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 Abstrakt  
 

En ung vuxen definieras vara mellan åldrarna 16–25 och det är under dessa åren som               
inträdet på arbetsmarknaden börjar ske. Många unga vuxna upplever press från           
omgivningen och från samhället att skaffa ett arbete för att sedan behålla detta. Det              
finns motivationsfaktorer som pengar, aktivitetsnivå, tidsmässig struktur, variation,        
sociala kontakter och utveckling av personlig identitet som driver den unga vuxna till             
att vilja ha ett arbete. Syftet med studien var att undersöka vilka motivationsfaktorer             
som är betydelsefulla samt skillnaden i faktorer mellan könen. Studien baserades på en             
enkätundersökning med 48 st deltagare som kategoriserades in i åldrarna 16–20 och            
21–25. Resultatet visar att pengar och sociala kontakter är motivationsfaktorer som är            
betydelsefulla för unga vuxna. Det visade ingen signifikant skillnad mellan könen vad            
gäller faktorn pengar och sociala kontakter. Vidare visar resultatet att kvinnor påverkas            
mer negativt emotionellt av arbetslösheten än vad män gör samt att faktorn rädsla             
framkom som ny faktor i de öppna svaren. 

 
 
 
Nyckelord: Unga vuxna, psykologi, motivationsfaktorer, arbetslöshet, social kognition, attityder,         
arbetsmarknad 
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Abstract 
 

A young adult is defined to be in the ages 16–25 and it is during these years                 
that they step in to the job market. Many young adults feel pressured by society               
to have a job and to keep it. There are motivational factors such as money,               
activity level, variation, social contacts and personal development that drives          
the young adult to want a job. The purpose of the study was to examine which                
motivational factors are significant and the difference between the genders.          
The study was based on a questionnaire with 48 participants categorized in the             
ages between 16–20 and 21–25. The result of the study showed that money and              
social contacts are the most significant factors for young adults. There were no             
significant differences between genders when it comes to the factors money           
and social contacts. Further, the study showed that women are more affected            
by the unemployment than men, and that a new factor, fear, showed up in the               
questionnaires’ open answers. 

 
Keywords: Young adults, psychology, motivational factors, unemployment, social cognition, attitudes, job           
market 
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Inledning 
 

Drivkraften till ett arbete ur psykologisk forskning kommer från att individer i stora samt små grupper                
ville utvecklas tillsammans, i privata samt organisatoriska arbetssammanhang (Egidius, 2006). Författaren           
menar att människan blev människa tillsammans med andra människor. Att anpassning till och i sitt arbete                
skapar förutsättningar att utföra sitt arbete samt att det skapas en personlig tillfredsställelse (ibid.).  

Arbetslösheten i Sverige har visats vara en komplicerad faktor för många sedan 1900-talet. Det börjades               
mätningar göras redan i mitten på 1800-talet, det var inte förrän på 1900-talet som arbetslösheten blev ett                 
stort diskussionsområde. Erikson, Nordström Skans, Sjögren & Åslund (2007) hävdar att arbetslösheten ökat             
på grund av att efterfrågan är större än utbudet samt att arbetsgivaren finner sig i en rädsla att behöva betala                    
mer för sin anställda än vad den kan få in i vinst. Detta är bland annat en bidragande faktor till den höga                      
arbetslösheten bland unga vuxna, att arbetsgivare inte vågar satsa pengar i oerfarna unga vuxna (ibid.). 

Uppsatsens fokus har varit att ta reda på vilka betydelsefulla motivationsfaktorer som påverkar de unga               
vuxna till att söka arbete samt om det råder någon skillnad mellan könen. Wang, Wang, Zhang & Cao (2011)                   
beskriver motivationsfaktorerna som något varje individ vill uppnå genom att känna tillhörighet och att              
känna sig aktiverad men, vilka är motivationsfaktorerna till att unga vuxna söker arbete? Wang et al. (2011)                 
menar att pengar, aktivitetsnivå, sociala kontakter, vardaglig struktur, utveckla personlig identitet med mera             
är de motivationsfaktorer som påverkar unga vuxna att söka arbete (ibid.). Zell, Krizan & Teeter (2015)                
nämner att det finns skillnad mellan män och kvinnor. Män och kvinnor påstås vara olika i deras                 
personlighet, förmåga, intressen, attityder och beteenden. Vidare menar Zell et al. (2015) att det finns               
biologiska skillnader mellan män och kvinnor samt att individer antar att män och kvinnor skiljer sig                
psykologiskt till en liknande omfattning, att de skiljer sig fysiskt. Utifrån studien som gjordes av Zell et al.                  
(2015) visade analysen att det uppstod en större könsskillnad hos ungdomar och unga vuxna med avseende                
på självkänsla.  
 

Sociokulturellt perspektiv  

Aroseus (2013) beskriver att socialpsykologin har ett fokus på individen i gruppen, vad som händer i                
gruppen och de interaktioner som finns i grupperna. Individen lär genom andra individer, vi lär i grupper, i                  
interaktioner med andra individer och det är med den kunskapen som vi lär oss hur vi agerar i olika                   
situationer. Kärnan i det sociokulturella perspektivet är att individen aldrig är endast en individ utan att de                 
tillhör grupper och de tillhör sociala sammanhang. Att människan blir människa tillsammans med andra              
människor. Samhället består av grupper, både inom socialt umgänge och arbetslivet, därför är det viktigt att                
studera gruppen för att få en helhet av dynamiken. Studeras endast individen så går vi miste om viktig                  
information som är essentiellt för att veta hur helheten fungerar (Aroseus, 2013). Socialpsykologin tar upp               
attityder och att dessa är en generell inställning till något eller någon. Skillnaden mellan personlighet och                
attityder är att attityder anses vara inlärda, och att dessa påverkar individens sociala liv. Attityder styr även                 
hur du kan agera i situationer, allt ifrån maträtter, politiska åsikter och arbetssökning (Aroseus, 2013).  
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En annan faktor som påverkar den unga vuxna individen utifrån sociokulturellt perspektiv anses vara              
viljan att utveckla sitt familjearv och det föräldrarna arbetat upp under sin livstid, samtidigt som vikten                
ligger på att skapa en familj. Dock är dessa även en del av den unga vuxnas sökande efter personlig identitet                    
och personlig utveckling. Personlig utveckling och sökandet efter personlig identitet har i nutid blivit              
vanligare att fastställa i det senare skedet i livet, beroende på hur arbetsmarknaden ser ut (ibid.). Ojala                 
(2007) påvisar att det psykologiska fältet i sökandet efter personlig identitet sker i utveckling tillsammans               
med andra individer. Studier har visat att unga vuxna genomgår personlig utveckling grundad i sin tro och                 
sina värderingar, dessa anses vara viktiga komponenter i riktningen mot vuxenlivet (Ojala, 2007). Finns det               
en möjlighet att, på väg mot vuxenlivet känna rädsla för att misslyckas med personlig utveckling? Ojala                
(2007) beskriver rädsla som en försvarsmekanism, vilket är unikt för människan. Rädsla kan rädda              
människan i hotfulla situationer men den kan även motivera individen till att forsätta mot sitt mål, för att inte                   
komma i kontakt med det som individen är rädd för (ibid.). 

 

The theory of reasoned action (TRA) 
 
Här presenteras två teorimodeller som är beskriver teorier om vilka konsekvenser en viss handling kommer               
att få. 

Teorin om följdriktigt beteende, TRA är en grupp av psykosociala teorier som handlar om mänskligt               
socialt beteende detta är en gemensam teori för att ta fram förväntade värden. TRA utvecklades i slutet av                  
1960- talet av teoretikerna Martin Fishbein och Icek Azjen (1975, se Stewart, Robert & David Roach, 1998).                 
Teorin fokuserar till individens vilja att agera på ett visst sätt. En intention är en plan eller en risk varpå                    
individen kommer att bete sig eller agera på ett visst sätt i en specifik situation, oavsett om det verkligen                   
händer. Beteendet styrs av intentioner som bestäms av attityder samt varseblivning av socialt tryck. Ett               
exempel kan vara en person som vill säga upp sig från ett arbete eller framför allt planerar att göra det men,                     
kan inte följa upp denna intention på grund av något hinder. Attityden påverkas automatiskt till att inte                 
slutföra denna intention. En förändring i den motiverande åtgärden har gjorts och menas kunna tillföra andra                
påverkande faktorer i processen vid en intention och ett visst beteende. Teorin menar även att det finns                 
faktorer eller situationer som hindrar eller begränsar påverkan av attityden samt beteendet. Forskarna menar              
att förståelse till beteendets intention anses vara den viktigaste faktorn för att förstå beteende överlag               
(Stewart et al., 1998). En annan förändring är att den motiverande åtgärden som använder sig av två                 
element, attityder och normer (värderingar hos andra individer) för att förstå beteendets intention. När              
attityder påverkar oss till att göra något men våra normer föredrar någonting annat, menas att båda faktorer                 
påverkar beteendets intention. Ett annat exempel är att “Saras” attityder uppmuntrar henne att söka jobb via                
arbetsförmedlingens platsbank men, hennes vänner hävdar att detta är onödigt. Följer Sara sin attityd eller               
styrs hon utav de normerna som kommer från omgivningen? Alltså menar teorin att beteendet styrs av två                 
faktorer: våra sociala normer samt våra attityder (ibid.). 
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Figur 1: Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen,1975, se Stewart et al., 1998) 

 
 
The theory of planned behavior (TPB) 
 
TPB är en förkortning av the theory of planned behavior. TPB handlar om planerat beteende som är för att                   
förutse och förklara en individs beteende. Ajzen (1991, se Hill, Boudreau, Amyot, Déry & Godin, 1997)                
presenterade sin teori som kopplar till övertygelser av beteenden. Kärnan i teorin är att förstå hur detta                 
beteendet har uppstått och vad det är som driver människan att agera som den gör. Teorin menar att                  
inställningen till beteende, subjektiva normer samt upplevd beteendekontroll formar individens intentioner           
och beteende (Hill et al., 1997). TPB består av sex stycken grundpelare som beskriver attityder, intentioner,                
subjektiva och sociala normer, upplevd effekt och upplevd beteendekontroll.  
 

 
Figur 2. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991, se Hill et al., 1997) 
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Arbetet och motivationsfaktorer 
 

Arbete är något som upptar en större del av livet än någon annan verksamhet. Många anser att arbete är                   
slitgöra, något de vill göra så lite av så möjligt och helst slippa arbeta helt och hållet (Giddens, 2007). Varför                    
är det så egentligen? Enligt Giddens (2007) innehåller arbetet mer än bara fysiska och psykiska               
ansträngningar, annars skulle de människor som är arbetslösa inte bli vilsna i tillvaron. Hur skulle det vara                 
att inte ha ett arbete eller aldrig få ett arbete? I det moderna samhället som vi lever i är det viktigt för                      
självkänslan att ha ett arbete. Även om arbetsbetingelserna är sämre och arbetsuppgifterna saknar             
omväxling, bildar arbetet en stabiliserande och strukturerande faktor i individers psykiska situation.            
Betydelsefylla motivationsfaktorer i arbetet som är av betydelsen i detta sammanhang kan vara; Pengar för               
att uppfylla sina behov av lönen det viktigaste människorna har. Utan en inkomst kan det bli svårt att                  
uppfylla sina vardagliga behov. Aktivitetsnivå där arbetet innebär en grund för utövande av olika färdigheter.               
Även om arbetet är rutinerat, ger det individen struktur i tillvaron och kan stimulera individens energi.                
Tidsmässig struktur som kommer utifrån regelbundet arbete som människor organiserar sina liv efter (ibid.).  

Detta ger en känsla av ordning och inriktning i vardagen oberoende av arbetets kvalité. Variationen som                
arbetet tillför i vardagen och som skiljer sig från hemmet. På arbetet finns det andra spelregler än vad som                   
finns i hemmet samt en chans att bli uppskattad på andra nivåer än i vardagslivet. De sociala kontakterna                  
som finns i arbetsmiljön som ofta medför möjligheter att skaffa nya bekantskaper och medverka i olika                
aktiviteter. Den personliga identiteten formas genom den stabila och sociala biten som individen får ta del av                 
på arbetsplatsen tillsammans med andra individer. Utifrån dessa egenskaper skapas en förståelse till varför              
arbetslöshet kan få individer att hamna i utanförskap (Giddens, 2007). Dessa faktorer har givit en förståelse                
för vad individen värderar och vad som är viktigt i det vardagliga livet samt vad ett arbete kan bidra med till                     
individen. Denna bakgrund har skapat en vilja att undersöka just det syfte samt de frågeställningar som ställs                 
i studien (ibid.).  
 
 
Ungas attityder till arbete 
 

En undersökning som gjorts av Ungdomsstyrelsen (2004) visar hur arbetslöshet påverkar ungdomars            
attityd till arbete på ett negativt sätt. Unga uppskattar arbete olika beroende på utbildning, kön, vart                
individen är född, bor och önskan att göra efter gymnasiet samt hur gammal individen är. Variationer                
visades i attityderna mellan åldersgrupperna 16-19 och 20-25. De unga vuxna hade olika attityder till arbete                
och det kan handla om värderingarna som bildas i den socialiserings process som börjar i de tidigare åren                  
och som pågår genom hela livet. Det som har effekt på de attityder är först och främst familjen men också                    
skola, vänner och media påverkar oss. Andra faktorer av innebörden kan vara uppväxtvillkor, vart individen               
växer upp samt klassbakgrund. Könet har en påverkan på socialisationen då individer tidigt särskiljer sig               
med sitt kön.  
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Värderingar som följt med från uppväxttiden avgör vad individen har för mål med och vad man anser är                  
viktigt med ett arbete (Ungdomsstyrelsen, 2004). 

Då den svenska arbetslösheten har nått rekordnivåer i EU så är det förutsätt att Sverige bör tänka om                  
kring den höga arbetslösheten och hur detta påverkar de unga vuxna menar Håkansson (2013). Utifrån våra                
rationella begränsningar i dagen samhälle styrs vi också utifrån de normer, värderingar samt paradigm som               
styr våra liv men som kan upplevas som väldigt ologiska utifrån de förutsättningar som finns för jobb. Varpå                  
författaren menar att attityden till jobb per automatik blir negativ utifrån den enskildes perspektiv (ibid.).  
 
 
Arbetslöshet  
 

Arbetslöshet är inte lätt att definiera och det är inte heller lätt att tolka arbetslöshetssiffrorna. En                
definition av arbetslöshet innebär kort ”att vara utan arbete”. Där ”arbete” innebär betalt arbete i form av                 
anställning. En tolkning är att arbetslösheten påverkar olika sociala grupper på olika sätt. Yngre drabbas               
hårdare än medelålders och äldre, lågutbildade hårdare än högutbildade och invandrare hårdare än svenskar.              
I detta sammanhang betyder hårdare både en ökad risk för att bli arbetslös men också för en ”varaktig                  
arbetslöshet” (Giddens, 2007). Studier av känslomässiga effekter på grund av arbetslöshet har visat att              
arbetslösa individer ofta går igenom ett antal faser då de måste anpassa sig efter sin nya situation. Även om                   
alla individer har olika individuella upplevelser, innebär den första reaktionen oftast en chock som sedan               
följs av hoppfullhet beträffande nya möjligheter till arbetet.  

När den hoppfullheten inte alltid visar sig vara realistisk kan det då uppstå nedstämd perioder av                
depression och ångest samt en djup hopplöshet angående överblicken om att få arbete på nytt. Om                
arbetslösheten sträcker sig så långt så avslutas anpassningsprocessen och individen accepterar verkligheten            
så som den är (Ashton, 1986, se Giddens, 2007). 

En ung vuxen definieras som en person som är i åldrarna 16-25 år. Den tid och fas i livet som det innebär                      
att vara ung vuxen har en tendens att bli längre än förväntat (Fransson & Lindh, 2004). Arbetslösheten bland                  
ungdomar är hög och en förklaring till det kan dels vara konstruktiva faktorer som motverkar unga individer                 
att få arbete. Dels att en del ungdomar saknar arbetslivserfarenhet, utbildning och andra ställningstaganden              
som gör att de kan ha svårt att inrätta sig på arbetsmarknaden (SOU 2003:92). Alla som inte kan försörja sig                    
på annat sätt kan ansöka om försörjningsstöd och måste då vara inskrivna som arbetssökande på               
arbetsförmedlingen och söka aktivt arbete. För de ungdomar som är under 25 år har socialtjänsten rätt att                 
kräva att dessa unga vuxna deltar i kompetenshöjande verksamhet. Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige              
och anledning till det är att de unga vuxna har svårt att komma in på arbetsmarknaden vilket kan vara att de                     
inte har fullständiga kvalifikationer för att få ett arbete (Pensjö, 2006). År 2013 fanns det 156 100 arbetslösa                  
unga vuxna i åldersgruppen 15-24. Ungdomsarbetslösheten låg på 24 procent som innebar att var fjärde ung                
vuxen som ville arbeta inte hade ett jobb (Ekonomifakta, 2015).  
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Figur 3. Statistik på ungdomsarbetlösheten från 2001 till 2015 april. 

 
 
Unga vuxna utanför samhället 
 

Att vara ung vuxen och utanför samhället är krävande både på individen och på samhällets resurser att                 
ekonomiskt stödja arbetslösa. Därför är det även viktigt för samhället att försöka hitta en plats för individen                 
på arbetsmarknaden för att minska resursen för både tid och pengar. På sikt hade samhället vunnit på att öka                   
resursen för att få in rätt person på rätt plats, men samtidigt få in så många arbetslösa som möjligt på                    
arbetsmarknaden. Tyvärr så finns inte dessa resurserna, en satsning på detta skulle leda till andra               
samhällsproblem. Ett förslag enligt Statens Offentliga Utredning (SOU 2003:92) hade varit att det hade              
funnits myndigheter som ansvarar för att unga vuxna ska finna ett stöd och kanske få in en fot i arbetslivet                    
(ibid.).  

Hjälp finns för de som är arbetssökande och arbetsförmedlingen är ett bra verktyg för unga vuxna i deras                  
inträde på arbetsmarknaden. Där får de det individuella stödet och bemötandet som de behöver för att bli                 
motiverade. Arbetsförmedlingen ska ha som mål och krav att få den arbetsökande att engagera sig ut mot                 
arbetsplatser men, ibland räcker inte den här kompetensen till. Det föreslås en kunskapsutveckling inom              
detta område som kallas “Navigatorcentra”. Där inspiration kan hämtas från andra kommuner i Sverige men               
även utomlands. Tillsammans med arbetsförmedlingen, kommunen och samhället skulle Navigatorcentra          
kunna utgöra en fast punkt för unga vuxna i sitt arbetssökande (SOU 2003:92). Utifrån ett empiriskt                
perspektiv anses ungdomsarbetslösheten i större utsträckning handla om strukturella problem det vill säga             
brist på arbetstillfällen. Trots detta anses ett individuellt ansvar också vara kärnan till att vilja arbeta. Saknas                 
det kompetens i form av betyg eller en gymnasial utbildning ökar risken att hamna utanför samhället och                 
långt ifrån arbetsmarknaden (Panican & Olsson Kaplan, 2013). 
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Unga vuxnas inträde på arbetsmarknaden 
 

Erikson et al. (2007) skriver att första steget ut på arbetsmarknaden sker senare än tidigare för de unga                  
vuxna i dagens samhälle mot hur det såg ut förr i tiden, och att detta beror på motivationen som de unga                     
vuxna har, relaterat till sin utbildning. Det är många faktorer som spelar stor roll för den arbetssökande i sin                   
resa mot arbete. Målsättningar, löneanspråk, utbildningar och trivsel är faktorer som kan väga tyngst när en                
individ söker arbete. Det största dilemmat som de unga vuxna ställer sig mot efter sina studier är osäkerheten                  
på sin egna kapacitet och förmåga. Inträdet på arbetsmarknaden kan påverkas av alla beslut som ska fattas                 
inför framtiden, de normer och förhoppningar som formats av samhället och det valda yrket.              
Nationalekonomin beskriver detta som “investeringsbeslut” på grund av att besluten ska fattas i ett så tidigt                
skede som möjligt, med vissa uppoffringar som kan innebära svårigheter för individen att ändra              
yrkesinriktning i framtiden. Den yttre påverkan från omgivningen har visat sig sätta tydliga spår i               
ungdomars/unga vuxnas sökande efter arbete och vad individen har för målsättningar med att ha ett arbete.                
Detta kallas “aspirationsnivå”, som innebär att individen kan influeras av viktiga personer i sitt liv, så som                 
föräldrar och vänner. Att finna sina komparativa delar genom utbildning är essentiellt för framtida yrkesval               
och det första valet som unga vuxna står för på vägen mot sin karriär är gymnasievalet (ibid.) 

Gymnasievalet kan beskrivas som en investering, där individen kan utveckla sina komparativa delar             
genom antingen teori eller praktik. För individen kan inträdet på arbetsmarknaden verka svår och det är                
många faktorer som spelar roll när det kommer till att finna ett arbete som är tillfredsställande för individen.                  
Det är även dessa faktorer som kan bestämma hur lång tid som den unga vuxna är kvar i sitt sökande. Är                     
förväntningarna på att finna ett jobb höga, kan individen hamna i ett läge där den accepterar att sökandet tar                   
längre tid, samtidigt som den unga vuxna accepterar att inte ha en stabil inkomst (Erikson et al., 2007).  
 

 
Syfte och Frågeställningar 

 
Tidigare forskning visar att det finns vissa faktorer som är viktiga för individerna som ska gå in i                  

arbetslivet eller för de som redan är där. Wang et al. (2011) beskriver faktorer så som hälsa, ålder, lön och                    
socialisering är viktiga för individer i arbetslivet, oavsett om de söker arbete eller ska byta arbetsinriktning                
eller plats.  

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som är betydelsefulla för unga vuxna i                  
sökandet efter arbete, samt om det finns någon skillnad i de betydelsefulla motivationsfaktorerna mellan              
kvinnor och män. För att kunna uppfylla syftet och ta reda på vilka motivationsfaktorer som är betydelsefylla                 
samt skillnaden i faktorer mellan könen, har utgångsläget resulterat i tre stycken frågeställningar.  
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De frågeställningar som undersökningen har utgått ifrån är: 
 

● Vilka motivationsfaktorer är betydelsefulla för den unga vuxna i sökandet efter arbete? 
  

● Finns  det någon skillnad i faktorer mellan unga kvinnor och män? 
 

● Påverkas den unga vuxna i sökandet efter arbete utifrån TPB (The theory of planned behavior)               
och TRA (The theory of reasoned action)? 

 
 

Metod 
   

Deltagare 
 

För att uppnå studiens syftet blev valet av metod en kvantitativ datainsamling, detta för att nå ut till så                   
många unga vuxna som möjligt. Deltagarna var unga vuxna mellan 16-25 år. För att kunna besvara enkäten                 
så var det enda kriteriet att deltagarna skulle vara mellan 16-25 år, eftersom det gjordes ett                
bekvämlighetsurval för att kunna nå ut till så många som möjligt. Enkäten besvarades av 48 st deltagare,                 
fördelat på 16 män och 32 kvinnor. Nio kvinnor och två män var mellan 16-20 år medan 23 kvinnor och 14                     
män var  mellan 21-25 år.  
 
Material 
 

Till undersökningen skapades en enkät för datainsamlingen. Enkäten formades till en online- enkät             
skapad i Google docs. Enkätens utformning börjar med ett försättsblad där information om undersökning,              
syfte och förutsättningarna för deltagarna framgår. Enkäten är indelad i två delar, första delen av enkäten                
innehöll bakgrundsfrågor som kön, ålder, sysselsättning Den andra delen av enkäten innehåller frågor             
baserade på studiens bakgrund. Totalt ställdes 20 frågor i enkäten.  

Vissa av frågorna har även skapats utifrån de två teorierna TRA och TPB, exempel fråga 9 (se Bilaga 1).                   
Några exempel på de andra frågorna är, fråga 3 ”Är du positivt inställd till att söka arbete?”, fråga 4                   
”Vilken är den största faktorn till att du söker arbete?” och fråga 6 ”Påverkas du känslomässigt av att vara                   
arbetslös?” (se Bilaga 1). Frågorna besvaras med hjälp av olika skalor, dvs. att en blandning av                
intervallskalor, nominalskalor och ordinalskalor förekommer i enkäten. Den centrala frågan i           
undersökningen är “Vilka motivationsfaktorer är betydelsefulla för den unga vuxna i sökandet efter             
arbete?”. För att få reda på det så ställdes frågan “Vilken är den största faktorn till att du söker arbete?”                    
(fråga 4, se Bilaga 1). De faktorer som deltagarna kunde välja mellan är; Pengar (inkomst), aktivitetsnivå                
(sysselsättning), sociala kontakter, vardaglig struktur, utveckla personlig identitet, variation i vardagen           
samt målsättning (fråga 4, se Bilaga 1). Alla deltagarna hade möjligheten att svara på mer än ett alternativ på                   
frågan om faktorerna. Enkäten bestod delvis av öppna frågor, där svaren bearbetades i Atlas.ti.  
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Procedur 
 

När enkäterna var färdiga och formulerade så utfördes ett pilottest som fyra individer fick svara på, dels                 
för att se om frågorna behövde omformuleras eller om någon fråga inte var relevant, samt för att se om                   
enkäten tog rimlig tid att besvara. Enligt Larsen (2009) är det viktigt att göra ett pilottest för att kunna se om                     
enkäten behöver justeras innan den skickas ut. Tre deltagare fann att någon enstak fråga var svårformulerad                
som senare justerades (ibid.). För att uppnå så många svar som möjligt skickades enkäten ut via sociala                 
medier, i detta fall på Facebook och Blekinge Tekniska Högskolas interna studentportal. I enkätens              
introduktion kunde deltagarna ta del av information om vilka som utförde studien, vilka kriterier det fanns                
för att få besvara enkäten, syftet med studien och att de var anonyma i sitt deltagande. Det framgick även att                    
inga svar var rätt eller fel utan att det är deras personliga uppfattning var viktigast. Författarnas e- postadress                  
framgick också ifall deltagarna ville komma kontakt med någon av författarna. Enkäten tog inte mer än fem                 
till sju minuter beroende på hur utförligt eller hur mycket varje deltagare valde att skriva i de öppna svaren.                   
Den första dagen hade 19 individer svarat och efter tre dagar hade 34 individer svarat. Målet var att minst                   
48:a deltagare skulle svara på enkäten eftersom 48:a deltagare anses vara tillräckliga för att utföra statistiska                
tester, när hårddatan ska jämföras i det statistiska programmet SPSS (Borg & Westerlund, 2006). De 48:a                
svaren som kom in sparades ner i ett Excel dokument. Därefter rangordnades vilka som var de största                 
faktorerna till att de sökte arbete. Senare skapades en frekvenstabell för hand för att kunna utföra en                 
statistisk analys av datamängden. Slutligen rangordnades de olika faktorerna i skalnivåer in i det kvantitativa               
analysprogrammet SPSS. Vissa svar i enkäten bestod av en skala med siffror och andra bestod av ja/nej svar,                  
dessa svar matades in som variabler för att därefter kunna analysera svaren i SPSS. I enkäten framkom det                  
frågor där deltagarna fick besvara med egna ord, alltså öppna svar. Alla öppna svar från enkäten (fråga 5, 6,                   
7, 8, 9,10, 15, 16 och 21, se Bilaga 1) matades in i programmet Atlas.ti som är ett kvalitativ dataprogram där                     
längre svar som, öppna svar kan bearbetas och analyseras smidigare (Friese, 2012).  
 
 
Databearbetning 
 

Alla enkäter som sparades ner i Excel, registrerades i SPSS programmet. Varje enkät bearbetades och               
kodades om till siffror, nominala samt ordinala skalor. För att kunna mäta datan krävs ett mätinstrument i                 
form av gradering, en ”skala”.  

Beroende på vilken variabel som skall mätas, dels på vilka data som ska erhållas med den använda skalan                  
brukar indelning göras i ett antal olika skaltyper eller datanivåer (Borg & Westerlund, 2006). Varje fråga i                 
enkäten hade någon form av svarsalternativ, exempelvis fråga 11, “I vilken utsträckning anser du att de                
statliga organisationerna gör något åt ungdomsarbetslösheten? Svarsalternativet bestod av 1 = inte alls och              
6 = mycket, sifferskala. I fråga 6, “Påverkas du känslomässigt av arbetslösheten?” bestod svarsalternativen              
av ja, nej och vet ej, detta motsvarar kategoriskalor som mäts i programmet SPSS i ordinalskala.  
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Bereoende på vilket kön deltagaren var kodades svaret som 1=Kvinna och 2=Man som är en               
nominalskala i analysprogrammet (Borg & Westerlund, 2006). De frågor som hade öppna svar som varje               
deltagare fick svara på med egna ord, analyserade i programmet Atlas.ti där det organiserades, kodades och                
analyserades (Friese, 2012). När alla svar applicerades i Atlas.ti, utfördes en bearbetning av de öppna               
svaren och sedan markerades de meningar som ansågs vara relevanta och meningsfulla för en så kallad                
“kodning”. Att ”koda” som det beskrivs i programmet innebär att ett stycke eller en mening beskrivs med                 
ett ord eller förklaring (ibid.). Alla öppna svar lästes noggrant igenom och kodades utifrån fråga 6 ur enkäten                  
(se Figur 5) där uppmärksammades en ny definition av faktorn rädsla som beskrivs som rädsla för                
utanförskap i samhället, dålig självkänsla, mindre socialisering, depression med mera. 
 

 
Forskningsetik  
 

När det kommer till de etiska aspekterna, är dessa viktiga att ta hänsyn till i hela studien. I enkäten                   
framkommer information om vilka etiska riktlinjer som framgår när det kommer till hantering av              
information. Vetenskapsrådet (2014) har fyra huvudkrav som skall följas vid en skrivning av en humanistisk               
och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa huvudkrav är samtyckeskravet, informationskravet,        
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär i detta fall att deltagarna ska få            
information om vilka förutsättningar som berör de som medverkar i undersökningen.  

I anslutning till enkäten så gjordes en informationstext där en förklaring medföljde, att deltagarna är helt                
anonyma och att svaren enbart kommer användas som stöd i studien. Samtyckeskravet innebär att det skall                
vara frivilligt att delta i en undersökning. Genom att använda en online- enkät är deltagandet i studien helt                  
frivilligt och därmed var ingen tvungen till att besvara enkäten. Deltagarna informerades om att deras               
uppgifter endast är avsedd för studiens ändamål och att det råder anonymitet. Detta har tagits i hänsyn till då                   
allt insamlat material har hanterats konfidentiellt. Enkäten får endast användas till det den var gjord för och                 
inte i något annat samband, här har nyttjandekravet hanterats (Booth, Colomb & Williams, 2004).  
 
 

Resultat 
  

Det framgick i frekvenstabellen som gjordes för hand, att den mest betydelsefulla motivationsfaktorn till              
att de unga vuxna söker arbete är pengar, därefter var sociala kontakter på andra plats och målsättningar på                  
tredje. Den fjärde betydelsefulla faktorn är utveckla personlig identitet, den femte var aktivitetnivå och              
vardaglig struktur slutligen variation i vardagen. 

Det utfördes ett chi-square-test för att undersöka om antalet deltagare som svarade att pengar var den                
största faktorn skiljer sig mellan kvinnor och män. Antalet deltagare som svarade på frågan var 48, varav 32                  
var kvinnor och 16 var män. Tabell 1 visar fördelningen mellan kvinna och man samt hur många som har                   
svarat att pengar är den största faktorn till att de söker arbete. Totalt svarade 30 kvinnliga deltagare att                  
pengar är den största faktorn medan två kvinnliga deltagare svarade annat.  
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Samtliga 16 män svarade att pengar är den största faktorn. Chi-square-testet utfördes med en

signifikansnivå på 0,05. Resultatet = 1.043, p < ,307 visar att det inte finns signifikant skillnad mellan                
könen, deltagarna fick fylla i vilken den största faktorn är till att de söker arbete. Det menas med att det inte        
råder någon skillnad i de båda könens svar, detta kan bland annat bero på att det finns en ojämn fördelning                
mellan könen som deltagit i undersökningen samt att majoriteten av deltagarna svarat likadant. 

 
Tabell 1: Korstabell visar fördelningen i svaren mellan könen med hänsyn till faktorn pengar.  

  

 
Med ett chi-square-test undersöktes om det fanns en signifikant skillnad i hur de olika könen svarar på

frågan “Vilken är den största faktorn till att du söker arbete?”. Specifikt undersöktes det om antalet           
deltagare som svarade att sociala kontakter var den största faktorn skiljde sig mellan könen. I Tabell 2
påvisas ingen signifikant skillnad mellan könen. Det kan observeras i tabellen att 12 kvinnor svarade att           
sociala kontakter är största faktorn till att de söker arbete och 20 kvinnor svarade att det inte var en
betydelsefull faktor. Vidare svarade tre män att den sociala kontakten var betydelsefull medan 13 män ansåg         

att sociala kontakter inte var av betydande vikt. Chi-square-testets utslag gav = 1,745, p < ,186 som
innebär att det inte finns någon signifikant skillnad.  
 
Tabell 2: Korstabell som visar fördelningen i svaren mellan könen med hänsyn till faktorn sociala kontakter. 

 

 
I ett envägsanova-test undersöktes det om där fanns en interaktionseffekt mellan grupperna kvinna och

man i hur de svarat på frågan “Hur påverkas du emotionellt som arbetslös eller arbetare av arbetslösheten i          
Sverige idag?”. Utfallet av variansanalysen gav F = 4,645, p < .036, vilket innebär att testet visade en
signifikant skillnad mellan könen vad gäller hur de påverkas emotionellt av arbetslösheten. Figur 4 visar att             
kvinnorna påverkas mer emotionellt av arbetslösheten medan männen påverkas mindre.
 

 



14 

 
Figur 4: Utfall av ömsesidig påverkan mellan man och kvinna mot frågan: Hur påverkas du, som arbetslös 

eller arbetare, emotionellt av arbetslösheten i Sverige idag? 
 
 

Med en tvåvägsanova undersöktes om det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan de oberoende             
variablerna aktivitetsnivå och kön på den beroende variabeln emotionell påverkan. Med aktivitetsnivå menas             
de deltagare som svarade att aktivitetsnivå var den mest betydande faktorn. Med emotionell påverkan menas               
svaret som deltagaren gav på frågan “Hur påverkas du, som arbetslös eller arbetare, emotionellt av               
arbetslösheten i Sverige idag?” en fråga som kunde svaras på en skala med värde från 1 till 6, där ett var                     
negativ påverkan och sex var positiv påverkan.  

Figur 5 visar resultatet av tvåvägsanovan. Kön mot emotionell påverkan slår ut i F = 8,499, p < ,006,                    
medan aktivitetsnivå mot emotionell påverkan visar ett F-värde på 2,048 och p < ,159. Kön och                
aktivitetsnivå mot emotionell påverkan visar signifikans på tioprocentsnivån, det vill säga F = 3,442, p <                
,070. Figur 5 visar interaktionen mellan kön och aktivitetsnivå mot emotionell påverkan.   
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Figur 5: Utfall av ömsesidig påverkan mellan könen samt aktivitetsnivå i frågan: Hur påverkas du, som

arbetslös eller arbetare, emotionellt av arbetslösheten i Sverige idag? 
 

I enkätens öppna svar i fråga 6 (se Bilaga 1) framgick det att rädsla också var en bidragande faktor där               
majoriteten av kvinnorna upplevde rädsla för att inte få ett arbete medan majoriteten av männen inte             
upplevde rädsla. Chi- square testet gav utslag i en signifikant skillnad mellan variablerna kön och faktorn           

rädsla där = 5,270, p < ,022. Detta innebär att det finns en skillnad i kvinnornas jämfört med männens            
svar vad gäller faktorn rädsla, som visar att flest kvinnor upplever rädsla över att inte få ett arbete.

Totalt har 23 kvinnor svarat att de upplever rädsla över att inte ha ett arbete och nio kvinnor upplevde              
ingen rädsla över att vara arbetslösa. Av de manliga deltagarna svarade sex män ja och tio män svarade nej,
vilket resulterade i att fler män inte upplevde någon rädsla över att vara arbetslös.  

Tabell 3:  Korstabell som visar fördelningen i svaren mellan könen med hänsyn till faktorn rädsla. 
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I ett chi-square-test undersöktes det om det fanns någon signifikant skillnad mellan könen vad gäller
frågan “Upplever du att arbetssökandet har fått dig att ändra din attityd kring de jobb som du skulle vilja

ha”. Värdet visade = 2,043, p < ,153, som innebär att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan
könen. I Tabell 4 kunde vi läsa av att samtliga kvinnor som deltog i undersökningen anser att attityden 
ändras mot de arbeten som de skulle vilja ha. Detsamma gäller männen då 15 av dem också svarade ja och 
endast en man svarade  nej. 

 
Tabell 4: Fördelningen mellan könen på frågan om de ändrar sin attityd kring de jobb de skulle vilja ha på 

grund av arbetssökandet.  

 
 

Utifrån de öppna svaren som kom från enkäten skapades i Atlas.ti ett nätverk över de faktorer som inte             
uppgavs i bakgrunden till vår forskning. När deltagarna själva fick möjligheten att uttrycka sig själva i skrift
valde 29 av 48 deltagare av de unga vuxna att uttrycka sin rädsla för att bli arbetslösa och allt som det skulle                 
innebära för dem. Dessa svaren är oberoende av vilken sysselsättning deltagarna fyllt i enkäten, rädslan
uttrycks att alltid finnas där oavsett om de arbetslösa, arbetssökande, studerande eller arbetande. Den rädsla            
som deltagarna beskriver mynnar ut i rädslan för depression som får individen att prestera mindre i
arbetssammanhang, inte orka söka arbete och nästan tappa hoppet om att få sin plats på arbetsmarknaden.          
Dålig självkänsla av att känna sig värdelös för samhället och sin omgivning. En deltagare valde att uttycka
sig följande; 

Att snart vara färdigutbildad är inte guld och gröna skogar när arbetsmarknaden ser ut som den              
gör. Istället för att ta tillvara på färsk kunskap så väljer istället arbetsgivarna att ge sina             
anställningar till människor som har flera års erfarenhet. Det ger ingen direkt chans att kunna          
införskaffa sig någon erfarenhet..
 

Utanförskap i samhället infinner sig när känslan av att de flesta i omgivningen lyckas skaffa          
arbete eller annan sysselsättning och att inte tillhöra någon specifik grupp som individen kan
utvecklas och känna samhörighet till. I anknytning till utanförskapet i samhället finns det samband         
med att förlora gamla kontakter, men även att gå miste om nya kontakter som kan leda till en större
personlig utveckling och färvärvandet av nya kunskaper. Även här väljer en deltagare att beskriva sitt             
utanförskap i samhället som följande; “Det är jobbigt att inte kunna bidra till samhället, och min
rädsla för att hamna i depression av detta är obeskrivlig..”
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Figur 6: En visualisering av nätverk över känslomässig påverkan av arbetslöshet bland unga vuxna. 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att ta reda på vilka motivationsfaktorer som är betydelsefulla för de unga vuxna i                  

sökandet efter arbete samt om det finns någon skillnad i de betydelsefulla faktorerna mellan kvinnor och                
män. Vi vet att kvinnor och män ser olika på saker och ting, att de är olika i deras intresse, personlighet,                     
attityd, beteende och så vidare, vilket innebär att det finns skillnader mellan män och kvinnor (Zell et al.,                  
2015). Därför fann vi intresset att ta reda på om det finns några skillnader bland kvinnor och män vad gäller                    
motivationsfaktorer som är betydelsefulla för dem.  

I resultatet har det framkommit att den mest betydelsefulla motivationsfaktorn för de unga vuxna till att                
söka arbete är pengar. Som Giddens (2007) nämner framgick det att pengar är den viktigaste faktorn för att                  
uppfylla sina vardagliga behov. Utifrån egna erfarenheter och upplevelser kan vi med stor sannolikhet säga               
att det stämmer överens med det resultat som framkommit att pengar är en stor drivkraft. Förväntningarna                
kommer inifrån oss själva då pengar är en stor drivkraft för att klara vardagen samt till att vi motiveras till                    
att söka ett arbete. Detta kan även styrkas utifrån de öppna svaren då dålig självkänsla och att känna sig                   
värdelös uppstår om individen inte har en kontinuerlig inkomst. Sociala kontakter visade sig vara den näst                
viktigaste faktorn till att deltagarna söker arbete.  
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Författarna Egidius (2006), Aroseus (2013) samt Giddens (2007) menar att drivkraften till att vilja              
utvecklas samt tillhöra sociala grupper är att söka sig till arbete där individerna kan känna tillhörighet och                 
utveckla sin personliga tillfredsställelse (ibid.). Bandura (2001) menar att de personliga faktorerna av             
kognitiva, emotionella, miljö, biologiska- händelserna samt beteendemönster överlappar varandra som          
avgörande faktorer till hur individen påverkas. 

Teorin TRA syftar till att beteendet styrs av två faktorer, våra subjektiva normer samt våra attityder till att                  
arbeta (Stewart et al., 1998). I resultatet presenteras frågan “Upplever du att arbetssökandet har fått dig att                 
ändra din attityd kring de jobb som du skulle vilja ha?” där det inte visade någon signifikans mellan könen,                   
vilket tyder på ett tydligt samband mellan de olika könen och hur attityden ändras mot det arbete de skulle                   
vilja ha utifrån de normer samt värderingar de styrs av (Stewart et al., 1998).  

Utifrån dessa två betydelsefulla faktorer framkom det i de öppna svaren en ny faktor, rädsla, som                
majoriteten av deltagarna nämner. Rädslan beskrivs vara kopplad till att inte ha pengar för sociala utgifter                
vilket kan leda till mindre socialisering, men även till att de förlorar gamla kontakter samt går miste om nya                   
kontakter. Rädslan uttrycks även i att hamna i ett utanförskap i samhället och att inte känna sig behövd. På                   
grund av de sociala normerna som individen styrs av ökar också effekten av rädslan att hamna i depression                  
och få en dålig självkänsla (Ojala, 2007). Faktorn rädsla testades också i det statistiska analysprogrammet               
SPSS då vi ville fastställa att rädsla är en faktor som sticker ut i de öppna svaren. Tabell 4 visar kön mot                      
rädsla för att se om det finns en skillnad mellan variablerna. Vilket resulterade i att kvinnorna upplevde                 
rädsla mer än vad männen gjorde över att inte ha ett arbete.  

Det fanns ingen skillnad vad gäller faktorn pengar hos båda könen, utan vi fann att både kvinnor och män                   
är överens om att pengar är en stor faktor som driver de till att söka ett arbete. Deltagarna som deltog i                     
studien var totalt 48 st, där 32 st var kvinnliga deltagare och 16 st var manliga deltagare. 

Hade det framgått en jämn fördelning mellan de kvinnliga och manliga deltagarna som svarat på enkäten                 
angående de betydelsefulla faktorerna, hade det eventuellt framkommit en signifikans i chi- square- testet,              
där skillnad mellan könen hade uppstått.Vad gäller faktorn sociala kontakter så visade resultatet även här att                
det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen, de båda könen menar att sociala kontakter har en                 
betydelse när de söker ett arbete. I det här fallet är båda könen väldigt eniga om att pengar samt sociala                    
kontakter är faktorer som driver de till att söka ett arbete. Att tjäna pengar för att kunna överleva och                   
socialisera sig med andra är en viktig del bland kvinnor och män.  

Zell et al. (2015) menar att kvinnor och män skiljer sig åt i deras personlighet, förmåga, intresse, attityd                  
samt beteende men utifrån studiens resultat framkommer annat. Trots könens olikheter är kvinnor och män               
enade i mycket, det kan konstateras utifrån deras svar, i frågan om vilken den största faktorn till att de söker                    
arbete är. Giddens (2007) nämner att arbetet innehåller mycket mer än bara slit och att vårt moderna                 
samhälle uppmuntrar oss att ha ett arbete för att känna självkänsla. Arbete upplevs också som en                
stabiliserande samt strukturerande faktor för människans psykiska situation. Pengar och den sociala            
kontakten menar Giddens (2007) klassas inom de strukturerande faktorerna och att dessa behövs för att               
människan skall uppfylla sina behov.  
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Varje individ menas vilja uppnå de psykologiska faktorerna på ett eller annat sätt för att känna tillhörighet                 
samt känna sig aktiverad (Wang et al., 2011). Teorin TRA syftar till människans vilja att agera på ett visst                   
sätt i en specifik situation och utifrån de olika resultaten kan vi konstatera att teorin TRA är pålitlig utifrån                   
de tester som gjorts i studien. Då teorin bland annat tar upp förväntande värden av mänskligt socialt                 
beteende (Stewart et al., 1998).  

Det påvisas i Figur 5 som testar kön och faktorn aktivitetsnivå mot hur de unga vuxna påverkas                 
emotionellt av arbetslösheten i Sverige. Testet visade att deltagarna oberoende kön påverkas i hög grad               
utifrån faktorn aktivitetsnivå. Detta tyder på att deltagarna önskar vara i någon form av aktivitet/               
sysselsättning utifrån frågan “Vad den största faktorn till att de söker arbete är?”. Resultatet kan tolkas att                 
den bidragande faktorn till att de påverkas emotionellt är att de vill vara aktiva i någon sysselsättning                 
samtidigt som de är medvetna om att arbetslösheten är så hög. En sysselsättning är viktig för dessa individer                  
då de utökar sin personliga utveckling och dessutom uppnår belöning i form av pengar, som tidigare                
konstaterats är en av de viktigaste faktorerna till att de söker arbete. Risken ökar därmed till att individen                  
beter sig annorlunda då arbetslösheten är hög (se Figur 3) samtidigt menar teoretikerna Fishbein och Ajzen                
(1975, se Stewart et al., 1998) att en förståelse för beteendets intention är viktig, för att kunna förstå                  
beteendet överlag. Det som kan konstateras är att individerna blir påverkade emotionellt utifrån att de inte                
har någon form av sysselsättning. Detta påverkar i sin tur individens attityd mot arbete samt att individens                 
subjektiva normer kolliderar med de attityder deltagarna har. Den kompletterande teorin TPB syftar till ett               
planerat beteende, som förklarar ett visst beteende och hur det hör ihop med de normer som styr oss.                  
Resultatet ger en inblick i att individen påverkas av arbetslösheten och ändrar sin attityd till arbete utifrån                 
omständigheterna. I de öppna svaren (fråga 15, se bilaga 1) framgick det en tydlig koppling till att individen                  
påverkas utifrån normerna i samhället och omständigheterna runt om kring dem. Eftersom att beteendet är               
kopplat till attityden kan vi se ett mönster i deltagarnas svar och TPB-teorin (Stewart et al., 1998). 

Resultatet av variansanalysen visade att kvinnor påverkas mer emotionellt av arbetslösheten än vad             
männen gjorde. Trots att det inte deltog lika många män som kvinnor så visades det en signifikant skillnad                  
mellan könen i frågan om emotionell påverkan. Oavsett om det var en ojämn fördelning så tyckte båda                 
könen olika i frågan (se Figur 4). Som Zell et al. (2015) menar, kan det bero på att kvinnor är mer                     
känslomässiga och mjuka medan männen är oberörda och tuffa, vilket syftar till att kvinnor tycks bry sig                 
mer och män bryr sig mindre vad gäller arbetslösheten och att ha ett arbete.  

Den nya motivationsfaktorn som kommit fram genom de öppna svaren är rädsla. Deltagarna beskriver              
faktorn rädsla som att hamna utanför i samhället, för att ha minskad inkomst och att hamna i depression                  
pågrund av känslan att inte tillhöra i någon social grupp. Ojala (2007) beskriver att individen utifrån ett                 
sociokulturellt perspektiv har mycket påtryckningar från omgivningen på sig själv samtidigt som            
påtryckningarna skapar en väg att söka efter sig själv och sin personliga identitet. Detta har sin grund i hur                   
arbetsmarknaden ser ut idag (ibid.). Även här menar författaren att sociala kontakter är det som är grunden                 
för personlig utveckling inte minst är de grundläggande värderingarna en stor faktor på vägen mot               
vuxenlivet.  
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Dock verkar rädslan för att misslyckas under vägens gång mot vuxenlivet vara ett stort hinder till sitt                 
självförverkligande och sin personliga utveckling och att detta påstående kan bekräftas genom de öppna              
svaren i den kvalitativa delen av studien, men även i den kvantitativa delen då rädsla testades för att bekräfta                   
de öppna svaren. Det framgick att rädsla är en bidragande faktor där majoriteten av kvinnorna upplevde                
rädsla över att inte få ett arbete medan männen inte upplevde någon rädsla för att vara arbetslös. Testet går                   
att bekräftas genom de antaganden som finns att kvinnor och män är olika när det kommer till emotioner,                  
inte minst attityder (Zell et al., 2015). Rädsla för att pengar kanske inte längre räcker till vilket kan påverka                   
det sociala livet då individen inte längre har råd för somliga sociala utgifter, att vara maktlös och känna att                   
de innesittande kunskaperna individen har inte kommer till någon användning. Rädslan anses vara en unik               
faktor för individen och individens försvarsmekanismer. Rädslan är inte enbart är en negativ faktor som den                
ofta upplevs som, utan snarare sporrar rädslan individen till att nå sina mål i de hotfulla situationerna som                  
individen kan utsättas för (Ojala, 2007).  

Sista testet som utfördes var för att se skillnaden mellan könen och hur deras attityd påverkas kring de                  
arbeten som de skulle vilja ha. En signifikant skillnad framkom inte vilket innebär att kvinnorna samt                
männen är enade om att attityden ändras kring de arbete de skulle vilja ha, trots att Zell et al. (2015) påvisar                     
att attityder är olika hos män samt kvinnor. Stewart et al. (1998) påvisar att vissa faktorer eller situationer                  
kan hindra en viss attityd eller beteende att förekomma. Utgångspunkten om att män och kvinnor är olika                 
kan vi konstatera stämmer utifrån teorin TRA, där individen utsätts för ett annat beteende än det vanliga och                  
därav ändrar sin attityd automatiskt, i detta fall mot arbete (ibid.). Teorin TPB som syftar till att förstå hur ett                    
beteende har uppstått och vad det är som driver individen att agera som den gör, teorin menar att det                   
kommer från de subjektiva normerna. Att en beteendekontroll uppstår som individen formas utifrån och              
förblir ett planerat samt förutbestämt beteende i längden (Hill et al., 1997). I undersökningen som gjorts av                 
Ungdomsstyrelsen (2004) framkommer det att arbetslösheten påverkar de unga vuxnas attityd på ett negativt              
sätt, deltagarna i undersökningen uppskattar arbete olika beroende på kön, vart individen bor och vart               
individen är född. De unga vuxna visade sig ha olika attityder till arbete vilket kan vara en grund till deras                    
olika värderingar som uppstått under deras socialiseringsprocess. Värderingar som har följt med individen             
under uppväxten är också faktorer som avgör varför det är viktigt med ett arbete (ibid).  

Håkansson (2013) menar att det inte är konstigt att attityden förändras till arbete oavsett kön och att det                  
blir en negativ attityd eftersom att det fortfarande är de sociala normerna som styr beteendet där av attityden                  
också (ibid.) Det är självklart att attityden förändras hos individen gentemot arbete då arbetslösheten är så                
hög, vilket även framkom i bakgrunden. Likaså som drivkraften till att vilja arbeta ur psykologisk forskning                
kom till, är det lika viktigt att förstå att drivkraften hos individen minskar för att arbeta då arbetsmarknaden                  
ser ut som den gör (Powell Lovallo & Fox, 2011). 
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Metoddiskussion 

Enkäten innehöll frågor som syftade till att hitta samband och olikheter mellan kvinnor och män, samt att                 
finna vilken som är den största motivationsfaktorn till att unga vuxna söker arbete. Alla frågor som ställdes i                  
enkäten var relevanta för forskningen, vilket gör att validiteten är hög och har varit viktig för vår                 
undersöknings syfte. Frågorna i enkäten innehöll olika skalor med återkommande frågor om psykologiska             
faktorer, svaren av deltagarna skrevs in i SPSS vilket gjorde undersökningen tillförlitlig mot vad den hade                
kunnat bli om värdena hade skrivits in maskinellt (Larsen, 2009).  

För att kunna ta reda på syftet med studien så valdes en kvantitativ undersökningsmetod för att kunna nå                  
ut till så många deltagare som möjligt och få in så många svar som möjligt. Det som är bra med att ha                      
enkäter är att deltagarna svarar anonymt och att svaren är pålitliga, nackdelen kan vara att frågorna                
missuppfattas och det kan vara svårt att förklarna frågorna för deltagarna som vid en kvalitativ intervju                
(Larsen, 2009).  

Slutsatsen är att det finns betydelsefulla motivationsfaktorer som påverkar den unga vuxna i sitt sökande                
efter arbete. De faktorerna som påverkade de unga vuxna mest var pengar och sociala kontakter, och detta                 
var oberoende vilket kön individen har. Genom undersökningen växte en ny motivationsfaktor fram; rädsla              
som deltagarna beskriver komma av tanken att hamna i depression, utanförskap med mera. Vi hade önskat                
att fler deltagare hade besvarat enkäten och att en mer jämn fördelning funnits mellan kvinnor och män. Vi                  
hade gärna sett att fler män svarat på enkäten då en ojämn fördelningen eventuellt påverkade resultatet. Detta                 
för att uppnå fler signifikanta resultat eftersom att vi inte fick många signifikanta utfall. Slutligen hade det                 
varit intressant att göra undersökningen i en kvalitativ studie där rädsla för att hamna utanför samhället                
skulle varit utgångspunkten för studien.  
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