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Sammanfattning

Den här uppsatsen handlar om 80-talisters arbetsvärderingar. Studien är av jämförande 

kvalitativ art och har genomförts utifrån ett rörlighetsperspektiv som genererat vissa teman för 

att kartlägga 80-talisters arbetsvärderingar. Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa 

intervjuer utifrån ett rörlighetsperspektiv undersöka 80-talisters arbetsvärderingar i jämförelse 

mot mediabilden av 80-talisters arbetsvärderingar. Fem intervjuer med personer födda på 80-

talet utgör empirin i uppsatsen. Teman för uppsatsen har genererats utifrån Zygmunt Baumans 

teori om rörlighet vilka är arbetsmotivation, arbetslojalitet och flexibilitet kontra trygghet i 

och med anställningsförhållandet, dessa teman ligger till grund för utförandet av 

intervjuguiden. 

Resultaten har visat på både likheter och skillnader mellan intervjupersonernas utsagor och 

mediabilden av 80-talisters arbetsvärderingar. Men jag konstaterar att mediabilden av 80-

talisters arbetsvärderingar är mer negativa än vad mina resultat har visat. Den främsta 

slutsatsen som kan dras är resonemanget och resultatet kring temat som gällt arbetslojalitet. 

Media anser att 80-talisten är illojal på grund av att dem ser sin arbetsgivare som utbytbar, 

något som de intervjuade 80-talisterna inte håller med om. Att vara arbetslojal enligt 

intervjupersonerna är att alltid utföra ett så bra arbete som möjligt, samt att vilja företagets 

bästa, något som tydliggörs i resultatkategorin ’att göra ett bra arbete’.

Sökord: arbetsvärderingar, rörlighet, arbetslojalitet, motivation.
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Det inledande kapitlet introducerar läsaren till det valda studieområdet. Därefter redogörs det 
om uppsatsens syfte och frågeställningar, för att senare beskriva uppsatsens disposition och 
karaktär.

1.1 Introduktion och problemformulering
Idag nyanställs många 80-talister till företag samtidigt som 40-talister närmar sig 

pensionsålder. Situationen på arbetsmarknaden kan tänkas förändras när en ny generation 

kommer och har möjligheten att påverka arbetsgivaren med nya tankemönster och värderingar 

om arbetet. Av den orsaken är det intressant att undersöka 80-talisters arbetsvärderingar. 

Området för uppsatsen handlar om 80-talisters arbetsvärderingar utifrån ett 

rörlighetsperspektiv. Tidigare generationsforskning visar att det finns skillnader mellan 

generationer beroende på att individerna befinner sig i olika livsfaser. Likväl diskuteras det 

inom olika områden och sammanhang om värderingsskillnader mellan generationer gällande 

deras syn på förvärvsarbetet. 80-talister framställs stundtals som en generation vilken kommer 

att ställa högre krav på sin arbetsgivare än tidigare generationer. Individer födda på 80-talet 

förknippas ibland med egenskaper som exempelvis akademisk utbildning, språkkunnighet och 

social förmåga (Brandsma 2008). Vidare går det att läsa i Svenska dagbladets nätupplaga att 

80-talister är mer kräsna och krävande än tidigare generationer, att dem är individualister som 

kommer att medföra stora förändringar i samhället (Parment, 2008). Stundtals benämns 80-

talister som ’Generation Y’, att uppväxten i ett samhälle med en materiell välfärd som inte 

liknar tidigare generationers har medfört helt andra värderingar. Detta gäller värderingar kring 

exempelvis arbetsgivares utbytbarhet och att arbetet ses som självförverkligande och inte 

längre som en samhällsplikt. Vidare förmedlas en annan bild från forskning att unga 

människor har svårt att hitta vägar in på arbetsmarknaden (Linde, 2003), vilket kan tänkas 

påverka deras värderingar om arbetet och arbetslojalitet. Dessa två motsägelsefulla 

utgångspunkter kring 80-talisters arbetsvärderingar anser jag gör detta till ett spännande 

område att studera. Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer utifrån ett 

rörlighetsperspektiv undersöka 80-talisters arbetsvärderingar i jämförelse mot mediabilden av 

80-talisters arbetsvärderingar. Vidare har de flesta studier och undersökningar kring 

generationer och värderingar om arbetet baserats på kvantitativa forskningsmetoder. Min 

avsikt är att låta intervjupersonerna tala relativt fritt om sina arbetsvärderingar och därför 

passar en kvalitativ metod bra, även om nackdelen med generaliserbarhet inte går att förbise. 

Genom kvalitativ metod finns också möjligheten att utläsa värdefull information som 
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respondenter förmedlar via sitt kroppsspråk och betoningar i deras berättelser. Den empiriska 

delen i uppsatsen består av ett strategiskt urval på fem personer födda mellan 1982 och 1987 

och intervjuerna var av typen semi-strukturerade intervjuer. Tre av respondenterna har valt att 

studera på högskola/universitet och de andra två andra respondenterna har inte gjort detta. 

Skälet till urvalet är exempelvis att undersöka om de akademisktutbildade respondenterna 

eller de två gymnasiestuderande respondenter bättre stämmer in på mediabilden.

Bakgrunden till syftet med studien är att det finns en mediadebatt och forskning om 80-

talisters syn på arbetslivet som indikerar att 80-talisters värderingar skiljer sig från tidigare 

generationers. Uttryckt i korthet beskrivs 80-talister som att värdera flexibla 

anställningsvillkor framför tryggare anställningar, samtidigt som arbetsmarknaden för unga 

människor generellt sett är svåråtkomlig. Min avsikt med studien är att beskriva den 

mediabild som förmedlats via Internet och jämföra denna mot analyser av kvalitativa 

intervjuer med fem personer födda mellan 1982 och 1987. Undersökningsområdet är också 

relevant för exempelvis företagsledningar, eftersom eventuella värderingsförändringar 

gällande generationer kan inverka på företaget i olika nivåer och sammanhang. Det kan också 

vara viktigt för arbetsgivare att ha kunskap om 80-talisters tankar kring vad som motiverar de 

i sitt arbete. Det hänger samman med att företag strategiskt måste arbeta för att behålla och 

locka till sig personal och det förutsätter kunskap om en ny personalgenerations 

förhållningssätt och värderingar gällande arbetet. Därav är det intressant att studera 

värderingarna gällande anställningsavtalet. 80-talister beskrivs stundtals inte som att sträva 

efter ’lång och trogen tjänst’, och därför är det intressant att undersöka hur de ser på 

flexibilitet och trygghet som är ett led av utformningen av anställningsavtalet.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer utifrån ett rörlighetsperspektiv 

undersöka 80-talisters arbetsvärderingar i jämförelse mot mediabilden av 80-talisters 

arbetsvärderingar. Studiens resultat som genererats från de kvalitativa intervjuerna undersöks 

också med hjälp av tidigare generationsforskningens resonemang kring värderingar. Studiens 

upplägg och syfte är intressant ur den aspekten att den kvalitativa forskningsdelen i studien 

kan bidra till förståelse för 80-talisternas ’verkliga’ arbetsvärderingar. Arbetsvärderingar är 

något som påverkar människor, arbetsgivare och hela samhällen och därför är det valda 

studieområdet av intresse för sociologin. Rörlighetsperspektivet är således också nödvändigt 
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eftersom det är gällande rörlighet på arbetsmarknaden som teoretiker/forskare argumenterar 

för att en möjlig generationsskillnad finns.

Huvudfrågan i studien är om de intervjuade 80-talisterna kommer att resonera på 

överensstämmande sätt med mediabilden? Ytterliggare frågeställningar som berör studiens 

syfte och som är relevanta utifrån rörlighetsperspektivet är följande; 

• Vad motiverar 80-talisten i ett arbete?

• Vad innebär arbetslojalitet för 80-talisten?

• Hur upplevs anställningsavtalets effekter gällande flexibilitet och trygghet? (Värderar 

individen ett flexiblare anställningsförhållande med kortare uppsägningstid för att 

exempelvis snabbare kunna lämna sin arbetsgivare om ett bättre arbetstillfälle erbjuds, 

istället för en längre uppsägningstid som ger en större trygghet).

1.3 Begreppsdefinitioner
Begreppsdefinitionerna i uppsatsen är inte till för att tolka respondenternas utsagor 

utefter definitionerna, utan har syftet att undvika feltolkning av begreppen för läsaren. 

Begrepp inom kvalitativ forskning bör ge forskaren en mycket allmän bild av vad hon eller 

han ska undersöka (Blumer 1954 i Bryman, 2006). Begreppsdefinitioner bör fungera som ett 

redskap för forskaren att upptäcka olika former som begreppen kan anta. Begreppen ska 

tillhandahålla ”en generell referensram och vägledning när det gäller att ta sig an empiriska 

situationer” (Blumer, 1954, s.7 i Bryman 2006). Dock bör definitioner inte bli alltför 

allmänna då de inte kan utgöra någon användbar utgångspunkt. Samtidigt kan en för snäv 

definition generera problem på ett sätt att definitionen liknas en ’tvångströja’ för forskaren i 

tolkning av den empiriska och verkliga situationen. Begreppsdefinitionerna är till för att ge 

klarhet i vad som åsyftas att undersöka i uppsatsen, samt vad som uteslutits för att enklare 

behålla en röd tråd genom materialet.

Rörlighet; här gäller det individers rörlighet på arbetsmarknaden, fokuserat till unga personer 

det vill säga 80-talister. Uppsatsen handlar om 80-talisters potentiella rörlighet, men syftar 

mer till värderingar kring rörlighet. Uppsatsens syfte är sålunda att undersöka 80-talisters 

värderingar till arbetet, utifrån ett rörlighetsperspektiv eftersom det är rörlighet och effekter av 

detta som en förändring jämförande med tidigare generationer tros att förekomma. 
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Värderingar; i uppsatsen åsyftas 80-talisters arbetsvärderingar. Deras syn på arbetets roll i 

deras liv och vad arbetet har för betydelse-, vad som är viktigt eller inte viktigt med arbetet. 

Värderingar gällande arbetslojalitet och arbetsmotivation är utgångspunkter kring de 

undersökta 80-talisternas värderingar. (Teorikapitlet i uppsatsen är koncentrerat till att handla 

om värderingar).

Arbetslojalitet; är att vara trogen sin arbetsgivare. Begreppet är komplext att definiera, men 

studien utgår ifrån att arbetslojalitet avser en ömsesidig förtroenderelation mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Hur vidsträckt eller omfattande denna ömsesidighet bör vara för att en 

individ ska uppfattas som arbetslojal är dock svår att avgöra. (I mediaavsnittet i uppsatsen 

menar forskaren Anders Parment att arbetslojalitet är då arbetstagaren inte betraktar sin 

arbetsgivare som utbytbar).

 

Arbetsmotivation; är att uppleva arbetstillfredsställelse i ett arbete. Arbetsmotivation tolkas 

ibland som en faktor för att öka arbetslojaliteten. I studien undersöks vad intervjupersonerna 

upplever som motiverande i anställningskontraktet gällande aspekten av frihet/flexibilitet 

kontra trygghet.

Individualism; i media beskrivs 80-talisten som individualist, vilket här betyder att individen 

först och främst ser till sina egna behov, sitt eget karriäravancemang och sin egen utveckling.

1.4 Disposition
Innan teori och tidigare forskning får läsaren ta del av uppsatsens bakgrund gällande den 

mediabild som har förmedlats via Internet gällande 80-talisters arbetsvärderingar. Därefter 

följer teorikapitlet som börjar med Zygmunt Baumnas teori och vision om rörlighet i 

samhället, det är utifrån Baumans teori som uppsatsens teman genererats. Teori och tidigare 

forskning är till för att läsaren ska få en förståelse kring rörligheten på arbetsmarknaden för att 

enklare förstå det rörlighetsperspektiv som lagts på uppsatsen. Teorikapitlet och tidigare 

forsknings kapitlet beskriver också värderingar, främst generationsvärderingar och 80-talisters 

värderingar, samt arbetsmotivation och anställningskontraktets betydelse och effekter. I 

metodkapitel redogörs det om valet kvalitativ metod och vald tolkningsansats som här är ett 

hermeneutiskt tolkningsförfarande. Metoddelen följs därefter av en beskrivning av 

tillvägagångssätt och till sist skildras intervjupersonerna. I efterföljande kapitel redogörs det 
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för resultat som framkommit av intervjuerna, resultaten indelas i kategorier och ansluts av en 

efterföljande analys. Slutligen i kapitlet sammanställs resultaten i jämförelse mot 

mediabilden. I det femte kapitlet får läsaren ta del av en avslutande diskussion och vilka 

slutsatser som kan dras efter att ha genomfört studien.

1.5 Bakgrund- mediabilden av 80-talisterns arbetsvärderingar
Följande avsnitt redovisar information som hämtats från svenska tidningars nätupplagor, 

publicerade år 2008. Av den anledningen att en relativt homogen bild från media gällande 80-

talisters arbetsvärderingar är detta avsnitt något kortare. Internet valdes på grund av den stora 

informationskälla som finns tillgänglig och den tämligen lätthanterliga metod för att 

överblicka en mediabild som förmedlas genom Internetsökning. (Totalt sett gjordes sökningen 

på sju tidningars nätupplagor, se vidare en mer detaljerad redogörelse i metodkapitlet i 

tillvägagångssätt). Information via Internet är en viktig källa att redogöra för, eftersom 

informationen är lättillgänglig och har inflytande över människors syn- och uppfattning om 

det valda problemområdet. 

På Svenska Dagbladets nätupplaga under fliken opinion finns en artikeln som heter; ”80-

talister kräsna och krävande”, där Anders Parments studie och åsikter citeras (Parment, 

2008-01-28). I artikelns ingress står följande; ”INDIVIDUALISTERNA TAR ÖVER. Stora 

förändringar är att vänta i samhället när 40-talisterna går i pension och 80-talisterna 

etablerar sig. De har vuxit upp med andra värderingar och beteenden. De ser arbetet i första 

hand som självförverkligande, lojalitet ifrågasätts och individualismen växer, skriver 

ekonomie doktor Anders Parment…”. Anders Parment är ekonomidoktor och verksam vid 

Linköpings universitet och har studerat 80-talistgenerationen. I korthet visar Parments studie 

att; auktoriteter kommer att ifrågasättas och slutligen luckras upp, arbetet är till för 

självförverkligande, kommunikationssamhället ger 80-talisterna mer insyn och större makt, 

lojaliteten sjunker och individualismen växer. Parment menar att värderingsskillnaderna beror 

på att 80-talisterna vuxit upp i ett samhälle som radikalt skiljer sig från det socialdemokratiska 

samhälle som influerat exempelvis 40-talisternas sätt att tänka kring arbetet. Denna 

förändringskraft som 80-talist generationen medför går att dra nytta av om man som 

arbetsgivare är medveten om förändringen. Han menar att den materiella välfärden har 

medfört att 80-talisterna blivit kräsna och detta är något som speglar av sig i arbetslivet. Men 

han menar också att samtidigt som 80-talisten är krävande i arbetet, kan de också vara 

9

9



ambitiösa och kreativa – om rätt förutsättningar ges. Den potentialen bör således utnyttjas för 

att kunna behålla och stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Parment ställer inte 80-

talisten som likvärdig med 70-talisten, 80-talisten är orädd, framåt och krävande, medan 70-

talist typen inte längre uppskattas med en mer tillbakalutad framtoning. 80-talisterna kallas 

Generation Y eller ”Generation Why? som ständigt ställer frågan What’s in it for me?” (Fürth, 

2002),  med detta menas att de ifrågasätter det som tidigare tagits för givet. Gällande 

arbetslojalitet menar Parment att 80-talisten ser arbetsgivaren som utbytbar,”… precis som en 

utbildningsplats eller ett telefonbolag”. Parment menar att individualismen växer sig starkare 

och därav också mindre arbetslojalitet; ”Individualismen växer sig allt starkare. Det är upp 

till var och en att ta vara på de möjligheter som ges – sådant som ser bra ut på CV” (Ibid.).

På E24:s privatekonomisajt under fliken jobb och karriär finns artikeln ”80-talisterna 

förändrar hela arbetsmarknaden”(Grundberg, 2008). Artikelns ingress börjar med; ” Hur ska 

arbetsgivare göra för att stimulera de nya kräsna 80-talisterna?” Sven grundberg författare 

till artikeln skriver; ”En besynnerlig generation som sätter sig själv och sitt sociala nätverk i  

första rummet, pratar med kompisar och hänger på Facebook på arbetstid,…”Även i denna 

artikel citeras Anders Parments studie och resonemang och i ett samtal med E24 säger han; 

”Att 80-talisten är i färd med att sudda ut den traditionsenliga gränsen mellan arbete och 

fritid, då arbetet inte längre betraktas som en plikt, utan snarare ses som 

självförverklingande. Därför backar inte 80-talisten inför att ta kommando över den egna 

situationen och helt enkelt byta arbetsgivare om denne misslyckas att bidra med tillräcklig  

stimulans”. Artikeln tar upp ett företag som endast har 80-talister anställda och där företaget 

kultiverat sig mot 80-talistens ”lynniga sätt att förhålla sig till arbete” bestämt att låta alla 

anställda arbeta helt självständigt med egen skapade projekt en dag varannan vecka på betald 

arbetstid. Företaget menar för att kunna utvecklas och tillvarata 80-talistens ambitioner och 

utvecklingsmål måste vi erbjuda betald frihet på detta sätt. 

I Metros nätupplaga under jobb och karriär finns artikeln ”Generationerna krockar på 

jobbet”( Whilborg, 2008). I artikeln beskrivs generationers syn på arbetslivet och 80-talist 

generationen beskrivs som följande; ”Är otåliga och vill ha snabba resultat. Har ofta en 

idealbild av hur karriären ska se ut och har mycket höga förväntningar på sig själva. Denna 

generation är inte särskilt trogen sin arbetsgivare utan går till den arbetsgivare som betalar  

bäst”. Artikeln tar upp dilemmat med att när olika generationer möts på en arbetsplats uppstår 

ofta såkallade generationskrockar. Mats Lindgren, vd för framtidsforskningsföretaget Kairos 
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Future säger; ”Generationskrockar uppstår oftast när det finns två ”läger” på en arbetsplats  

och klyftorna mellan generationerna är stora, exempelvis om det finns många 40-talister och 

80-talister men få 60- eller 70-talister”. Lindgren fortsätter med att förklara att en 

generationskrockar ofta inträffar när äldre arbetstagare som inte är så villiga att förändra 

rutiner och arbetssätt måste samarbeta med yngre personer som vill effektivisera och förnya. 

Lindgren säger sig tro att; ”…många yngre hellre flyr än illa fäktar, och slutar på en 

arbetsplats om de känner att det mentala generationsglappet i förhållande till kollegerna är 

alltför stort. Det gör att arbetsgivare som har många 40- och 50-talister anställda ibland har 

svårt att rekrytera medarbetare från andra generationer”(Ibid.).

I ytterliggare en artikel på Metros nätupplaga under nyheter finns artikeln som heter; ”80-

talist och säsongare”(Ohlson, 2008). I artikeln kan man läsa att 80-talist generationen brukar 

benämnas som en bortskämd generation och att 80-talisten inte är van vid-, eller önskar en 

tillsvidare anställning. Ohlson skriver bland annat om myten att 80-talisterna är lata och inte 

vill jobba. Det står bland annat att; ”Valmöjligheterna har alltid varit många och känslan av 

att kunna välja vad som passar bäst följer med in i arbetslivet. De är kräsna när de väljer och 

stannar inte om de inte trivs”. ”Den vanliga” anställningsformen för 80-talisten brukar vara 

projektanställning, vikariat eller annat säsongsrelaterat arbete, den såkallade ”guldklockan” 

inte är något mål. Artikeln fortsätter med att berättat att; ”När de väl är på plats är de 

dessutom krävande. Pengar är inte det viktiga, men det betyder inte att de inte vill ha lön för  

mödan”. Anders Parment finns även här citerad och ser ett problem med att de alltid vill ha 

roligt på jobbet. Han menar att 80-talisterna medför en ny tid på arbetsmarknaden. ”Nu ska 

det vara kul att jobba…och att ”Det kan vara ett problem att de förväntar sig att alltid ha 

roligt”. Parment drar parallellen till att människor tidigare gick till en arbetsintervju och 

undrade om de skulle kunna få jobbet. ”80-talisterna går dit för att se om det är ett jobb som 

passar dem”(Ibid). 
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2. Teori

I teorikapitlet presenteras först Zygmunt Baumnas syn på rörligheten i samhället och det följs 
av andra teoretiska utgångspunketer kring arbetsmarknadsförändringar, fokuserat till 
rörligheten på arbetsmarknaden. Därefter presenteras teori om värderingar, arbetslojalitet och 
anställningsavtalet samt arbetsmotivation. Senare i tidigare forskningskapitlet får läsaren ta 
del av forskning kring de olika begreppen.

2.1 Zygmunt Bauman och den ökade rörligheten 
Zygmunt Bauman tar upp visioner om ett nytt, modernt samhälle, visioner som ur vissa 

aspekter sägs kunna spåras till idag. Den ökade rörligheten i samhället ger nya förutsättningar 

för samhällsekonomin och dess individer och arbetstagare. Som utgångspunkt har Bauman det 

ekonomiska kapitalets obundna karaktär och hur arbete och kapital inte på samma sätt som 

förr är förenade med varandra (Bauman, 2002). Detta enligt Bauman beror på industrialismen 

och den tekniska utvecklingen i samhället, vilket påverkat kapitalet som i sin tur förändrar 

arbetstagarnas situation. Han menar att den svagare kopplingen mellan kapital och arbete lett 

till förändringar på arbetsmarknaden. Kapitalet är idag sällan bundet till en viss fysisk plats, 

utan är rörligt. Då kapitalet sällan är lokalt bundet ställer det i sin tur krav på att arbetskraften 

är rörlig och anpasslig. Då kapitalet rör sig genom lösare kopplingar och på en ny global nivå, 

så förflyttar det sig till den mest lönsamma platsen. Detta ger konsekvensen att konkurrensen 

om arbeten blir global (Ibid.) Bauman menar att; ”eftersom alla och allt rör på sig kan ingen 

stanna upp, vi är tvungna att röra på oss vare sig vi vill det eller ej.” (Bauman, 1998, sid. 

77).

Bauman fortsätter med att beskriva arbetstagarens situation på en allt flyktigare 

arbetsmarknad. Individen kan inte räkna med en så kallad ’livstidsanställning’, vilket 

resulterar i att det blir irrationellt att engagera sig i sitt arbete och att se sitt arbete som ett 

syfte eller mål i livet (Bauman, 2002). Han menar att individen kan uppleva att dagens arbete 

kan vara utan betydelse imorgon, likaså att skapa relationer till sina arbetskamrater eftersom 

de kan ha rört sig vidare dagen efter. Bauman menar att arbetet blir alltmer instrumentellt, att 

vi endast arbetar för vår försörjning. Sambandet mellan det ihärdiga och lojala arbetet som 

alstrar karriäravancemang och ökad monetära fördelar är inte heller lika självklar. Detta gör 

att idag finns ingen orsak för arbetstagare att vara lojal vare sig mot kollegor eller arbetsgivare 

(Ibid.).
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Vidare talar Bauman om en osäkerhet som finns bland arbetare, att ingen ’går säker’, att inga 

garantier finns mot att arbetet kommer rationaliseras bort (Bauman, 2002). Genom utbildning 

och kontakter kan man dock öka sin egen försörjningskapacitet. Ökad produktion genom den 

tekniska utvecklingen leder till en hög effektivitet vilket kan resultera i massarbetslöshet vid 

konjunkturnedgångar. Denna massarbetslöshet löser sig inte lika enkelt längre genom 

konjunkturuppgång eller via politiska åtgärder och den drabbar tydligast lågutbildade och 

immobila människor. Bauman fortsätter att tala om otrygghet som ett utbrett kollektivt 

fenomen, dock upplevs den ofta som att vara ett enskilt öde (Ibid.).

Bauman beskriver medborgare som turister eller vagabonder, där turisterna enkelt kan resa 

mellan olika platser. Turisten är inte knuten eller beroende av det lokala samhället, utan 

lämnar enkelt denna plats av egen önskan, eftersom han/hon vill förflytta sig. Turisten är 

välkommen överallt och de många valmöjligheterna är den främsta fördelen. (Bauman, 1998). 

Vagabonden däremot är också i ständig rörelse, men vagabonden rör sig på grund av att 

han/hon är tvungen till att vara i rörelse. Vagabonden har inte samma resurser, är inte heller 

lika välkommen på andra platser, samt har inte samma möjligheter som turisten. Vagabonden 

tvingas till förflyttning allt eftersom den lokala platsen inte längre har något att erbjuda, vilket 

gör platsen outhärdlig. Bauman menar att världen består av dessa grupper av individer, de 

högt utbildade och eftertraktade, samt de lågutbildade och fattiga. Turisten har enkelt att finna 

intressanta arbeten, där både lön och arbetsuppgifter stimulerar. Vagabonden måste söka sig 

till lågavlönade arbeten och tvingas att vara flexibel och mot sin vilja lämna hemstaden för att 

ofta utföra ett slitsamt arbete (Ibid.).

2.1.1 Arbetsmarknadsförändring- rörligheten på arbetsmarknaden

Innan en arbetstagare funnit ett arbete som motsvarar personlig kapacitet och önskningar ses 

byte av arbetsgivare som ett rationellt och naturligt val för individen. Faktorer kring 

individens rörlighet har presenterats och dessa består bland annat av monetära intäkter och 

kostnader (Hedberg, 2005). Andra faktorer av mer social natur är svårare att mäta och 

behandlar exempelvis sannolikheten och risker med att bryta upp från sin omgivning. 

Dessutom finns ett samband mellan individens ålder och benägenhet till rörlighet på 

arbetsmarknaden, att yngre personer rör sig mer på arbetsmarknaden än äldre generationer. 

Det finns således också individuella orsaker till att röra sig på arbetsmarknaden, både i längre 

och kortare aspekter, att individen fattar beslut gällande rörlighet utifrån vad som är rationellt 
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utifrån sig själv (Ibid.). Eftersom unga människor generellt sett befinner sig i en livsfas där 

individen ännu inte är bunden till en familj och barn eller andra åtaganden, kan unga personer 

lättare röra sig geografiskt på arbetsmarknaden (Furåker 2005). Därför är lönsamheten högre 

och kostnaderna mindre för unga, vilket både arbetsgivare och arbetstagare kan profitera på. 

För arbetsgivare är ”lagom” rörlighet att föredra, med tanke på kostnader vid rekrytering och 

upplärning kan bli för stora vid hög rörlighet och svårigheten att finna kompetent personal vid 

låg rörlighet (Ibid.).

Uppfattningen av att det sker förändringar på arbetsmarknaden i aktuell tid delas av flera 

författare och teoretiker (Byrne, 2001; jfr, Bengtsson F, Daniels A, 2002). Traditionella 

teorier har ifrågasatts på grund av att de förutsätter att arbetsmarknadssystemet är kopplat till 

bestämda och stabila faktorer, något man enligt vissa arbetsmarknadsteoretiker ser få 

kopplingar till idag. Det påpekas också att tidigare arbetsmarknadsteorier brister i att de inte 

beaktar den snabbt ökade röligheten på arbetsmarknaden, eller minskade 

anställningstryggheten som ger konsekvensen av lägre individuell lojalitet gentemot 

arbetsgivaren (Ibid.). Vad som styr rörligheten på arbetsmarknaden kan kopplas till ett flertal 

olika faktorer, och rörligheten hos arbetskraften har en stor betydelse för både ekonomisk 

utveckling och tillväxt (Furåker 2005). Rörlighet kan således också vara frivillig eller 

ofrivillig. Vissa forskare anser att rörligheten på arbetsmarknaden är positiv och något som 

ska stimuleras (Furåker, 2005; Hedberg, 2005; von Otter, 2003) En stor rörlighet öppnar så 

kallade ”vakanskedjor”, vilket betyder att fler arbetstillfällen blir tillgängliga vid ett och 

samma tillfälle som i sin tur ökar chanser till ett eftersträvansvärt arbete. På liknande sätt ger 

en ”trög” arbetsmarknad minskade möjligheter till rörlighet, vilket ökar risken för att 

människor stannar kvar på en oönskad arbetsplats som hämmar individuell och strategisk 

utveckling på arbetsmarkanden. Individen kan också själv bidra till rörlighet genom- 

vidareutbildning, att flytta geografiskt, eller att pendla till vakanta arbetstillfällen (Hedberg, 

2005). 

2.2 Värderingar
Värderingar kan definieras som följande (med en hänvisning att attityden därefter ger uttryck 

för värderingen); ”grundläggande trögflytande orienteringar som styr människors attityder  

och beteenden” (Bohlin, 2003; s. 19). Vissa sociologiska teorier menar att det är främst i 
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individens tidiga ålder genom socialisation och interaktion med sin omgivning som 

grundläggande värderingar skapas och familjekontexten har en avgörande betydelse (Ibid.).

Flera generationsteoretiker utgår från att den tid man föds i påverkar hur individen kommer 

att uppfatta och tolka sin omvärld (Fürth, 2004; Inglehart, 1977; Mannheim, 1952). Enligt 

Fürth (2004) är grundläggande värderingar inget som enkelt går att undkomma för individen, 

det beror på att varje tid genererar bestämda synsätt. Som individ är man knuten till den tid 

man vuxit upp i, forskaren betonar också vikten av kännedom för arbetsgivare kring 

generationers värderingsmönster, för att kunna rekrytera och behålla personal (Ibid.). 

Generationsteoretiker som utgår från materiella och postmateriella värderingar menar att 

värderingar främst formas under- och genom den tidiga och primära socialisationen 

(Inglehart, 1977). Det mest avgörande för hur värderingar utvecklas härleds från vilka 

socioekonomiska villkor som funnits för individen under socialisationen. Exempelvis om 

individen socialiseras under ekonomiska svårigheter och depression eller andra ovissa 

omständigheter så kommer ett materialistiskt värderingssätt utvecklas där ekonomisk- och 

social- säkerhet prioriteras först. I en liknande situation har flera tidigare generationer 

socialiserats i och därför enligt postmateriella forskare finns tydliga värderingsskillnader 

mellan generationer. Forskarna menar att genom den ekonomiska uppgång och ökade välfärd 

som skett efter 1900-talets första hälft, utvecklas istället post- materiella värderingar, där 

självförverkligande och social tillhörighet blir den viktigaste prioriteringen. Skillnaden mellan 

de materiella värderingarna och de postmateriella värderingarna är att de förstnämnda 

kännetecknas av tryggheten, tillväxt och säkerhet och de andra värderingarna av valfrihet, 

föränderlighet och estetik. Det påstås vidare att varje ny generation får en allt mer 

postmateriell värderingssyn, något som Inglehart kallar för ’den tysta revolutionen’, med det 

menar han att de materiella värderingarna försvinner. Denna förändring i de grundläggande 

värderingarna hos befolkningen kommer således även att ge avtryck på värderingar kring 

arbetet (Ibid.). Karl Mannheim är en generationsteoretiker som menar att 

samhällsförändringar genererar olika generationsbestämda värderingar. En analys av 

generationer bör enligt Mannheim ta utgångspunkt från konkreta historiska problem som 

uppkommer under ett tidsskede och därefter kan benämnas som ’en aktuell generation’. Det är 

dock inte enbart ’en aktuell generation’ som förenar individer till att utveckla särskilda 

generationsvärderingar, utan de måste också befinna sig i samma position i livet som binder 

individerna till en sociologisk generation med jämställda värderingar (Mannheim, 1952). (De 
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postmaterialistiska värderingar påminner om inrevärldsvärderingarna som redovisas om i 

tidigare forsknings kapitlet).

2.2 Anställningsavtalet och arbetslojalitet

Anställningsavtalet utformas genom svensk lag, kollektivavtal, personliga avtal och 

domstolspraxis, där den sistnämnda medför vissa normer i och med anställningen (Schmidt, 

1994). Däremot kan man inte läsa i lagen om en arbetstagares lojalitetsplikt, men genom 

praxis från Arbetsdomstolen går det att läsa om lojalitetspliktens innebörd (Lunning och 

Tojer, 2002). Utifrån praxis ingår lojalitetsplikten som en aspekt i och med anställningen och 

den grundar sig i att anställningsavtalet inte enbart gäller utbyte av normala penningrättsliga 

prestationer utan också bygger på ett personligt förhållande (Schmidt, 1994). Arbetslojaliteten 

för arbetstagaren innebär att han/hon är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt 

eget. Vidare innebär arbetslojalitet att arbetstagaren inte får vidta handlingar som kan skada 

eller försvåra arbetsgivarens verksamhet. Arbetslojaliteten innefattar också bland annat 

vårdplikt, tystnadsplikt, upplysningsplikt samt kravet på fullgod arbetsinsats (Ibid.). De 

informella förväntningarna som skapas i ett anställningsförhållande kan tolkas och analyseras 

vidare i vad som kallas för det sociala kontraktet. Det sociala kontraktet skapas i och med det 

förtroende som uppstår mellan exempelvis arbetsgivare och arbetstagare i en 

anställningssituation. Det sociala kontraktet innefattar två olika villkor; de relationsbaserade- 

och de transaktionella villkoren (jfr, Bengtsson F., Daniels A., 2002). Dessa behöver inte ses 

som separata villkor från varandra utan snarare som poler på en skala. Villkoren i grupperna 

kan tillhöra båda eller endast den ena. De relationsbaserade villkoren karaktäriseras av 

förtroende, ömsesidighet och mindre fasta eller direkta överenskommelser mellan två parter. 

Till villkoren hör både monetära och icke monetära utbyten, men viktigast för individen är 

utvecklingsmöjligheter. Arbetstagaren under dessa villkor får en inställning om en långsiktig 

karriärväg inom företaget och lojalitet kommer som resultat av en god anställningstrygghet. 

Motsatsen till detta är transaktionella villkor som är mer kortsiktigt, det saknas långsiktighet i 

ömsesidiga åtaganden gällande överrenskommelser och monetära utbytena är den primära 

motivationsfaktorn (Ibid.).

Något som vissa teoretiker också menar är vikten av att ha trygga och utvecklande 

arbetsplatser för personalen eftersom detta alstrar lönsamhet i organisationen (Byrne, 2001; 

Cappellis, 1999; Pfeffer, 1998). Trygga anställningsformer menas uppmuntra varje individ till 
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att ha ett mer långsiktigt förhållningssätt till sitt arbete och sin prestation i företaget. Det är 

också viktigt för individer att lära- och utveckla ny kunskap, resultatet blir att individen 

upplever personlig utveckling och avancemang. Upplevelsen av utveckling höjer både 

motivationen och ger en ökad lojalitet. Avsaknaden av intressanta och utvecklande 

arbetsuppgifter har enligt forskning visat sig att vara den främsta faktorn till rörlighet på 

arbetsmarknaden (Ibid.).

2.2.1 Arbetsmotivation 

80-talister framställs i media som att vara mindre lojala mot en arbetsgivare och av den 

anledningen är det intressant att teoretiskt redogöra för arbetsmotivation. Motivation som är 

relaterat till arbetet och enkelt benämns som arbetsmotivation, saknar trots stor 

uppmärksamhet och allmänt intresse en generell och vedertagen betydelse. Ordet motivation 

härstammar från det latinska ordet ’movere’ vilket betyder att flytta eller att röra. Historien 

bakom begreppet är att olika drivkrafter gör att människor prioriterar vissa saker framför 

andra (Steers m.fl., 1996; Kauffman & Kauffman, 1998). Då motivation diskuteras i teorier 

återkommer ofta tre faktorer; vad som driver och stimulerar ett beteende, vad som riktar 

beteendet, samt hur beteendet bevaras (Steers m.fl.), 1996). Den första faktorn hänvisar till en 

djup och inre handlingsförmåga hos individen som driver till ett visst beteende, men även 

omkringliggande kontext har betydelse för beteendet. Den andra faktorn pekar på individens 

målinriktade fallenhet vilken uppstår då beteendet riktas mot något. Den sista faktorn tar 

hänsyn till inre och yttre stimulus som ger återkoppling till individen så att beteendet stärks 

eller uppfattas som att det bör omdirigeras (Ibid.).

Motivationsproblem på en arbetsplats kan enligt vissa teoretiker ofta handla om hur arbetet är 

upplagt och organiserat (Hackman och Oldham, 1980). Människan kan enligt författarna 

uppfatta näst intill vilken uppgift som helst som meningsfull, om det bara ges möjlighet till att 

använda och testa sina personliga kunskaper (Ibid.). Fem egenskaper som arbetsuppgifterna 

kan och bör innehålla för att öka chansen för att en stor inre motivation infinner sig hos 

arbetstagaren är enligt författarna; variation, helhet, betydelsefullhet, frihet och feedback. 

Kortfattat innefattar variation att arbetstuppgifterna ska bestå av ett brett innehåll, att 

individens olika talanger kommer till användning. Helhet innebär att individen gör ett ’helt’ 

jobb, istället för att vara ett led i framställningen, och med ett synligt resultat upplevs arbetet 

desto mer meningsfullt. Betydelsefullhet är att arbetet påverkar andra människor (vare sig de 

befinner sig inom organisationen eller utanför) vilket gör att individen bryr sig mer om sitt 
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arbete. Frihet innebär att arbetet bör ge utrymme för individen att själv kunna påverka sina 

arbetsuppgifter. Den sista egenskapen författarna nämner är feedback och då inte den man får 

verbalt eller på annat sätt från en kollega eller chef, utan den får från arbetet i sig, att 

individen som utfört arbetet kan se att ’problemet’ blivit mindre eller helt enkelt åtgärdats. 

Det är också av angeläget att reflektera över individuella behov, som är personligt knutna som 

att exempelvis ställa krav och är oberoende av ålder. Ett arbete med hög motivationspotential, 

(det vill säga ett arbete som innehåller de fem egenskaper som redovisats) kan en del individer 

på ett bättre sätt än andra ta fördel av, vilket beror på individuella karaktärsdrag. Författarna 

har därför kompletterat teorins motivationsegenskaper med att lägga till tre andra faktorer för 

att öka förståelsen för vilka personer som trivs med ett arbete med hög motivationspotential. 

De individuella karaktärsdragen är; 

− Kunskaper och kompetens; avser att personer med tillräcklig kunskap och kompetens i ett 

arbete med hög motivationspotential har större sannolikhet att tolka positiv feedback 

utifrån sin egen arbetsprestation. Individer med otillräcklig kunskap och kompetens i ett 

arbete med hög motivationspotential kan istället tolka sin arbetsprestation som att inte 

klara av krav som ställs och känna otillräcklighet.

− Utvecklingsbehovet; avser det psykologiska tillstånd som påverkar hur individen trivs med 

hög motivationspotential. Exempelvis gäller det psykologiska tillståndet/behovet att endel 

individer har ett starkt utvecklingsbehov och därför trivs bättre i ett arbete med hög 

motivationspotential än de personer som ställer mindre krav på arbetet.

− Tillfredsställelsen med övrigt arbetsförhållande; detta individuella karaktärsdrag avser att 

gälla trivsel och hur pass nöjd en individ är med omkringliggande faktorer i arbetet. De 

faktorer som har betydelse för detta är exempelvis hur nöjd individen är med chefen, 

lönen och kollegorna. Individer som är nöjda med de omkringliggande faktorerna har 

större sannolikhet att trivas i ett arbete med hög motivationspotential (Ibid.).

Graden av arbetsmotivation är många gånger kopplad till olika belöningar ett arbete ger, 

vilket kan vara lön eller andra materiella förmåner. Arbetsmotivation kopplas också ofta till 

immateriella förmåner som exempelvis kan vara arbetsuppgifternas utformning, 

karriärmöjligheter eller den sociala samanhållningen på arbetsplatsen. Om ett arbete genererar 

mer än lön, exempelvis om karriärutveckling inte är slumpmässigt eller chansartat ökar det 

motivationen (Dresch och Loven, 2003). Individen vill uppfatta sitt arbete som en meningsfull 

process och det åstadkoms när individuella möjligheter som personliga intressen, begåvningar 
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och värderingar förenas i motsvarighet till de egna begränsningarna (Ibid). Teorier om 

motivation är ofta av psykologisk art, då de handlar om inre faktorer hos människan, men 

arbetsmotivation är således bestående av både yttre och inre motivationsfaktorer. En annan 

teori är värdringsteorin som utvecklats i jämförande syfte till arbetsmotivationsteorier (Locke 

1976, i Furnham, 1997). Istället för att som tidigare fokusera på behov, koncentrerar sig 

värderingsteorin på arbetstillfredsställelse i form av vad individen vill ha, önskar eller 

värderar. Teorin tar utgångspunkt i att arbetstagaren utvärderar vad arbetet ger i form av lön 

eller andra förmåner i förhållande till den individuella uppfattning om vad som är rättvist och 

viktigt. En matchning mellan dessa gör arbetstagaren arbetstillfredsställd. Teorin 

problematiserar dock svårigheten att fastställa hur tillfredsställd en arbetstagare upplever sig 

att vara genom att endast känna till arbetstagarens utvärdering av endast en situation och dess 

resultat. Värderingar är individuella, endel arbetstagare värderar exempelvis en hög lön mer 

än andra, och värderingen avtar när individen uppfattar att hon/han har tillräckligt för att täcka 

sitt såkallade basbehov. Värderingsteorin är mer en individuell teori och innebär att ju 

viktigare en arbetsrelaterad faktor är för en enskild arbetstagare, desto större är chansen att 

den utövar en effekt på upplevd arbetstillfredsställelse (Ibid.)
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3. Tidigare forskning

I det här kapitlet behandlas forskning kring begreppen som tagits upp i teorikapitlet. Först 
redogörs det om tidigare forskning om arbetsmarknadsförändringar, därefter om forskning 
kring värderingar, som följs av forskning om arbetslojalitet och anställningsavtalet. I den sista 
delen i kapitlet finns en sammanfattning från både teorikapitlet och tidigare forskning där 
också kritisk reflektion förs.

3.1 Arbetsmarknadsförändring- rörligheten på arbetsmarknaden
Forskning gällande rörligheten på arbetsmarknaden har visat att det inte gått att utläsa några 

större skillnader gällande rörlighetsbeteende mellan år 1970 och år 2000 (Israelsson, 

Strannefors, Tydén, 2003). Detta resultat visade en svensk utredning gällande geografisk 

rörlighet och arbetsgivarbyten under perioden 1970 till 2002. Rörlighet har i denna utredning 

mäts genom arbetsgivarebyten inom eller mellan olika branscher. Resultaten visar att det 

gäller såväl för män och kvinnor, samtliga åldrar och näringsgrenar. Även de här utredarna 

konstaterade att inom den allmänna debatten finns en utbredd uppfattning om att unga 

människor blivit mer rörliga, men något sådant samband framkommer inte. Resultaten visar 

att ungdomar inte har blivit mer rörliga i början av detta årtusende än de var under 1970-talet. 

Utredarna fastslår däremot att en yngre generation alltid uppvisat en högre frekvens av 

rörlighet än övriga åldersgrupper, och att det finns en stor stabilitet över tid gällande 

arbetsgivarbyten i olika åldrar. Ungdomar (här; mellan 16-24 år) har under hela den studerade 

perioden uppvisat en större benägenhet till arbetsgivarebyte, samt ett mycket starkt samband 

mellan färre arbetsgivarebyten och stigande ålder har klargjorts. Fortsättningsvis meddelar 

utredningen att antalet arbetsgivarbyten i stort följer konjunkturförändringarna i landet, och 

någon annan tydlig faktor i fråga om ökning eller minskning kan inte urskiljas. 

Arbetsgivarbyten ökar vid en högkonjunktur med cirka 2 % och sjunker med samma siffra 

under lågkonjunktur (Ibid.).

3.2 Värderingar 
Enligt forskning från 80-talet har så kallade ’yttervärldsvärderingar’ vart mest centrala under 

den första  delen  av 1900-talet  (Zetterberg,  Busch,  Crona,  m.fl.,  1983).  Dessa värderingar 

innehåller bland annat; önskan om materiell framgång, examina eller titlar, status, punktlighet, 
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realism,  tron  till  teknik,  och  förtroende  till  myndigheter.  Yttervärdsvärderingarna  kan 

sammanfattas till strävan efter  levnadstandrad. De senaste årtiondena har andra värderingar 

framhävts,  vilka  kallas  för  ’inrevärldsvärderingar’  och  innefattar;  självförverkligande, 

gemenskap,  kreativitet,  samt  hälso-  och  miljömedvetande.  Inrevärldsvärderingarna 

sammanfattas till önskan om livskvalitet. Mer konkret har tre kategorier gällande värderingar 

till arbetet urskiljts, dessa är (Ibid.); 

- Försörjningens värderingar; att arbeta för att endast försörja sina basbehov och överleva. 

Dessa värderingar inriktas till att förtjäna belöningar och förmåner man erhåller.

- Yttrevärldsvärderingar; att  arbeta  för  att  förbättra  levnadsstandarden  och  främja  egen 

utveckling. Dessa värderingar är inriktade på skapandet av ökad materiell välfärd.

- Inrevärldsvärderingar; att  arbete  för  att  utveckla  sig  själv  och  livskvalitet.  Dessa 

värderingar inriktas på personlig tillväxt snarare än ekonomisk.

Annan forskning på området är två internationella studier ’European Values Studie’ och 

’Meaning of working’, dessa undersöker arbetsrelaterade attityder och värderingar över tid. 

Forskningen försöker fånga upp långsiktiga förskjutningar i befolkningens värderingar och 

däribland värderingar till arbetet. En slutsats från dessa studier är att det alltid finns skillnader 

mellan generationer, dessa kallas kohorteffekter och är beroende av hur situationen på 

arbetsmarkanden ser ut, exempelvis gällande hög- eller lågkonjunktur (Isaksson, Johansson, 

Bellaagh, m.fl, 2004). Studierna visar också på att livsfas har en stor betydelse för värderingar 

och benägenhet till rörlighet. Unga människor utan barn har något olika värderingar jämfört 

med den äldre generationen, men skillnaderna minskar när de får familj och hus vilket medför 

nya förpliktelser och värderingar Det finns även långsiktiga värderingsskillnader i 

befolkningen, men dessa är långsamma och är sällan så dramatiska som skildras från media 

och press (Ibid.).

3.2.1 Arbetsvärderingar bland 80-talister

80-talister inte en enhetlig grupp enligt framtidsforskaren Thomas Fürth som har identifierat 

fyra såkallade värderingstyper; legoknekten, volontären, medarbetaren och arbetstagaren 

(Fürth, 2005; 2002). Forskning som Fürth gjort visar på olika typer av arbetskraft bland 80-

talister. Värderingar har undersökts på sådant sätt att frihet har jämförts med trygghet, och 

belöning kontra engagemang. Kortfattat innehåller de fyra värderingstyperna följande:
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- Legoknekten önskar stor frihet och är positiv till utlandsresor i arbetet, individen 

efterstävar hög lön, trivs i hierarkiska miljöer och prioriterar ett högt marknadsvärde.

- Volontären önskar också frihet i möjligheten att kunna arbeta självständigt, samt behöver 

känna ett personligt engagemang och arbetar därför ofta med något som han/hon brinner 

för. Viktigt är också möjligheten att kunna påverka arbetssituationen och kunna utvecklas.

- Medarbetartypen tillhör de flesta 80-talisterna och de värderar trygghet och 

medbestämmande. De vill arbeta med något som är intressant, och arbetsmiljön är viktigt 

ur ett socialt-, fysiskt- och intellektuellt perspektiv. (Dessa värderingar liknar 40-talist 

generationens värderingar enligt Fürth).

- Arbetstagaren har liknande värderingar som 20-talist generationen, här värderas 

tryggheten. De tar få egna initiativ, arbetsuppgifternas utformning har inte så stor 

betydelse så länge de garanterar trygghet.

Fürth menar att alla generationer är produkten av ett samhällsklimat och anser att 80-talist 

generationen inte bör ses som en bortskämd generation. Om 80-talist generationen 

generaliseras så har många vuxit upp i ett samhällsklimat där de haft det gott materiellt, men 

också mindre tid med sina föräldrar. Detta gör att generationen främst värderar relationer och 

inte materiella ting för att generera trygghet vilket 40-talist generationen värderat högre. 

Vidare värderas det att ha roligt på arbetet. Forskning har visat följande resultat i tur ordning 

över vad som prioriteras på en arbetsplats; bra arbetskamrater och teamkänsla, intressanta 

arbetsuppgifter, sund arbetsmiljö, medbestämmande, anställningstrygghet och fast anställning. 

På sjunde plats infinner sig hög lön. Av detta resultat stämmer 80-talist generationen bäst in 

på värderingstypen volontären och medarbetaren (Ibid.).

3.3 Arbetslojalitet och anställningsavtalet
Begreppet lojal har sin grund i franska ordet loi som innebär att vara lagenlig och idag 

används lojalitetsbegreppet synonymt i vårt vardagsspråk med exempelvis hängivenhet, 

pålitlighet eller tillgivenhet. En ritual på svensk arbetsmarknad har varit att belöna såkallad 

’lång och trogen tjänst’, genom exempelvis en ceremoni för att tilldela en guldklocka eller 

annan symbolisk belöning (Rothstein och Boräng, 2005). Men forskning som har genomförts 

visar att detta kan vara en kontraproduktiv åtgärd, för både arbetstagare, arbetsgivare och 

samhället. Samband mellan rörlighet på arbetsmarknaden och sjukfrånvaro har visat följande 
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resultat; arbetsgivarbyten har visat sig kunna ha positiva hälsoeffekter och hos arbetskraften 

finns ett stort behov av att byta arbetsplats av hälsoskäl, det finns också betydande 

inlåsningseffekter. Slutsatser forskarna drar från resultaten är om en individ upplever ett 

behov av att lämna en arbetsplats, men samtidigt inte ser ett arbetsgivarbyte som en realistisk 

möjlighet så blir sjukskrivning ett sätt för att komma ifrån en oönskad arbetssituation. Viktigt 

att poängtera är dock att fortsatt trygghet för anställda är av stor relevans, annan forskning är 

entydig i resultat när det gäller negativa hälsoeffekter som en effekt av upplevelsen av 

otrygghet i ett anställningsavtal. Anställningstrygghet har pekats ut som en förutsättning för 

att en arbetstagare själv ska vilja göra ett arbetsgivarbyte. Att uppmuntra till rörlighet på 

arbetsmarknaden är enligt denna forskning således helt riktigt ur hälsosynpunkt och att lång 

och trogen tjänst tycks vara förvånansvärt ohälsosamt (Ibid.).

Anställningsavtalets innehåll medför aspekter av både flexibilitet och trygghet för 

arbetstagaren. Forskning gällande begreppet ’inlåsning’ är något som arbetslivsforskning 

använder för att benämna individer som inte arbetar i ett önskat yrke, vilket kan vara ett 

resultat av olika faktorer (Ibid.). En arbetsplats förändras och dessa förändringar kan ibland 

upplevas som negativa. Exempel på en negativ upplevd förändring kan vara att en ny teknik 

ska implementeras och upplevs som svår att tillägna sig, eller andra omorganisationer kan 

uppfattas negativa. Det kan även vara andra faktorer av mer social karaktär, som personkemi 

som inte fungerar med en ny chef eller kollega vilket försvårar arbetssituationen. 

Förändringstakten utifrån arbetsplatser bör tas hänsyn till eftersom det ställer krav på 

anpassningsbarhet för arbetstagarna. En undersökning (TCO, år 2000) visade att 36 procent 

av fast anställda i någon mening är inlåsta (Aronsson i Rothstein och Boräng, 2005). 

Inlåsningen har visat sig vara negativ ur hälsosynpunkt, exempelvis magbesvär, trötthet och 

passivitet. Alltså det framkom att det kan vara skadligt i sig att vara på en arbetsplast som inte 

upplevs som önskvärd (även om arbetsplatsens fysiska karaktär egentligen inte är ohälsosam). 

Anledningar till att man stannar i ett oönskat yrke tycks vara få möjligheter till byte av 

arbetsplats, vanliga orsaker till detta är att det saknas intressanta och vakanta arbetstillfällen. 

Således kan en ny förändringssituation för vissa arbetstagare innebära något som de kan se en 

fördel i, tillexempel vad gäller erfarenhetsutbyten från nya arbetskamrater, 

kompetensutveckling eller möjligheten till nya och intressanta arbetsuppgifter. Men en 

förändring kan också upplevas som negativ och situationen kan innebära stress eller annan 

ohälsa (Rothstein och Boräng, 2005).
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3.3 Sammanfattning av teori och tidigare forskning samt kritisk reflexion
Av Baumans resonemang i teorikapitlet går det att göra tolkningen att när samhället i sig blir 

mer komplext med svagare länkar mellan exempelvis kapital och arbete ger det en effekt av 

nya arbetsvillkor. Arbetslivet blir mer öppet och rörligt, vilket ställer krav på att kunna 

anpassa sig efter ett nytt förhållande och att kunna tillägna sig ny kunskap och kapital som 

krävs för att behålla sitt värde på arbetsmarknaden. Gällande rörligheten på arbetsmarknaden, 

menar endel av dagens teoretiker och forskare att det i denna tid sker förändringar på 

arbetsmarknaden och att traditionella teorier inte längre är lika aktuella eftersom de inte tar 

hänsyn till exempelvis en snabbt ökad rörlighet. Det finns även teoretiker och forskare som 

anser att rörligheten på arbetsmarknaden ska stimuleras, för att tillexempel öppna 

’vakanskedjor’, vilket gynnar individen att finna ett eftersträvansvärt och passande arbete. En 

tolkning av det sist nämnda förhållandet är ökad rörlighet något som är bra för arbetstagaren 

och som bör underhållas och stimuleras. Det är också relativt okomplicerat att förstå varför 

unga personer är mer rörliga än äldre på arbetsmarknaden. Av bland annat Furåkers 

resonemang kan man utläsa varför unga människor är mer rörliga, av exempelvis det skälet att 

de finner sig i en annan livsfas och såkallade kostnader är mindre för rörlighet. Man kan också 

tänka sig att ett ’första’ arbete inte alla gånger motsvarar individens förväntningar och därav 

rör sig mellan olika arbetsplatser. Dock finns det motsägande forskning som visar att det inte 

skett någon ökad rörlighet, i alla fall inte de senaste tre decennierna. Rörligheten har varit 

stabil över tid, och följer främst av konjunkturläget i ett land. Arbetsmarknadsförändringar 

kan dock också vara andra förändringar än rörlighet, som exempelvis nya anställningsformer i 

form av projekt eller annat som inte utforskats i detta kapitel. Gällande rörlighet på 

arbetsmarknaden, om den ökar eller inte är svårt för mig att klargöra, men forskning-, teori- 

och medias åsikter går isär kring detta. Vad som förbryllar är hur 80-talisters 

arbetsvärderingar framställs i media. Hela mediabilden är en generalisering av 80-talisten, 

med egenskaper som exempelvis krävande och orädd, illojal mot arbetsgivaren, osv. Det är 

enligt min mening mycket svårt att framställa en hel generation med att ha lika värderingar, 

dock är det vad som görs i media och därför blir intervjudelen i uppsatsen intressant.

En värdering definieras i början i teorikapitlet som något ’trögflytande’ som styr människans 

attityder, om detta gäller är det alltså attityden som värderas på exempelvis en arbetsplats av 

kollegor eller chefer. Attityden grundar sig i ens värderingar, men attityden bör kunna yttra 

sig på ett särskilt sätt inte enbart pågrund av individens värderingar. Endel sociologer menar 
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att grundläggande värderingar formas i barnåren och att familjekontexten har en stor 

betydelse, och att dessa är svåra att undkomma. Således är det problematiskt att generalisera 

en hel generation med lika värderingar med hänvisning till individers uppväxter i olika 

familjekontexter och omgivningar under socialisationen. Dock försöker Fürth att göra detta, 

och menar om 80-talist generationen ska likställas har de vuxit upp i ett tryggt samhällsklimat, 

men med lösare band till föräldrarna, vilket gör att 80-talister värderar relationer på arbetet 

högre än exempelvis lön. På ett liknande sätt generaliserar postmoderna forskare att tidigare 

generationer som vuxit upp under ekonomiska svårigheter utvecklat en mer materiellistisk 

värderingssätt. Ändå är en generalisering av en generation svår att göra, olikheter i 

uppväxtförhållanden eller utbildningsnivå ger olika erfarenheter och bör inverka på individens 

värderingar. Dock är teoretikerna ense om att grundläggande värderingar präglas av samhället 

och omgivningen som individen växer upp i. Olika samhällsförändringar genererar sedan 

generationsspecifika värderingar, dessa kan vara förändrade socioekonomiska förhållanden 

eller konkreta historiska samhällsproblem. 

Gällande de samhällskategorier och de typvärderingar som redovisats i kapitlet har jag försökt 

att utläsa hur dessa kategorier och värderingar kan kopplas ihop. Nedan har jag gett ett förslag 

till hur samhällsvärderingarna, 80-talist värderingstyperna och det sociala kontraktet kan 

tolkas (se figur 1). Anledningen till detta är att enklare överblicka det som redovisats i kapitlet 

och även för stöd till kommande tolkning av empiriska resultat. 

Figur 1. Tolkningsförslag om utvecklingen av arbetsvärderingar.

1900-talet  2000-talet
Samhällsvärderingar; Försörjningens värderingar  Yttrevärldsvärderingar     Inrevärldsvärderingar
levnadsstandard kontra  
livskvalité

Värderingstyp;    Arbetstagartypen Medarbetartypen Volontären Legoknekten
frihet kontra trygghet &
belöning kontra engagemang

Sociala kontraktet; Transaktionella villkor                Relationsbaserade villkor
anställningens villkor

Vad som redovisas i figur 1 gäller först hur samhällsvärderingarna på 1900- talet avseende 

människors värderingar till arbetet har förändrats från att förr gälla basbehov senare 

levnadsstandard och därefter gälla livskvalitet. Detta kan kopplas till att arbetstagartypen 

(1920-talist generations värderingar) har försörjningsvärderingar och prioriterar att 

anställningsavtalet har tydliga riktlinjer och direktiv, det vill säga ett mer formellt kontrakt. 

Eftersom samhället förändrats mot mer stabila ekonomiska förhållanden utvecklats 
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livskvalitets- värderingar. Medarbetartypen värderar trygghet i anställningen, men önskar 

också att arbeta med något som är intressant vilket gör att typen också påverkas av 

inrevärldsvärderingar. Volontären styrs mer renodlat av inrevärldsvärderingar. Legoknekten 

är däremot svårare att placera med endast inrevärldsvärderingar, men förmodar att typen 

främst prioriterar dessa värderingar, men frihet och en hög lön är också viktigt. Förändrade 

värderingar bland medborgare ställer krav på mer relationsbaserade villkor i 

anställningsförhållandet. En arbetstagare som styrs av endast inresvärldsvärderingar kan 

förmodligen inte känna sig tillfredsställd med anställningsvillkor som liknar transaktionella 

villkor. Personer med försörjning- och yttrevärldsvärderingar prioriterar mer ett formellt 

kontrakt med en marknadsmässigt god lön, klara arbetstider osv. Personer med 

inrevärldsvärderingar kan förmodligen istället prioritera ett mer osynligt kontrakt, där 

relationsbaserade villkor avgör, och den ömsesidiga lojaliteten har stor betydelse för arbetets 

resultat.

Ett dilemma av detta resonemang kan vara att relationsbaserade villkor förutsätter ömsesidig 

lojlitet mellan arbetsgivare och arbetstagare, samtidigt som media rapporterar att 80-talist 

generationen är illojal mot sin arbetsgivare. Det är också enligt postmateriella forskare att 

varje generation går mer mot postmateriella värderingar, som liknar inrevärldsvärlderingar, 

alltså de motiveras främst inte av en hög lön eller andra materiella ting. Ett möjligt problem 

av att prioriteringarna ändras mot såkallade frihetsvärderingar och personlig utveckling är om 

arbetsmarknadens regler och förhållanden inte följer i samma utveckling. Arbetslojalitet bör 

tydligt definieras, om exempelvis arbetslojalitet är att inte vara rörlig på arbetsmarknaden och 

inte att se arbetsgivaren som utbytbar, som exempelvis Parment menar. Arbetslivsforskningen 

har dock konstaterat att ’lång och trogen tjänst’ kan ha negativa hälsoeffekter, och en tolkning 

av detta är att det kan vara positivt för en arbetstagare att se arbetsgivaren som utbytbar.
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4. Metod

Kapitlet börjar med argumentation och kritiska reflexioner kring valet kvalitativ metod. 
Därefter redogörs det om tillvägagångssättet i uppsatsen, samt hur utformningen av 
intervjuguiden gått till. Senare i kapitlet presenteras intervjupersonerna, samt de etiska 
överväganden som visats hänsyn till.

4.1 Valet kvalitativ metod
I uppsatsen åsyftas en djupare förståelse av 80-talisters arbetsvärderingar och det bästa sättet 

att besvara studiens syfte är enligt min åsikt genom kvalitativ metod. Det går att göra enkäter 

avseende respondenters värderingar, men området gäller arbetsvärderingar och lojlitet och 

genom kvalitativa intervjuer kan jag ’läsa mellan raderna’, samt kunna ställa nödvändiga 

följdfrågor. Syftet med att undersöka intervjupersonernas arbetsvärderingar är för att senare 

kunna jämföra deras utsagor med den mediabild som tidigare redogjorts för. Jag eftersträvar i 

den empiriska undersökningen att lyssna till och tolka intervjupersonernas utsagor och 

förståelse kring deras upplevelser av arbetet, därför anser jag att en kvalitativ metod bättre kan 

’fånga upp’ denna avsikt. De kvalitativa intervjuerna har därefter bearbetats och analyserats 

utifrån den hermeneutiska tolkningstraditionen.

4.2 Tillvägagångssätt
Då området för uppsatsen var bestämt började jag med att se till vilka teorier och tidigare 

studier som fanns inom ämnet. Rörlighetsperspektivet kändes nödvändigt, då det snabbt stod 

klart efter överblick kring området att där fanns eventuella värderingsskillnader mellan 

generationer. Som utgångspunkt för uppsatsen fann jag Zygmunt Baumans text som en bra 

start för förståelse kring ämnet och utifrån Bauman väcktes begreppen arbetslojalitet och 

motivation som relevanta undersökningsfenomen. Information till mediaavsnittet i uppsatsen 

är hämtat från Internet som källa. Internet valdes som sökmetod pågrund av informationen 

som finns tillgänglig är relativt enkel och lätthanterlig att överblicka. Mer specifikt valdes 

sökordet ’80-talist’ som applicerades på nättidningens egna sökfält. Artiklarna avgränsades 

till att gälla de som publicerats under år 2008. Sökningen genomfördes på Aftonbladet, 

Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Expressen, Svenska dagbladet, Dagens nyheter, Metro 

och Västmanlands länstidning. Rubriker med anknytning till studiens syfte redovisades i ett 

mediaavsnitt i bakgrundskapitlet. Dessa sidor valdes på grund av att det är blandade 
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shangrar av tidningar, kvällstidningar, gratistidningar, länstidning Teoridelen fick sedan 

redovisa teorier kring värderingar, såväl ur ett generationsperspektiv såsom av ett avsnitt 

fokuserat på 80-talister. Därefter redovisades tidigare forskning gällande arbetslojalitet och 

arbetsmotivation, detta var väsentligt för att ge stöd i utformningen av intervjuguiden och 

därefter tolkning av resultaten.

Empirin omfattar ett urval på fem personer födda mellan 1982 och 1987, fördelat på fyra män 

och en kvinna. Ett strategiskt urval där två av männen och kvinnan har studerat på akademisk 

nivå. Jag ansåg det nödvändigt att samtliga intervjupersonerna arbetade, eftersom det troligen 

underlättar för respondenterna att svara och även för egen del att senare analysera deras svar. 

Det kan tänka sig att intervjua arbetssökande 80-talister, och det skulle kunna ge andra 

resultat och vinklingar på området. Men jag anser det mest lämpligt att undersöka 

intervjupersoner som har arbete för att bättre göra jämförelser mot exempelvis mediabilden. 

Två av respondenterna har alltså inte valt att studera vidare på högskola eller universitet. 

Detta strategiska urval var enligt min mening bäst att välja då studien är tidsbegränsad. 

Urvalet anser jag också kan vara intressant av olika skäl. Det går att tänka sig att de 

högutbildade respondenterna bättre stämmer in på mediabilden eller så är bilden koherent för 

båda grupper. Vidare kan man tänka sig flera olika utfall, att bilden stämmer för bägge 

grupper angående vissa aspekter. Själva intervjuerna genomfördes i en lugn och stilla miljö 

vilket denna gång var ett centralt bibliotek. Där kunde jag boka ett avskilt rum och intervjun 

blev ostörd och det var enkelt för intervjupersonerna att ta sig till intervjuplatsen. 

Intervjupersonerna kunde vidare känna sig trygga med att ingen obehörig kunde lyssna till 

deras svar. Själva analysen och tolkningen av resultaten tar utgångspunkt ur den 

hermeneutiska traditionen som senare redovisas mer specifikt. 

4.3 Den kvalitativa intervjun
Den kvalitativa ansatsen valdes där fem intervjuer genererade data. Semi-strukturerade 

intervjuer underlättade möjligheten för att kunna ställa följdfrågor. Utifrån respondenterna 

svar anpassades följdfrågorna för att få ge en ökad förståelse och för att minska risken till 

feltolkning. Jag genomförde således också en provintervju då en vän ställde upp för att kunna 

ge återkoppling om någon av frågorna var oklara eller vagt formulerade. Intervjusituationen i 

sig har jag fördel i eftersom jag deltidsarbetar som rekryterare och intervjuar människor varje 

vecka. Denna fördel kommer till uttryck exempelvis genom att kunna lyssna, analysera och 
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skriva samtidigt under intervjun, samt att intervjusituationen är en vardaglig del i mitt liv och 

rollen som intervjuare är jag trygg i. Dock bör man alltid då man genomför en intervju vara 

väl förtrogen med de olika frågorna som ingår i intervjun. Jag har som sagt både genomfört en 

provintervju, samt redogjort för frågorna innan intervjuerna med min handledare. Enligt 

Bryman är utbildning av intervjuare viktigt för att minska risk för att ställa frågor på fel sätt, 

samt att övning krävs för att intervjuaren inte ska bli osäker i en intervjusituation (Bryman, 

2007). 

Intervjuguiden eller frågeguiden är till för att verka som en ’kort minneslista’ över områden 

som ska behandlas. Dessa områden eller teman är motivation, arbetslojalitet och 

anställningskontraktet (se bilaga 2). Intervjuguiden ska inte ses som ett frågeschema, det vill 

säga att samtliga frågor i intervjuguiden måste ställas under varje enskild intervju, utan är ett 

stöd och för att intervjuerna ska rymma flexibilitet. De utvalda teman som intervjuguiden 

innehåller ska underlätta jämförelsen mot mediabilden. De teman som valts genererades 

relativ snabbt under arbetets gång efter att ha tagit del av Baumans resonemang, samt efter 

den Internetsökning som utförts. Jag tog hjälp av de grundläggande råd vid utformningen av 

en intervjuguide som Bryman (2006) hänvisar till. Intervjuguidens teman ska först ordnas så 

att dessa följer efter varandra på ett bra sätt. Intervjun börjar med att jag försöker få en 

helhetsbild av intervjupersonen och vad/varför hon eller han studerat samt vart han eller hon 

arbetar, hur länge osv. (se bilaga 2). Denna bakgrundsinformation är nödvändig eftersom jag 

behöver sätta respondentens svar i ett sammanhang och är också ett av Brymans råd gällande 

utformningen av intervjuguiden. Därefter följer temat gällande motivation, detta valdes som 

första tema på grund av att det förmodligen uppfattas som det minst ’känsliga’ området för 

respondenten att tala om och därför ansågs som en bra inledning på intervjun. Efter 

motivation valdes arbetslojalitet som ett andra tema eftersom det tidigare redovisats att 

upplevelsen av arbetslojalitet kan tänkas ses som en faktor till motivation. Det sista temat 

gällde anställningsavtalet där syftet var att undersöka respondenternas värderingar gällande 

flexibilitet och trygghet genom längden av sin uppsägningstid. Slutligen fick respondenterna 

ge spontana reaktioner och klargöra för sina uppfattningar gällande vissa påståenden om 80-

talister som förmedlats från media. Här kunde jag ställa lämpliga uppföljningsfrågor för att 

relatera deras utsagor gällande påståendena till dem själva. Denna utformning av teman och 

frågor följer de grundläggande principer som tas upp av Bryman för att underlätta svaren på 

studiens frågeställningar. Jag tog också hänsyn till de praktiska råd inför intervjun, 

exempelvis att ha en bra bandspelare, genomföra intervjun i en ostörd miljö, samt att undvika 
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att någon obehörig kan höra vad som sägs under intervjun. Direkt efter intervjun satt jag kvar 

en stund efter att respondenten lämnat intervjurummet för att notera hur intervjun upplevdes, 

exempelvis om intervjupersonen varit nervös eller haft enkelt att svara på frågorna, om 

situationen varit avslappnad eller inte osv. 

4.3.1 Presentation av intervjupersonerna

Intervjupersonerna var som ovan nämnt ett strategiskt urval och då undersökningen kan 

tänkas uppfattas som känslig med avseende att intervjupersonerna skulle svara på frågor 

gällande arbetslojalitet utfördes inte intervjun på deras arbetsplats. Dock är detta en brist, då 

jag inte får ta del av den kontext som intervjupersonerna befinner sig i. För att minska det 

problemet fick respondenterna först beskriva vart de är anställda och vilka deras 

arbetsuppgifter och ansvar är osv. Detta är något jag inte kommer att redovisa, med 

hänvisning till utlovad anonymitet, men är till för mig som ska tolka och förstå 

intervjupersonernas berättelser. Det kan på samma sätt också vara en fördel i att inte utföra 

intervjuerna på respondenternas arbetsplats. Om intervjun skulle äga rum på arbetsplatsen 

hade jag behövt få ett godkännande av chef/ägare och deras vetskap om att en särskild 

anställd ska medverka i studien kan den vetskapen hos respondentens inverka på dennes svar. 

Hur jag fick kontakt med just dessa intervjupersoner var lite av ett detektivarbete. 

Intervjuperson A, B, C och E är bekanta till egna privata vänner. Intervjuperson D arbetar 

idag med en tidigare arbetskamrat till mig och jag fick kontakt med honom via 

arbetskamraten. Jag kontaktade respondenterna A, B, C och E först via mail, efter att den 

gemensamma vännen frågat om det gick bra att jag kontaktade respondenten med information 

via mail. I mailet presenterade jag mig och berättade vad syftet med studien var, samt vilka 

teman intervjun skulle behandla (se bilaga 1). Jag utgick från Brymans lista över 

huvudsakliga synpunkter som bör ingå i en introducerande förklaring av vad undersökningen 

går ut på då man ger information till en tilltänkt respondent (Bryman, 2006 temaruta 5.5). 

Intervjuperson D kontaktades också genom mail efter att den tidigare arbetskamraten frågat 

om det gick bra att jag kontaktade honom med information. En första kontakt via mail anser 

jag var lämplig eftersom det kan vara enklare för respondenten att ta ställning till om hon/han 

vill delta i studien. En av respondenterna avböjde, så urvalet är följande;

Intervjuperson A, är en man och är 25 år gammal och bor i Västerås. Han har snart en examen 

till byggingenjör och arbetar deltid på ett projektledningsföretag och är anställd som 

projektadministratör vilket han arbetat med i snart ett år.
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Intervjuperson B, är en man och är 23 år gammal och bor i Västerås. Han har läst en kortare 

kurs på högskolenivå för ett år sedan, men tänker inte studera ytterligare. Han arbetar på ett 

privat företag inom logistikbranschen vilket han har gjort i snart fem år och har blandade 

administrativa arbetsuppgifter.

Intervjuperson C, är en kvinna och är 24 år gammal och bor i Västerås. Hon har studerat en 

kvalificerad yrkesutbildning inom vård och omsorgsbranschen och arbetar idag på en klinik 

vilket hon gjort i snart 18 månader.

Intervjuperson D, är en man och är 22 år gammal och bor i Västerås. Han arbetar som 

butiksanställd på en svensk klädkedja i Västerås, vilket han har gjort i snart tre månader.

Intervjuperson E, är en man och är 26 år gammal och bor i Stockholm. Han är utbildad 

mekanisk ingenjör och arbetar idag i ett familjeföretag som konstruktör, vilket han har gjort i 

snart 18 månader.

4.3.2 Etiska överväganden

Då samhällsvetenskaplig forskning bedrivs finns särskilda etiska regler och principer som 

varje samhällsforskare ska visa hänsyn till. Dessa grundläggande etiska ställningstaganden 

gäller frågor om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för deltagarna i 

undersökningen (Bryman, 2006). Då aktuell uppsats handlar om arbetsvärderingar vilket kan 

uppfattas som ett känsligt område har jag visat hänsyn till dessa principer. De riktlinjer som 

svensk forskning ska följa är följande;

− Informationskravet riktlinjerna gällande informationskravet har jag genom 

informationsmailet tagit hänsyn till, se bilaga 1.

− Samtyckeskravet Samtliga respondenter har gett samtycke till medverkan.

− Konfidentialitetskravet Gällande konfidentialitet har jag självklart uteslutit 

respondenternas namn och arbetsgivare. Jag har också som avsikt att radera inspelningen 

och transkriberingen så snart uppsatsen är färdig.

− Nyttjandekravet Nyttjandekravet kommer att tillgodoses på så vis att allt material 

(inspelning och transkribering) kommer att raderas.
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Utöver dessa nämnda forskningsetiska principer har jag även tagit hänsyn till att inte intervjua 

intervjupersonerna på deras arbetsplats eftersom jag då hade behövt informera 

respondenternas arbetsgivare om uppsatsens syfte, vilket kunnat inverka på deras ärlighet i 

sina svar. Detta i linje med vad Diener & Crandall (1978) i Brymans bok vidare tar upp som 

forsknings etiska principer (Ibid.).

4.4 Hermeneutiken som tolkningsansats
Hermeneutiken är en term hämtad från teologin och som inom samhällsvetenskapen används 

när forskaren eftersträvar att tolka människors handlingar. Den centrala delen i en 

hermeneutistisk tolkningsansats är att som forskare uppfatta fenomen ur den sociala aktörens 

synvinkel (Bryman, 2006). Tolkningstraditionen bygger alltså på att förstå människors 

handlande i motsats till den positivistiska-, och mer naturvetenskapliga synen på studier av 

den sociala verkligheten där tyngden läggs på förklaring av människors handlande. 

Interpretativism ett samlingsnamn för en hermeneutisk- och fenomenologisk 

kunskapsuppfattning som bygger på förståelse och tolkning hos forskaren genom att fånga 

upp den subjektiva innebörden av en social handling. Interpretativismens utgångspunkter för 

att tolka och förstå människans handlingar är dels att deras handlingar är meningsfulla, samt 

att människors ’idéer’ bygger på sunt förnuft vilket gör att forskaren utgår från att individer 

skapar mening i sin värld och därför bör tolka deras handlingar utifrån deras perspektiv 

(Ibid.). Då den empiriska delen i min uppsats handlar om att tolka och förstå de intervjuade 

80-talisternas inställning till olika arbetsvärderings förhållanden anser jag att en hermeneutisk 

utgångspunkt i stor utsträckning är ett bra sätt för att ta sig an detta.  

Att inta ett hermeneutiskt (tolkande) synsätt innebär ofta en ’dubbel-tolkning’. Den första 

tolkningen är i det samtalet mellan intervjuaren och respondenten där forskaren uppfattar och 

tolkar intervjupersonens utsagor. Efter intervjun har det skapats en intervjutext som också 

tolkas, därav en dubbel-tolkning. Genom att transkribera en intervju och inte endart lyssna 

och anteckna under intervjustunden ger transkribering ytterliggare mer information till 

tolkningen. Genom inspelning har jag i analysarbetet kunnat återge intervjupersonernas 

detaljerade svar, samt haft möjlighet att uppfatta känsla av tveksamheter och betoningar som 

kan bidra med relevant information till analysen. Ett centralt tema inom den hermeneutiska 

traditionen har varit att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med 

helheten” (Alvesson och Sköldberg, 1994, s: 115). Med det menas att; för att finna mening 
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och för att tolka en text som en helhet måste man ta hänsyn till delarna och omvänt 

förhållande gäller då man ska tolka och förstå delarna måste man se till helheten. Denna 

princip beskrivs som den ”hermeneutiska cirkeln” och i denna sker ett oavbrutet samspel och 

påverkan mellan del och helhet i tolkningsförfarandet. Detta förhållande eller 

tillvägagångssätt leder till en djupare förståelse (Alvesson och Sköldberg, 1994).

Efter transkriberingarna gjorts klara började analysarbetet med att jag läste igenom den 

samlade texten. Jag försökte att inte fokusera till något speciellt i försök att skapa mig en 

helhetsuppfattning av texten. Under intervjustunden hade jag också markerat med 

utropstecken i kanten på intervjuguiden där jag antingen uppfattat något tveksamt eller något 

som betonats av intervjupersonen. Jag kunde genom inspelningen gå tillbaka till detta och 

följa upp hur och på vilket sätt detta skedde. Därefter studerade jag samtliga texter igen, men 

förhöll mig mer analytisk i min tolkning för att utläsa kategorier. På sista bladet gjorde jag 

anteckningar som jag utläst som särskilt intressant och viktigt. Sedan kodades intervjuerna 

genom färgläggning av särskilda gemensamma egenskaper som utgjorde kategorier. Under 

sammanställningen av analysarbetet som redovisas i resultat- och analys kapitlet har jag också 

läst och tolkat varje intervju var för sig i förhållande till de andra intervjupersonerna (i avsikt 

att se delen till helheten). Utifrån de kategorier som genererats använder jag mig sedan av den 

hermeneutiska cirkeln på så vis att jag tolkar de olika respondenternas svar i relation till de 

andra intervjupersonerna. För att även se ämnet som studeras som en helhet har jag också sett 

tillbaka till de teoretiska utgångspunkter som finns i uppsatsen. Till sist har jag efter 

sammanställning av kategorierna försökt att se likheter eller skillnader i det som nämnts i 

media. För att underlätta denna jämförelse är som redan nämnt intervjuguiden utformad på 

sådant sätt att denna tar upp teman som säger sig kunna avslöja eller skildra dessa 

uppfattningar.

4.5 Kritiska reflexioner
Validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning har diskuterats gällande hur pass relevanta 

dessa begrepp är i en kvalitativ forskning (Bryman, 2007). Detta på grund av att begreppen är 

viktiga kriterier i kvantitativ forskning och vissa kvalitativa forskare anser att begreppen är 

viktiga, men att deras innebörd behöver ändras i en kvalitativ forskning. Andra alternativa 

kriterier för bedömning av kvalitativ forskning har varit trovärdighet och äkthet. Dessa 

kriterier har endel kvalitativa forskare föreslagit att kvalitativa studier ska bedömas och 
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utvärderas utifrån och är annorlunda kriterier jämfört med bedömning av validitet och 

reliabilitet i en kvantitativ studie. Jag redogör min uppsats gentemot dessa kriterier pågrund 

av att jag instämmer med forskarna som utvecklat dessa kriterier för bedömning av kvalitativa 

studier. Ursprungsforskarna (Lincon & Guba 1985; Guba & Lincon 1994) menar att 

reliabilitets- och validitetskriterierna förutsätter att det finns en enda och absolut bild av den 

sociala verkligheten. De är alltså kritiska till att det finns en absolut sanning och menar istället 

att det kan finnas fler än en och kanske fler beskrivningar av samma verklighet. 

Trovärdigheten innehåller fyra delkriterier vilka är; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjligheten att styrka och konfirmera. 

− Tillförlitligheten Respondentvalidering en teknik som rekommenderas för att säkerställa 

tillförlitligheten och öka trovärdigheten i en kvalitativ studie. Då jag återkopplat resultaten 

till samtliga respondenter där de fått tagit del av de citat som använts och slutsatser jag 

dragit kan jag påstå att jag tagit hänsyn till detta.

− Överförbarhet Jag har i både bakgrund- och teori avsnittet försökt att redogöra för 80-

talisters värderingar och synvinklar på detta anser jag att jag till viss del beaktat detta och 

att läsaren bör ha en förståelse och inblick för området. Britsfälligt är dock att jag av etisk 

och tillförlitlighetsskäl inte har kunnat göra den empiriska delen i respondentens rätta 

miljö, det vill säga på deras arbetsplats. Jag ser förutom detta en fördel med att jag som 

forskare själv är 80-talist och ur den aspekten befinner mig inom detta fält och kultur 

vilket medför en djupare förståelse för studieområdet (viss problematik med detta 

redogörs senare).

− Pålitlighet Ett sätt att säkerställa detta kriterium är genom en ’utomstående granskare’, 

som kan hjälpa till att bedöma kvaliteten på de olika beslut som tas. Här kan handledaren 

till uppsatsen ses som denna granskare och på så vis har detta delkriterium beaktats. 

− Möjlighet att styrka och konfirmera Under hela processen har jag sett ett problem med att 

jag som författare och forskare i aktuell studie själv är född på 80-talet och på så vis kan 

tänkas vilja framställa ’min egen generation’ som så bra som möjligt. Dock med vetskap 

om denna möjliga risk för påverkan av min tolkning, så ser jag vetskapen som en styrka 

eftersom jag har kännedom om detta och kan därför ta hänsyn till risken. Det bör också 

tilläggas att då jag som forskare ligger inom studieområdet själv bidrar det till en större 

förståelse och djup.
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Utöver dessa fyra tillförlitlighetskriterier är äkthet det andra kriteriet för bedömning av en 

kvalitativ studie. Äkthet innefattar fem underkriterier som framkallar generella frågor om viss 

forsknings konsekvenser. Det första underkriteriumet eller konsekvens är;

− Rättvis bild Jag har både intervjuat 80-talister med en akademisk utbildning samt de som 

inte valt att studera vidare efter gymnasiet. Detta ger en viss bredd och kan resultera i 

olika åsikter i samma ’grupp’ av människor som ingår i studieområdet. Här ser jag dock 

att forskningen är bristfällig då urvalet endast består av fem individer, men med den 

hänvisningen att studien är tidsbegränsad. Man kan även tänka sig andra resultat om man 

valt att ha studera respondenter i en större svensk stad eller i en mindre stad än Västerås. 

− Ontologisk autenticitet Detta delkriterium är svårt att avgöra om det gäller denna gång, 

dock kan jag berätta att samtliga intervjupersoner var glatt överraskade efter intervjun och 

ansåg att det var viktiga och bra teman som diskuterades. Samtliga intervjupersoner sa 

efter intervjun att en liknande utvärdering bör man ha med sin chef, vilket jag tyder som 

att situationen som vi samtalat om är viktigt för respondenten och möjligtvis väckt viktiga 

funderingar och frågor hos respondenterna. 

− Pedagogisk autenticitet Här kan jag bidra till att varje respondent får ta del av uppsatsen 

då den är färdigställd något jag informerat om och som samtliga deltagare har önskat.

De sista två underkriterierna katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet gäller om 

undersökningen hjälpt respondenterna att kunna förändra sin situation. Min avsikt har inte 

varit att hjälpa respondenterna att förändra en situation, mer att uppmärksamma om deras 

situation. Jag anser att dessa kriterier gällande trovärdighet och äkthet som diskuteras är 

viktiga och bra utgångspunkter att ta hänsyn till som kvalitativ forskare, men också för en 

bedömning när det gäller en något mindre i omfattning kvalitativ studie (Ibid.).
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5. Resultat och analys

I avsnittet som följer får läsaren ta del av resultaten som framkommit efter intervjuerna. 
Resultaten följs av en anslutande analys för att enklare förstå den sista delen i kapitlet som 
gäller jämförelsen med mediabilden.

5.1 Inledning
I det här kapitlet är resultaten från de kvalitativa intervjuerna sammanfört med en följande 

analys med stöd av teorikapitlet. Att analysen följer direkt efter resultaten och de svar som 

diskuteras anser jag ge en mer överblickbar bild för att skapa sig en uppfattning om de svar 

som framförts av intervjupersonerna. Enligt min mening undviker man också lättare den 

möjlighet att upprepa olika meningar som ibland kan vara en konsekvens av att redogöra för 

resultat och analys i olika kapitel. Vidare är det också min avsikt att knyta an de fyra 

kategorierna med den avslutande delen i aktuellt kapitel som gäller en jämförelse av dessa 

resultat med mediabilden, vilket bidrar till att detta upplägg blir mest överskådligt och 

välgrundat. De fyra kategorierna som analyseras är följande; att ha roligt på jobbet;  

utmanande och utvecklande arbetsuppgifter; att alltid göra ett bra jobb; både flexibla och 

trygga anställningsförhållanden.

5.2 Att ha roligt på jobbet
När intervjun hade börjat och temat om motivation berördes så var min första fråga till 

samtliga intervjupersoner; Vad driver dig till att gå till arbetet (varje dag)? Samtliga 

intervjupersoner nämnde på olika sätt att det är roligt att arbeta och det är viktigt att ha roligt 

på jobbet, såhär svarade intervjupersonerna;

”Man ska arbeta. Jag tycker det är roligt att arbeta.” Intervjuperson A

”Jag tycker det är roligt, också vill man ju prestera och bidra.” Intervjuperson B

”Det är ju att, jag tycker att mitt jobb är så himla roligt.” Intervjuperson C

”Självklart säljet och att få nöjda kunder[…] och att det är en bra stämning och skön shargong bland 
arbetskamraterna så att man har roligt ”. Intervjuperson D

”Eh, dels den ekonomiska biten, dels mina kollegor och sen tycker jag att mitt arbete är väldigt roligt”. 
Intervjuperson E
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Att ha roligt på jobbet och att det är roligt att arbeta, var alltså något som samtliga 

intervjupersoner nämnde som en faktor vilken driver de till arbetet. Intervjuperson D och E 

var de som gav en något annorlunda spontan reaktion då de nämnde ”säljet och nöjda 

kunder”, samt ”ekonomiska biten” först, men både kom in på det som samtliga 

intervjupersoner talade om, vilket var arbetskamraters betydelse för att ha roligt och trivas på 

ett jobb. Intervjuperson A berättade vidare att medarbetarna har en viktig del för trivsel i 

arbetet och på frågan om hur han blir motiverad idag på jobbet svarade han för att det är 

roligt. Intervjuperson B beskrev den perfekta arbetsplatsen som att vara en plats där det sker 

en öppen och trevlig dialog mellan alla anställda samt att ha kul på jobbet. Intervjuperson C 

tog också upp arbetskamraterna som viktiga för att hon ska trivas och må bra, samt att en 

perfekt arbetsplats består av en väl fungerande kommunikation och att man tillsammans har 

roligt på arbetet. Intervjuperson D nämnde också som sagt arbetskamraterna för en viktigt 

bidragande orsak till att ha roligt på jobbet, men också att ha roligt på jobbet är viktigare en 

exempelvis en hög lön. Intervjuperson D svarade på frågan om han fick välja en orsak till 

varför han arbetar att det är för att det är kul att jobba. Intervjuperson E nämnde först den 

ekonomiska biten som en viktig motivationsfaktor, men när intervjupersonen resonerade 

vidare kring hur viktig lönen är för hans motivation ansåg han att det är viktigare att trivas och 

må bra på ett arbete än exempelvis ha en hög lön. Intervjupersonen nämnde kollegorna som 

den viktigaste faktorn för trivsel på en arbetsplats och framhöll vikten av en social arbetsplats. 

Gällande temat motivation framkom tydligt bland samtliga intervjupersoner att det är viktigt 

att sitt arbete är roligt och att det är motiverande att ha roligt på jobbet, där arbetskamrater har 

en betydande roll för detta. Resultat anser jag faller inom ramarna för inrevärldsvärderingar 

som presenterats i teorikapitlet, där livskvalitet eftersträvas. Thomas Fürths värderingstyp 

volontären stämmer också tämligen väl in på dessa resultat, där volontären sägs arbeta med 

något man brinner för vilket automatiskt gör att ett arbete uppfattas som bland annat roligt. 

Fürth hade också dragit slutsatserna gällande 80-talist generationen som sökande efter 

relationer på arbetsplatsen, vilket dessa resultat kan styrka. Arbetsrelationer tycks ha en 

betydande roll för både trivsel och motivation.

5.3 Utmanande- och utvecklande arbetsuppgifter
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Samtliga intervjupersoner talade om utveckling och utmaning som viktiga inslag i ett arbete. 

Gällande temat arbetslojalitet och på frågan, ”Vad som är viktigast för att du ska stanna kvar 

hos en arbetsgivare?” svarade de deltagande intervjupersonerna följande; 

”Utveckling…och att man känner att man är duktig på det man gör, och att man hela tiden har 
möjligheten att få nya utmaningar.” Intervjuperson A

”Det är väl att man trivs och känner att man utvecklas, utvecklas både på ett personligt område och 
sen arbetsmässigt, att det blir nya utmaningar och nya mål...” Intervjuperson B

”Det är trivsel, allmänt...det tror jag är väldigt viktigt, och utveckling men det är inte bara utveckling 
utan jag tror trivseln är ännu viktigare.” Intervjuperson C

”Jag tror… positiv feedback, få nya arbetsuppgifter…att man utvecklas hela tiden.” Intervjuperson D

”Det viktigaste…det tror jag är att man känner att man kan utvecklas…men framförallt att man trivs”. 
Intervjuperson E

Intervjuperson A berättade vidare att utvecklingsmöjligheter är ett måste på en såkallad 

perfekt arbetsplats, samt att genom ökat ansvar får man ett ”kvitto” på att man utvecklas. 

Samma intervjuperson berättade vidare att han tror att han måste byta arbetsgivare för att 

utvecklas och ha möjligheten till att få nya utmaningar. Han tror sig arbeta kvar hos sin 

nuvarande arbetsgivare om 5 år men inte om 10 år, vilket han menade beror på att han vill ha 

nya utmaningar vilket han inte tror att hans arbetsgivare kan ge honom om 10 år. 

Intervjuperson B berättade varför han valt att stanna hos sin arbetsgivare i snart 4 år vilket till 

stor del beror på att han ständigt har utvecklats och fått nya arbetsuppgifter och mer ansvar. 

Han berättade också att hans arbetsuppgifter från början var relativt monotona till att idag 

vara varierande. Vidare svarade han på frågan gällande temat motivation om vad som driver 

honom till att gå till arbetet varje dag (förutom vad som sagt i kategorin, ’att ha roligt på 

jobbet’), att han drivs av de nya utmaningarna i arbetet. Han tror sig arbeta kvar på företaget i 

5 år till, om han stannar 10 år var han skeptisk till. Detta berodde på företagskulturen med 

relativt oregelbundna arbetstider vilket han inte ser som en realistisk möjlighet när han har 

familj i framtiden, men sa också att om denna situation skulle förändras var han positiv till att 

stanna i ytterliggare 10 år. Intervjuperson C nämnde trivsel som den viktigaste faktorn för att 

hon skulle välja att stanna kvar hos sin arbetsgivare, men talade också om utveckling och 

utmaningar i arbetet som en viktig faktor. Hon berättade vidare att hon tror att samtliga 

arbetstagare alltid vill utvecklas och att hon tror sig arbeta kvar på hennes arbetsplats om 10 

år, men att hon alltid kommer att vilja ha nya utmaningar. Orsaken till varför hon tror sig vara 

kvar på sin arbetsplats i 10 år är på grund av nya tekniker som kommer inom hennes yrke och 

dessa når henne oavsett vilken fysisk arbetsplats hon befinner sig på. Genom ny teknik får 
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hon utmaningar och utvecklingen och därav har arbetskamrater och trivsel större betydelse för 

att hon ska stanna kvar hos sin arbetsgivare. Intervjuperson D menade att positiv feedback och 

att få nya arbetsuppgifter samt att utveckling är viktigt för att stanna kvar hos en och samma 

arbetsgivare, men att detta enligt honom har ett slut. Han menade att en arbetsgivare tillslut 

inte har möjligheten att ge nya arbetsuppgifter och då avstannas utvecklingen. 

Intervjupersonen berättade vidare att han inte såg sig arbeta kvar om 5 eller 10 år, utan hade 

ambitionen att då driva en egen butik. Intervjuperson E ansåg också att utveckling är viktigt i 

ett arbete, men han nämnde också trivsel som en viktig faktor. Då denna intervjuperson 

arbetar i ett familjeföretag så har han inte några ambitioner att söka sig vidare, utan vill arbeta 

inom företaget hela livet om den möjligheten finns. 

Sammanfattningsvis har alltså utveckling och utmaningar i arbetet en betydande roll om dessa 

intervjupersoner ska stanna kvar hos en och samma arbetsgivare. Dessa resultat stämmer 

också in på de såkallade inrevärldsvärderingarna då man arbetar för att utveckla sig själv. 

Volontären, en av Thomas Fürths värderingstyper stämmer också någorlunda överens med 

dessa resultat, där utveckling präglar arbetstagarens värderingar. Jag tolkar respondenterna att 

de anser att utveckling och utmaningar i arbetet är rättvist utifrån ett individuellt plan och 

viktigt vilket sammanfaller med vad som ingår i värderingsteorin. Jag kan också utläsa att 

dessa respondenter har liknande individuella karaktärsdrag, att de har ett starkt 

utvecklingsbehov vilket gör att de trivs med arbetsuppgifter som innehåller en hög 

motivationspotential (se Hackman och Oldhamn i 3.2.1). (Det skulle vara intressant att 

undersöka vidare om det är en slump att dessa fem intervjupersoner har en hög 

motivationspotential eller om man kan generalisera till hela 80-talist populationen).  

5.4 Att göra ett bra arbete
Gällande temat arbetslojalitet har jag kunnat utläsa vad dessa intervjupersoner anser att 

arbetslojalitet betyder och står för. Först fick samtliga deltagare beskriva fritt vad de anser att 

arbetslojalitet är och följande blev svaren; 

”…Att man kan finna sig i en arbetssituation och inte alltid ifrågasätta, utan att man gör det man ska…
Och det är när man alltid försöker att göra sitt bästa.” Intervjuperson A

” Det är väl att man kommer till jobbet varje dag och sen ger man 100 procent…och gör det man ska, 
och sen att man,...att man liksom brinner lite för jobbet, i alla fall när man är på plats och känner att 
man vill göra ett bra resultat.” Intervjuperson B
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” Ja det är väl att man tar ansvar och att man…gör det bästa för företaget och ställer upp för sina 
arbetskompisar när det behövs.” Intervjuperson C

” Att du är lojal mot ditt företag, eh, ja att du kommer i tid och att du sköter ditt jobb och inte missköter 
dig på nått sätt.” Intervjuperson D

”Det handlar om att man gör sitt bästa för företaget och att man alltid ställer upp, om man alltid ställer 
upp har man en hög arbetslojalitet, ju mindre man ställer upp desto mindre lojal är man”. 
Intervjuperson E

Arbetslojalitet har för dessa intervjupersoner inget att göra med att se sin arbetsgivare som 

utbytbar eller inte, utan att vara arbetslojal för dessa intervjupersoner tycks vara att alltid 

utföra ett bra arbete. Att ’göra ett bra jobb’ enligt intervjupersonerna tycks vara att alltid göra 

sitt bästa, för både företaget och arbetskamrater, samt att ta ansvar och göra det man ska och 

inte ifrågasätta eller missköta sitt arbete. Samtliga intervjupersoner ansåg också sig själva att 

vara arbetslojala på det sätt som de själva beskrev vad arbetslojalitet är. Samtliga 

intervjupersoner ansåg inte heller att det är illojalt att se sin arbetsgivare som utbytbar efter 5 

eller 10 år. Intressant i detta resultat var att intervjuperson E som arbetar på ett familjeföretag 

ansåg att arbetslojalitet är att den anställda gör sitt bästa för företaget och ställer upp under 

tiden man arbetar på företaget. För honom hade arbetslojalitet inte något att göra med att om 

arbetstagaren ser sin arbetsgivare som utbytbar eller inte. För samtliga intervjupersonerna 

handlade lojaliteten om att göra ’sitt bästa’ för företaget när man väl arbetar och 

respondenterna kom återigen in på utveckling och utmaning som en central del och orsak till 

varför man väljer att byta arbetsgivare om 10 år. När intervjun berörde påståendet 2 (se bilaga 

2) om att media rapporterats att 80-talister som generation är illojala mot sin arbetsgivare (ser 

denna som utbytbar) och egentligen bara är ute efter ett bra CV ansåg intervjupersonerna att 

påståendet i viss utsträckning ger en rättvis bild av generationen. Intervjuperson A tror att 

bilden kan stämma överens till viss del för 80-talist generationen. Intervjuperson B resonerade 

på sådant sätt att han tror att människor förr var mer lojala mot sin arbetsgivare och att bilden 

kan stämma bra överens med 80-talist generationen. Intervjupersonen menade att förr bildade 

man också familj tidigare vilket medförde att man inte lika enkelt kunde byta arbetsgivare, 

utan att man mer ”fann” sig i ett arbete och försörjde familjen och resulterade till att man inte 

blev lika fokuserad på karriär och utveckling. Samma intervjuperson ansåg också att 

arbetsgivaren på samma sätt ser arbetstagaren som utbytbar. Intervjupersonen menade att den 

snabba utvecklingen och ett högt tempo gör att det behövs ny och hungrig arbetskraft, 

eftersom många sliter ut sig och sjukskrivs. Intervjuperson C resonerade att hon inte heller 

trodde att 80-talist generationen värderar såkallad ’lång och trogen tjänst’, något hon 

hänvisade till att generationen generellt strävar efter utveckling. Hon menade att 80-talisten 
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vill komma högt upp på karriärstegen och att karriär är viktigare idag än förr. Intervjuperson 

D hade svårt att uttala sig om påståendet, men att han kan tänka sig att 80-talist generationen 

kan stämma in på bilden. Intervjupersonen ansåg att ha en inställning om att endast vara ute 

efter ett bra CV inte är såkallat ’rent spel’, men att se sin arbetsgivare som utbytbar om 5 eller 

10 år ansåg han inte vara illojalt, utan det är rättfärdigat genom att individen vill-, och måste 

utvecklas. Intervjuperson E hade också svårt att uttala sig om 80-talister som generation är 

illojala eller inte, men han ansåg inte att det är illojalt att se sin arbetsgivare som utbytbar. 

Samtliga intervjupersoner menar att se sin arbetsgivare som utbytbar är inte det samma som 

att vara illojal. Alla intervjupersoner (med undantaget från intervjuperson E, som arbetar i sitt 

familjeföretag), tror att de kommer att byta arbetsgivare efter 5 eller 10 år. Respondenterna 

menar samtidigt att 80-talister som generation till viss del är ute efter ett ’bra CV’ och att 

karriär är viktigt och att utifrån vissa synvinklar är det att vara illojal. Resultaten visar också 

på ärlighet från samtliga intervjupersoner vilket ökar undersökningens trovärdighet eftersom 

jag inte kan uttyda några tendenser till att deltagarna har velat framhålla sin ’egen’ generation 

som mer positiv än negativ. Dessa resultat överrensstämmer med vad man enligt svensk lag är 

skyldig att utföra för sin arbetsgivare, att man ska utföra en fullgod arbetsinsats och utnyttja 

sin fulla potential. Jag har ändå uppmärksammat att samtliga respondenter ger uttryck av att 

vara väldigt ambitiösa på sitt arbete och uppriktigt känner sig lojala mot sin arbetsgivare och 

värderar att göra ett bra arbete.

5.5 Individualism, trygghet och jämlikhet i anställningen
Ett tryggare och fastare anställningsavtal eller en mer flexibel anställning fick 

intervjupersonerna resonera kring i temat som gällde anställningsavtalet. Vilken 

uppsägningstid som ansågs mest önskvärd enligt intervjupersonerna gällande alternativen i 

fråga 30 (se bilaga 2) gav följande svar; 

” Alternativ B, att jag har 3 månaders uppsägningstid och att arbetsgivaren också har 3 månaders 
uppsägningstid, det är blir mest rättvist när man har samma skyldigheter och möjligheter.” 
Intervjuperson A

”Ja ett mer flexibelt avtal i så fall…, alternativ A då, att jag har en månads uppsägningstid och att 
arbetsgivaren har tre,… möjligtvist två månader uppsägningstid så att man möts halvvägs, men tre 
månader verkar alldeles för länge.” Intervjuperson B

”Alternativ A skulle vara bäst för mig […], men alternativ C skulle nog vara mest rimligt, då har jag en 
månad på mig att hitta ett nytt jobb och arbetsgivaren har en månad att hitta en ersättare.”
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”Alternativ A, för då har jag längre tid på mig att hitta ett nytt arbete om jag skulle bli uppsagd.” 
Intervjuperson D

”Alternativ A, det ger störst trygghet för mig som individ…men sen vet jag inte om det är det mest 
rättvisa, tre månader vardera kanske är det bästa så att arbetsgivaren hinner få in en ny”. 
Intervjuperson E

Alternativ A var det alternativ som intervjuperson B, C, D och E ansåg var det mest 

önskvärda anställningsalternativet. Alternativ A innebär att då intervjupersonen själv vill 

avsluta en anställning önskar man att kunna lämna företaget med en månads varsel och om 

arbetsgivaren avslutar anställningen önskas tre månaders varsel. Varför detta alternativ lockar 

majoriteten av respondenter sammanfaller med att det är viktigt för individen att ha trygghet 

om han/hon blir uppsagd och att det finns tillräcklig tid att finna ett nytt arbete. Deltagare A, 

B, C och E resonerade kring andra möjligheter som ansågs rimliga ur arbetsgivarens 

synvinkel. De menade att ur en viss aspekt bör båda parter ha lika uppsägningstid. 

Intervjuperson A nämnde alternativ B som det mest önskvärda scenariot gällande 

anställningsförhållandet, där det ömsesidigt gäller två månader uppsägningstid. 

Intervjupersonen kunde också tänka sig alternativ C med en månads uppsägningstid, så länge 

det är lika rättigheter och skyldigheter för bägge parter. Vidare ansåg intervjupersonen att det 

är viktigare att ha ett ”fastare/tryggare” anställningsavtal som ung, det vill säga en längre 

uppsägningstid, på grund av att unga är mer ekonomiskt sårbara. Anställningstrygghet tyckte 

samma intervjuperson var viktigt, men något respondenten också ansåg vara viktigt är känslan 

av att känna sig uppskattad. Han resonerade på det sättet att så länge känslan av uppskattning 

finns, upplevs trygghet i sin anställning. Intervjuperson B menade att anställningstrygghet är 

viktigt ur fler aspekter än att bara ha en uppsägningstid, tillexempel att få sjukersättning och 

semester för att finna stabilitet och trygghet i livet. Intervjupersonen resonerade att ett 

flexibelt anställningsavtal är det bästa för honom om han själv vill avsluta sin anställning. 

Intervjuperson C ansåg att anställningstrygghet är viktigt eftersom känslan av oro annars kan 

upplevas inför framtiden. Intervjuperson D ansåg att två veckors uppsägningstid kan vara bra 

då personen själv vill avsluta en anställning. Han menar om en individ själv vill bort från ett 

företag, vilket kan vara bero på upplevelsen av att inte längre trivas på sitt arbete, bör 

personen inte behöva arbeta längre än två veckor resonerar intervjupersonen. Intervjuperson 

D tillägger dock att arbetstagare högre upp i företagshierarkin rimligtvis bör ha längre 

uppsägningstid, då tre månader kan vara befogat. Intervjuperson E resonerade något 

annorlunda jämfört med övriga respondenter, vilket beror på att han arbetar inom sitt 

familjeföretag. Han menade att anställningstrygghet är viktigt, men att han inte tänkte på det 
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särskilt mycket, eftersom han är bland de sista som skulle få lämna företaget om ett varsel 

blev aktuellt.

Sammanfattningsvis avspeglar utsagorna från intervjuperson B, C, D och E att 

anställningstrygghet är viktigt om de själva blir uppsagda, att de föredrar att få sluta efter en 

månad om anställningen ska upphöra av egen vilja. Det tyder på viss individualistiskt 

förhållningssätt i synen på anställningen, men dessa intervjupersoner menar också att 

anställningen ska vara jämlik för både arbetstagare och arbetsgivare. Gällande 

respondenternas syn på flexibilitet kontra trygghet i anställningsavtalet samtalades det om i 

fråga 29 (se bilaga 2). Där styrde jag samtliga intervjupersoner att resonera kring en flexibel 

uppsägningstid på två veckor, samt en fastare uppsägningstid avseende en eller tre månader. 

Det var endast intervjuperson D som ansåg att två veckor uppsägningstid kunde vara rimligt 

om den anställde vantrivdes på sitt arbete, men att han själv ansåg att alternativ A var det 

bästa för honom från sin egen synvinkel. Sålunda ansåg tre av respondenter att det mest 

önskvärda alternativ gällande egen uppsägningstid var en månad, och intervjuperson A och E 

önskade tre månader. Respondenternas svar har visat att den första spontana reaktionen från 

fyra av de fem deltagande intervjupersonerna var att ha en mer fördelaktig uppsägningstid 

gällande sig själv. Alternativ A var alltså mest lockande vilket innebar att respondenterna har 

en månads uppsägningstid och arbetsgivare har tre månader uppsägningstid. Men fyra av fem 

deltagare menar också att det bör vara rättvist för båda parter i anställningen, att ett jämlikt 

anställningsavtal gällande uppsägning är mest rättvist. 

5.6 Resultaten i jämförelse till mediabilden 
Innan jämförelsen mellan kategoriresultaten och mediabilden redovisas först 

intervjupersonernas svar avseende de påståenden som media förmedlat via Internet gällande 

80-talisters arbetsvärderingar. Påståendet 1 att media förmedlat att 80-talister är lata och 

krävande (se bilaga 2) och detta påstående enligt intervjuperson A är något som han tror kan 

stämma ganska väl. Intervjupersonen ansåg att många, men inte alla 80-talister är ’bekväma’ i 

det avseendet att de inte kan tänka sig att arbeta mer än en åttatimmars arbetsdag. 

Intervjuperson B ansåg att påståendet var helt fel och uttryckte upprördhet över det 

påståendet. Han menade att påståendet var ’rent skitsnack’ och menade att egenskaper som lat 

och krävande inte är kopplat till en viss generation utan att det enligt honom handlar om en 

viss ’människotyp’. Intervjuperson C menade att 80-talisten säkert är krävande i det avseendet 
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att 80-talisten önskar mycket i sin arbetskarriär och har höga ambitioner. Samma 

intervjuperson ansåg dock inte att 80-talisten är lat, utan hade uppfattningen om att flera 80-

talister är mycket arbetsvilliga. Intervjuperson D tyckte att det var svårt att uttala sig gällande 

påståendena, men ansåg att 80-talister i vissa fall är lata då han hänvisade till att personer i 

hans närhet inte haft ett fast arbete under flera års tid. Intervjuperson E hade också svårt att 

uttala sig om 80-talister som generation är lata eller inte, men menade att i hans 

umgängeskrets var personerna inte alls lata, utan mycket ambitiösa. Han resonerade vidare 

kring detta och menade att 80-talisten förmodligen är mer krävande, men att detta har och 

göra med en hög ambition. 

Påstående 1 gav utslag av blandade åsikter, men tendenser som kan urskiljas är att majoriteten 

respondenter anser att 80-talister är krävande men inte lata. Att generationen kan anses vara 

krävande har att göra med att 80-talisten har höga ambitioner. I jämförelse med mediabilden, 

kan det enligt dessa respondenters utsagor inte styrka att medias påstående ger en helt 

rätt/korrekt bild av 80-talister. 

Gällande påstående 2 har intervjupersonerna resonerat på ett liknande sätt, de menar att 80-

talister som generation ser sin arbetsgivare som utbytbar, men att påstående inte gäller i och 

med att se sin arbetsgivare som utbytbar är detsamma som att vara illojal (se föregående 

avsnitt). Intervjupersonernas resonemang kring påstående 2 i jämförelse med mediabilden går 

det att hitta vissa likheter, som exempelvis att 80-talisten ser sin arbetsgivare som utbytbar. 

Dock menar Parment att 80-talisten är illojal mot sin arbetsgivare genom detta synsätt, något 

som de intervjuade 80-talisterna själva inte anser sig att stämma. Samtliga respondenter ser 

sig själva som lojala sin arbetsgivare genom att de alltid försöker att göra sitt bästa och vill 

företagets bästa.

Gällande påstående 3 fick intervjupersonen resonera om hans/hennes arbetsvärderingar skiljer 

sig i jämförelse med föräldrarnas arbetsvärderingar. Intervjuperson A ansåg sig själv att vara 

mer självisk än sina föräldrar, vilket han förklarade genom att han är mer driven som person 

och därav ser mer till sin egen utveckling. Intervjuperson B ansåg att hans arbetsvärderingar 

inte skilde sig från hans föräldrars. Skillnader som eventuellt förekommer enligt 

intervjupersonen är att 80-talister (’unga’) tar på sig mer ansvar och lättare bränner ut sig på 

grund av att de har höga ambitioner och krav på sig själva. Intervjuperson C menade att 

hennes egna arbetsvärderingar skiljer sig från föräldrarnas gällande att hon ser mer till sig 
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själv egna ambitioner. Intervjuperson D ansåg inte att hans arbetsvärderingar skiljer sig från 

föräldrarnas, men han tror inte att såkallad ’lång och trogen tjänst’ kommer att vara lika 

förekommande bland 80-talist generationen. Intervjuperson E hade svårt att uttala sig om 

påståendet, men kanske att han är mer ambitiös än hans föräldrar och mor-, farföräldrar. 

Sammanfattningsvis är detta sålunda endast intervjupersonernas uppfattningar och tolkas 

enklast utifrån ett helhetsperspektiv och den sammantagna information som jag fått från 

respektive intervjuperson. Intervjupersonerna refererar i deras utsagor till sig själva, sitt eget 

liv och umgängeskrets och därför har jag uppfattat varje utsaga som ’sanna’ förklaringar trots 

att svaren skiljer sig åt. Påstående 3 kan sammanfattas genom att konstatera att 

intervjupersonerna tror att sina arbetsvärderingar skiljer sig från sina föräldrars. De nämnde 

bland annat skillnader i värderingar som gällde att 80-talisten är mer individualistisk i sitt 

arbetssätt, har högre ambitioner och krav på sig och inte tror sig ha ett individuellt mål i att 

stanna hos en och samma arbetsgivare för att exempelvis erhålla en ”guldklocka” efter 25 år. I 

jämförelse med mediabilden stärks denna bild i avseende att mediabilden rapporterar om 

större individualism och att 80-talisten är ambitiös vilket respondenternas utsagor också 

avspeglat.

 

Kategori 1; ’Att ha roligt på jobbet’ visade sig vara viktigt för dessa respondenter, vilket 

också Parment och mediabilden menar. Mediabilden ur detta avseende styrks. Dock kan jag 

inte tolka respondenterna utsagor att de förutsätter att ’de alltid ska ha roligt på arbetet’. Jag 

tolkar deras svar att ’ha roligt på arbetet’, som till stor del är ett resultat av bra arbetskollegor, 

att detta genererar en drivkraft och motivation för att enklare tycka om sitt arbete. När en 

arbetstagare tycker om sitt arbete, kan jag tänka mig att man också utför ett bättre arbete, 

vilket ger individen känslan av att arbetet är roligare. Enligt värderingsteorin så uppstår 

arbetstillfredsställelse utifrån vad individen själv vill ha, jag tänker mig att arbetstagare vill ha 

ett tillfredsställande arbete och att arbetstagare i de flesta fall valt sin arbetsplats av rationella 

skäl såsom av intresse. När arbetstagaren också har tillgång till trevliga och sociala 

arbetskamrater kan individen inte annat än att uppleva sitt arbete som roligt. Eftersom arbetet 

är en central del i en människas liv är det därav ohälsosamt att uppfatta sitt arbete som något 

jobbigt, därför är det rationellt av individer att försöka undvika den upplevelsen. 
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I kategori 2; är begreppen i kategorin ’Utmanande och utvecklande arbetsuppgifter’, begrepp 

som innebär en viss självförverkligande syn på arbetet, något som mediabilden också 

rapporterar om, och därför också styrker denna aspekt av bilden. 

Kategori 3; ’Att göra ett bra arbete’, gällde temat arbetslojalitet och resultatet från samtliga 

respondenters utsagor var att alla betraktade sin arbetsgivare som utbytbar. Skillnaden här i 

jämförelse med mediabilden är att dessa 80-talister inte anser att det är illojalt att se sin 

arbetsgivare som utbytbar. Respondenter anser sig själva som lojala sin arbetsgivare, eftersom 

de menar att genom att utföra ett så bra arbete som möjligt och alltid vilja företagets bästa är 

att vara arbetslojal. Mediabilden stämmer i den aspekten att bilden är rättvis genom att påstå 

att 80-talister ser sin arbetsgivare som utbytbar. Dock kan det vara problematiskt att påstå att 

80-talister är illojala på grund av denna syn, det är i alla fall inte en uppfattning som delas av 

dessa undersökta 80-talister. 

Kategori 4; ’Individualism, trygghet och jämlikhet i anställningen’, har visat att respondenter 

är individualistiska i den bemärkelsen att fyra av fem spontana reaktioner gällande önskad 

uppsägningstid var att för egen del värdera att kunna lämna företaget med en månads varsel 

och företaget med tre månaders varsel. Detta menade respondenterna har att göra med att de 

strävar efter trygghet, att de har god tid på sig att hitta ett nytt arbete. Att respondenterna 

önskar att själv kunna säga upp sig med en månads varsel och inte tre, anser de vara bäst på 

grund av att det skulle vara svårt att motivera sig att arbeta i tre månader när man själv 

bestämt sig för att sluta. Detta resultat styrker inte mediabilden som menar att 80-talister 

värderar flexibla anställningsförhållanden framför trygga anställningsförhållanden. Resultatet 

visar sålunda på individualism och styrker mediabilden i denna aspekt. Dock bör det tilläggas 

att fyra av fem respondenter menade att det mest rättvisa anställningsförhållande mellan 

arbetstagare och arbetsgivare är att ha lika lång uppsägningstid för båda parter, vilket minskar 

den direkt individualistiska aspekten. 
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6. Avslutande diskussion och slutsatser

I det sista kapitlet får läsaren ta del av författarens reflektioner och resonemang kring 
uppsatsen. Här presenteras- och klargörs också slutsatser som dragits efter att ha genomfört 
studien.

6.1 Diskussion och slutsatser
Syftet med uppsatsen var att jämföra 80-talisters arbetsvärderingar genom kvalitativa 

intervjuer mot en mediabild av 80-talisters arbetsvärderingar, detta skulle ske utifrån ett 

rörlighetsperspektiv. Anledningen till rörlighetsperspektivet var att media beskriver 80-

talisten som illojal mot sin arbetsgivare, bland annat av den orsaken att 80-talisten ser sin 

arbetsgivare som utbytbar. En annan anledning till varför detta område är- och har varit 

intressant att studera är att unga människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden och 

detta faktum skulle kunna påverka på deras arbetsvärderingar i motsatt riktning. 

Rörlighetsperspektivet beskrevs utifrån Zygmund Baumans teori och kompletterades även av 

nutidsaktuell- teori och forskning gällande arbetsmarknadsförändringar. Detta avsnitt 

skildrade bland annat att unga människor enklare kan röra sig geografiskt på 

arbetsmarknaden, på grund av en livssituation som generellt ännu inte är betingad med familj- 

och barnansvar. Ett dilemma av denna situation är att arbetsgivare kan ha olika inställning till 

en yngre arbetskraft på grund av deras rörlighetsbeteende. Å ena sidan kan arbetsgivare 

försöka ’fånga upp’ den unga arbetskraften på ett geografiskt större område, med tanke på 

chanser till förflyttning ofta är goda. Å andra sidan kan arbetsgivares benägenhet till att 

anställa unga arbetstagare minskas av samma anledning, eftersom en ung person utan direkta 

anknytningar till arbetsorten ökar sannolikheten att den unga arbetstagaren lämnar företaget 

om ett nytt ’bättre’ arbete erbjuds. Dilemmat med unga människors rörlighetsbenägenhet är 

att de har en fördel i att enklare kunna söka arbeten på ett geografiskt större område, men 

också kan anses vara mer utsatta av samma anledning. 

Viktigt att diskutera är också att alla individer, oavsett ålder, har någon form av anknytning 

till sin hemstad, i form av vänner, föräldrar eller annan social umgängeskrets. När individen 

flyttar till annan stad på grund av en ledig arbetsvakans måste personen lämna den sociala 
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tillhörigheten i hemorten vilket säkert många gånger kan innebära viss olust. Denna aspekt för 

resonemanget vidare till såkallad ofrivillig rörlighet som inte beskrivits närmare i uppsatsen 

på grund av tidsbrist. Ofrivillig rörlighet har sannolikt en relativ stor betydelse och relevans 

för unga människors förflyttning på arbetsmarknaden. Jag kan tänka mig att unga människor 

ibland ’tvingas’ till att vara rörliga på arbetsmarknaden, på grund av flexibla anställningar i 

from av projektanställningar, uppdragsanställningar eller dylikt. Statistik visar att unga 

människors rörlighet är större än andra åldersgrupper, men vad som bör tilläggas är 

förmodligen att detta till viss del beror på ofrivillig rörlighet, en aspekt som mediabilden inte 

förmedlar något om. Liksom metaforiskt som Bauman beskrivit människor som vagabonder 

och turister, att en del av arbetstagarna vill flytta och röra sig, men också att andra mer eller 

mindre är tvingade till det, tror jag kan appliceras på vissa unga människors arbetssituation.  

Gällande arbetsvärderingar har jag i och med teori- och tidigare forskningskapitlet belyst 

sociologiska teoretikers syn på generationsvärderingar. Teoretikerna enas om att människan är 

en produkt av den tid man föds i, och att samhällssituationen och/eller olika historiska 

händelser har betydelse för utveckling av generationsspecifika värderingar. Framtidsforskaren 

Thomas Fürth har genom forskning undersökt arbetsvärderingar i 80-talistgenerationen, 

Fürths resultat visade att arbetskamrater och teamkänsla, intressanta arbetsuppgifter och sund 

arbetsmiljö var de viktigaste arbetsfaktorerna för 80-talisten. Mediabilden av 80-talistens 

arbetsvärderingar är annorlunda, i media beskrivs 80-talisten som individualist, illojal mot sin 

arbetsgivare och är krävande men också ambitiös. Dessa ord som beskriver 80-

talistgenerationen i media förklaras aldrig, alltså hur och i vilket sammanhang dessa 

egenskaper framträder. Mitt resultat efter att ha intervjuat fem 80-talister visade att 

mediabilden av 80-talistgenerationens arbetsvärderingar kan styrkas på endel punkter, men på 

andra inte. Slutsatsen enligt min mening är att mediabilden framställer 80-talistgenerationen 

på ett mer negativt sätt än vad mina resultat visat. Mina resultat i av den empiriska delen har 

genererat relativt klara och tydliga tendenser från samtliga deltagare. Nämnvärt är att 

mediabilden både beskriver 80-talisten som ambitiös, men också hänvisar till myten om att de 

är lata och inte vill jobba. Min tolkning gällande denna aspekt av mediabilden är att 80-

talisten är ambitiös när arbetet innefattar något som bland annat upplevs som roligt, men i 

annat fall avsäger sig arbetet och därav upplevs som lata.

Den första slutsatsen är att samtliga intervjupersoner drivs till sitt arbete på grund av att det är 

roligt att arbeta. Media menar att 80-talisten förväntar sig att alltid ha roligt på arbetet, något 
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som är svårt att avgöra om det stämmer, för att fastställa påståendets giltighet kan det behövas 

olika förväntningstest. Om de intervjuade 80-talisterna förväntar sig att alltid ha roligt på sitt 

arbete har jag inte kunnat utläsa genom mina resultat. Vidare tror jag att majoriteten vuxna 

människor har förståelsen att det inte går att alltid ha roligt, varken på arbetet, i hemmet eller 

någon annanstans. Om individen strävar efter att ha roligt är en annan sak. Detta för mig in på 

den andra slutsatsen som är att utmanande- och utvecklande arbetsuppgifter vilka är viktiga 

element i ett arbete. Samtliga respondenter har beskrivit sig själv, och/eller andra 80-talister 

som ambitiösa. Att vara ambitiös bör generera viss strävan av utveckling- och utmaningar i 

arbetslivet och därför blir den värderingen ett rationellt inslag och beteende för individen. 

Mediabilden har också beskrivit 80-talisten som ambitiös, men också krävande, samt att 80-

talisten strävar efter utveckling något som mina empiriska resultat styrker. Den tredje  

slutsatsen handlar om arbetslojalitet och resultaten har visat att intervjupersonerna menar att 

arbetslojalitet är att alltid göra ett bra arbete och önska det bästa för företaget. Alla 

intervjupersoner, (förutom respondenten som arbetar på sitt familjeföretag), ser sin 

arbetsgivare som utbytbar. Dock anser inte någon av intervjupersonerna (även familjeföretag -

respondenten) att denna syn inte gör de illojala mot sin arbetsgivare. Mediabilden beskriver 

80-talisten som illojal på grund av att 80-talisten ser sin arbetsgivare som utbytbar, och 

egentligen bara är ute efter ett bra CV. Mediabilden som gäller att 80-talisten ser sin 

arbetsgivare som utbytbar stämmer alltså, men vad som kan diskuteras är om denna syn ska 

kopplas samman med att vara illojal. Som redovisats i teori- och tidigare forskningskapitlet, 

har forskning visat att såkallad lång och trogen tjänst inte alltid är positiv ur hälsosynpunkt. 

Vidare tillägger jag att det kan tänkas vara illojalt att stanna kvar hos en arbetsgivare, utan att 

känna tillfredsställelse med vad man arbetar med och av den anledningen inte alltid utför ett 

så bra jobb som möjligt. Den sista slutsatsen som kan dras i jämförelse mot mediabilden är att 

de intervjuade 80-talisterna kan betraktas som individualister som söker efter trygghet och 

jämlikhet i sin anställning. Mediabilden styrks i det avseendet att bilden förmedlar 80-talisten 

som individualist, men mitt resultat har inte kunnat styrka att 80-talisten värderar ett mer 

flexibelt anställningsavtal, utan resultatet visade att 80-talisten strävar efter trygghet. 

Individualismen visade sig i form av att fyra av fem respondenter värderade en månads 

uppsägningstid om hon/han själv väljer att sluta på företaget, men tre månader om företaget 

väljer att säga upp personal. Detta menade respondenterna har att göra med att de önskar den 

trygghet i tre månader uppsägningstid om de blir varslade, så att de hinner få tag på ett nytt 

lämpligt arbete. En månad för egen del var befogat bland annat av att intervjupersonerna 

ansåg att det kan bli omotiverande att arbeta kvar i tre månader om hon/han valt att lämna 
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företaget av personliga skäl. Dock nämnde majoriteten av respondenterna att det mest 

lämpliga och rättvisa anställningsförhållandet var att både arbetstagaren och arbetsgivaren har 

lika lång uppsägningstid. 

Sammanfattningsvis efter att ha utfört denna studie konstaterar jag att mediabilden av 80-

talisters arbetsvärderingar är mer negativt inriktade än vad mina resultat har visat. Jag anser 

att den viktigaste slutsatsen i jämförelse med mediabilden är resonemanget och resultatet 

kring arbetslojalitet. Media anser att 80-talisten är illojal på grund av att de ser sin 

arbetsgivare som utbytbar, något som de intervjuade 80-talisterna inte håller med om. Att vara 

arbetslojal enligt intervjupersonerna är att alltid utföra ett så bra arbete som möjligt, samt att 

vilja företagets bästa. Denna slutsats och resultat anser jag ger ett viktigt bidrag till att förstå 

och tolka rörlighetsperspektivet utifrån 80-talistens synvinkel. Vad som motiverar de 

intervjuade 80-talisterna är utmaningar i arbetet, att de upplever att de utvecklas. Resultaten 

visade också att intervjupersonerna värderar trygghet i anställningen, men om de själva vill 

avsluta sin anställning önskar de att kunna lämna företaget med högst en månads varsel. Jag 

kan också i och med det strategiska urvalet, högskoleutbildade- och gymnasieutbildade 

respondenter styrka slutsatserna ytterliggare eftersom studien inte funnit tydliga skillnader 

mellan dessa grupper av individer. Det kan visserligen bero på ett för litet urval eller att det 

inte finns skillnader i och med utbildningsbakgrund, men mina slutsatser gäller lika mycket 

för samtliga medverkande 80-talister i denna studie oavsett utbildningsvillkor. 

6.1.3 Förslag till fortsatt forskning
Utifrån den här studie har det väckts ett intresse för att undersöka arbetslojalitet närmare, 

förslagsvis genom kvantitativ metod i syfte att kunna generalisera resultaten. Ett annat urval 

kan också tänkas generera andra utfall än i denna studie, exempelvis intervjua arbetslösa 80-

talister. Vidare anser jag att det kan vara lämpligt att göra liknande studier där metoden också 

består av deltagande observation på en arbetsplats där både 80-talister och 40-talister arbetar.
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Bilaga 1: Informationsmail

Informationsmail avseende undersökningen av 80-talisters arbetsvärderingar

Arbetsvärderingar, vilka är dina värderingar kring förvärvsarbetet? Hur upplever du 
arbetslojalitet, arbetsmotivation och anställningsavtalet?

Hej Anna Karlslätt heter jag och studerar sista terminen på beteendevetenskapliga programmet och skriver en 
uppsats som utifrån ett rörlighetsperspektiv undersöker 80-talisters värderingar gällande förvärvsarbetet. Detta 
gör jag med syftet att jämföra intervjuerna med en mediabild kring detta och tidigare generationsforskning, för 
att se om intervjuresultaten ger stöd eller inte till detta. Som du har fått information om så har XXXXXX berättat 
för dig att jag kommer att kontakta dig med information kring studien, vilken jag hoppas att du kan medverka i. 

Jag vill gärna ställa frågor till dig angående dina arbetsrelaterade värderingar och önskar att få spela in dina svar. 
Anledningen till detta är att jag bättre kan analysera intervjumaterialet och det är endast jag som kommer att 
lyssna på inspelningen och informationen kommer att raderas så snart arbetet är avslutat. Jag ger även dig som 
delaktig i undersökningen möjlighet att läsa igenom och godkänna intervjumaterialet i den färdigställda 
uppsatsen. Intervju beräknas att ta cirka 30-40 minuter och utförs så snart du som respondent har ett ledigt 
tillfälle, men intervjun bör senast äga rum vecka 49.  

Medverkan till studien är självklart frivillig, men väljer du att medverka kan du under intervjuns gång avstå att 
svara på vissa frågor eller avbryta intervjun. Deltagandet kommer att vara helt anonymt och varken ditt- eller din 
arbetsgivares namn kommer inte delges i uppsatsen.

En kopia av uppsatsen kan du som medverkande också delges efter önskan. Uppsatsen kommer vidare att 
diskuteras vid ett examinationsseminarium i januari 2009. 

Tack för din medverkan!

Då du tagit ställning gällande din medverkan är jag tacksam om du kan svara via ett mail till senast den 4 
december. Har du godkänt medverkan vill jag gärna att du skickar ett telefonnummer i mailet så jag kan kontakta 
dig om intervjuplats och tid. Det går också bra att direkt kontakta mig på telefon 073-XXX XX XX, eller om du 
har ytterliggare frågor.

Med vänlig hälsning,
Anna Karlslätt
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Bilaga 2: Intervjuguide

INTERVJUGUIDE
 

Respondent:

Studier
1. Vad har du studerat?

Arbete 

2. Motiv till att påbörja och avsluta anställningen?
3. Ansvar/Arbetsuppgifter?
4. Vilka har varit de största hindren för prestation?
5. Vad har varit lättast/svårast eller roligast/tråkigast?
6. Har tjänsten motsvarat dina förväntningar som du hade innan du började att arbete?

Motivation
7 Vad driver dig till att gå till arbetet (varje dag)?
8. Vad är viktigt i arbetet för att du ska trivas och må bra?
9. Vad är en ’bra dag’ på jobbet för dig? Vad är en ’mindre bra’ dag för dig?
10. Hur viktigt är ansvar i arbetet enligt dig? 
11 Ser du något resultat av det arbete du utför?
12 Lönen, hur viktig är den för din motivation?
13. På vilket sätt blir du motiverad i ditt arbete?
14. Kan du beskriva en bra- och en mindre bra chef?
15. Vad tycker du om din chef idag?
16 Upplever du att ditt arbete är flexibelt/varierande/utvecklande?
17. Om du får välja en orsak till varför du arbetar, vad är det?
18. Hur ser den perfekta arbetsplatsen ut för dig? (den behöver inte vara realistiskt genomförbar)
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Arbetslojalitet

19. Med tanke på karriärutveckling, hur har din tid inom företaget sett ut, eller utvecklats?
20. Vilka möjligheter till vidareutbildning finns idag på ditt arbete? Hur tänker du kring    det?
21. Hur tänker du kring din framtid inom företaget?
22. Vart ser du dig arbeta om 5-10 år?
23 Hur ser din arbetsrelation till din chef/arbetsgivare ut? (Önskar du annorlunda relation)
24 Vad är viktigast för sig för att du ska stanna kvar hos en arbetsgivare?
25 Vad är arbetslojalitet för dig?
26. Anser du dig vara lojal mot din arbetsgivare?
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Anställningsavtalet
 

27 Hur ser din anställningstrygghet ut idag?
28 Hur viktigt är anställningstrygghet för dig?
29 Vad värderas högst; ett flexibelt anställningsavtal ex 2 v u.tid eller ett ’fastare’ med ex 3mån u.tid?
30 Vad av följande alternativ är mest önskvärt av dig?
A. Du har 1 månad u.tid, a.givaren har 3 mån u.tid
B. Du har 3 mån u.tid, a.givaren har 1 mån u.tid
C. Du har 1 mån u.tid, a.givaren har 1 mån u.tid
D. Du har 3 mån u.tid, a.givaren har 3 mån u.tid

Påståenden

 Vad är din åsikt av att det i media rapporteras om att 80-talister är ”lata och krävande”?

 Vad är din åsikt av att det i media rapporteras att 80-talister är ”illojala mot arbetsgivare” 
(arbetsgivaren är utbytbar) och endast är ute efter ”ett bra CV”?

 Tror du att dina arbetsvärderingar skiljer sig åt från dina föräldrars värderingar kring arbetet?
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