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Livsmål 

En jämförelse mellan unga vuxna bosatta i storstad respektive landsort 
 

Michaela Eliasson & Elin Sedervall 

 

 

Individens uppsatta livsmål och planering kring dessa kan ha 

inverkan på långsiktigt välmående. Olika samhällen har 

kulturella skillnader som kan vara en bidragande orsak till varför 

personer gör vissa val. Syftet med studien var att identifiera 

dessa skillnader för att se samband där olika livsmål kan bidra 

till olika upplevelser av ett meningsfullt liv. Intervjuer 

genomfördes med åtta respondenter från en storstad och åtta 

respondenter från en landsort, med lika många av vardera kön i 

åldrarna 20-27 år. Detta gjordes för att identifiera vilka livsmål 

de olika grupperna säger sig sträva efter och se om det fanns en 

skillnad i livsmål mellan grupperna. De teman som intervjuerna 

byggde på var relationer, generativitet, värderingar och 

prestation. Fler av deltagarna i landsorten uttryckte att de ville 

bilda familj tidigare än deltagarna från storstaden som i sin tur 

då lade mer fokus på ekonomi. Skillnaden kan tänkas bero på 

demografiska och kulturella faktorer. 

 

Keywords: goals, relations, demography, economy, social influence 

 

 

Inledning 
 

Beroende på vilka livsmål individen har kan detta påverka den långsiktiga livssituationen med 

avseende på arbete, familj och hälsa. Detta kan också påverkas av de förutsättningar som ges i 

det kringliggande samhället. Genom att undersöka vad människor har för personliga mål och 

ställa dessa i relation till vilka levnadsförhållanden som de har att utgå ifrån kan ett eventuellt 

samband mellan dessa studeras. Som ett exempel kan man undersöka vilka kulturella faktorer 

som är gemensamma hos de individer som väljer att som exempel utbilda sig, arbeta eller 

skaffa familj och på samma sätt se vilka upplevda hinder som gör att något alternativ väljs 

bort eller prioriteras olika högt.  

Davstada, Leifman, Allebeck och Romelsjö (2012) undersökte om faktorerna sociala 

relationer, utbildning och socioekonomisk status hade ett samband med drogmissbruk. 

Forskarna benämnde dessa faktorer som “skyddande” eftersom de var sammankopplade med 

stabilitet och trygghet. Undersökningen påvisade att hög grad av dessa skyddande faktorer 

ökade möjligheten för ett gott leverne även om man har fallit in i en missbruksproblematik 

och underlättar vägen ut ur missbruket samt förebygger en god framtid. Detta kan man 

relatera till andra fall där man genom sina förutsättningar gör val som är bättre eller sämre för 

sitt välbefinnande. Davstada, Leifman, Allbeck och Romelsjö (2012) skriver även att om man 

prioriterar utbildning som är en av de skyddande faktorerna så är risken mindre att falla in 

negativa vanor, som i detta fall missbruk. Möjligheten till att få en anställning ökar och i och 

med det möjliggörs en inkomst samt ett utbyte av sociala relationer inom den sektorn som 

man befinner sig och de skyddande faktorerna som forskarna tar upp har alla positivt 
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bidragande effekt. Vad man gör på sin fritid har också betydelse enligt Mahoney och Stattin 

(2000) som i sin studie om ungdomar fann ett samband mellan deltagande i väl strukturerade 

fritidsaktiviteter och en låg grad av anti-socialt beteende och då också att deltagande i 

lågstrukturerade fritidsaktiviteter hade samband med en hög grad av anti-sociala beteenden. 

Att sätta upp mål, medvetna eller omedvetna, är enligt McClelland (1961) ofta viktigt för 

individen då det i grunden bygger på att tillgodose de behov som människan anser vara 

relevanta för sin överlevnad. Till exempel för att undvika svält behöver man hitta mat för att 

överleva och måste därmed även genomföra processen som tar oss till födan. Processen i sig 

är uppdelad i flera delmål som som driver oss framåt mot vad människor anser är åtråvärt för 

ett rikt liv. Hur man prioriterar sina mål ser olika ut beroende på vad man har för långsiktiga 

ambitioner, erfarenheter och vilken kunskap som man innehar för hur målet kan uppnås och 

se ut väl framme vid den slutliga destinationen (Latham & Locke, 1991). Latham och Locke 

(1991) menar att vad man presterar i livet har ett samband med hur höga mål man sätter upp, 

ju högre man siktar desto högre tenderar man att prestera eftersom man inte nöjer sig lika fort 

vid höga ambitioner som vid låga. 

Vad som gör människor lyckliga är något som studerats av Kasser et al. (2013) som 

undersökte denna fråga i relation till materialistisk samhällsutveckling och kom fram till att 

en strävan efter mål som berör ekonomi bidrar till en lägre upplevd grad av lycka än om fokus 

istället ligger på vänner och familj. Detta stärks även av Masuda och Sortheix (2011) som 

genom en longitudinell studie kommit fram till att individer som prioriterar relationer 

upplever sig vara lyckligare även i längden än de som har prioriterat faktorer relaterat till 

ekonomi. En medvetenheten om detta kan vara fördelaktigt som bidrag till individens 

välbefinnande, vilket kan påverkas av dennes uppsatta livsmål. 

 

 

Livsmål 
 

Begreppet livsmål kan förklaras på så vis att det är vad som en individ vill uppnå i livet för att 

uppleva meningsfullhet. Med meningsfullhet menar man med vad som får livet att kännas 

värdefullt. Wong (1998) studerade begreppet meningsfullhet genom att låta ett antal personer 

fritt uttrycka vad de ansåg gjorde livet värdefullt. Därefter sammanställde han materialet och 

kom fram till ett antal teman som fick representera vad dessa ansåg göra livet meningsfullt. 

Temana blev Relationer, Generativitet, Religion och Prestation. Relationer innefattar värdet 

av både familjära, vänskapliga och kärleksrelationer. Generativitet handlar om hur man lever 

förebyggande för kommande generationer. Detta kan handla om att till exempel skapa en 

trygghet, att ta hand om miljön eller finnas som stöd för andra människor. Religion innefattar 

personlig tro på en Gud och liv efter döden. Prestation är relaterat till uppskattning och att till 

exempel åstadkomma ett avancemang i karriär eller utbildning (Gabrielsen et. al., 2011 ). 

Resultatet av Wongs (1998) studie konstruerades till ett mätinstrument som kom att kallas 

Personal Meaning Profile- PMP. 

Mätinstrumentet (PMP) vidareutvecklades för att passa ungdomar, och kallas The 

Adolescent Life Goal Profile Scale- ALGPS, som används för att mäta livsmål bland yngre 

vuxna (Gabrielsen et.al., 2011). ALGPS kompletterades med en jämförelse mellan hur viktigt 

individen upplever de fyra faktorerna och hur de skattar det trovärdigt för sig själva att uppnå 

målet i fråga.  

De fyra temana som mätinstrumentet innefattar berörs även av frågeställningar för vad som 

kan påverka området livsmål. Några sådana är KASAM, self-efficacy och motivation. 

För att nå sina mål krävs enligt Antonovsky (1987) en insikt i sitt eget deltagande för att nå 

vad man vill åstadkomma och i vilken mån man själv påverkar det som sker i ens eget liv. 

Känslan av sammanhang (KASAM) handlar om just detta och bygger på tre delar som är 
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Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Det är balansen av dessa delar som avgör 

graden av känsla av sammanhang. Begriplighet handlar om hur man tolkar det som sker både 

inom individen och i dennes omvärld. Hanterbarhet innebär vilka verktyg individer har för att 

kunna hantera vad som sker och meningsfullhet är hur högt man prioriterar att genomföra och 

nå ett specifikt mål. Om man upplever en hög grad av dessa tre, innebär det även att man har 

en hög känsla av sammanhang som underlättar genomförandet av sina mål (Antonovsky, 

1987). För att sätta upp personliga mål krävs en tilltro på sin egen förmåga att kunna nå fram 

till målet, även kallat self-efficacy (Bandura & Locke, 2003). Self-efficacy är upplevelsen av 

vad man är benägen till att kunna genomföra. Det lägger en grund för vilka val man gör och 

hur man hanterar och fortföljer sina mål. Individer med låg tilltro på sin förmåga kan ha en 

tendens att sätta mindre krävande mål för sig själv än vad någon med högre tilltro gör då de 

inte litar på att de har kapaciteten att genomföra och nå ända fram (Bandura & Adams,1977). 

Något annat som för människor framåt mot ett mål är motivation (Maslow, 1987). Det 

finns mycket forskning inom detta sedan lång tid tillbaka i historien, men eftersom tiderna 

förändrats har även teorier inom beteendeforskning blivit mer eller mindre tillämpbara. 

Freuds driftlära bygger på de omedvetna behoven som styr våra val, som enligt honom styrs 

av aggression och sexualdrift (Freud, 1976). Denna teori har lagt en tidig grund för hur 

motivation är utformat, men som med åren har blivit mer ifrågasatt. Ytterligare en sådan är 

Maslows teori om behovstrappan där han menar att behov kommer i en hierarkisk ordning där 

människor måste få sina mest primära behov tillgodosedda innan de känner av driften till 

nästa behov (Maslow, 1987). I denna studie tillämpas istället McClellands motivationsteori 

som bygger på tre grundbehov, dessa är samhörighet, prestation och makt. Människan drivs 

ursprungligen av att kämpa för vad som är fördelaktigt för sin överlevnad och i modern tid har 

detta utvecklats till att handla om social önskvärdhet, makt och kunskap starkt präglat av 

konkurrens. I västvärlden får majoriteten av befolkningen sina primära behov tillgodosedda 

utan större ansträngning och konkurrensen föreligger istället inom åstadkommanden inom de 

tre grundbehoven som McClelland nämner (McClelland, 1961). 

 

 

Utveckling och miljöfaktorer som kan påverka livsmål 
 

Vad det är som specifikt driver oss varierar beroende på vilket skede i livet man befinner sig. 

Det kan tänkas att de mål man strävar efter under en specifik fas i livet är präglat av vilka 

drifter som styr oss just då. Erikson (1997) beskriver att livscykeln är uppdelad i episoder där 

man möter åtta olika kriser som ser olika ut beroende på i vilken episod man befinner sig. 

Dessa kriser tar olika individer sig ur på olika sätt och tar med sig en ny erfarenhet som leder 

dem till och genom framtida krishantering. En av dessa episoder är unga vuxna-stadiet som 

enligt Erikson styrs av följande: Den psykosociala kris som förespråkas av sexuell intimitet. 

De Psykosociala kriser man konfronterar rör intimitet alternativt isolering. De relationer som 

man står inför är partnerskap inom vänskap, sex, konkurrens och samarbete. Kärlek anser 

Erikson vara den främsta styrkan, största avskyn är exkludering och den sociala 

rangordningen hos individen styrs av samarbete eller konkurrens. I förhållande till 

Ritualisering där individen ställer sig i relation till andra människor så har man i den här 

åldern ett behov av att känna samhörighet och att få vara en i gruppen. Den sista krisen som 

Erikson uttrycker är Ritualism, som kännetecknas av begreppet elitism. Denna likaväl som 

majoriteten av de unga vuxnas kriser, handlar till stor del om gruppdynamik och med elitism 

menar han att man söker sig till den enligt egen mening “bästa” gruppen i samhället för att 

känna prestation både som individ och i grupp. Samband kan finnas mellan de 

familjeförhållanden man lever under som barn och preferenser i hur man värderar att själv 

bilda familj i framtiden. En samvarierande faktor som är värd att ha i åtanke till denna kontext 
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är biologisk mognad.  

Enligt en studie av Magnusson, Stattin och Allen (1985) finns det ett samband mellan 

flickors biologiska mognad och deras självständighet. De flickor som mognar tidigt har en 

tendens att får större ansvar och tillit i hushållet samt påvisar en större längtan efter att bilda 

en egen familj än de med annan mognadsgrad. Ytterligare aspekter som kan påverka hur 

framtiden orienteras kan man identifiera redan hos ungdomar i skolan menar Gustafson, 

Stattin och Magnusson (1992) som i sin studie upptäckte ett mönster hos unga kvinnor där de 

som i 15-årsåldern  hade en låg studiemotivation nådde en lägre teoretisk studienivå och hade 

oftare barn vid 26 års ålder än de kvinnor med hög studiemotivation som skaffar sig en högre 

teoretisk utbildning och inte har barn vid 26 års ålder. Samma studie visar även att de med 

hög studiemotivation vid 26 års ålder är mer karriärorienterade medan de mindre 

studiemotiverade kvinnorna i större utsträckning är familjeorienterade vid den åldern. En 

annan studie (Kiuru et al., 2012) visar även att nära vänner i unga år tenderar att välja 

liknande utbildningar och karriärvägar. 

 

 Faktorer i omgivning som påverkar möjligheter att nå livsmål. Någonting som kan påverka 

hur vi prioriterar våra val är tillgänglighet. I större städer är det mer lättillgängligt med jobb, 

men däremot mindre tillgängligt med boende, vilket gör att man väljer det som finns tillhands 

först. Har man inte möjlighet till ett eget boende kan det vara mindre önskvärt att skaffa familj 

innan boendesituationen är löst. I mindre städer är det däremot mer sällan bostadsbrist vilket 

kan leda till en stabilare miljö för att tidigt bilda egen familj och därmed istället kan komma 

att välja att avvakta med att inleda studier eller att sikta på avancemang i arbetslivet. 

Jokisaari och Nurmi (2004) undersöker hur de sociala banden man baserar sina mål efter 

förändras över tid beroende på vilken social konstruktion som dominerar ens vardag. Studien 

visar att när man övergår från att studera och istället börjar jobba så minskar kamraters 

påverkan och ersätts istället av kollegors även fast samma individer finns kvar i det sociala 

nätverket. När man befinner sig i en studie- eller jobbmiljö är målen av olika nyanser och på 

grund av bytet så ändras även ambitionerna riktning baserat på de normer som man oftast 

kommer i kontakt med. 

I mindre samhällen är det vanligt att individuella ambitioner och livsmål har en stor likhet 

med det som personer i ens närhet har valt eftersom ens mål bygger till stor del på vilken 

insikt man har i ämnet. Yrkesval och utbildning till exempel präglas till stor del av 

föräldrarnas val av sysselsättning eftersom det är någonting man ofta får en inblick i under 

uppväxten och upplevs då som emotionellt lättillgängligt och tryggt. I större städer finns ofta 

fler influenser, vilket då även bidrar till upplevelsen av fler valmöjligheter (Müller & Karle, 

1993). Detta är en aspekt som ligger till grund för varför den här studien ämnar att jämföra 

individers livsmål beroende på om de bor i en storstad eller landsort. Det finns ett flertal 

anledningar som kommer med en boendesituation som kan vara avgörande för hur man ser på 

sin framtid. Förbindelser är som exempel något som ser olika ut och som starkt påverkar 

tillgängligheten och bidrar till att alla inte upplever samma möjlighet till ett större urval av 

utbildning och yrkesval. Som tidigare nämnt är kanske inte ett större antal möjligheter vägen 

till tillfredsställande livsmål , utan i vissa fall till och med tvärtom. Varför individer gör 

specifika val kan ha flera orsaker. En kulturell aspekt påverkat av demografiska skillnader kan 

tänkas vara en av dem. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien var att undersöka svenska unga vuxnas livsmål i två olika typer av 

samhällen, en storstad och en landsort och se om det fanns några skillnader gällande livsmål. I 
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detta är self-efficay, KASAM och motivation centralt i vad som gör att individen tror sig 

kunna uppnå sina livsmål och vad som gör livet meningsfullt och hanterbart.  I fokus är de 

tidigare presenterade frågeområdena relationer, generativitet, värderingar och prestation 

beroende på vilken typ av samhällsstruktur deltagarna bodde i. Värderingar har ersatt religion 

från mätinstrumentet ALGPS som intervjuguiden inspirerats av då kulturerna inte tillräckligt 

starkt präglas av en gudstro utan snarare värderingar, som här definieras som grundläggande 

ställningstaganden till sådant som är av betydelse för individens känsloreaktioner,  

livsuppfattning, samhällsuppfattning och handlingar (Egidius, 2008). 

Studien byggde på frågeställningarna: 

 

1. Finns det en skillnad bland unga vuxnas kortsiktiga livsmål beroende på om de 

bor i en storstad eller en landsort i Sverige? 

 

2. Finns det en skillnad bland unga vuxnas långsiktiga livsmål  beroende på 

om de bor i en storstad eller en landsort i Sverige? 

  

3. Värderas temana relationer, generativitet, värderingar och prestation olika 

beroende på om unga vuxna bor i en storstad eller en landsort?   

 

 

Metod 
 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats för att ta fram de centrala kategorierna som 

uttryckts i relation till begreppet livsmål. Detta tillvägagångssätt ansågs relevant eftersom det 

var den individuella upplevelsen av fenomenet som var av intresse för att sedan kunna 

identifiera de oftast nämnda kategorierna som tillsammans skulle kunna representera urvalets 

gemensamma upplevelse. 

 

 

Urval 
 

Eftersom huvudsyftet med undersökningen var att identifiera skillnader mellan större och 

mindre samhälle så valdes respondenter ut efter ett tillgänglighetsurval samt ett snöbollsurval 

via personliga kontakter i de undersökta områdena. Totalt 16 respondenter deltog i studien 

varav 8 från varje ort och därav fyra män och fyra kvinnor. Det åldersspannet som ingick i 

urvalet var unga vuxna i åldrarna 20-27 år. Denna åldersgrupp prioriterades på grund av att 

man under tidigare ålder drivs av att jämföra och ställer sig själv i relation till andra för att 

hitta sin identitet och för denna studie var mer stagnerade prioriteringar av intresse (Erikson, 

1977). Enligt Erikson (1977) kan man i ungdomen komma att testa olika identiteter och 

genomgå ett antal olika kriser. Denna ombytlighet planar ut när individen hittar en stabilitet 

med en identitet som denne kan leva med i symbios med samhällets normer och värderingar 

utan att uppleva ett utanförskap och därmed en begynnande ny kris. Efter denna episod är 

sannolikheten större att individen har utvecklat en mer kontinuerlig personlig vilja som inte är 

lika ombytlig som den kan vara under de yngre åren. 

 

Deltagare 1: Kvinna 22 år, storstadsbo. Bor hemma hos föräldrar i en kranskommun och 

studerar heltid på högskola. 

 

Deltagare 2: Kvinna 21 år, storstadsbo. Bor hemma hos föräldrar i en kranskommun och 

arbetar heltid på ett konditori. 
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Deltagare 3: Kvinna 26 år, storstadsbo. Bor sedan ett år tillbaka i en bostadsrättslägenhet i 

stan med sin pojkvän och arbetar heltid inom en statlig myndighet. 

 

Deltagare 4: Kvinna 23 år, storstadsbo. Bor hemma hos sin mamma i en kranskommun och är 

egenföretagare inom smide. 

 

Deltagare 5: Man 21 år, storstadsbo. Bor hemma hos föräldrar i en kranskommun och arbetar 

heltid som operatör på ett säkerhetsföretag. 

 

Deltagare 6: Man 26 år, storstadsbo. Bor i en hyresrättslägenhet i en kranskommun med en 

kompis och är heltidsstuderande på universitet.  

 

Deltagare 7: Man 24 år, storstadsbo. Bor hemma hos föräldrar i en kranskommun och arbetar 

heltid som kundtjänstmedarbetare. 

 

Deltagare 8: Man 22 år, storstadsbo. Bor ensam i egen bostadsrättslägenhet i en kranskommun 

och studerar heltid på universitetet och arbetar i butik på deltid. 

 

Deltagare 9: Kvinna 26 år, landsortsbo. Bor i hus med pojkvän och sina två barn. Arbetar som 

vikarie på förskola vid behov. 

 

Deltagare 10: Kvinna 25 år, landsortsbo. Bor i bostadsrättslägenhet med pojkvän. Arbetar 

heltid i butik men går på mammaledighet inom kort. 

 

Deltagare 11: Kvinna 22 år, landsortsbo. Bor i hyresrättslägenhet med pojkvän och arbetar 

deltid i butik. 

 

Deltagare 12: Kvinna 22 år, landsortsbo. Bor i bostadsrättslägenhet med pojkvän och studerar 

heltid på högskola. 

 

Deltagare 13: Man 22 år, landsortsbo. Bor ensam i hyresrättslägenhet och arbetar heltid som 

hantverkare. 

 

Deltagare 14: Man 27 år, landsortsbo. Bor i hus med fru och ett barn. Arbetar deltid med 

administrativa uppgifter på ett företag och studerar på högskolan på halvfart. 

 

Deltagare 15: Man 20 år, landsortsbo. Bor ensam i hyresrättslägenhet och arbetar heltid på 

lager. 

 

Deltagare 16: Man 25 år, landsortsbo. Bor hemma hos föräldrar och studerar heltid på 

högskola. 

  
Eftersom studien undersöker två grupper från olika samhällen tydliggörs här de demografiska 

skillnaderna för att påvisa gruppernas olika tillgänglighet baserat på utbud i respektive 

samhälle. De två områdena i studien är en storstad och en landsort. I storstaden kan invånarna 

klara sig långt på den kollektivtrafik som finns med stor bredd och tät trafikfrekvens gällande 

färdmedlen som sträcker sig över hela länet medan man i landsorten är lite mer begränsad 

med en lägre trafikfrekvens. 

I storstaden finns ett stort glapp mellan befolkningsökningen och bostadsbygget vilket 
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leder till att det råder bostadsbrist (Graseman, 2013) och bostadspriset ligger även högt vilket 

är ett hinder för många ungdomar som inte har råd att flytta hemifrån. Även i landsorten råder 

bostadsbrist (Hallstahammar kommun, 2014) då många vill flytta till ett nytt boende inom 

kommunen, men många utifrån vill även flytta dit. Det landsortens bostadsbolag gör för att 

underlätta för ungdomar, är att markera ut specifika lägenheter som ungdomslägenheter, som 

ungdomar 18-25 år kan ansöka om att få flytta in i med rabatterad hyra de tre första åren. 

 En potentiell anledning till skillnad i prioritering av utbildning kan tänkas vara 

tillgängligheten till skolor då det finns ett betydligt större utbud av gymnasieutbildningar och 

vidareutbildningar i storstaden. 

 

 

Material 
 

Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden (se Appendix) 

utformades med inspiration hämtat från Wong (1998) och Gabrielsen et al. (2011). De 

frågeområden som berördes för att få fram uttalanden om livsmål var relationer, värderingar, 

generativitet och prestation. Inom dessa vidrördes även KASAM, self-efficacy och motivation 

som också är frågeställningar relaterade till livsmål. För att få en uppfattning av 

respondenternas känsla av sammanhang som ett exempel, tillfrågades de om hur de ser på 

sina liv om sex månader alternativt om fem år. Detta för att undersöka vilken uppfattning de 

hade om deras eget deltagande i att nå deras långsiktiga mål genom deras kortsiktiga 

målsättningar. Motivation hade sin plats i intervjuerna genom att se vad som drev 

respondenterna framåt, det vill säga varför de ville uppnå specifika mål. Self-efficacy 

framkom genom den faktiska målplaneringen där respondenten yttrade vad de trodde sig 

kunna klara av att uppnå i framtiden. Prestation mättes bland annat genom att undersöka om 

hur stort värde individerna i studien la på sociala normer och att passa in beroende på andras 

åsikter och livsval och där hade temat värderingar även en roll. Relationer mättes med 

frågeställning om hur respondenterna såg på att bilda egen familj samt närhet till familj och 

vänner och till sist behandlades temat generativitet genom ämnen som ekonomi, boende och 

familj. Intervjuerna genomfördes på val av plats efter respondenternas önskemål, vilket främst 

var i respondentens alternativt undersökningsledarens bostad. Intervjuerna spelades in via 

undersökningsledarens privata mobiltelefon, inspelningen fördes därefter direkt över till en 

dator för transkriberingsprocessen och därefter raderades ljudfilen. 

 

 

Procedur 
 

Mätinstrumentet ALGPS (Gabrielsen et al., 2011) valdes ut som tillämpbart för 

forskningsområdet och undersökningsledarna hade ett godkännande för att få använda det. 

Däremot byttes temat Religion ut på grund av att miljön som är aktuell i detta fall inte i 

tillräckligt stor utsträckning drivs av religion som tradition eller norm. Istället används temat 

Värderingar i studien. En intervjuguide konstruerades utefter den huvudsakliga 

frågeställningen om livsmål samt bidragande effekter som kunde ha en inverkan på denna, 

som KASAM, self-efficacy och motivation. En pilotstudie genomfördes på två personer i 

storstaden i syfte att testa intervjuguidens lämplighet för frågeställningen. Intresse hos 

lämpliga deltagare efterfrågades och därefter skickades ett missivbrev ut. Av de första 16 

tillfrågade så nekade 3 stycken att delta och ersattes därmed av andra deltagare som uppfyllde 

samma kriterier. 

Av intervjuerna genomfördes 13 stycken i storstaden varav 5 stycken var från landsorten 

på besök, två intervjuer genomfördes i landsorten och en i närmsta större stad till landsorten. 
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Samtliga intervjuer leddes av en och samma undersökningsledare. Varje intervju inleddes 

genom att gå igenom syftet, tydliggöra etiska riktlinjer och fråga om tillåtelse för att spela in 

intervjun och i samband med det berätta om hur ljudfilen skulle hanteras. Intervjuerna tog 

kring 20 minuter vardera och efter intervjun tackade undersökningsledaren för medverkan och 

delgav uppgifter för framtida kontakt om eventuell avbruten medverkan eller tillgång till 

material. Transkriberingen av materialet tog i genomsnitt totalt 45 minuter för storstaden och 

kortare tid för landsorten, runt 30 minuter per intervju. Totalt blev det 25 sidor transkribering 

för respondenterna bosatta i storstaden och 15 sidor för landsorten. 

 

 

Databearbetning 

 
Intervjuerna särskiljdes ortvis och bearbetades enligt Kvale & Brinkmann (2013) där en 

undersökningsledare behandlade materialet från storstadsintervjuerna och en 

undersökningsledare behandlade materialet från landsortsintervjuerna. För att urskilja 

kategorier relaterade till livsmål som yttrades i intervjuerna transkriberades ljudfilerna och 

meningskoncentrerades sedan till cirka 300 ord per intervju. Därefter delades texten upp och 

kortades ner till cirka 25 meningsbärande enheter med ett till fem ord.  De 25 meningsbärande 

enheterna för varje intervju slogs ihop till en och samma lista och kortades ned till totalt 100 

meningsbärande enheter som därefter kortades ned ytterligare till cirka 25 enheter genom att 

liknande yttranden sammanfördes. Kategorierna fördes in i en tabell där ett kryss sattes för 

varje intervju där kategorierna hade nämnts för att slutligen beräkna hur många procent av 

alla intervjuer för varje ort som nämnde kategorierna. Resultat som visade på färre än 3 

yttranden, det vill säga att om det endast förekom 1 eller 2 yttranden av en kategori relaterat 

till livsmål av totalt 8 intervjuer, så plockades den kategorin bort. Därefter 

interbedömarreliabilitetstestades/sambedömdes resultatet för respektive samhälles krysstabell 

för att undersöka styrka och eventuella brister. Ett antal falska kategorier sattes in i 

krysstabellen för att kamouflera de korrekta kategorierna för bedömaren. De två 

undersökningsledarna som arbetat med material från varsin ort kunde byta och göra testet på 

den andra undersökningsledarens material. De fick transkriberingar att läsa och kryssa i de 

ord som denne ansåg framkom i texten. Överensstämmelsen mellan undersökningsledarnas 

resultat och testresultaten blev slutligen 94% för materialet från storstaden och 86% för 

materialet från landsorten. De resterande kategorierna för orterna delades upp i de teman som 

intervjuerna ursprungligen hade byggt på för att finna eventuella skillnader i vilka teman som 

vägde tyngst för respektive ort.. Därefter jämfördes kategorierna med transkriberingarna för 

att identifiera en kort-och långsiktig ordning av de uttryckta livsmålen för varje deltagare, det 

vill säga om de uttryckte målet som något de vill uppfylla inom en snar framtid eller längre 

fram i tiden. Majoriteten av uttryckta kortsiktiga och långsiktiga mål för respektive ort 

identifierades och resultaten jämfördes både genom detta och även totalt. 

  

 

Resultat 
 

 

Kortsiktiga och långsiktiga livsmål 
 

Vad som visat sig vara tydligt i denna undersökning är att det fanns en skillnad mellan 

deltagarnas livsmål beroende på om de bodde i en storstad eller i en landsort, framför allt när 

det gällde den kort-och långsiktiga ordningen på dessa mål. I tabell 1 presenteras en översikt 

och rangordning av de livsmålskategorier som identifierats i analysen. 
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Tabell 1. 

Kategorier 

Storstad Andel av 

intervjuerna 

Landsort Andel av 

intervjuerna 

Bo kvar i storstad 8 av 8 Bo kvar i landsort 7 av 8 

Ekonomisk trygghet 8 av 8 Ha partner 7 av 8 

Ha partner 7 av 8 Ha barn 7 av 8 

Studera 6 av 8 Bo i hus 6 av 8 

Ha barn 6 av 8 Trivas på arbete 6 av 8 

Omgiven av nära och 

kära 

6 av 8 Ekonomisk trygghet 5 av 8 

Flytta hemifrån 6 av 8 God hälsa (jag och 

andra) 

5 av 8 

Leva efter egna 

värderingar 

6 av 8 Studera 5 av 8 

Trivas på arbete 4 av 8 Flytta till större 

boende 

4 av 8 

Flytta till större boende 3 av 8 Passa in 4 av 8 

  Ha vänner 3 av 8 

  Ha kul 3 av 8 

 

 

Flera av kategorierna (Se Tabell 1) fanns hos båda grupperna som livsmål, men vid en 

granskning av intervjuerna kunde man urskilja att ungdomarna i landsorten redan hade flera 

mål avklarade som storstadsungdomarna önskade i framtiden, ett exempel på detta är 

kategorin ”Flytta hemifrån” som majoriteten  av de intervjuade i storstaden pekade på som 

viktigt, medan kategorin inte fanns med alls bland ungdomarna i landsorten. I intervjuerna 

kunde man då få fram att endast två av av de åtta intervjuade ungdomarna i storstaden hade 

flyttat hemifrån, medan sju av åtta i landsorten hade gjort det. Detta visade att 

landsortdeltagarna verkade ligga steget före med avklarade mål och levde ett mer vuxet liv 

tidigare än deltagarna i storstaden gjorde, vilket också visade sig bland de kortsiktiga och 

långsiktiga målen. Benämningen vuxet liv innefattar i denna kontext att individen har en 

högre grad av försörjningsbörda, familjeliv och fastare fotfäste på arbetsmarknaden. Detta 

kunde ses som en bidragande faktor till att de olika kategorier prioriteras annorlunda beroende 

på om de bodde i en storstad eller en landsort. En faktor som undersökningen inte kunde visa 

några skillnader mellan var kön, varken bland storstadsdeltagarna eller landsortsdeltagarna. 

Båda könen uppvisade liknande resultat i jämförelse med varandra i respektive samhälle. 

 Kortsiktiga mål. Under intervjuerna ställdes frågan ”Var ser du dig själv om sex månader?” 

för att få fram deltagarnas kortsiktiga mål från de olika bostadsorterna. Deltagarna i storstaden 
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hade överlag svårt att se att någonting speciellt skulle ändras de kommande sex månaderna. 

Flera pratade om att de ville flytta hemifrån men inte trodde att det skulle gå, i övrigt gavs 

svar som berörde fortsatta studier, fortsatt arbete eller att man ville ha fått klart för sig vad 

man vill syssla med i framtiden. Även deltagarna i landsorten hade svårt att tänka sig några 

kortsiktiga mål för de kommande sex månaderna och de allra flesta nämnde att de ville 

fortsätta med sina arbeten och eventuella studier som vanligt, med undantag för två kvinnliga 

deltagare varav en skulle gå på mammaledighet och en gå från mammaledighet till att arbeta 

igen. 

 

 Långsiktiga mål. Deltagarna tillfrågades även att berätta var de såg sig själva om fem år i 

syfte att se de långsiktiga målen för ungdomarna i respektive grupp. Det var där man kunde 

urskilja de större skillnaderna mellan de undersökta grupperna. Deltagarna i storstaden som 

inte flyttat hemifrån ännu, vilket var sex personer, ansåg att de vid den här tiden gärna ville ha 

eget boende eller bo med en eventuell partner. Majoriteten ansåg sig också vid den här tiden 

ha studerat färdigt eller i alla fall bestämt sig för vad de vill studera och även att det skulle 

vara på sin plats att börja överväga att skaffa familj runt den här tidpunkten beroende på om 

de hade fått ekonomisk trygghet med arbete och bostad. Respondenterna i landsorten 

besvarade denna fråga i större utsträckning med fler barn, flytta till större boende och köpa 

hus. 

 

 

Värdering av livsmålskategorier 
 

De livsmålskategorier som framkommit ur intervjuerna och databearbetningen ställdes i 

relation till de fyra temana relationer, generativitet, värderingar och prestation i Tabell 2 för 

att se om en skillnad kunde urskiljas mellan individer boende i storstad respektive landsort 

med avseende på vilket tema som fick flest livsmålskategorier. En liten skillnad kunde 

urskiljas där storstadsbor fått fler kategorier under prestation men färre under temat relationer 

än landsortsborna. 

 Anledningen till att kategorin ekonomi står under fler teman är på grund av att det yttrades 

under flera olika sammanhang vilket beskrivs mer ingående under definitionen av temat. 
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Tabell  2. 

Teman och kategorier 

Tema Livsmålskomponenter 

storstad 

Livsmålskomponenter 

landsort 

 

Relationer 

 

Ha partner 

 

Ha partner 

 Ha barn 

Bo kvar i storstaden 

Ha barn 

Bo kvar i landsorten 

 Omgiven av nära och kära Ha vänner 

   

   

Generativitet Bo kvar i storstaden Bo kvar i landsorten 

 Ekonomisk trygghet Ekonomisk trygghet 

 Flytta till större bostad Flytta till större bostad 

 

   

Värderingar Leva efter egna värderingar Passa in 

 Trivas på arbete Trivas på arbete 

God hälsa (jag och andra) 

Ha kul 

 

   

Prestation Studera Studera 

 Ekonomisk trygghet Ekonomisk trygghet 

 Flytta hemifrån  

   

 

 Relationer. Någon större skillnad i hur deltagarna i respektive ort värderar relationer kunde 

inte urskiljas ur analysen. Sju av åtta storstadsbor samt sju av åtta landsortsbor uttryckte att 

det var viktigt att ha en partner, samt att sju av åtta landsortsbor såg det som ett livsmål att ha 

barn, någonting som sex av åtta storstadsbor höll med om. Skillnaden låg i att de flesta 

deltagarna i storstaden såg bildandet av egen familj som ett mål längre fram i livet efter 

karriär och ekonomisk trygghet och därmed hamnade barnkategorin inte förrän vid närmare 

30 års ålder och över, medan de flesta unga vuxna i landsorten redan hade barn, barn på väg, 

kunde tänka sig att börja skaffa barn inom den närmsta framtiden eller började fundera på fler 

barn. Livsmålskategorin Omgiven av nära och kära som framkommit ur sex av intervjuerna 

med storstadsborna handlar om både den familj de idag hade i sin närhet och vänner medan 

kategorin Ha vänner endast framkom ur tre av intervjuerna med deltagarna från landsorten. 

Samtliga deltagare i storstaden uttryckte även att de i framtiden ville bo kvar i storstaden och 

sju av respondenterna i landsorten sade sig vilja bo kvar i landsorten. Denna livsmålskategori 

har visat olika aspekter i analysen, en av dem är att deltagarna inte vill flytta ifrån sina nära 

och kära och väljer därför att bo kvar. 

“...jag har inga planer på att flytta härifrån. Jag är uppväxt här och det är min kille också så vi 

har våra familjer här båda två…” är exempel på denna aspekt av denna livsmålskategori som 

Deltagare 10 berättat i sin intervju. 

 

 Generativitet. Den andra aspekten att se på livsmålskategorierna Bo kvar i storstad och Bo 

kvar i landsort passar in under temat generativitet.. Anledningen till detta ska till stor del bero 

på att deltagarna i båda orterna trodde att det fanns bäst möjligheter för sig själva, men 

framför allt för sina barn eller framtida barn på just det ställe där de själva bodde vid 
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undersökningstillfället, Deltagare 14 uttryckte sig så här angående var han vill bo i framtiden: 

“...det ligger bra till med skolor i området och vi trivs där så vi ser liksom ingen anledning att 

flytta därifrån.” Att flytta till större boende var också en kategori som upptäcktes hos 

deltagarna i båda grupperna, fyra landsortsbor och tre storstadsbor har nämnt detta i sina 

intervjuer och ur en generativitetsaspekt handlar detta om att familjen ska få plats under ett 

och samma tak, någonting som Deltagare 10 berättat om i sin intervju: “Vi måste flytta till 

större helt klart med barnen, vi vill väldigt gärna bo i hus och kommer nog börja kolla på det 

innan barn nummer två är på gång.“ Under generativitet finner man också kategori 

Ekonomisk trygghet som samtliga storstadsdeltagare och fem landsortsbor nämnt som livsmål 

i intervjuerna. Denna livsmålskategori har också flera olika aspekter där den här handlar om 

att deltagarna uttryckt att de vill ha en ekonomisk stabilitet innan de börjar bilda egna 

familjer. “Sen så vill jag se till att jag har mitt stabila boende och ekonomin ordnad innan man 

sätter igång med allt sånt där, det går ju inte att ta tillbaka och ångra liksom, så det gäller att 

man har sitt på det torra innan man ger sig in på det.” är ett citat från Deltagare 6 som berättar 

om när han tror sig vilja bilda egen familj. 

 

 Värderingar. Undersökningen visade att det fanns en skillnad i hur invånarna i respektive 

ort såg på värderingar. Fyra av de intervjuade i landsorten uttryckte en önskan om att passa in 

med resten av familjen och ortens invånare med deras sätt att leva, övriga hade antingen svårt 

att svara på frågan eller ansåg sig inte vilja passa in på det sättet.  “Alltså vissa har ju sagt att 

det väl är dags för mig och min tjej borde flytta ihop snart, så man känner ju att det trycker 

där, mina föräldrar och mina syskon pratar om barn och så vidare och flera av mina gamla 

klasspolare är pappor redan…” beskrev Deltagare 13. Intervjuerna med storstadsborna visade 

att fem personer värdesatte att få leva efter sina egna värderingar och tankar om hur de vill 

leva sina liv, alltså i större utsträckning än vad landsortsborna har uttryckt. Endast en person 

av storstadsdeltagarna berättade att denne levde efter andras värderingar, de övriga två 

deltagarna hade inte reflekterat över det innan och hade svårt att svara på frågan. Så här 

beskrev Deltagare 1 hur hon såg på värderingar: “Det är absolut bara mina egna värderingar! 

Jag är faktiskt en utav dom första i min släkt som pluggar vidare…” 

Att trivas på arbetet var också en livsmålskategori i båda undersökningsgrupperna hos fyra av 

storstadsborna och sex av landsortsborna som ansågs vara en viktig värdering, exempelvis 

Deltagare 2 uttryckte det så här: “...ett bra jobb som man trivs på och då tänker jag inte heller 

att det ska vara ett välbetalt jobb utan jag jobbar hellre på ett jobb som är någorlunda 

normalbetalt än att jag ska jobba som liksom psykolog och inte trivas som det...“ 

Det är här den större skillnaden finns, då fem personer i landsorten nämnt att man själv och 

personerna i sin omgivning ska må bra och ha god hälsa som en stark värdering, någonting 

som bara en person i storstaden nämnt och därför inte nått tabellen då gränsen dragits vid tre 

personer. Tre personer i landsorten har också uttryckt starkt att ha kul som en viktig värdering 

och livsmålskategori, någonting som inte framkommit alls hos storstadsborna. 

 

 Prestation. Här återkommer ekonomisk trygghet som kategori under temat prestation. 

Detta då det i flera fall har uttryckts i den aspekten att man vill kunna försörja sig själv och 

inte behöva oroa sig för ekonomin. “...att hamna i skuld, att ha dåligt med pengar, att gå och 

oroa sig för det hela tiden.” är en beskrivning från Deltagare 8 i samtalet om vad som skulle 

göra att han kände att han inte levde ett gott liv. Samtliga storstadsbor nämnde ekonomisk 

trygghet som livsmålskategori och samtliga har också berättat om det kopplat till prestation. 

Att studera nämnde sex storstadsbor och fem landsortsbor som viktig livsmålskategori, ingen 

märkbar skillnad där förutom att storstadsborna i större utsträckning talade om studier i 

samband med att få ett arbete för att kunna försörja sig. Flera deltagare i båda grupperna 

uttryckte också en önskan att börja studera, men visste inte vad de ville studera. 
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Fem av deltagarna från storstaden uttryckte en stark önskan om att få möjlighet att flytta 

hemifrån, övriga tre hade eget boende sen inte allt för lång tid tillbaka. De fem deltagarna från 

storstaden har beskrivit att det är svårt att få boende för att det är långa bostadsköer och det är 

dyrt. “Så det är väl det som skulle vara ett hinder...bristen på bostad liksom och att det är så 

dyrt om man vill gå andra vägar som att köpa en bostadsrätt.“ är hur Deltagare 5 ser på saken. 

Flera av dem beskriver hur den onda cirkeln sluts när det dessutom är svårt att få arbete, vilket 

i sin tur leder till att man inte har råd att lämna familjehemmet. Endast en av deltagarna från 

landsorten bodde kvar i familjehemmet, därför finns inte livsmålskategorin flytta hemifrån 

med i tabellerna i deras kolumn. 

 

 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka unga vuxnas livsmål och identifiera en eventuell skillnad 

beroende på om de bodde i en storstad eller i en landsort. Den främsta skillnaden som 

framkom i resultatet var att individer i landsorten i större omfattning hade avklarat livsmål 

som individerna i storstaden inte fått samma möjligheter till, vilket innebar att livsmålen 

skilde sig tidsmässigt från varandra. Landsortsborna nämnde oftare relationsorienterade 

livsmål då de redan uppnått en trygg ekonomisk- och boendesituation, vilket storstadsborna 

fortfarande strävade efter och uttryckte sig behöva uppnå innan de kunde prioritera livsmål 

som att bilda familj. 

 

 

Kort och långsiktiga mål.  
 

Föreliggande studie visade att landsortsborna i större uträckning hade mål som till exempel 

egen bostad avklarat innan undersökningen genomfördes, vilket innebar att de inte uttryckte 

det som ett mål de ville uppfylla. Det var även fler som hade familj och barn av de som bodde 

i landsorten än de som bodde i storstaden. Detta är någonting som storstadsborna därmed 

fortfarande har framför sig och då yttrar som mål. I denna studie har inte biologisk mognad 

undersökts, men resultaten från flera studier i ämnet är applicerbara på de resultat som 

framkommit. En studie av Buzney och DeCaro (2012) indikerar på ett visst samband mellan 

social stress och biologisk mognad. Att leva i en kultur där man i ung ålder förväntas ta ansvar 

och växa upp fort kan påskynda menstruationsdebuten hos kvinnor, vilket gör att de tidigt blir 

redo för att bilda familj, vilket kan relateras i resultatet för den undersökta gruppen i 

landsorten där man verkar bilda familj i yngre åldrar, eller åtminstone förväntas göra det, i 

större utsträckning än i storstaden. Om merparten gör detta val så kan det blir en press för 

andra att agera på samma vis. Detta innebär att individen blir tvungen att ta ansvar för både 

sig själv och andra, vilket i sin tur borde leda till en mognadsprocess som storstadsdeltagarna 

inte verkar inleda ur den aspekten förrän senare i livet i jämförelse. Att kultur påverkar den 

biologiska mognaden som i sin tur har en inverkan på livsmål stärks även av Magnusson, 

Stattin och Allens studie (1985) om att tidigt mogna flickor vill bilda familj tidigare i livet.  

 I föreliggande studie framkommer att storstadsborna prioriterar utbildning och ekonomisk 

trygghet mer än deltagarna från landsorten. Detta kan tänkas bero på att landsortsborna oftare 

berättat att de har en anställning och därmed inte oroade sig för ekonomin i samma 

utsträckning. Denna aspekt framkommer i den kort- och långsiktiga uppdelningen av 

resultatet mellan deltagarna i respektive samhälle och kan också stärkas av studien av 

Gustafson, Stattin och Magnusson (1992) som kom fram till att 15-åriga flickor som som hade 

en låg studiemotivation nådde en lägre teoretisk studienivå och hade oftare barn vid 26 års 

ålder än de kvinnor med hög studiemotivation som skaffar sig en högre teoretisk utbildning 
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och inte har barn vid 26 års ålder i lika stor utsträckning, samt att de kvinnor med hög 

studiemotivation vid 26 års ålder var mer karriärorienterade än de med mindre 

studiemotivation som i högre grad var familjeorienterade. Detta ligger i linje med 

McClellands (1961) motivationsteori som bygger på samhörighet, makt och prestation som 

även samverkar med studiens teman (relationer, generativitet, värderingar och prestation; se 

även ALGPS (Gabrielsen et.al., 2011)) 

 Dessa aspekter kan även ses i skenet av KASAM (Antonovsky, 1987) då mål baseras på 

vilka förutsättningar som individen har. Finns inte en ekonomisk trygghet, boende eller jobb 

prioriteras inte att skaffa familj, utan då yttrades i studien istället utbildning för att långsiktigt 

kunna få ett jobb och en ekonomisk trygghet.  

 

 Temana relationer, generativitet, värderingar och prestation. De största skillnaderna 

mellan orterna låg i temana värderingar och prestation. Landsortsdeltagarna i föreliggande 

studie baserade flera av sina beslut och tankar om framtiden på vad omgivningen hade för 

åsikter och hur de levde sina liv, både när det gällde relationer, bildandet av egen familj men 

också vikten av utbildning som inte vägde särskilt tungt till skillnad från storstadsdeltagarna 

som istället för att känna ett grupptryck från sina nära och kära kände en press från samhället i 

stort och kände sig tvungna att studera för att kunna få ett arbete som ger tillräckligt betalt för 

att finansiera en bostad samt den ekonomiska trygghet de söker. Enligt Kasser et al. (2013) 

upplever personer som prioriterar relationer sig själva som mer nöjda i sin aktuella 

livssituation i högre grad i jämförelse med personer som istället prioriterar ekonomiskt 

kopplade faktorer. Detta kopplat till denna studie borde innebära att landsortsborna upplever 

sig mer nöjda än vad individerna i storstaden gör, eftersom de prioriterar relationer. Detta 

skulle gälla även på lång sikt menar Masuda och Sortheix (2011).  

En faktor som skillnader i livsmål kan bero på är social påverkan där man gör val influerat 

av sitt sociala nätverk och den sociala konstruktion som styr ens vardag (Jokisaari & Nurmi, 

2004).  Deltagarna i de undersökta samhällena verkar alltså vara präglade av olika sociala 

konstruktioner som genomsyrar vardagen och kan ligga till grund för de beslut som tas 

förutom de övriga möjliga faktorerna som nämnts, samtidigt så har deltagarna från båda 

samhällena uttryckt att de vill bo kvar där de bor och fortsätta leva i den samhällskonstruktion 

som idag präglar deras vardag och tycker att det är gynnsamt för både de själva och sina 

familjer. Att den här studien inte kunde påvisa några skillnader mellan unga kvinnor och unga 

män skulle kunna bero på att det generellt är samhällsstrukturen och det grupptryck som följer 

av det som styr valen man gör, oavsett kön. Att se personer i sin närliggande miljö uppnå 

särskilda mål kan tänkas bidra till att man kan se sig själv uppnå samma sak då individer 

ställer sig själv i relation till andra (Erikson, 1997). Omgivningen kan i detta fall vara 

normgivande. Detta kan även ses i skenet av self-efficacy då man sätter upp sina mål utifrån 

tron på sin egen förmåga att kunna genomföra dessa (Bandura & Adams,1977).  

Att målen ser olika ut ur ett samhällsperspektiv kan ha att göra med den psykiska 

mognaden som utvecklas olika beroende på kulturella faktorer som skiljer sig mellan de 

undersökta områdena (Erikson, 1997). Det kan även bero på de olika möjligheterna som de 

olika samhällena har att erbjuda, exempelvis fler utbildnings- och pendlingsmöjligheter i 

storstaden och bättre bostadsmöjligheter för ungdomar i landsorten. Livsmålskategorin ”Ha 

kul” fanns endast med som centralt mål hos deltagarna i landsorten och kan också vara en 

antydan till att dessa individer känner en högre grad av tillfredsställelse, och mindre press än 

storstadsborna, vilket då ger utrymme för att sätta upp nöje som mål. Dessa faktorer påverkar 

i stor utsträckning de skillnader som upptäckts i studien och gör att livsmålen skiljer sig åt 

beroende på utbudet som finns där de bor. 

De teman som användes med hjälp av ALGPS var relevanta för deltagarna i studien, men 

skilde sig åt i prioritering beroende på bostadsort. En bidragande orsak kan vara det 
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omkringliggande samhället. 

 

 

Metoddiskussion 
 

I denna studie användes två olika samhällen med åtta deltagare från varje samhälle som 

undersöktes och jämfördes med varandra varav det ena samhället var en landsort och det 

andra en storstad. Denna uppdelning kan anses vara problematisk då det finns skillnader i till 

exempel tillgänglighet, detta har undersökningsledarna tagit hänsyn till i studien. Även 

urvalsmetoden kan anses vara problematisk, men undersökningsledarna var noggranna med 

att ändå omsorgsfullt välja ut deltagare som uppfyllde önskade kriterier för målgruppen. Den 

korta intervjutiden kan ses som problematisk för studien, även om undersökningsledarna 

följde upp med följdfrågor samt gav utrymme för ytterligare reflektion så tömdes ämnet ut 

snabbt, någonting som antas bero på att samtalet till stor del handlade om framtiden och det 

okända, det kan ha varit möjligt att deltagarna haft svårt att uttala sig i större utsträckning om 

någonting som inte har hänt ännu, men den här studien har ändå till viss del kunnat visa på de 

livsmål unga vuxna sätter upp för sig själva.  

Eftersom intervjuguiden konstruerades med temana relationer, generativitet, värderingar, 

prestation samt frågeställningarna motivation, self-efficacy och KASAM för att komma åt den 

gemensamma nämnaren livsmål stärks validiteten i studien genom att det är just begreppet 

livsmål som mäts. 

Resultaten som har framkommit är genom intervjuer med deltagare som valts ut för just 

denna studie, vilket innebär att de kan tänkas representera de specifika urvalskriterier som 

använts. För att undersöka hur generaliserbart resultatet är kan det vara av intresse att göra 

samma studie med fler grupper och se om resultatet blir liknande. 

 

 

Slutsats 
 

 Finns det en skillnad bland unga vuxnas kort- och långsiktiga livsmål beroende på om de 

bor i en storstad eller en landsort i Sverige? Resultaten i den här studien visar att det finns en 

skillnad i livsmål beroende på om man bor i en landsort eller i ett storstaden. Den kort- och 

långsiktiga ordningen på livsmålen skiljer sig åt mellan de olika samhällena, deltagarna i 

landsorten har flera mål avklarade som storstadsdeltagarna fortfarande har framför sig.  

 

Värderas temana relationer, generativitet, värderingar och prestation olika beroende på 

om unga vuxna bor i en storstad eller en landsort? Enligt de frågeområden som studien 

utformats av utifrån ALGPS, visade resultatet att någon större skillnad egentligen inte kunde 

påvisas mellan de olika grupperna. Endast att god hälsa för sig själv och andra kom upp som 

värdering och livsmålskategori hos landsortsdeltagarna medan prestation vägde lite tyngre 

med sina ekonomiska aspekter hos storstadsdeltagarna. 

 Värderingar var någonting som visade sig vara en viss skillnad på mellan de undersökta 

grupperna, där landsorten övervägande tyckte att det var viktigt att passa in och man ville 

gärna göra saker på samma sätt som familjemedlemmar och vänner hade gjort, varpå många 

beslut fattades på liknande sätt gällande till exempel utbildning och bildande av familj, detta 

finner man stöd för i studien av Kiuru et al. (2012) där resultat visade att vänner i ungdomen 

senare i livet visade sig ha hamnat på liknande karriärsbanor, någonting som kan kopplas 

samman med den starka relationskategorin som upptäcktes hos landsortsborna. Stadsborna å 

andra sidan ansåg sig för tillfället leva och även i framtiden vilja leva efter egna tankar och 

värderingar, men även hos dessa deltagare finner man att ett visst mönster av beslut tas efter 
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gällande utbildning och tankar om ekonomi, även om det enligt dem själva inte ska bero på 

omgivningens åsikter. 

För framtida studier skulle det vara intressant att utveckla den idé som används i denna 

undersökning och fortsätta studera vilka skillnader som finns i livsmål, när dessa uppnås och 

använda sig av fler samhällen med fler deltagare för ett mer omfattande resultat. Även en 

longitudinell studie där deltagarna följs över tid kan vara av intresse för att undersöka vad 

som händer med deras livsmål utifrån den kort- och långsiktiga skillnaden, om de har nått de 

mål som de tidigare satt upp för sig själva samt vilka kategorier som i vuxen ålder har störst 

betydelse för deltagare i storstaden respektive landsorten. Detta för att öka representativiteten 

för vardera undersökt samhällsstruktur samt få en bättre överblick över hur livsmålen 

utvecklas över tid. Kommande studier skulle kunna lägga mer tyngd på ett hälsoperspektiv, 

någonting som endast kort berörts i denna studie. Det kan vara av intresse att fokusera på den 

stress och oro som verkar uppkomma av en större andel prestationsorienterade livsmål och 

undersöka detta tillsammans med resultaten som pekar mot att relationsorienterade individer 

upplever högre grad av tillfredsställelse. Även ett samhällsvetenskapligt och ekonomiskt 

perspektiv kan vara relevant för att se hur skillnaden av livsmål mellan storstad och landsort 

påverkar landets ekonomi, utveckling av landsorter samt den upplevda meningsfullheten för 

framtida generationer. 
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Appendix 
 

 

Intervjuguide 
 

Inledning 

Vi som genomför den här studien om livsmål heter Michaela och Elin och är studenter på det 

Beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens högskola i Västerås. Vi läser nu vår sjätte 

och sista termin och skriver vårt examensarbete i psykologi. 

Materialet kommer enbart att användas för vår uppsats och din identitet kommer behandlas 

konfidentiellt. Vi skulle vilja banda intervju. Har du något emot det? Intervjun kommer 

raderas direkt efter transkRiberingEN. Du som respondent har rätt att avbryta studien när du 

vill under studieprocessens gång. Ditt deltagande är frivilligt. 

 

 

Mall över frågor 

 

Öppningsfrågor 

- Hur gammal är du? 

- Hur ser din boendesituation ut? (Boendeform, familj, barn, partner) Relationer, generativitet 

- Vad sysslar du med just nu? (Arbete, studier, arbetslös) Prestation, generativitet 

- Skulle du vilja göra någonting annat istället? Prestation, generativitet, motivation 

- Vad tycker du är nödvändigt för att ha ett bra liv? Prestation, värderingar, relationer, 

generativitet, KASAM 

- Vad skulle krävas för att du skulle tycka att du inte har ett bra liv? Prestation, värderingar, 

relationer, generativitet, KASAM 

- Påverkar andras uppfattning om ditt liv dina kriterier för ett bra liv? Prestation, värderingar, 

relationer, generativitet, self efficacy, KASAM, motivation 

 

Fördjupning 

- Var ser du dig själv, ditt mål, om sex månader beträffande din livssituation med avseende på 

arbete , boende, familj etc?. Prestation, värderingar, relationer, generativitet, KASAM, self 

efficacy 

- Var ser du dig själv om fem år, ditt mål, beträffande din livssituation med avseende på arbete 

, boende, familj etc? Prestation, värderingar, relationer, generativitet, KASAM, self efficacy 

- Var och hur vill du bo på sikt? (Stad, ort, boendeform) Prestation, relationer, generativitet 

- Vad skulle du se som hinder för att realisera dina mål inom olika områden? (Ekonomiska, 

geografiska, etc.) Prestation, värderingar, relationer, generativitet, motivation 

- Kan du tänka dig att pendla till en annan ort för att arbeta? (Sträcka, tidsaspekt, färdmedel) 

Prestation, relationer, generativitet, motivation 

 

Följdfrågor 

- Är du nöjd med det? 

- Hur upplever du det? 

- Vad betyder det för dig? 

- Varför? 

- Upplever du att det här målet är möjligt att nå? 
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Avslutning 

 

Sammanfatta intervjun 

Är det någonting du undrar över/vill tillägga? 

Det som händer nu efter intervjun är att vi kommer bearbeta materialet genom att transkibera 

ljudfilen som därefter raderas. Därefter kommer vår handledare få ta del av transkriptionen 

och materialet kommer sedan att analyseras som en del av resultatet till vår uppsats. Vill du ta 

del av den färdiga uppsatsen kan den skickas till dig via mail vid förfrågan. 

Tack för din medverkan. 

 

 

Här har stått kontaktuppgifter till undersökningsledarna. 

 

 

 

 


