gruppen menade att det är viktigt att både ha teoretisk och praktisk kunskap. De ansåg att det 

är bra med utbildningar som kombinerar teori och praktik.    

 

5.5 Jobbets prioritet  
Det sociala livet är ofta viktigare än att nå sina drömmar, hur deltagarna såg på betydelsen av 

att nå drömjobbet redovisas nedan.  

5.5.1 Sociala livet  

Alla deltagare ansåg att man inte kan och bör offra allt för att få sitt drömjobb, att det är 

väldigt viktigt att ha kvar sitt sociala liv, fortsätta med sina intressen och umgås med vänner 

och familj. Samtliga deltagare uppgav att det är viktigt att ha en balans mellan jobb och fritid. 

Jag tycker att det är lite 50-50 liksom, både karriär och familj för att det måste ligga i en bra 

balans liksom för att man skall vara lycklig (Pernilla). Några deltagare uppgav att om de 

skulle vara tvungna att välja så skulle de välja sitt liv utanför arbetet som nummer ett, vilket 

nedanstående deltagare uttryckte:  

 

Ja, jag prioriterar nog jobbet lägst i så fall. Man kan klara sig i Sverige utan att 

jobba i fall man inte har något jobb men det är nog väldigt svårt att vara ensam 

tror jag, så jag tror det andra kommer före. Men man får ju försöka få allting 

(Hanna). 

 

Några deltagare menade att man måste offra lite för att nå dit man vill. Man får vara villig att 

offra om man skall nå sådana saker (Rikard). En person ansåg att hon i vissa perioder måste 

prioritera studierna eller arbetet i första hand. När den stressiga perioden med studierna eller 

arbetet har gått över väljer hon däremot att umgås mer med vänner och familj.   

 

Majoriteten av deltagarna ville ha ett arbete där de kan känna att de har fritid när arbetsdagen 

är slut eller ett arbete där de själva kan bestämma arbetstiderna. En deltagare uttryckte sig om 

vikten av fritiden: Jätteviktigt att ha mycket fritid och att ha mycket tid till annat utanför 

jobbet. Att träffa folk och att bara göra det man vill utan att behöva göra någonting eller 

liksom, ah, det är viktigt att man har annat att göra än att bara jobba (Johanna). Några 

deltagare uppgav att de är beredda att flytta för att genomföra den utbildning som krävs för att 

få deras drömjobb, men att de sedan vill flytta tillbaka för att vara nära vänner och familj. 

 
5.5.2 Nå sina drömmar  

Många deltagare uppgav att det är okej att inte uppnå deras drömjobb, de flesta menade att det 

räcker att de har gjort så gott de kan och att de känner sig nöjda då. Att få och ha ett arbete 

som de trivs med är oftast viktigare än att nå det specifika drömjobbet. Jag känner att jag 

bara vill ha ett jobb som jag trivs med. Så det är väl det viktigaste (Mikaela). Några deltagare 

sa att det är viktigt att de når deras drömjobb för att då mår de bra, de får arbeta med det dem 

tycker om samt att de kommer att vara stolta när de nått det. Det varierar hur långt ifrån 

drömjobbet som de känner att det är accepterbart att hamna. De uppgav att hur viktigt det är 

att nå beror på vilka krav de har på sig själva. Detta kan exempelvis bero på vilken position 

personen vill nå och hur avståndet till det ser ut vilket illustreras i följande citat:  

 

Nej men typ att man har misslyckats totalt, om man hade tänkt bli chef på något 

stort företag och så hamnar man i kassan på Ica så kanske man inte är så 
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jättenöjd. Men om man, nej men jag är chef på ett litet mindre företag och det kan 

jag leva med. Det beror på hur stora skillnader det är (Maria).  

 

Att drömjobbet kan ha ändrats var enligt deltagarna en accepterbar anledning till att inte nå 

drömmen, att de dessutom upptäckt att det finns yrken de inte tidigare visste om är ytterligare 

ett skäl. Därför är det ingen fara att de senare i framtiden inte nått drömjobbet som de har just 

nu vilket en av deltagarna uttryckte: Sen ändras ju kanske drömjobbet hela tiden också. Nu 

tänker jag å jag vill bli psykolog och sen kanske om ett par år kanske jag tänker ”gud varför 

tänkte jag ens att jag ville bli det”. Jag tror att det kan nog bli så att man ändrar sig lite efter 

hand (Angelika). Några av deltagarna ansåg att det är viktigt att de får ett jobb som är inom 

området som de vill arbeta med och att det har vissa kriterier som de vill ha i ett arbete. Det 

kan till exempel vara att de vill arbeta med människor. En annan anledning till att drömjobbet 

förändras uppgav en deltagare var att man utvecklas som person:  

 

Att man utvecklar sig precis, än att sitta på samma ställe fastän man har sitt 

drömjobb så man känner att okej jag kan vara lite bättre än så. Jag kan prestera 

lite bättre, jag kan ha ett lite bättre jobb och då kanske man vill komma lite högre 

upp fastän man för tio år sedan det var ens drömjobb (Tomas).  
 

Några av deltagarna uppgav att det är viktigt att nå drömjobbet någon gång, dels för att de 

inte vill bli besvikna. Detta speciellt om de känner att de har möjlighet att nå det. Jag tror jag 

känner nu att jag kan komma längre än dit och då hade jag blivit besviken på mig själv om 

jag hade nöjt mig redan nu (Rikard). De vill gärna nå så långt det är möjligt, nästintill alla 

deltagare känner att deras drömjobb är realistiskt och nåbart. En person pratade här om 

innebörden av att nå drömjobbet:   

 

Nej, men det är roligt att liksom försöka göra det som man strävar efter och 

kämpa efter någonting som man har velat bli och liksom att känna det liksom 

själv, att fan vad duktig jag är som har gjort så här. Om man nu lyckas nå det. 

Det är ju inte säkert att man gör det. Men om man nu skulle göra det så är det ju 

väldigt roligt. Man får ju alltid drömma liksom (Pernilla). 

 

Deltagarna var medvetna om att det inte alltid kommer vara en lätt väg till drömjobbet men 

att de en dag kommer vara där. En deltagare uppgav att han kommer att må dåligt om han 

inte når upp till sin dröm, dels för att han vet att han har potential att nå den.  

Å andra sidan talades det om vikten av att bli nöjd oavsett vart på arbetsmarknaden de 

hamnar. Många av deltagarna talade om att de är rädda att nöja sig med det första bästa eller 

ett jobb som är lägre än vad de drömt om. Samtidigt ansåg de att det inte är något fel att 

hamna där. En deltagare sa att han inte tror att han kommer nå det för han kommer att nöja sig 

med ett vanligt jobb och att han inte orkar sträva efter att nå sitt drömjobb. Han sa också att 

han inte främst är rädd för att nöja sig med ett jobb innan han når drömjobbet, det är en större 

rädsla att aldrig hitta ett jobb som han känner sig nöjd med.  

6. Diskussion 

Nedanstående diskussion förs utifrån de frågeställningar som används för att uppfylla studiens 

syfte vilket är att få en bild av vad ungdomar i väst Sverige har för drömjobb samt vilka 

faktorer de upplever påverkar dem att nå det. 
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6.1 Drömjobbets utseende 
Nedan förs en diskussion kring det som ungdomar uppgav är det viktigaste i ett arbete. 

 
De ungdomar som har deltagit i studien uppgav att det viktigaste i ett arbete är att de trivs 

med jobbet och arbetskamraterna, har en bra lön och varierande arbetsuppgifter samt att det 

känns meningsfullt. Dessa faktorer återfanns i de drömjobb som deltagarna beskrev att de har 

vilka var av olika slag. För att trivas ville några varva socialt eller fysiskt arbete med 

kontorsarbete för att få den variation som uppgavs vara viktig.  

 

Att pengar är viktigt är något som framkom i studien, de ville inte fastna på en arbetsplats 

som saknade möjlighet till löneutveckling. Drömjobbet innebar inte endast en bra lön, utan 

inkluderade även att trivas, detta var en genomgående åsikt hos deltagarna. På arbetet handlar 

det om goda relationer till kollegorna och en bra arbetsmiljö. Om de har ett arbete med 

obekväma arbetstider påverkar det möjligheterna till ett socialt liv utanför arbetet. I dessa fall 

uppgavs arbetskamraterna vara extra viktiga. De flesta av deltagarna trodde sig kunna få ett 

arbete där de både trivs och tjänar bra. De var eniga om att pengar är viktigt för att kunna leva 

ett bra liv, att ha råd att kunna göra det dem vill göra. Detta stämmer överens med tidigare 

studier inom arbetslivet där pengar är en av de mest betydelsefulla faktorer i arbetslivet, vilket 

bland annat ST: s rapport Finns drömjobbet i staten? (2007) visar. Det fanns en skillnad i hur 

deltagarna resonerade om pengar då de föreställde sig en situation där de tjänade bra och 

erbjöds ännu mer. När en viss nivå av inkomst nåtts prioriterades andra värden exempelvis 

sociala aspekter i första hand hos flera av deltagarna. En ökning i inkomst var för några högt 

prioriterat trots att de hade en bra grundlön. Ur ett hälsoperspektiv är det intressant och bra att 

deltagarna prioriterar att trivas på arbetsplatsen framför en bra lön, vilket visar att pengar inte 

är allt. Studien förstärker ytterligare att det viktigaste med ett arbete är trivsel. Andra 

betydelsefulla faktorer i arbetslivet som nämndes i studien stämde bra överens med tidigare 

studier inom arbetslivet bland annat Ungdomsstyrelsens rapport Unga med attityd (2007). Det 

visar att det är viktigt att satsa på en trivsam arbetsplats, vilket gynnar både de anställda och 

arbetsgivaren. När de anställda trivs med arbetslivet presterar de bra vilket är positivt för 

företaget och arbetsgivaren. Vetskapen om att det inte bara är en bra lön som är eftertraktad 

av de anställda är viktig för arbetsgivaren så att arbetet kan bli mer attraktivt.  

 

Funderingar kring framtiden och drömjobbet blandas ofta med frågor kring vad som värderas 

som viktigt i livet vilket är en del av identitetsskapandet (Giddens 2007, s. 164). En deltagare 

nämnde att hon funderat över vad som var meningen med livet och det kanske är att hjälpa 

människor. Deltagarna ville ha ett arbete som kändes meningsfullt för dem, på vilket sätt och 

för vem det är meningsfullt skiljde sig. Det är viktigt att arbetet känns betydelsefullt och ger 

en personlig tillfredställelse vilket stämmer överens med det som benämns som den tredje 

dimensionen i ST fackförbunds (2007) rapport. Både killar och tjejer angav att de ville känna 

att de gör nytta i och med sitt jobb, men det var uteslutande tjejer som angav att det är viktigt 

att man genom arbetet kan hjälpa andra som har det svårt. Eftersom att studien inte haft fokus 

på könsskillnader, vore denna iakttagelse intressant att utforska vidare i en annan studie.  

 

6.2 Anledningar till drömjobbet 
Nedan förs en diskussion kring de anledningar som ungdomarna uppgav till att de har det 

drömjobb som de har.  

 
Deltagarna uppgav att de hade blivit inspirerade till deras drömjobb från flera olika håll. De 

nämnde föräldrar, fritidsintressen, skola och film, vilka alla är faktorer som påverkar under 

den sekundära socialisationen (Giddens 2007, s. 165). Detta kan upplevas som både positivt 
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och negativt i sökandet efter drömjobbet eftersom det finns många val och 

påverkningsfaktorer. Dock kan inspirationskällorna ge en missvisande bild av arbetet, 

exempelvis då det kan vara svårt att vara kritisk till den information som ges. Inspirationen till 

drömjobbet hade för några deltagare kommit genom deras fritidsintressen vilket visar att en 

mångsidig fritid kan ge upphov till jobbdrömmar. Ungdomars identitetsbildning har stor 

inverkan på deras framtid, det påverkar deras val av utbildning och vilka drömmar dem har. I 

valet av yrke nämnde många att den personlighet de har idag bör vara nära den yrkesroll de 

väljer, vilket kan underlätta vid deras val. Däremot kan de genom att endast tänka på vad som 

passar dem idag begränsa dem i valet av yrke. En risk med att enbart utgå från ens 

personlighet är att de egenskaper som personen har och anser är lämpliga för yrket inte ses 

som lämpliga hos en framtida arbetsgivare. En förutsättning för att utgå från personligheten är 

att de har en verklig självbild. Ungdomar i gymnasieåldern har kommit olika långt i sitt 

identitetskapande och är fortfarande under utveckling. Vilket yrke som passar deras 

personlighet är svårt att veta när de dessutom inte har mycket arbetslivserfarenhet därför är 

det förståligt att många ungdomar inte vet vad de vill och kan tänkas arbeta med.  

6.3 Studera eller jobba? 

Nedan förs en diskussion kring hur ungdomar planerar att gå tillväga efter gymnasiet för att 

nå drömjobbet. 

Deltagarna hade främst konkreta planer för den närmsta framtiden vilket framför allt handlar 

om de ska studera eller göra annat. Det som var utmärkande för de som uppgav att de ska 

studera vidare direkt var att de visste vad deras drömjobb var till skillnad mot de som väntar 

ett tag. I båda dessa grupper fanns det en rädsla för att fastna på vägen. Med detta menade 

dem att de tror att ett uppehåll kan innebära att de inte tar upp studierna senare och därmed 

ger upp sin dröm. De anledningar som deltagarna nämnde så som skoltrötthet och att inte veta 

vad de vill bli kan förverkliga deras oro, även om det inte går att förutspå i varje enskilt fall. 

Det är intressant att det hos deltagarna upplevs som en oskriven sanning att det finns en stor 

risk att de ger upp sina drömmar om de tar en paus i sina studier. Vi undrar vad denna sanning 

tillika rädsla medför? I vilka fall är rädslan befogad? Borde inte ungdomar känna att de kan ta 

en paus utan att riskera sådana konsekvenser? Eftersom att deltagarna upplever att det är en 

risk och därmed en avgörande faktor för om de i framtiden kan nå sina drömjobb eller inte är 

det viktigt att ta deras oro på allvar och studera området vidare. För att minska oron hos 

ungdomar i detta fall bör inte endast förebyggande insatser göras för att unga skall välja att 

studera vidare direkt, utan även ge stöd och underlätta för dem som väljer att vänta.  

 

I studien uppgav en tredjedel av deltagarna att de planerar att läsa vidare på högskola direkt 

efter gymnasiet. Näst intill alla deltagare ansåg att utbildning är ett måste för att få 

drömjobbet och därför väljer de att studera vidare direkt för att få det avklarat. Av samtliga 

deltagare uppgav 16 stycken att de planerar att studera vidare på högskola någon gång. Av 

resterande sex deltagare uppgav tre att de planerar läsa en alternativ utbildning. Resultat pekar 

på att något fler elever studerar vidare direkt samt tänker läsa på högskolan än vad tidigare 

statistik från Högskoleverket visat (2010, s. 23). En förklaring till detta kan vara att de flesta 

av deltagarna i studien läste på ett studieförberedande program vilka är de som vanligtvis 

studerar vidare (Schedin 2010, s. 129). Det var ingen deltagare som uppgav att han/ hon 

planerade att studera vidare endast på grund av att det är svårt att få ett arbete vilket 

Högskoleverkets rapport tar upp som en anledning (2010, s. 21). Några deltagare angav 

däremot att de haft i åtanke hur arbetsmarknaden ser ut och därför funderat annorlunda kring 

yrkesvalet. Deltagarna nämnde att de vill studera vidare direkt för att som de uttrycker det vill 

få det gjort, detta visar att inte endast gymnasiet utan även högskolestudier börjar bli en 
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självklarhet för dagens ungdomar. Att deltagarna anser att utbildning är ett måste för att få 

arbeta med det dem drömmer om kan ses som ett hinder om dem inte har de förutsättningar 

som krävs för att komma in på utbildningen.  

6.4 Påverkansfaktorer 

Nedan förs en diskussion kring vad ungdomar upplever påverkar deras möjligheter att nå sina 

drömjobb. 

Kunskapen om att inspirationen till drömjobbet kommer ifrån flera olika håll bör 

studievägledare, lärare eller andra vuxna som kommer i kontakt med ungdomar ta tillvara på 

samt uppmuntra ungdomar till att söka vägledning från flera olika källor. Deltagarna som har 

ett tydligt drömjobb har i större utsträckning en plan för deras närmsta framtid. Att ha mål och 

vetskap om hur de kan gå tillväga underlättar för att de i framtiden skall nå sina drömjobb. 

Tydliga mål vart de vill komma anser deltagarna är motiverande för att försöka nå dem. 

Därför är det viktigt att lägga ner tid på att diskutera och reflektera över vad de vill göra i 

framtiden under skoltiden. En metod att rekommendera då ungdomar står inför beslut om 

framtiden är fokusgruppssamtal eftersom att det ökar chanserna till att de skall komma fram 

till vad de vill. Flera av deltagarna nämnde svårigheten att fatta beslut och att de inte vet vad 

de vill. I studien gavs olika uppfattningar om studievägledarens stöd. De som fått mer stöd 

uppgav att de visste vad det fanns för möjligheter efter studenten. Det är därför viktigt att 

handledning eller stöd erbjuds tidigt och att studievägledaren vet hur eleverna kan gå tillväga. 

Samtidigt skall det inte vara ett krav att ungdomar skall veta vad dem vill när de går på 

gymnasiet. Den förlängda ungdomstiden och det möjlighetsmedvetande som råder i samhället 

(Ahrnell Gustavsson 2003, s. 119) kan bidra till att valet blir svårt och att viktiga beslut skjuts 

framåt. Frågan är om det stora utbudet på arbetsmarknaden talar för ungdomars fördel eller 

om det gör de ännu mer förvirrade. Många av deltagarna uppgav att de hade önskat att få 

prova flera olika arbeten innan de bestämde sig för vad de vill arbeta med i framtiden. Som 

nämnts tidigare finns det många val att göra som rör framtiden. Möjligheterna att testa på 

yrken upplevs som relativ liten vilket är ett hinder då det påverkar ungdomar att nå deras 

drömjobb. Att tillgodose ungdomars önskemål om att få testa på eller få inblick i olika yrken 

är något som bör prioriteras.         

 

Att ha höga förväntningar kan vara positivt på många sätt. När deltagarna talade om mål ville 

de att det delvis skulle vara en utmaning för att möjliggöra utveckling, samtidigt som målen 

bör vara realistiska för att de ska känna sig motiverade. Den sociala omgivningen har en 

viktig funktion som bör vara stödjande för individen i strävan att nå drömjobbet. De flesta av 

deltagarna uppgav att de klarade av att ha höga krav på sig själva medan omgivningens roll är 

att ge stöd. Nästintill alla deltagare uppgav att det till största delen var upp till de själva att nå 

sina mål och att det är något de klarar på egen hand. Det egna ansvaret för de val man gör 

vilket Lotta Svensson (2007, s. 124) menar är utmärkande i det individualiserande samhället 

går att utläsa i deltagarnas resonemang. I studien framkom det att de dessutom känner ansvar 

för att nå dit dem vill. Därmed läggs stor vikt vid det personliga handlingsutrymmet (Engdahl 

& Larsson 2006, s. 36). Att lägga stor tyngd på det personliga ansvaret kan vara både positivt 

och negativt, då personen känner att det finns möjligheter att själv göra något för att påverka 

och förbättra sin framtid är det positivt. Känslan av att ansvaret är sitt eget kan bidra till att 

personen utför handlingar som leder fram till att den når drömmen. Det finns dock en risk att 

de missar att ta hjälp av andra som kan hjälpa till att nå målet och där med går miste om 

betydelsefull information. Eftersom det finns många faktorer som påverkar om deltagarna når 

målet är det viktigt att omgivningen finns där och erbjuder stöd. Utmaningen för personer i 

stödjande positioner är att de verkligen är det stödet så att det inte ger motsatta effekter i form 



25 

 

av krav. Nackdelen med synsättet att var och en är ansvarig för sin framtid kan vara att man 

bortser från att människor har olika handlingsutrymmen och villkor.  

 

En av individualiseringens effekter är förändringar på arbetsmarknaden vilket bland annat 

innebär en större flexibilitet hos individen. Samhället och arbetsmarknadens krav på 

flexibilitet kan därmed bidra till att det deltagarna anser är viktigt i ett arbete inte eftersträvas 

på arbetsmarknaden. En fråga är om ungdomarna kommer att få ett jobb som innehåller det 

som de tycker är viktigt? Påverkar ungdomars värdesättande av familj och fritid deras 

möjligheter på arbetsmarknaden?  

6.5 Jobbets prioritet 

Nedan förs en diskussion kring hur viktigt ungdomar uppger att det är att nå sitt drömjobb. 

 

Det sociala livet utanför arbetet inverkar på möjligheten att nå drömjobbet, vilket ansågs vara 

viktigare än att nå sitt drömjobb enligt deltagarna. Dock upplever de flesta att det går att 

kombinera, men för att nå drömjobbet kan de ibland vara tvungna att prioritera jobbet framför 

annat. Det är viktigt att det finns en balans mellan arbete, fritid och familjeliv, detta är för att 

de ska må bra. Deltagarna nämnde att när de når det som Arnell Gustavsson (2003, s. 125) 

benämner det riktiga arbetet är det viktigt att det finns tid för familj och fritid. Därför uppgav 

några av deltagarna att de ville bo nära arbetet. Sociala aspekter var för de flesta viktiga både i 

och utanför arbetet, umgänge exempelvis med sin familj prioriterades väldigt högt.  

 

I bedömningen av jobbets prioritet handlar det om hur deltagarna värderar nuet och framtiden. 

Är fritiden idag högsta prioritet eller är det viktigare att ha en bra fritid i framtiden? Även i 

denna fråga talade deltagarna om en balans, de ville ha det både nu och sedan. Kanske är det 

här som hindret för att nå drömjobbet är som störst. Några utav deltagarna nämnde att de inte 

är beredda att offra det som de upplever är viktigt i ungdomen, trots att de vill nå dit i 

framtiden.  

 

Hur deltagarna skulle känna om de inte når sitt drömjobb varierar, mycket beror det på 

anledningen till varför de vill nå dit och vilka krav de har. Deltagarnas resonemang kring 

vikten av att nå det är intressant. Det visar att det är accepterbart att inte nå drömjobbet om att 

de har förändrats mycket som personer eller har upptäckt andra mål, om inte ses det mer som 

ett misslyckande. I diskussion om att inte nå sina drömmar handlade det om att deltagarna 

skulle känna att det hade varit möjligt att komma längre men att de nöjde sig trots att dem 

kunde haft det bättre och att de därför ändå inte är helt nöjda. Det som motiverar deltagarna 

att nå drömmen är rädslan att inte vara nöjd. Samtidigt som de pratade om en rädsla av att 

nöja sig med något som är sämre och att stanna på vägen, är det viktigaste för de att bli nöjda. 

En person uttryckte att han kände en större rädsla för att aldrig hitta det jobb som får honom 

att känna sig nöjd än att nöja sig med ett arbete som inte uppfyller hans förväntningar. 

Självförverkligande och välbefinnande har starka kopplingar till detta liksom till Becks 

resonemang (Bremberg 2007, s. 136) kring upplevelsen av brist. Att ungdomar i dag upplever 

att de har möjlighet att nå sina drömjobb i relation till att ungas förväntningar är högre än 

deras faktiska möjligheter kan därför vara en riskfaktor och en orsak till att psykisk ohälsa då 

inte alla når sina drömmar. Självförverkligande i form av att nå drömjobbet är därför viktigt. 

Vad medför rädslan för att misslyckas och att man bara är nöjd om man når sin dröm? Är det 

en anledning till oro för ohälsa eller skapar det motivation som leder till att de når 

drömjobbet? Det handlar om en vilja att nå drömjobbet, att kämpa och att offra något, men 

inte för mycket. Det handlar om att hela tiden ha annat i livet som är mer betydelsefullt, att 

det i slutändan inte är så viktigt om du når drömjobbet. Självförverkligande är viktigt, men 
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välbefinnande är viktigare. Hur mycket och var fokus skall läggas inom utbildning och 

arbetsmarknad för att ungdomarna ska nå sina drömjobb bör ses i relation till hur viktigt de 

själva anser att det är att nå dem samt vad som är viktigare. 

6.6 Den ljusa framtiden 

Syftet med studien var att få en bild av vad ungdomar i väst Sverige har för drömjobb samt 

vilka faktorer de upplever påverkar dem att nå det. 

 

Den bild som har getts av vad ungdomar har för drömjobb är att de är av olika slag, men att 

trivsel, pengar, arbetskamrater, variation och en känsla av att göra något meningsfullt är 

väldigt viktiga inslag i arbetet. Det är inte enbart hur jobbet i sig ser ut som avgör om det är 

ett drömjobb, på vilket sätt det påverkar deras övriga liv är betydelsefullt. Det är viktigt att 

arbetet inte tar all tid utan att det finns stort utrymme för fritid och familj.  

 

Det är många faktorer som har påverkat ungdomarna i valet av drömjobb samt som de anser 

påverkar deras väg till att nå det. Det är dels personliga förutsättningar och intressen samt 

yttre faktorer som arbetsmarknad och krav på utbildning. Något som underlättar för att 

ungdomarna ska nå sina drömjobb är att de vet vad de vill. De uppgav att viljan är en av de 

främsta drivkrafterna, vilket motiverar dem i strävan för att nå drömjobbet. Stöd från andra 

har en viktig funktion men det är den egna målmedvetenheten som enligt deltagarna själva är 

den avgörande faktorn.     

 

Med större kunskap kring hur unga resonerar och orsaker till deras val kan personer som 

kommer i kontakt med ungdomar samt beslutsfattare ge bättre vägledning och stöd till 

ungdomar. Den möjlighet som skolan har att ge stöd samt tid för ungdomarna att fundera över 

vad de vill göra är viktig att ta tillvara på och utveckla. Beslutsfattare har ett stort ansvar för 

ungdomars förutsättningar genom att fördela resurser samt att påverka inställningen hos 

arbetsgivare.  

 

Genom att besvara frågeställningarna har studien gett en bild av ungdomars framtidsval och 

deras syn på drömjobb. Vilken tyder på att ungdomar i dag värdesätter och förväntar sig 

välbefinnande och självförverkligande. Arbetet är en viktig del i livet, dock inte det viktigaste. 

Det utmärkande draget som framkommit är behovet av att känna sig nöjd. En fråga är om de 

drömmar ungdomar har om drömjobb, fritid och familjeliv är realistiska i dagens samhälle 

eller om det är motstridiga krav att leva upp till? Om deltagarna i studien i framtiden kommer 

att känna sig nöjda med sitt jobb och i sin livssituation återstår att se. Trots att ungdomarna 

uppgav att det krävs mycket hårt arbete för att nå drömjobbet och att hinder som kan orsaka 

att de kan ge upp sin dröm lurar på vägen har de en stark tilltro till att de kommer att nå 

drömjobbet en dag. Med andra ord, att den ljusa framtiden är deras. 
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Bilaga 1: Intervjuguide för fokusgrupp  

 

Inledning: Alla presenterar sig genom att berätta vad de ville bli när de var små. 

Bakgrundsfrågor: Vilket gymnasieprogram går du? Vad har dina föräldrar som yrke? 

 

1. Berätta om hur ditt drömjobb ser ut? 

Vilka drömmar om arbete har du?  

Vad skulle du vilja arbeta med?  

Varför har du dessa drömmar?  

Vad är viktigt i ett jobb?  

Vad vill du ha ut av jobbet?  

2. Hur kommer det sig att är det ett drömjobb för dig?  

Vad anser du har påverkat att du har det drömjobb som du har?  

Vad är det med själva jobbet som gör det till ett drömjobb?  

Vad är de tydliga dragen?  

Vad är det som gör att dina drömmar ser ut som de gör?  

Vad/ vem har fått dig intresserad för yrket/området?  

3. Vad har du för förväntningar på hur ditt framtida jobb kommer att vara? 

När du tänker på ditt framtida jobb hur tänker du då? 

4. Vad upplever du att det krävs för att nå drömjobbet?  
Vad anser du är det viktigaste för/påverkar dig att nå eller få ditt drömarbete?  

Är det något du anser dig klara av?  

Med hjälp av andra, vilka?   

5. Upplever du att dina drömmar är realistiska/nåbara?  

Vad är det som gör dem nåbara eller inte?  

Hur ser du på dina förutsättningar att nå dina mål?  

Finns det något som försvårar eller underlättar för att du skall nå dit?  

Är det viktigt att drömmarna är realistiska/nåbara?  

Bör drömmar vara realistiska? 

6. Upplever du att det finns krav på att få drömjobbet, vad får det för innebörd för 

dig? 

Är de motiverande eller betungande?  

Hur stora möjligheter har man att nå sina drömmar?  

Hur höga förväntningar kan man ha?  

Kan man ha på sig själv/ kan andra ha på dig?  

7. Hur viktigt är det att ha sitt drömjobb?  

På vilket sätt?  

Hur prioriterar du drömjobbet jämfört med annat?   

Känner du dig motiverad att sträva efter att nå dina arbetsdrömmar?  

Hur får du motivation? Vad/ Vem ger dig motivation? 

8. Har du en plan för hur du skall gå tillväga för att nå ditt drömjobb?  
Hur ser den ut?  

Hur ser du på dina möjligheter att fullfölja den? tror du att du kommer nå 

drömarbetet?  



 

Bilaga 2: Samtycke till deltagande i fokusgrupp 

 
Vi är två studenter som läser tredje året på hälsopromotionsprogrammet på Högskolan Väst. 

Vi håller nu på och skriver vår C-uppsats som handlar om ungdomars tankar om sin egen 

framtid med fokus på drömjobb. 

 

Vi önskar få intervjua Dig som en del av den här studien. Intervjun kommer att ske i form av 

en fokusgrupp vilket är en typ av intervju där det sker ett samtal mellan 4-5 personer.  

 

Intervjun kommer att spelas in. Materialet kommer att behandlas varsamt så att ingen 

obehörig kan komma åt det och efter examinationen förstörs materialet. Informationen 

kommer att bearbetas konfidentiellt, vilket innebär att du är anonym i uppsatsen. Materialet 

från fokusgruppsamtalen kommer endast att användas i uppsatsen.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du väljer själv om du vill svara på frågorna och kan när som 

helst avbryta ditt deltagande under intervjun.  

Vi vill här med försäkra oss om ditt samtycke att delta i intervjuundersökningen. 

Tack för din medverkan! 

 

Genom att skriva under det här kontraktet 

- har jag tagit del av informationen ovan och accepterar den 

- samtycker jag till att ställa upp i en fokusgrupp 

 

 

 

Deltagare: 

 

___________________________                              ____________________________ 

Underskrift                        Namnförtydligande 

 

 

 

Intervjuare: 

 

___________________________                              ____________________________ 

Anna Nilsson   Josefine Stjerna 
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