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Förord 
Med avsikt att bidra till ett hållbart arbetsliv för unga vuxna genomförs ett forskningspro-
jekt, Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna – ledarskap, lärande och osäkerhet, där unga 
personer vilka påbörjar sitt yrkesliv inom handeln ges möjlighet att ge sin bild av ledar-
skap, lärande och utveckling i arbetet. Föreliggande rapport beskriver studiedesign, me-
tod, genomförande och insamlat datamaterial för detta projekt.  

Projektet genomförs med Mittuniversitetet som forskningshuvudman. Forskare i projektet 
är docent Erika Wall (projektledare), universitetslektor i rehabiliteringsvetenskap vid 
Mittuniversitetet; Anna Berg Jansson, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Luleå tek-
niska universitet och Sven Svensson, universitetslektor i arbetshälsovetenskap vid Högs-
kolan i Gävle. Projektet finansieras i sin helhet av AFA Försäkring under perioden 1 feb-
ruari 2019—31 januari 2023.  

I rapporten beskrivs bakgrunden till projektet, studiedesign, syfte och metod. Såväl en-
skilda intervjuer (13 deltagare) som fokusgruppsintervjuer (4 intervjuer med totalt 28 del-
tagare) har genomförts. I rapporten presenteras genomförandet av denna datainsamling i 
detalj. En tydlig beskrivning av datamaterialet görs också. Slutligen diskuteras detta upp-
lägg och de etiska överväganden som gjorts.  

Erika Wall 
Institutionen för hälsovetenskap 
Mittuniversitetet  
Östersund 
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Introduktion 
För att bidra till ett hållbart arbetsliv för unga vuxna som påbörjar sitt yrkesliv inom han-
deln fokuserar föreliggande projekt unga vuxnas upplevelser av etableringen i arbetet.  
Detta analyseras i relation till ledarskap och lärande och hur dessa aspekter kan förstås 
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv (WHO, 1986; Antonovsky, 1996; Lindström & Er-
iksson, 2010). Unga vuxna befinner sig på en osäker arbetsmarknad och i en osäker till-
varo som del av vuxenblivandet (Arnett, 2004) och vi menar att kunskap och kompetens 
reducerar sådan osäkerhet där chefer, genom sitt ledarskap, har en central roll (Hogg, 
2001; Zhao, Liu, & Gao, 2016). För att lyckas med det arbetet behöver chefer kunskap om 
vilken typ av ledarskap som unga vuxna önskar och förväntar sig. Föreliggande studie 
bidrar med ny kunskap utifrån ett hälsofrämjande perspektiv om vilken typ av ledarskap 
som unga vuxna önskar, på vilket sätt ledarskapet ingår i hur individen upplever osäker-
heter i arbetet och den lärandemiljö som skapas. Detta gör det möjligt att nå ny kunskap 
om hur ledare kan arbeta hälsofrämjande och stötta unga vuxna i deras inträde i arbetsli-
vet. 

Ledarskap och lärande i ett osäkert arbetsliv 
Chefer kan genom sitt ledarskap hjälpa anställda tillrätta, kommunicera krav och stötta i 
kompetensutveckling (Camps & Rodrígues, 2011; Zhao et al., 2016). Ledarskap förstås 
här som en relation mellan chef och anställd där båda parter bidrar till relationen och ut-
fallet av den interaktion som äger rum (Alvesson & Spicer, 2012; Graen & Uhl-Bien, 
1995). Befintlig ledarskapsforskning utgår dock till största del från arbetsgivares och che-
fers perspektiv (Alvesson & Spicer, 2012). För att möta unga vuxna och tillgodose deras 
behov behövs det studier som utgår från de unga vuxnas perspektiv och kartlägger deras 
syn på vad ett gott ledarskap innebär. Sådana forskningsresultat kan bli ett viktigt verk-
tyg för chefer i deras arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessutom 
kan sådan kunskap vara till praktisk nytta i arbetet med att skapa effektiva och lön-
samma verksamheter. Det finns också vetenskapligt stöd för att det ledarskap som chefer 
utövar har betydelse för de anställdas hälsa (Montano et al., 2017; SBU, 2014) och att en 
obalans mellan den ansträngning (effort) människor uppfattar att de gör i arbetet och den 
belöning (reward) som de uppfattar att de får leder till stress och ohälsa (Rugulies et al., 
2017; SBU; 2013; 2014; 2015). Det är däremot mindre känt vilken betydelse det har att ar-
beta under ett ledarskap som inte överensstämmer med egna ledarskapspreferenser, vil-
ket utifrån teorin om effort/reward (Siegrist, 1996) förväntas vara negativt för hälsa. 

Relationen mellan medarbetare och chef/ledare är också central vad gäller lärande (se 
t.ex. Parding & Berg Jansson, 2018). I föreliggande projekt läggs därför särskild vikt vid
förutsättningar för lärande då det ses som en nödvändig och integrerad del av arbetet
(Ellström, 1992). Lärande, utifrån detta perspektiv, ses som en process där kunskap och
kompetens bildas av människor tillsammans (Ellström, 2002) och ledarskap ett viktigt
lärvillkor (Wallo, 2008). Lärande och kompetensutveckling är också centrala komponen-
ter i väletablerade arbetshälsoteorier (Siegrist, 1996; Karasek & Theorell, 1990). I svensk
arbetsmiljöreglering, där arbetsgivare pekas ut som ansvariga för att anställda har rätt
kompetens och ges möjlighet till lärande och socialt stöd i arbetet (Arbetsmiljöverket,
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2015 [AFS 2015:4]), har chefer en avgörande betydelse (Arbetsmiljöverket, 2001 [AFS 
2001:1]). Möjligheten att lära och utvecklas utgör således en viktig resurs för att hantera 
arbetets krav. Gillberg (2010) visar att unga uppfattar det som ett misslyckande att fastna 
i ett arbete som inte ger möjlighet till kompetensutveckling, det har också visat sig att 
unga vuxna förhåller sig till osäkerhet på arbetsmarknaden bland annat genom att söka 
möjlighet till kompetensutveckling (De Hauw & De Vos, 2010). Goda lärandevillkor kan 
därmed bidra till att säkerställa en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö (Arbetsmiljö-
verket, 2015 [AFS 2015:4], jfr. Siegrist, 1996; Karasek & Theorell, 1990). 

Ett hälsofrämjande perspektiv på unga vuxna 
Vad gäller att stärka hälsa och arbeta förebyggande för ett hållbart arbetsliv är unga 
vuxna en särskilt relevant grupp att studera närmare. Sjukrivningar ökar bland unga 
vuxna, med störst ökning bland unga kvinnor. Bland unga är psykisk ohälsa den vanlig-
aste orsaken till sjukskrivning (Försäkringskassan, 2014, 2017). Unga vuxna befinner sig 
som nya i sin professionella roll i en situation karaktäriserad av osäkerhet på vad som 
förväntas av dem i deras yrkesutövande (Koivisto et al., 2010; Miller & Jablin, 1991). Så-
dan osäkerhet kan bidra till att förklara yngres förhöjda riska att drabbas av ohälsa (Koi-
visto et al., 2010; Schmidt et al., 2014). Unga vuxna skiljer sig också från äldre avseende 
förväntan på arbetets innehåll, den egna arbetsinsatsen och utbytet från arbetet. I jämfö-
relse med äldre har tidigare studier visat att unga förväntar sig högre materiellt utbyte, 
värdesätter ledarskap inriktat mot sociala relationer och medarbetarens eget individuella 
utbyte av arbetet samt värderar autonomi och inflytande på arbetsplatsen högre än vad 
äldre gör (för en översikt, se Lyons & Kuron, 2014). Betraktat ur ett arbetshälsoperspektiv 
är det rimligt att individer som uppfattar att de inte får det ledarskap och de arbetsvillkor 
som inte överensstämmer med vad de uppfattar att de gjort sig förtjänt av riskerar ohälsa 
(Siegrist, 1996). För att särskilt lyfta fram de anställdas perspektiv och förutsättningar för 
ett hållbart arbetsliv väljer vi här att fokusera på de unga vuxnas upplevelser av ledar-
skap, både utifrån hur det ser ut arbetsplatsen idag, och med fokus på vilket ledarskap de 
anställda önskar. Detta gör det möjligt att analysera hur ledare kan arbeta hälsofräm-
jande och stötta unga vuxna i deras inträde i arbetslivet. 

Syfte, frågeställningar & forskningens mål 
Projektet har till syfte att beskriva och analysera de förväntningar som unga vuxna inom 
handeln har på ledarskap, lärande och utveckling i arbetet och hur dessa aspekter kan 
förstås utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Projektet avgränsas till handelsanställda 
unga vuxna (18—28 år) och konkretiseras genom följande frågeställningar: 
 

• Hur ser unga vuxna handelsanställdas förväntningar på ledarskap ut? 
• Hur kan upplevt och förväntat ledarskap förstås i relation till förväntningar på 

arbetsliv och vuxenblivande? 
• Hur kan upplevt och förväntat ledarskap förstås i relation till lärandevillkor? 
• Hur kan kunskap om unga vuxnas upplevelser av- och förväntningar på ledar-

skap förstås i relation till hälsofrämjande processer i arbetslivet? 
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Projektet ger ökad kunskap om ungas arbetsliv och avser att bidra med förslag till kon-
kreta åtgärder och insatser som avser att bidra till att unga får en god och hälsosam start i 
arbetslivet samt ett hållbart arbetsliv. Vi har valt att göra fokusgruppsintervjuer och dju-
pintervjuer för att skapa goda förutsättningar att studera ledarskap och lärande i arbetsli-
vet. Genom detta bidrar projektet också till att stärka den kvalitativa forskningen inom 
området. 

Studiedesign 
En övergripande ambition med föreliggande projekt är att nå djupare förståelse för de 
processer, villkor och strukturer som omger och präglar ungas inträde i arbetslivet. Där-
för baseras projektet på kvalitativa data vilka samlas in genom fokusgruppsintervjuer 
och enskilda intervjuer med unga vuxna som arbetar inom handeln. Denna studiedesign 
har till mål att nå rika och kvalitativt detaljerade beskrivningar, så kallade thick descript-
ions (Lincoln & Guba, 1986: 75), snarare än bidra med representativa resultat för generali-
sering och falsifiering/verifikation av hypoteser. Projektet vilar därmed på ett grundanta-
gande om att det är omöjligt i att nå en absolut (”sann”) och värderingsfri beskrivning av 
den sociala verklighet som studeras. En sådan kunskaps- och verklighetssyn är av bety-
delse för vilka kriterier som används för att utvärdera forskningens kvalitet (Guba och 
Lincoln, 1982). Mot bakgrund av detta följer nedan en diskussion av metod och tillväga-
gångssätt med utgångspunkt i de kvalitetskriterier som diskuteras som relevanta speci-
fikt för kvalitativ forskning inom ett så kallat naturalistiskt paradigm, nämligen tillförlit-
lighet och äkthet (Lincoln och Guba, 1985, Guba och Lincoln, 1994). Detta följs av en över-
siktlig beskrivning av projektets studiedesign. 

Forskningskvalitet 
Utifrån ett naturalistiskt paradigm relateras forskningens kvalitet till perspektiv på till-
förlitlighet och äkthet (Lincoln och Guba, 1985; Guba och Lincoln, 1994).  

Det första begreppet, tillförlitlighet, knyts till följande aspekter: trovärdighet, överför-
barhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Guba och Lincoln, 1982; Lin-
coln och Guba, 1985).  

Trovärdighet uppnås när de forskningsresultat som presenteras känns igen och accep-
teras av intervjupersoner, och/eller andra mottagare med insikt i och/eller kännedom om 
den aktuella kontexten. Förutom att följa rådande forskningsetiska riktlinjer (Vetenskaps-
rådet 2017), arbetar vi i föreliggande projekt med så kallad forskartriangulering (Lincoln 
& Guba, 1985). Detta innebär att vi använder oss av peer debriefing i samtliga av pro-
jektets olika faser: samtliga medverkande forskare är delaktiga från planering till genom-
förande av datainsamling och analys och så vidare, och dels genom att utforma specifika 
projektaktiviteter i detta syfte. Ett exempel på det sistnämnda är de metod- och analysse-
minarier som genomförs inom ramen för projektet.  

För att säkerställa möjligheten att bedöma resultatets överförbarhet, det vill säga om 
projektresultaten är möjliga att överföra till en annan liknande miljö, strävar vi efter att 
tillhandahålla rika och kvalitativa beskrivningar av resultat och analys samt av de kon-
textfaktorer som präglar unga i arbetslivet (Guba och Lincoln, 1982). Detta tangerar be-
skrivningen av så kallad analytisk generalisering, vilket innebär att resultat och slutsatser 
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kan användas som utgångspunkt för reflektion kring andra liknande kontexter och sam-
manhang (Yin, 1994). För att en bedömning av ”… the soundness of the generalization 
claim” (Kvale, 1996: 233) ska vara möjlig krävs tydliga ”bevis” som stödjer analys och 
slutsatser samt att forskaren/na presenterar explicita argument (ibid.).  

I syfte att säkerställa pålitlighet, det vill säga möjlighet för utomstående att granska 
forskningsprocessen i sin helhet, dokumenterar vi, med utgångspunkt i den beskrivning 
av så kallade audit trails, som görs av Nowell med kollegor (2017), projektets olika faser, 
de beslut som tagits under processens gång samt eftersträvar ett reflexivt förhållnings-
sätt. Konkreta exempel på det sistnämnda är att vi efter varje avslutad intervju skriver 
ner sammanfattande analytiska reflektioner (memos) samt diskuterar dessa. Vidare att vi, 
via de analysseminarium som genomförs, främjar reflektion och diskussion kring det em-
piriska materialet och pågående analyser genom att resa kritiska frågor till varandra samt 
tydliggöra våra personliga erfarenheter, förkunskaper med mera.  

Avslutningsvis strävar vi efter att säkerställa möjlighet att styrka och konfirmera 
forskningsresultaten genom att tydligt visa hur tolkning och analys grundas i det empi-
riska materialet till exempel genom att presentera utförliga citat som erbjuder läsaren en 
konkret möjlighet att granska och utvärdera arbetet.  

När det gäller de kriterier för äkthet som presenteras av Lincoln och Guba (1985) så 
menar vi att dessa främst kopplar an till en aktionsinriktad forskningsansats (jämför med 
Bryman, 2011). Då föreliggande projekt inte återspeglar en sådan bedömer vi dessa som 
mindre relevanta att diskutera. Trots det menar vi att de (populärvetenskapliga) publi-
kationer och spridningsaktiviteter som planeras inom ramen för projektet rymmer viss 
potential att bidra till att hjälpa deltagarna att förstå den sociala situation som präglar de-
ras liv (ontologisk autencitet) och att de ger möjligheter att bidra till förändring (kataly-
tisk autencitet) (Bryman, 2011: 357).  

Fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer med unga vuxna 
I enlighet med Ottawa Charter for Health Promotion (WHO, 1986) skapades ett metodo-
logiskt upplägg med avsikt att ge möjlighet till de direkt berörda att göra sin röst hörd. 
Utifrån detta baseras projektet på två delstudier, en fokusgruppsintervjustudie (delstudie 
I) och en intervjustudie (delstudie II). Föreliggande rapport beskriver genomförandet av 
dessa delstudier. 

Fokusgruppsintervjustudien avser att ge förståelse för hur unga vuxna upplever sin 
etablering på arbetsmarknaden och hur detta kan förstås utifrån olika perspektiv i mötet 
med andra unga. De enskilda intervjuerna genomförs för att ge möjlighet att fördjupa 
förståelsen för specifika aspekter vad gäller ledarskap, lärande och hantering av osäker-
heter i arbetslivet. 

Vid planeringen av datainsamlingen var avsikten att erfarenheter från fokusgruppsin-
tervjustudien skulle ligga till grund för utformningen av intervjuguiden inför de enskilda 
intervjuerna som planerades att genomföras i ett senare skede. Av praktiska skäl genom-
fördes projektets båda delstudier parallellt. Det innebär att de båda delstudierna hålls 
samman genom fokus på projektets huvudsakliga syfte och frågeställningar, men att skil-
jer sig åt ifråga om vilken typ av data som samlas in. Fokusgruppsintervjustudien ger 
särskild fördjupning kring deltagarnas gemensamma diskussioner kring ledarskap, lä-
rande och osäkerheter i arbetslivet. De enskilda intervjuerna ger särskild fördjupning 
kring individuella upplevelser och reflektioner kring samma områden.   
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Fokusgruppsintervjustudie (delstudie I) 
Datainsamling inom ramen för fokusgruppsintervjustudien pågick 4 februari 2020 till och 
med 2 mars 2020. Fyra stycken fokusgruppsintervjuer genomfördes med totalt 28 delta-
gare. 

Rekrytering av deltagare till fokusgruppsintervjuer  
Kontakt togs med lärare vid skolor med Handel- och administrationsprogram i stä-
der/samhällen från Gävle till Gällivare. Rekrytering av deltagare gjordes genom kontakt 
med lärare vid respektive skola vilken bjöd in sina elever till att delta.  

I två fall gjordes förberedande besök då en ur forskargruppen (Sven) besökte respek-
tive klass och informerade om projektet och vad ett eventuellt deltagande skulle komma 
att innebär.  

Inklusionskriterier 
Vid rekrytering av deltagare gavs information om att det som efterfrågades var personer 
mellan 18—28 år som någon gång under de senaste tre månaderna arbetat inom handeln 
(i butik). Arbetslivserfarenhet inkluderade för fokusgruppsintervjuerna såväl lönearbete 
som praktik inom handeln. Denna information gavs till de lärare som utgjorde kontakt-
personer inför datainsamling.  

Deltagare 
Samtliga intervjuer genomfördes med elever vilka läste Handels- och administrationspro-
gram på gymnasienivå. Fokusgruppsintervju 1—2 och 4 bestod av elever vid gymnasie-
skolan och fokusgruppsintervju 3 bestod av elever vilka läste vid KomVux.  

Alla intervjupersoner hade erfarenhet av arbete inom handeln genom praktik inom 
ramen för utbildningen och de flesta hade också erfarenhet av extra- och sommarjobb 
inom handeln. I några fall förekom erfarenhet av extraarbete inom restaurang- och nöjes-
branschen.  

Datainsamlingen inkluderade elever vid skolor på tre orter i Sverige, två städer med 
omkring hundra tusen invånare vardera (fokusgruppsintervju 1—3) och en ort med om-
kring tjugo tusen invånare (fokusgruppsintervju 4). 
 

Grupp Deltagare Ålder Kön Praktik Anställning Intervju 
1 10 deltagare 18—19  5 kvinnor 

5 män 
Praktik inom 
handel 

Sju av deltagarna att de arbetade extra inom 
handeln. Två personer sa sig arbeta extra inom 
restaurang/nöje. 

51 min   

2 7 deltagare 18—19 7 kvinnor Praktik inom 
handel 

Samtliga uppgav erfarenhet av lönearbete 
inom handelssektorn. 

49 min 
 

3 5 deltagare 18—28  4 kvinnor 
1 man 

Praktik inom 
handel 

Tre deltagare hade erfarenhet av arbete inom 
handeln. Två personer uppgavs ingen övrig er-
farenhet av arbete inom handelssektorn utöver 
pågående praktik. 

49 min 
 

4 6 deltagare 18—19 3 kvinnor 
1 man 

Praktik inom 
handel 

Någon fråga om ytterligare arbetslivserfaren-
het (utöver praktik) ställdes inte vid intervjun.  

47 min 
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Genomförande av fokusgruppsintervjuer 
Intervjuerna genomfördes på respektive skola under skoldagen. Inför varje intervju intro-
ducerades forskarna av de lärare som fungerat som kontaktpersoner i rekryteringspro-
cessen.  

Fokusgruppsintervju 1 
Sven och Erika genomförde intervjun tillsammans. Sven inledde genom att presentera 
projektet, syftet med datainsamlingen och gav information till stöd för informerat sam-
tycke. Erika berättade därefter hur genomförandet av intervjun skulle gå till. Efter denna 
information gavs eleverna som fanns i klassrummet möjlighet att välja om de ville delta 
eller avvika från klassrummet för att istället delta i annan undervisning parallellt med ge-
nomförandet av fokusgruppsintervjun. Tio elever valde att stanna i klassrummet för att 
genomföra fokusgruppsintervjun.  

Efter introduktionen delades blanketter för informerat samtycke ut till de elever som 
stannat kvar. Efter att blanketter för skriftligt samtycke samlats in påbörjades fokus-
gruppsintervjun. Vid genomförandet av intervjun agerade Erika som moderator. Sven 
förde anteckningar.   

Intervjun pågick i 51 minuter (inspelad tid, exklusive information inför genomföran-
det).  

Fokusgruppsintervju 2 
Vid denna fokusgruppsintervju deltog samtliga forskare i gruppen. En grupp om sju ele-
ver, alla tjejer, kom till ett klassrum som var bokat för genomförandet av fokusgruppsin-
tervjun.  

Erika inledde genom att presentera projektet, syftet med datainsamlingen och gav in-
formation till stöd för informerat samtycke. Hon berättade därefter hur genomförandet 
av intervjun skulle gå till. Efter denna information gavs eleverna möjlighet att välja om 
de ville stanna för att genomföra fokusgruppsintervjun. Blanketter för informerat sam-
tycke delades ut till de elever som stannat kvar. Efter att blanketter för skriftligt samtycke 
samlats in påbörjades fokusgruppsintervjun.  

Erika fungerande som moderator vid genomförandet av intervju och Anna förde an-
teckningar och följde upp eventuella frågor. Sven deltog vid introduktionen av intervjun 
men avvek där efter.  

Intervjun pågick i 49 minuter (inspelad tid, exklusive information inför genomföran-
det). 

Fokusgruppsintervju 3 
Vid denna fokusgruppsintervju deltog samtliga forskare i gruppen. Sven inledde genom 
att presentera projektet, syftet med datainsamlingen och gav information till stöd för in-
formerat samtycke. Han berättade därefter hur genomförandet av intervjun skulle gå till. 
Efter denna information gavs eleverna möjlighet att välja om de ville stanna för genomfö-
rande fokusgruppsintervjun. Efter denna introduktion delades blanketter för informerat 
samtycke ut till eleverna i rummet. Efter att underskrivna blanketter för skriftligt sam-
tycke samlats in påbörjades fokusgruppsintervjun. 
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Sven var moderator vid genomförandet av intervjun och Anna och Erika förde anteck-
ningar och följde upp eventuella frågor.  

Intervjun pågick i 49 minuter (inspelad tid, exklusive information inför genomföran-
det). 

Fokusgruppsintervju 4 
Denna intervju deltog endast Sven. Sven inledde genom att presentera projektet för en 
större grupp elever, syftet med datainsamlingen och gav översiktlig information om upp-
lägget för datainsamlingen. Därefter följde de intresserade eleverna (6 stycken) med till 
ett annat klassrum. Där gav Sven utförlig information till stöd för informerat samtycke. 
Han berättade därefter hur genomförandet av intervjun skulle gå till. Efter detta delades 
blanketter för informerat samtycke ut till de elever som fanns i rummet. När under-
skrivna blanketter för skriftligt samtycke samlats in påbörjades fokusgruppsintervjun. 
Sven fungerade själv som moderator vid genomförandet av intervjun. 

Intervjun pågick i 47 minuter (inspelad tid, exklusive information inför genomföran-
det). 

Intervjuguide & stimuli 
Fokusgruppsintervjuerna utgick från en intervjuguide och stimulikort inriktade mot de 
tre temana ledarskap, osäkerhet och lärande. Frågorna var av tematisk karaktär och ut-
formade för att rikta samtalet mot förväntningar på ledarskap, lärande och egna upple-
velser eller tankar om osäkerheter i arbetslivet, snarare än deltagarnas erfarenheter av 
nuvarande situation och rådande villkor. 

Intervjuerna inleddes med att deltagarna fick svar på frågor om vilka förväntningar 
de har på arbetslivet och vilka personer/roller som har särskild betydelse i arbetslivet. 
Därefter presenterades det första stimulikortet ”Ledarskap” samtidigt som deltagarna 
fick svara på frågan ”Vad tänker ni på vad gäller ledarskap i arbetet?”. Därefter delades 
19 kort ut där olika roller eller positioner som kan förekomma på en arbetsplats inom 
handeln beskrevs (De olika rollerna var: Förälder, Syskon, Släkting, Kompis (utanför job-
bet), Arbetskamrat, Kollega, Kund, Fackförbund, Facklig representant, Arbetsledare, 
Chef, Butikschef, Lönehandläggare, HR-person/någon på personalavdelning, Säljare, Le-
verantör, Städpersonal, Vaktmästare, Tekniskt stöd). Fokusgruppsdelatagarna ombads 
att sortera korten så att de återspeglade vilken eller vilka positioner/roller som de ansåg 
vara viktiga för ledarskap i arbetet. Instruktionen var att den eller de viktigaste position-
erna skulle ligga överst och att sådana positioner som de eventuellt bedömde som helt 
irrelevanta kunde sorteras ut. Positioner som ansågs vara av likvärdig betydelse skulle 
enligt instruktionen läggas på samma hierarkiska nivå. I fokusgrupperna 2—4 ställdes 
därefter frågan ”vilken är den viktigaste funktionen som ledarskap har för er arbetet?”. 

Efter att stimulikorten samlats in presenterades stimulikortet ”Lärande”. Deltagarna 
fick frågan ”vad tänker ni på vad gäller lärande i arbetet?”. Därefter upprepades sorte-
ringsövningen där de fick sortera korten roller/positioner efter så att de återspeglade vil-
ken eller vilka positioner/roller som de ansåg vara viktiga för lärande i arbetet. Efter sor-
tering fick deltagarna svara på frågan ”Vilken är den viktigaste funktion som lärande i 
arbetet har för er?”. 
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Korten samlades på nytt in och det sista temakortet ”Trygghet” presenterades tillsam-
mans med frågan ”Vad tänker ni på vad gäller trygghet i arbetet?”.  Därefter delades kor-
ten med roller/positioner ut en tredje gång med instruktionen om att sortera korten så att 
de beskrev vilka positioner/roller som är viktigast för trygghet i arbetet. Studiedeltagarna 
fick slutligen svara på frågan ”På vilka sätt har trygghet betydelse för er i arbetet?”.   

Som avslutning ställdes frågor om vilka förutsättningar för ett tryggt arbetsliv som 
studiedelatagarna uppfattade att de hade och om de hade några kompletterande reflekt-
ioner i relation till respektive tema: ledarskap, lärande och trygghet. Som avslutning ställ-
des frågan om några tankar om respektive tema kommit upp. I intervju 1—3 ombads del-
tagarna också att beskriva sin arbetslivserfarenhet.  

Coronapandemins betydelse för genomförande av fokusgruppsintervjustudien 
Som en konsekvens av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika inri-
kes resor, att undvika folksamlingar och myndigheternas beslut om att förlägga gymnasi-
eundervisning på distans hindrades genomförande av ytterligare planerade fokusgrupp-
sintervjuer. Detta innebär att färre fokusgruppsintervjuer genomfördes än vad som ur-
sprungligen var planerat.  

Intervjustudie (delstudie II) 
Datainsamling inom ramen för intervjustudien pågick 15 januari 2020 till och med 12 juni 
2020. Tretton stycken enskilda djupintervjuer genomfördes.  

Rekrytering av deltagare till intervjustudie  
Deltagare till de enskilda intervjuerna rekryterades i första hand via sociala medier men 
ett par intervjupersoner rekryterades via kontakter. Annonser spreds via Facebook och 
Instagram där det länkades till en rekryteringssida på Mittuniversitets hemsida. På rekry-
teringssidan fanns information för informerat samtycke och möjlighet att anmäla intresse 
för deltagande. Vi anmälan bekräftade intresserade dels att man tagit del av information 
om projektet och om Mittuniversitetets hantering av personuppgifter (GDPR). Detta be-
kräftades genom att aktivt kryssa i boxar för detta på hemsidan vilket krävdes för att 
kunna skicka in svar med kontaktuppgifter.  

De personer som anmälde intresse för deltagande fördelades mellan forskarna i pro-
jektet och respektive forskare tog personlig kontakt (via e-post) med intresserade. I mailet 
erbjöds möjlighet att genomföra en enskild intervju. Ett antal av de personer som visat 
intresse återkom aldrig med bekräftelse utan föll bort under tiden för rekryteringsproces-
sen. De som återkopplade med förslag på tid för intervju bokades in.  

Två deltagare i intervjustudien rekryterades via personliga kontakter (bekantas be-
kanta). Dessa fick underlag för informerat samtycke via e-post. Efter mailkontakt gjordes 
en överenskommelse om tid för genomförande av intervju.  
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Inklusionskriterier 
Vid rekrytering av deltagare informerades intresserade om att det som efterfrågades var 
personer mellan 18—28 år som någon gång under de senaste tre månaderna arbetat inom 
handeln (i butik). Denna information gavs på projektets informationssida på Mittuniver-
sitetets webb.  

Deltagare 
Samtliga deltagare bodde och jobbade i städer med 60 000—150 000 invånare i Sverige. 
Av de intervjuade var elva personer kvinnor och två personer män. Två tredjedelar av 
deltagarna hade tillfälliga anställningar (timmar, extra, vid behov) och en tredjedel hade 
fast anställning. Av de med fast anställning var det två som arbetade heltid eller nära hel-
tid. Intervjupersonerna, med fingerade namn, presenteras nedan. 
 

Nr Fingerat 
namn 

Ålder Kön Anställning & arbetets omfattning Bransch Längd * 

1 Alice 19 Kvinna Timanställd, ca 50% Dagligvaruhandel 58 min  E 
2 Olivia 19 Kvinna Extra, erbjuden tillsvidareanställning Dagligvaruhandel 48 min  A 
3 Astrid 26 Kvinna Tillsvidareanställd (e-handelsansvar), 100% Dagligvaruhandel 62 min  A 
4 Maja 21 Kvinna Timanställning, 5 timmar/vecka Detaljhandel 49 min  A 
5 Vera 21 Kvinna Tillsvidareanställning, knappt 100% Dagligvaruhandel 62 min  A 
6 Lucas 19 Man Timanställning, 20 timmar/månad Detaljhandel 61 min  E 
7 Ebba 26 Kvinna Timanställning, extra/varannan helg Dagligvaruhandel 33 min  E 
8 Ella 19 Kvinna Tillsvidareanställning, 25% Detaljhandel 59 min  S 
9 Wilma 24 Kvinna Timanställning Detaljhandel 53 min  S 
10 Alma 28 Kvinna Tillsvidareanställning, vid behov Detaljhandel 60 min  A 
11 Lilly 19 Kvinna Tillsvidareanställning (uppsagd), 10% Detaljhandel 72 min  S 
12 Anna 28 Kvinna Timanställd, 2 dagar/månad Dagligvaruhandel 103 min  S 
13 Liam 18 Man Timanställd Dagligvaruhandel 19 min  E 

* Forskare som genomförde intervjun: E = Erika, A = Anna, S = Sven 

Genomförande av enskilda intervjuer 
Enskilda intervjuer genomfördes via telefon eller videokonferens. Innan respektive inter-
vju påbörjades presenterade ansvarig forskare sig själv och övriga medverkande forskare 
(namn och arbetsgivare/lärosäte) och syftet med intervjun samt upprepade de villkor för 
deltagande som tidigare kommunicerats skriftligt. Därefter gavs samtliga intervjuperso-
ner möjlighet att ställa eventuella frågor. Innan intervjun påbörjades fick samtliga inter-
vjupersoner möjlighet att godkänna eller neka inspelning av intervjun. Samtliga intervju-
personer godkände inspelning men på grund av tekniska problem blev en av intervju-
erna ej inspelad. Under denna intervju förde ansvarig forskare därför istället noggranna 
anteckningar för att säkerställa dokumentation av innehållet.  
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Intervjuguide 
Den intervjuguide som utformats inför de enskilda intervjuerna fokuserar deltagarnas er-
farenheter av och förväntningar på arbetsliv och arbetsmarknadsdeltagande med ut-
gångspunkt i följande teman: bakgrund (arbetslivserfarenhet, anställningsform, arbetets 
betydelse), helhet och relationer (att börja arbeta, person/er som är och varit viktiga un-
der de första åren), lärande och utveckling, risk och trygghet, ledarskap, hälsa i arbetsli-
vet (se bilaga 1). Analyser i projektet relaterar till teoretiska perspektiv vilka betonar de 
sociala sammanhangen för förståelsen för introduktionen på arbetsmarknaden. Detta in-
nebär att inga frågor har ställts om individuella riskbeteenden (till exempel alkohol- och 
drogmissbruk). 

Coronapandemins betydelse för genomförande av enskilda intervjuer 
Vid tiden för datainsamling, våren 2020, kom smittspridningen av coronaviruset att på-
verka forskningen i föreliggande projekt. Till följd av Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer om att undvika inrikes resor och fysisk närhet genomfördes samtliga inter-
vjuer via telefon eller universitetets videokonferensverktyg.    

Analys 
För att nå djupare förståelse för de processer, villkor och strukturer som omger och präg-
lar ungas inträde i arbetslivet genomförs analyser i projektet baserade på kvalitativa data.  

Material 
I de båda delstudierna samlades kvalitativa data in i form av ljudinspelningar och text-
material. Transkript från fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer samt minnesan-
teckningar och memos sammanställdes efter avslutad datainsamling och utgör huvud-
sakligt datamaterial för analys inom ramen för projektet.  

Fokusgruppsintervjuerna spelades in med ljudinspelningsfunktionen på mobiltelefon 
eller dator. Det slutliga resultatet av respektive kortsorteringsuppgift fotograferades. 
Därtill skrevs minnesanteckningar och memos för respektive intervju. Efter avslutad da-
tainsamling transkriberades samtliga intervjuer ordagrant.  

De enskilda intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelningsfunktion på mobil-
telefon eller dator. Till respektive intervju skrevs också minnesanteckningar. Två inter-
vjuer transkriberades vid genomförandet av intervjuerna (nr 1 och 10). Övriga enskilda 
intervjuer transkriberades ordagrant efter avslutad datainsamling  

Analysstrategi 
För att besvara projektets övergripande syfte är tematisk analys i enlighet med Braun och 
Clarke (2006) den huvudsakliga analysmetod som används i projektet. Projektets studie-
design (datainsamling, hantering av data, analys och presentation av resultat) har därför 
planerats i enlighet med processen för tematisk analys så som den presenteras av Nowell 
med kollegor (2017). Denna process avser att skapa förutsättningar att möta de kvalitets-
kriterier definierade av Guba och Lincoln (1982; 1994; Lincoln & Guba, 1985, 1986) som 
diskuterats ovan. 
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Tematisk analys 
Tematisk analys innebär en reflexiv process för tolkning av data som görs för att identifi-
era mönster och välja vilka av dem som är av intresse i relation till studiens mål (Braun & 
Clarke, 2006; Tuckett, 2005).  

Rent praktiskt innebär det att samtliga forskare i projektet var för sig gör flera genom-
läsningar av det empiriska materialet. Här avses i huvudsak transkript från fokusgrupps-
intervjuer och djupintervjuer, men också minnesanteckningar och memos. Baserat på 
dessa individuella läsningar diskuteras de initiala tolkningar som gjorts och tillsammans 
identifieras de initiala teman för respektive analys.  

Med utgångspunkt i detta initiala tema görs därefter fördjupade läsningar och kod-
ning av materialet. Det innebär att de delar av materialet som på något sätt relaterar till 
det initiala temat kodas och tolkas. Från denna organisering av data skapas därefter flera 
teman vilka på olika sätt förfinar förståelsen av materialet.  

När forskargruppen kommit överens om ett flertal teman vilka bedöms ge en tillförlit-
lig bild av materialet i relation till den forskningsfråga som fokuseras kontrolleras ana-
lysen genom att återgå till rådata. Detta innebär att kodade uttalanden tolkas i förhål-
lande till det övergripande sammanhanget i varje intervju. Genom detta säkerställs att ci-
tat förstås i enlighet med det kontext ur vilket det är hämtat.  

När tematiseringen granskats i relation till rådata går processen vidare genom omläs-
ning och kritiska diskussioner inom forskargruppen vad gäller om och hur de teman som 
skapats ger mening till data i relation till forskningsfrågan. 

Under denna process av tolkning och skapande av teman noteras också huruvida nå-
got är för tunt i betydelsen att det inte har tillräckligt med data som stödjer det eller om 
det är något tema som inte bidrar på ett meningsfullt sätt till att besvara forskningsfrå-
gan. I sådana fall plockas aktuellt tema bort från analysen. 

När processen för tematisering är slutförd tolkas respektive tema med tillhörande 
data med avseende på likheter och skillnader både inom och mellan teman. Efter att detta 
sista steg är genomfört fattas gemensamt beslut om en slutlig analys vilken genom teman 
och underliggande teman beskriver och ger mening till materialet i relation till det speci-
fika syftet för respektive analys.  

Coronapandemins betydelse för analys 
Den 11 mars 2020 definierade WHO den pågående smittspridningen av coronaviruset 
(SARS-CoV-2) som en pandemi. För att minska smittspridningen kom detta att följas av 
olika typer av restriktioner inkluderande exempelvis rekommendationer om att undvika 
inrikes resor, fysiska möten etcetera. Pandemin hade också betydelse för innehållet i den 
datainsamling som genomfördes inom ramen för detta projekt.  

Det empiriska materialet präglas i viss mån av att datainsamlingen genomfördes un-
der tiden för coronapandemin. Detta innebär att materialet inkluderar aspekter knutna 
till smittspridningen av coronaviruset och/eller konsekvenser relaterade till pandemin. 
Frågor relaterade till pandemin kom inte upp i alla intervjuer men i vissa intervjuer blev 
dessa frågor särskilt centrala.  

Bland de kortsiktiga konsekvenser som lyftes fram fanns förändrade arbetsförhållan-
den med fler/färre kunder under den första tiden för coronapandemin och några intervju-
personer talade om att arbetet påverkats till exempel vad gäller hur man förhåller sig till 
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kunder att hålla fysisk distans. I något fall nämns oro över att smittas av coronaviruset på 
jobbet.  

Bland långsiktiga konsekvenser fanns exempel i materialet där någon av intervjuper-
sonerna blivit av med sitt (extra)jobb inom handeln till följd av de effekter som smitt-
spridningen av coronaviruset haft för företaget. I en intervju kom oro över att riskera 
uppsägning till följd av den pågående smittspridningen att bli mycket centralt i materi-
alet.  

Det är viktigt att komma ihåg att datainsamlingen genomfördes under pågående 
smittspridning av coronaviruset vilket kan ha betydelse för såväl vad som lyftes fram i 
intervjuerna men också vad som inte kom att nämnas i intervjuerna. Det är tänkbart att 
ett ökat fokus i samhället på smittspridningen av coronaviruset innebär att andra frågor 
som har betydelse för unga vuxnas upplevelser av etableringen på arbetsmarknaden kom 
i skymundan. Möjligen hade studien gett ett annat analysunderlag om intervjuerna ge-
nomförts under en annan tidperiod som inte präglades av coronapandemin.  

Forskningsetik 
Inför datainsamlingen har projektet har genomgått etisk prövning vid Etikprövnings-
nämnden vilken inte såg några etiska risker med projektet (Etikprövningsnämndens dia-
rienummer: 2019—03885).  

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt ifråga om forskningsetik har datain-
samling och hantering av datamaterial i projektet utgått ifrån Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017).  

Värdering av etiska risker 
Metoderna för datainsamling i projektet har inte varit av sådan art att några uppenbara 
risker för allvarligt obehag för deltagare bedömdes föreligga. Vår värdering inför påbör-
jad datainsamling var att projektets bidrag till vetenskapen och det omgivande samhället 
i hög grad överstiger eventuella risker vilka deltagande i studien kan medföra hos inter-
vjupersonerna. 

Identifierade risker med deltagande 
Inför datainsamling identifierade vi etiska risker relaterade till genomförande av inter-
vjuer och publicering av forskningsresultat.  

De risker som redovisas gäller samtliga personer som ingår i studien såväl vid datain-
samling med fokusgruppsintervjuer (delstudie I) och vid djupintervjuer (delstudie II). 
Metoderna för datainsamling är dock av sådan art att det inte är troligt att andra än de 
som ingår i studien som intervjupersoner kan påverkas. Metoderna som använts bedöms 
inte skada eller gynna personer eller grupper av människor vilka inte deltar i som inter-
vjupersoner i projektet. 

Den öppenhet och de nära band som kan uppstå mellan forskare och deltagare vid ge-
nomförandet av intervjuer (såväl fokusgruppsintervjuer/delstudie I som enskilda inter-
vjuer/delstudie II) kan innebära att deltagare deltar med sig av berättelser som de finner 
smärtsamma, pinsamma och/eller väcker svåra minnen. Oavsett innehåll i intervjuerna 
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kan deltagande möjligen innebära psykologiska eller sociala risker i termer av att delta-
gare kan bli upprörda, oroliga, förolämpade eller kränkta i samtal kring vilka förvänt-
ningar deltagaren har på ledarskap, lärande och/eller osäkerheter i arbetslivet. Då pro-
jektet handlar om ledarskap, lärande och osäkerhet inom ramen för den övergripande 
upplevelsen av "att vara ny på arbetsmarknaden inom handeln" fanns det risk att datain-
samlingen skulle komma att röja deltagares eventuella medlemskap i fackförening och/el-
ler information om personlig hälsa. Vid datainsamlingen ställdes inga frågor specifikt 
kring vare sig fackföreningstillhörighet eller hälsa. Vår avsikt var att skapa så goda förut-
sättningar som möjligt för deltagare att bedöma vad datainsamlingen skulle handla om 
och vad det innebar att ingå i studien. Även vid informerat samtycke är det dock svårt att 
förutse vilka berättelser som kommer komma upp i samtal mellan deltagare och forskare. 

Även efter publicering av forskningsresultat finns risk att deltagare kan bli sårade av 
det som skrivs om dem. Även om fingerade namn används och endast generella beskriv-
ningar görs vilka avser att göra återkoppling till specifika individer omöjlig kan resultat 
(miss)uppfattas som utpekande och ge obehag. 

Nytta med deltagande i projektet 
Att ges uppmärksamhet och samtala med forskare om frågor som väcks tack vare delta-
gande i studien kan ge positiv inverkan hos deltagarna vilket också återspeglats i de fo-
kusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer som genomförts.  

Förhoppningsvis kan resultat från studien i ett senare skede bidra till positiv utveckl-
ing för andra personer vilka inte deltagit i fokusgruppsintervjuer och/eller djupinter-
vjuer. Projektets mål är att bidra i kommande hälsofrämjande arbete med avsikt att stärka 
förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för unga vuxna inom handeln. 

Insatser för att minimera etiska risker  
För att minimera de identifierade risker med avseende på etik görs ett antal särskilda in-
satser i relation till rekrytering av deltagare, utformning av intervjuguider och hantering 
av insamlat material. 

Rekrytering av deltagare till enskilda intervjuer genomfördes med annonsering i soci-
ala medier och anmälning via en informationssida på universitetets webb vilket innebar 
att ingen personlig kontakt mellan forskare och deltagare förelåg innan intresserade per-
soner tagit del av underlag för informerat samtycke. Det fanns heller ingen annan relat-
ion mellan forskare och deltagare än den strikt professionella specifikt knuten till denna 
situation. Två av deltagarna till de enskilda intervjuerna rekryterades dock via personliga 
kontakter. I det ena fallet genomfördes intervjun av annan forskare än den vilken deltagit 
i rekryteringen av personen i fråga och i det andra fallet var steget långt mellan forskare 
och deltagare (rekrytering via bekants bekant) vilket gjorde att ingen koppling fanns mel-
lan de båda vilken kunde utgöra en etisk risk.  

Vid utformningen av intervjuguider för fokusgruppsintervjuer (delstudie I) och en-
skilda intervjuer (delstudie II) lades särskild vikt vid att tydliggöra vilken information 
som var av intresse för studien liksom vilka frågor vi inte förväntade oss svar på. Datain-
samlingen i föreliggande projekt handlar om individen i dess profession, i rollen som ar-
betstagare inom handeln. Inga frågor ställdes med avsikt att avtäcka privatliv och/eller 
känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser. Med tanke på pro-
jektets tematik fanns det dock risk att deltagarna själva skulle börja prata om eventuellt 
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fackföreningsmedlemskap och/eller egen hälsa i relation till arbetet. För att minimera 
dessa risker var vi inför och under tiden för intervjuerna tydliga med att sådan informat-
ion inte efterfrågades.  

Vid hantering av forskningsmaterialet efter avslutad datainsamling har fokusgrupps-
intervjuerna getts identifikationsnummer (1—4) och intervjupersonerna som deltagit i en-
skilda intervjuer har getts fingerade namn hämtade från SCB:s namndatabas (de namn 
som 2019 var mest vanligt förekommande vid namngivning). Frågor om namn och/eller 
personnummer efterfrågades inte vid datainsamlingen.  

Avslutning 
I föreliggande rapport har vi redogjort för bakgrund och metod i projektet med titeln Ett 
hållbart arbetsliv för unga vuxna – ledarskap, lärande och osäkerhet. Detta projekt har till 
mål att ge ökad kunskap om ungas arbetsliv och att bidra med förslag till konkreta åtgär-
der och insatser som avser att bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet 
samt ett hållbart arbetsliv.  

Forskning för ett hållbart arbetsliv för unga vuxna 
För att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för unga vuxna tar föreliggande 
projekt sin utgångspunkt i ett hälsofrämjande perspektiv. Det innebär att kommande 
analyser i projektet ramas in av det hälsofrämjande perspektivet (WHO, 1986; Rootman 
et al., 2001; Eriksson & Lindström, 2008). Detta perspektiv innebär att alla aktiviteter som 
möjliggör och underlättar hälsa inom samhälle och arbetsliv inkluderas. Hälsofrämjande 
aktiviteter kan därmed utgöras av policyer, stödjande miljöer, förstärkning av samhälls-
åtgärder, stöd genom företagshälsovård, individuellt stöd etcetera (Ottawa Charter for 
Health Promotion, 1986). Hälsofrämjande åtgärder kan relatera såväl till aktiviteter på 
samhällsnivå som till en viss arbetsplats. I det senare fallet talar man om hälsofrämjande 
arbetsplatser (McMurray, 1999).  

Historiskt har det skett en utveckling där man gått från att fokusera på fysisk säkerhet 
på arbetsplatsen, vidare till relationen mellan organisation, stress och hälsa samt balans 
mellan arbete och privatliv. Dessa perspektiv har sedan följts av de omfattande och inte-
grerade tillvägagångssätt som inkluderas i det hälsofrämjande perspektiv som idag är 
vanligt att lyfta fram. Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv är det särskilt viktigt att, som 
i föreliggande projekt, fokusera på de allra första åren i arbetslivet för att bidra till ett 
långsiktigt hållbart arbetsliv.  

Behovet av ytterligare och fördjupad forskning baserad på det hälsofrämjande per-
spektivet betonas av till exempel Europeiska arbetsmiljöbyrån (2012) and Nordiska mi-
nisterrådet (Kines, Framke, Salmi & Bengtsen, 2013). Förhoppningen är att föreliggande 
projekt ska medverka till att stärka forskningen inom detta område och med detta ge stöd 
för ett hållbart arbetsliv för unga vuxna.  
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Bilaga 1 
 
 
 
 

Intervjuguide, delstudie I 

Introduktion 
Information för informerat samtycke  

Kort bakgrund om arbete 
Berätta kort om din arbetslivserfarenhet? (Var? Anställningsform? När/inträde?) 
Vilken/vilka betydelse/-r har arbetet i ditt liv?  
Vilken/vilka betydelse/-r skulle du vilja att arbetet hade i ditt liv?  

Helhet & relationer 
Erfarenheter 
Hur tänker du kring hur det var att börja arbeta?  
Berätta lite om vilka personer som är/har varit viktiga för dig i arbetet under de första åren på arbetet?  
 
Förväntningar 
Om du tänker bort hur det är och de erfarenheter du har, hur skulle du önska att det hade varit när du 
började arbeta?  

Lärande & utveckling 
Erfarenheter 
Vad innebär lärande i/på arbetet för dig?  
Har du lärt dig något av att börja arbeta?  
Innebär ditt dagliga arbete att du lär dig något? Vad? Hur? Innebär det att du utvecklas dvs lär dig 
nya saker/får nya perspektiv? 
Kan du ge något exempel på en situation som du associerar till lärande och/eller utveckling?  
Finns det något i sättet att organisera (ordna/lägga upp) arbetet som möjliggör resp. hindrar lärande? 
Vilka personer (på arbetsplatsen) är viktiga för ditt lärande?  
På vilket sätt bidrar de?  (Kopplat till exempel - vem/vilka var med i den processen och på vilka sätt 
bidrog den/dem till ditt lärande?) 
 
Förväntningar 
Om du tänker bort hur det är och de erfarenheter du har och istället fokuserar på framtiden, vad öns-
kar du att lära dig (vad skulle du vilja lära dig) i ditt framtida arbetsliv (kopplat till arbete och arbets-
uppgifter/som människa)?  
Vem/vilka och vad önskar du bidrar till ditt lärande i ditt framtida arbetsliv?  
 

Risk & trygghet 
Erfarenheter 
Vad tänker du på när jag säger ordet ”risk”?  
Vad innebär risk och trygghet för dig i arbetet?  



 

Upplever du några specifika osäkra/otrygga situationer och/eller risker i ditt arbete? (Möjliga följdfrå-
gor: Kan du ge något konkret exempel på en situation där du känt dig otrygg? Har du något exempel 
på en riskfylld, otrygg eller osäker situation där det ordnat upp sig? Hur löste sig den situationen? 
Vem var med i den processen (som stöd)?) 
Vem är inblandad när osäkerheter/risker/otryggheter uppstår? Hur då?  
Något specifikt eller några personer som gör att du känner dig trygg i arbetet? (Möjliga följdfrågor: 
Exempel på situation? Vilka personer är viktiga för att du ska känna trygghet i arbetet? (På vilka sätt 
bidrar dessa personer till upplevd trygghet?) 
 
Förväntningar 
Om du tänker bort hur det är och de erfarenheter du har och istället tänker på ditt framtida arbetsliv, 
på vilka sätt skulle andra kunna bidra till ökad trygghet i arbetet? (Möjlig följdfråga: Vem kan bidra 
och hur då?) 

Ledarskap 
Erfarenheter 
Vad innebär ledarskap för dig?  
Kan du ge något exempel på en situation som du associerar med ledarskap?  
Vilka personer på din arbetsplats var en del av den situation/det sammanhang som du beskriver som 
ledarskap? 
På vilket sätt bidrog de till ledarskapet/att utöva ledarskap? 
Vilka personer på din arbetsplats är viktigast för att orientera dig i/leda dig i ditt arbete?  
 
Förväntningar 
Om du tänker bort hur det är och de erfarenheter du har och istället fokuserar på framtiden; hur öns-
kar du att ledarskap borde vara i ditt framtida arbetsliv om du fick beskriva fritt?  
Vilka mål finns i ditt arbete? (Dina mål? Organisationens mål?)  

Hälsofrämjande 
Erfarenheter 
Hur mår du (fysiskt och psykiskt) i relation till ditt arbete? (hälsa)  
Vem är viktig för dig för att du ska må bra (fysiskt och psykiskt) i arbetet? (hälsofrämjande)  
 
Förväntningar 
Om du tänker bort hur det är, och de erfarenheter du har, vilka förutsättningar skulle du önska för att 
kunna må riktigt bra (fysiskt, psykiskt) i arbetet?  
 

Avslutning 
Något annat som dykt upp i tankarna kring din första tid på arbetsplatsen? Vaddå?  
 


