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Åttiotalisternas inställning till arbete har omtalats mycket i media. Det 
har sagts att de är karriärinriktade, sociala och inte har något emot 
temporära anställningar. Syftet med denna studie var att med en 
kvalitativ ansats undersöka förväntningar och uppfattningar om arbete 
hos representanter från denna generation och jämföra dessa med en 
bild som presenterades i ett antal publicerade artiklar. Studiens 
resultat baserades på halvstrukturerade intervjuer som tolkades genom 
induktiv tematisk analys och resulterade i sju teman. Resultatet gav 
visst stöd åt artiklarnas bild, främst gällande personlig utveckling och 
individualism. Det gick dock inte att finna stöd för att åttiotalister 
skulle vara karriärsinriktade eller vilja sudda ut gränsen mellan arbete 
och fritid. Intervjupersonernas svar visar också på en betydligt mer 
nyanserad bild än vad som förmedlats i artiklarna.  

 
Få generationers preferenser och vanor har väl omtalats lika frekvent som 
åttiotalisternas, eller Generation-Y som de också kallats. De är den generation som nu är 
i färd med att träda in på arbetsmarknaden och omnämns ofta i media i samband med 
diskussioner kring arbetslöshet och anställningsvillkor. Att de vuxit upp med delvis 
andra förutsättningar än tidigare generationer skildras bland annat i boken ”Gränslöst 
arbete” (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg, 2007). Boken redogör för 
de förändringar som skett inom arbetslivet sedan 70-talet. Den beskriver bland annat 
den internationalisering av ekonomin som skett under de senaste 40 åren som har gjort 
arbetsmarknaden mer marknadslik. Detta har i förlängningen fört till att 
anställningsavtal blivit mer inriktade mot individuella avtal, att andelen temporära 
anställningsformer ökat och att kraven på kompetens ökat och förändrats. Det kan 
framförallt synas i att andelen högkvalificerade tjänstemannayrken ökat  
(Allvin, et al. 2007). 
 
Parallellt med arbetsmarknadens förändringar har den nya digitala tekniken möjliggjort 
ett arbetsliv som är mer flexibelt än någonsin tidigare. I många fall behöver en anställd 
inte längre utföra sitt arbete på ett kontor utan kan utväxla information med sina 
kollegor oberoende av var någonstans kollegorna och personen själv befinner sig. 
Mobiltelefonitekniken gör att en individ ständigt kan vara i kontakt med sitt arbete 
oavsett tidpunkt och möjligheten att hantera e-post via telefonen gör att en anställd alltid 
kan ha med sig jobbet i sin ficka. Detta är alltså den arbetsmarknad som Generation-Y 
ska ta sig in på.  
 
Bilden av åttiotalisten 
En bild av åttiotalister som har presenterats i media, är att de vill byta jobb oftare och 
har mindre behov av regelbundna arbetstider och fast anställning än tidigare 
generationer. ”De är kräsna när de väljer och stannar inte om de inte trivs” (Ohlsson, 
2008). Aftonbladet har i en artikel gjort en sammanställning över hur åttiotalister är. Där 
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skrivs bland annat att åttiotalister främst ”vill ha roligt på jobbet”, ”Sätter stort värde på 
gemenskap, vänner och familj.” samt att de ”Följer det minsta motståndets lag.” 
(Nilsson, 2009). 
 
I en debattartikel i Svenska dagbladet talar Anders Parment om de omfattande 
förändringar inom arbetslivet som åttiotalisternas intåg i samhället kommer medföra. 
Han skriver bland annat: ”Lojaliteten sjunker och köpmönstren blir alltmer flexibla och 
svårfångade.” Samt ”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.” (Parment, 2008). 
Parment menar också 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 självförverkligande”. 
 
Sammanfattas den bild som här ges av Generation-Y är det lätt att få uppfattningen att 
de är inriktade på att göra karriär, är rastlösa, söker ständig personlig utveckling och 
aktivt letar efter nya sociala kontakter för att komma vidare i sitt arbetsliv. Den bild som 
målas upp av åttiotalister visar en samling otåliga individer som sällan stannar mer än 
ett par år på samma arbetsplats utan istället rasar vidare till nya arbetsplatser och nästa 
pinnhål upp på karriärstegen. 
 
Tidigare forskning 
Denna bild ges även ett visst stöd av den forskning som finns på området. I en kvalitativ 
studie av chefers upplevelser av åttiotalister på deras arbetsplatser lyfte cheferna fram 
deras strävan efter att utvecklas karriärmässigt och ha frihet i planeringen av sitt arbete. 
Cheferna underströk att åttiotalisterna var mer utvecklade i sin förmåga att 
kommunicera än tidigare generationer och att de också förväntade sig en mer rak och 
tydlig kommunikation från sina överordnade. Studien visade också att cheferna 
anpassade sitt ledarskap efter de föreställningar de hade angående Generation-Y. Det 
innebar att de i många fall använde sig av en understödjande eller coachande ledarstil 
eftersom de intervjuade cheferna ansåg att det var det åttiotalisterna efterfrågade 
(Hansson & Österberg, 2010). 
 
Åttiotalisternas värderingar har också sammanställts i boken ”80-talisterna kommer”. 
Det som enligt bokens författare särskiljer Generation-Y från tidigare generationer är att 
de är självständiga och starkt anti-auktoritära. De ställer också krav på att arbetet skall 
vara flexibelt och vill ha ett individuellt bemötande. ”Morgondagens vuxna är rastlösa 
och rörliga och har en stark tilltro till sin egen förmåga.  Så fort de blir uttråkade drar de 
vidare till nästa ställe”. Åttiotalister sägs också ”ogilla kollektiva lösningar och 
förmodat absoluta sanningar” (Fürth, Holmberg, Larsson, Raaterova, 2002).  
 
Samtidigt finns en mängd studier som visar på de negativa sidorna av korta eller 
temporära anställningar. Den anställningsotrygghet som en kort eller temporär 
anställning innebär och Generation-Y ofta sägs föredra, har sagts ge upphov till lägre 
lojalitet till arbetsgivare, sämre arbetsprestation och svårigheter i att finna sig i den 
sociala samvaron på arbetsplatsen (De Cuyper et al., 2007).   
 
Temporära anställningar har också visats ha påverkan på individers fysiska 
välbefinnande. I en studie av en grupp personer med temporära anställningar fann man 
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en ökad prevalens av fysiska besvär som magont, huvudvärk och orkeslöshet. Det 
framkom av studien att dessa åkommor berodde på den stress och oro ett temporärt jobb 
i form av timanställning medförde (Aronsson, Dallner, Lindh, Göransson, 2005). 
 
Det arbetspsykologiska fältet innehåller också en mängd teorier för att förklara vad som 
motiverar människor i arbetslivet och vilka faktorer som kan påverka arbetsprestation 
hos anställda i en organisation. Fredrick Herzberg talade redan 1957 om hygien- och 
motivationsfaktorer som förhållanden som påverkade motivationen hos anställda. Enligt 
Herzbergs teori är hygienfaktorer grundläggande faktorer som, om de inte är uppfyllda, 
gör att den anställde är missnöjd med arbetet. Dock kan ett uppfyllande av dessa 
faktorer aldrig få den anställde att känna någon motivation utöver känslan att arbetet är 
acceptabelt. För att ytterligare öka motivationen och förbättra den anställdes inställning 
gentemot sitt arbete krävs enligt Herzberg att även motivationsfaktorerna är uppfyllda. 
Motivationsfaktorerna kan enbart uppfyllas om hygienfaktorerna redan är infriade och 
skapar då tillfredsställelse med arbetet. Skulle de inte vara uppfyllda blir resultatet att de 
anställda enbart känner att arbetet är acceptabelt. Således kan uppfyllda 
motivationsfaktorer endast påverka motivationen i en positiv riktning. Frånvaro av 
motivationsfaktorer kan alltså inte skapa missnöje så som frånvaro av hygienfaktorer 
kan göra (Furnham, 2008). 
 
Ett senare tillskott till den arbetspsykologiska forskningen är Aronssons teori angående 
begreppet ”inlåsning”. Han använder det för att beskriva hur man i det moderna 
arbetslivet ständigt behöver utveckla sina färdigheter. Det syftar till att beskriva en 
personlig känsla av att ens arbetsplats eller yrke inte är det rätta för en. Begreppet 
används för att beskriva en mindre åtråvärd situation där en person inte känner att den 
trivs på eller med sitt arbete. Det innebär också att den inlåste inte heller känner att den 
kan lämna sin oönskade situation eftersom han eller hon inte känner möjlighet att 
utvecklas och lära sig nya saker. När en person känner att den inte är på rätt arbetsplats 
eller inom rätt yrke kallas det för inlåsning. Om personen känner att den både är på fel 
arbetsplats och i fel yrke talar man om dubbelinlåsning (Aronsson, 2007). 
 
Det kan då tyckas märkligt att denna typ av kringflackande arbetsliv skulle vara något 
som i Generation-Ys ögon är något positivt och eftersträvansvärt. Det kan också verka 
underligt att denna generation skulle ha så annorlunda preferenser än tidigare 
generationer före dem. Generaliserande uttalanden om grupper som är så löst 
sammansatta som generationsgrupper är alltid problematiska. Detta särskilt eftersom det 
även vid undersökningar med signifikanta resultat är svårt att generalisera resultat från 
grupp- till individnivå (Borg, Westerlund, 2006).  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur väl den bild av Generation-Y som 
framställs i de artiklar jag presenterat stämmer överens med åsikterna hos representanter 
från denna generation. Detta ämnade jag undersöka genom en kvalitativ studie av hur 
några åttiotalister som är på väg ut i arbetslivet eller precis påbörjat sitt 
yrkesverksamma liv själva ser på anställningstrygghet och arbetsgivare, vad de 
förväntar sig av arbetslivet och vilka deras mål med att arbeta är.  
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet gjordes från personer ur min bekantskapskrets. Intervjupersonerna bestod av 
vänner, tidigare arbetskamrater och deras kollegor. Kriteriet för intervjupersonerna var 
att de skulle vara födda på 80-talet. För att få ett så diversifierat urval som möjligt 
valdes personer med olika typer av anställningar, akademisk bakgrund, kön, ålder, 
familj- och boendesituation.  Intervjupersonerna kontaktades via telefon och 
intervjuerna bokades på tider och platser som passade för dem. 
 
Urvalsgruppen bestod av sju personer. Tre män, en 24 och två 29 år gamla samt fyra 
kvinnor i åldrarna 22, 24, 26 och 29 år. Fyra av intervjupersonerna hade fasta 
anställningar, en som lastbilschaufför, en som väktare och två som statistiker. De övriga 
var studenter på Stockholms universitet. Samtliga intervjupersoner hade erfarenhet av 
temporära anställningar i form av vikariat eller timanställning inom olika branscher.  
 
Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingen gjordes mellan den 12 mars och den 25 april 2011 genom 
halvstrukturerade intervjuer med öppna svar. Längden på intervjuerna varierade mellan 
30 och 45 minuter . Två av intervjuerna genomfördes hemma hos intervjuaren, en i ett 
grupprum på ett bibliotek, två i intervjupersonernas respektive hem och en på ett café i 
centrala Stockholm. Ett café är, ur intervjusynpunkt, inte en optimal plats för en 
kvalitativ intervju. Det var dock det alternativ som var möjligt för att en av 
intervjupersonerna skulle kunna delta i studien. En annan av intervjuerna, som utfördes 
i intervjupersonens hem, blev avbruten vid två tillfällen eftersom dennes treårige son 
krävde uppmärksamhet. Avbrotten var dock endast på några minuter vardera och 
bedöms inte ha påverkat intervjun på ett negativt sätt. Bortsett från dessa två intervjuer 
utfördes de övriga i avskildhet. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och 
transkriberades. Inför varje intervju informerades även intervjupersonen om de 
forskningsetiska principerna och vad dessa hade för konsekvenser för personen som 
deltog. I transkriberingen av intervjuerna har således namn på personer och företag som 
kunnat bidra till att identifiera intervjupersonen strukits.  
 
Jag som har genomfört studien läser PAO-programmet på Stockholms universitet. Inom 
detta program har jag under tidigare kurser genomfört kvalitativa intervjuer vid några 
tillfällen. Jag har således viss övning i att hålla sådana intervjuer. Jag har dock svårt att 
på egen hand bedöma min egen skicklighetsnivå i detta moment och jag nöjer mig 
därför med att konstatera att jag har genomfört kvalitativa intervjuer under två tidigare 
kurser.  
 
Metodologiska ställningstaganden 
Att ställa frågor kring boende kan synas märkligt vid en studie av individers inställning 
till deras arbetsliv. Anledningen till att jag valt att ta med denna fråga är att boendet 
tydliggör vilken situation individen befinner sig i och vilka utgifter denna kan tänkas ha. 
Ett permanent boende i form av en bostadsrätt kräver oftast en säkrare inkomst än vad 
hyreslägenheter gör. Det kan därför inverka på individens inställning i att denne 
värdesätter anställningstrygghet högre än individer som inte har lika fasta 
boendeförhållanden.  
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Strukturering 
Intervjuguiden (se bilaga) var baserad på tre teman: Tidigare erfarenheter av temporärt 
arbete, personlig inställning till arbete och förväntningar på arbetslivet. Under varje 
tema listades sedan frågor och eventuella följdfrågor på dessa. Eftersom studien är 
baserad på halvstrukturerade intervjuer har följdfrågor som inte stått med i 
intervjuguiden också förekommit.  
 
Analys 
Analysen av datamaterialet gjordes genom induktiv tematisk analys. De transkriberade 
intervjuerna lästes igenom och gemensamma punkter markerades i olika färger utefter 
hur de gick att relatera till svar andra intervjupersoner givit.  
Dessa gemensamma punkter sammanställdes till olika teman som sedan har utgjort 
utgångspunkter vid resultatredovisningen. Analysen har enbart gjorts av mig som utfört 
studien och i enlighet med de instruktioner som står att finna i kurslitteraturen 
(Langemar, 2008). 

Resultat 
 
Analysen av det insamlade intervjumaterialet resulterade i totalt sju teman: ambivalens 
till karriär, personlig utveckling, sociala kontakter, inställning till anställningstrygghet, 
inställning till arbete på obekväm arbetstid, individualism samt generell inställning till 
arbete.  
 
Inställning till karriär 
Samtliga intervjupersoner utom en sade sig inte vara intresserade av att göra karriär. Det 
rådde en viss koncensus kring att karriär var att nå högre positioner inom ett företag 
men uppfattningen om hur man tog sig dit skiljde mellan intervjupersonerna. Många 
hade svårt att identifiera sig i rollen som karriärsinriktad, ”Jag ser mig inte som en 
karriärmänniska alls… Jag har aldrig tänkt på det sättet riktigt…” en annan 
intervjuperson utryckte det som ”det finns en girighet i karriärslystnad… Du vill gärna 
trampa på folk för att ta sig dit och jag är väl lite för mycket medmänniska för att orka 
med en sådan grej.”  
 
Många av de intervjuade kände således en ovilja mot ”att göra karriär” som de kopplade 
till girighet och hänsynslöshet. Samtidigt sade samtliga att de absolut kunde tänka sig 
att bli befordrade eller få ett större ansvar på arbetsplatsen om det skulle medföra att de 
fick mer intressanta arbetsuppgifter.  
 

”Gör jag något som är bra och roligt och om jag då kan hjälpa andra genom att ta 
en högre position att… Bli bättre eller sköta det jobb man har bättre… Om det då 
krävs ett hack uppåt så hade jag nog inte tyckt att det var fel heller, men jag har 
inga mål uppsatta.” 

 
En av intervjupersonerna sade sig ha ett uppsatt mål att klättra uppåt i hierarkin på ett 
företag. ”Jag har ett mål, det är att inom fem till sju år arbeta som personalchef, 
antingen för ett medelstort företag alternativt sitta som specialist på inom ett ännu större 
företag”. Även denna intervjuperson var dock noga med att påpeka att det inte handlade 
om att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att det handlade om hans personliga 
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utveckling. ”Det blir ju en följdreaktion av att ju större ansvar du har desto mer pengar 
eller desto högre lön får du ju. Men enbart för lönens skull, nej.” 
 
Flera av intervjupersonerna påpekade också att de redan hade gjort karriär i den 
meningen att de hade fått ett större ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter på sin 
arbetsplats. En av intervjupersonerna sade sig inte vara intresserad av att göra karriär 
men planerade att inte vara kvar på sin nuvarande arbetsplats särskilt länge utan byta till 
en annan arbetsgivare där hon skulle få högre lön.  

 
”Det är i alla fall så som jag ser att mina möjligheter skulle vara… Men det är ju 
lite min, jag har inte tänkt att jag ska vara på XXX hela livet liksom, att jag ens 
behöver vara där så jätte, jättelänge… man får väl se vad som dyker upp… På 
andra ställen och så…”  

 
Intervjupersonen ansåg dock inte att det rörde sig om en karriärsutveckling eftersom 
intervjupersonens titel och arbetsuppgifter antagligen skulle vara de samma som på 
hennes nuvarande jobb. 
 
Många av intervjupersonernas hade svårt att definiera hur själva karriärsprocessen gick 
till. Några ansåg att det handlade om ett livsval, att karriär var något man bestämde sig 
för och gjorde på bekostnad av familj och andra intressen: ”Gör man karriär så är det 
som att. Nu ska jag göra karriär! (…) - Ja, det är något man bestämmer sig för, exakt. 
Som att du väljer bort andra saker för att göra en karriär.” En annan intervjuperson 
ansåg sig redan ha gjort ett hopp i karriären i och med att hon, till skillnad från sina 
föräldrar, hade en akademisk utbildning och ett akademiskt yrke. ”Jag kommer från en 
arbetarbakgrund liksom så att, i den aspekten har jag redan gjort en karriär om man 
jämför med min mamma som jobbar på dagis liksom.”  
 
Även om ingen av intervjupersonerna helt kunde förklara hur själva processen att göra 
karriär gick till utryckte de dock en viss samstämmighet kring att det innebar hårt 
arbete. Att en person måste arbeta mycket och länge för visa att han eller hon är duktig 
på det den gör. Belöningen för det hårda arbetet blev att personen fick en hierarkiskt 
högre position, antingen inom företaget eller genom att hoppa till en ny tjänst på ett 
annat företag. En intervjuperson skiljde sig ifrån de övriga i det att denne ansåg att det 
handlade om att inte sätta sig på tvären på arbetsplatsen: ”… att man gör vad man blir 
tillsagd utan att konstra liksom, utan att göra mycket väsen av sig utan bara producera.” 
 
Ett annat sätt att ta sig vidare i karriären var att utnyttja sitt nätverk av kontakter. Ett 
brett kontaktnät var enligt flera ett bra sätt att få tillgång till nya jobb. ”-… så kan jag ju 
å andra sidan använda mig av de här yrkesnätverken, eller vad man ska kalla dem för, 
som en språngbräda om jag vill vidare i yrkeslivet.” 
 
Personlig utveckling  
Samtliga intervjupersoner prioriterade ett arbete där de kände att de utvecklades och 
lärde sig nya saker framför ett som enbart innebar hög lön. Detta gällde oberoende av 
vilken typ av arbete eller utbildning intervjupersonen hade. Som exempel på personlig 
utveckling nämnde en av dem att hon genom jobbet hade press på sig att hålla 
presentationer eller möten som hon annars kanske inte skulle vågat göra. 
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”Mycket handlar det också om, liksom lite att möta rädslor och sådant där… Det 
förekommer en del dragningar för viktiga personer, typ ministrar och sådant. Och 
också lite mediakontakter och sådana saker… Och det är också utvecklande att 
liksom, okej men nu måste jag göra det här och sen bara göra det. Och sen känna 
att man gjorde ganska bra ifrån sig fast det var jätteläskigt.”  

 
En annan av intervjupersonerna var för tillfället nöjd med sitt arbete eftersom hon kände 
att hon lärde sig mycket av det och utvecklades i sin yrkesroll. Samtidigt uttryckte hon 
en föraning om att hennes jobb i framtiden skulle komma att bli repetitivt och 
hämmande för hennes utveckling och att hon därför skulle se sig tvingad att söka sig 
vidare till en annan arbetsgivare: ”… man har jobbat med samma statistikprodukt i flera 
år och gör samma sak återkommande varje år, och man inte känner att man lär sig så 
mycket längre. Det är väl då jag skulle börja titta efter ett annat jobb…” 
 
Även den intervjuperson som inte kände att hans nuvarande arbete var särskilt 
utvecklande på ett intellektuellt plan betonade ändå att han trots allt utvecklades på en 
rent praktisk nivå. Han var tydlig med att berätta att han genom sitt jobb blev en bättre 
bilförare och hela tiden fick bättre lokalkännedom. ”Jag lär mig en jäkla massa gator 
och hur saker förhåller sig till varandra och så antar jag att jag kör bättre bil av det 
också.” Den personliga utvecklingen behövde således inte ses som att individen 
utvecklades intellektuellt utan kunde också ses som en önskan att hela tiden förfina sina 
färdigheter inom sitt yrke. 
 
Enligt intervjupersonerna bottnade denna önskan om att utvecklas i arbetet i att de hela 
tiden ville känna att de kom vidare i sitt arbetsliv. ”Det gör ju att man orkar vidare”. Att 
inte känna att de utvecklades skulle få nästan samtliga av intervjupersonerna att byta 
jobb. En av intervjupersonerna sade att känslan av att utvecklas var viktigt eftersom 
arbetet var en stor och viktig del av livet och att det inte var värt att ha ett jobb bara för 
pengarnas skull. ”Annars skulle jag känna att jag stod still. Och vad ger det här mig, 
typ?” Denna åsikt återkom hos flera av de intervjuade, en utryckte sig på följande sätt 
på frågan om varför det var viktigt att utvecklas: ”För annars skulle det inte kännas som 
om jag kom någonstans i livet. Man bara står still…”  
 
Sociala kontakter 
Samtliga intervjupersoner ansåg att det var mycket viktigt att såväl en medarbetare som 
en chef fungerade socialt på en arbetsplats. Samvaron på arbetsplatsen var viktig inte 
bara för att det gav god trivsel utan också för att det underlättade samarbetet och 
effektiviserade verksamheten. En av intervjupersonerna uttryckte det på följande sätt:  
 
”Dels att det är roligt att ha någon att umgås med men också att det är bra för det man 
gör på jobbet. För man har någon som man är bekväm med så är man inte rädd för att be 
om hjälp och sådana saker.” 
 
De flesta ville dock göra en åtskillnad mellan privata kontakter och kontakter som de 
hade genom jobbet. Ingen sade sig ha behov av att umgås med sina arbetskamrater på 
fritiden utan såg snarare de sociala kontakterna på arbetet som möjliga vägar till nya 
jobb eller som källor till ny kunskap och personlig utveckling. ”Man träffar ju 
fruktansvärt mycket folk och varenda person man träffar lär man sig något av”. Samma 
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person sade även lite senare i intervjun: ”Sociala kontakter under arbetstid är jätteviktigt 
för då får du ju stimulans i arbetet. Att knyta dem utanför arbetet det är mindre viktigt 
för där har man ändå oftast en hop vänner som man ändå knappt hinner träffa…”  
 
De kontakter som knöts genom arbetet sågs alltså inte så mycket som vänrelationer utan 
mer som professionella kontakter. Dessa skapade möjligheter till att bygga ett 
kontaktnätverk som kunde användas till personlig utveckling inom sin yrkesroll eller till 
nya jobb i kontakternas organisationer. En av intervjupersonerna sade såhär:  

 
”För det första har jag ju ett väldigt stort utbyte om det är… kanske kollegor eller 
människor som arbetar i liknande organisationer som har väldigt mycket kunskap 
som jag inte besitter. Kan jag få använda mig av dem för att tillförskaffa mig ny 
kunskap. Och å andra sidan så kan jag ju även använda mig av de här 
yrkesnätverken som en språngbräda om jag vill vidare i yrkeslivet.” 

 
Även om de sociala kontakterna på arbetet var viktiga för den rent professionella 
karriären fanns det också positiva sidor med arbetskamrater på ett rent personligt plan. 
En av intervjupersonerna utryckte inget eget intresse för att knyta kontakter på den 
arbetsplats han var på för tillfället. Han kunde dock se att den sociala samvaron på 
arbetsplatsen var viktig för andra personer som jobbade där och uteslöt inte att det 
kunde bli viktigare för honom i framtiden på någon annan arbetsplats. 
”lastbilsbranschen drar till sig rätt mycket konstiga människor och, nu nedvärderar jag 
dem, men de hittar ju en social kontakt och något gemensamt att prata om och jag tror 
att det utvecklar dem jävligt mycket bara att hitta något gemensamt att prata om…” 
 
Vikten av det sociala på arbetsplatsen tog sig även utryck i hur intervjupersonerna 
önskade att en chef skulle vara. Det som främst efterfrågades hos en chef var förmågan 
att kunna bemöta människor på ett trevligt sätt. Många önskade sig en närvarande chef 
som var insatt och aktiv i deras arbete och som kunde ge feedback. De lade även stor 
vikt vid att chefen skulle vara positiv och sprida god stämning bland sina medarbetare. 
”Det låter fånigt men det är jätteviktigt att en chef är glad och trevlig och skapar en god 
stämning. Och har en ganska tillåtande attityd och försöker främja att det är högt till tak 
i diskussionerna och så…”  
 
Många av intervjupersonerna belyste alltså chefens sociala roll på arbetsplatsen. Flera 
uttryckte även en vilja att ha en kollegial stämning gentemot sin närmaste chef. De såg 
inget behov av att ha en chef som lade sig i utförandet av deras arbetsuppgifter och 
kontrollerade deras arbete utan ville snarare ha en mer kollegial hållning gentemot 
honom eller henne. ”Ja för man kommer ju aldrig glömma bort vem som är chef liksom. 
Men att man ändå kan mötas och ja, ha vettiga samtal som kanske inte bara rör jobbet 
utan att man kan ha lite andra trevliga samtal också.” Denna önskan om att känna att de 
stod på samma nivå som chefen skulle kunna visa på en önskan om social samvaro på 
arbetsplatsen som inte var begränsad av hierarkier eller yrkestitlar.  
 
 
Inställning till anställningstrygghet  
Några av intervjupersonerna skulle hellre välja ett fast jobb som de tyckte var tråkigt 
framför en vikariatstjänst på ett roligt jobb.  
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De motiverade sin ståndpunkt med att det var viktigare för dem att veta att de kunde 
betala hyra och andra utgifter än att ha ett jobb de tyckte var roligt. En av dem utryckte 
sig på följande sätt ”… för jag är extremt stressad över att inte veta hur det… Ja, 
ekonomisk trygghet helt enkelt” Intervjupersonen hade arbetat på en 
vikariatsanställning på sitt nuvarande jobb innan det blev omvandlat till en fast tjänst 
och utryckte en ovilja till att ta en temporär anställning igen.  
 

”Jag har verkligen hela tiden känt mig pressad av det och liksom, alltid visat 
framfötterna och liksom jobbat över och verkligen visat mig så duktig som det 
bara går för att jag liksom. För det känns som om alltihopa bara är en enda stor 
prövoperiod. Som en jättelång audition för jobbet…”  

 
En annan intervjuperson som också hellre skulle tagit ett fast jobb framför en 
vikariatstjänst hade tidigare erfarenheter som timanställd i en matbutik. Han kände att 
den anställningsformen passade bra för honom just då eftersom han bodde hemma hos 
sina föräldrar och inte planerade att arbeta i butiken längre än över sommaren. I 
framtida yrken såg han dock hellre att han hade anställningstrygghet framför ett jobb 
som han tyckte var roligt. ”För hyran måste betalas, mat måste köpas.  
Man måste ha pengar och ett fast jobb med en fast lön.” Han antog att en osäker 
anställningsform skulle få honom att arbeta mera och att det skulle gå ut över hans 
fritid. ”Är man inte fast anställd så vill man väl jobba så mycket som möjligt för att 
tjäna, och klara sig bra på de här pengarna man kan få som möjligt. Och då kommer ju 
fritiden i kläm istället. Och det vill jag inte.” 
 
De övriga intervjupersonerna hade också erfarenhet av temporära anställningar i olika 
former. De var dock mer positivt inställda eftersom de såg en temporär anställning som 
en väg till att få fast anställning.  
 

”Är det ett roligt jobb är väl kanske chanserna större att jag gör ett riktigt bra jobb 
och att de därför kanske vill ha mig kvar. Det är väl lite så det har varit nu på 
(nuvarande arbete) och det är väl det som speglar mitt val i den frågan…” 

 
Denna bild styrktes av en annan av intervjupersonerna som också fick sitt nuvarande 
jobb efter att först ha varit anställd på vikariat. ”Så att då väljer jag ett roligt jobb och 
lite mindre säkerhet. För ofta så gör man ett bra jobb så öppnar det dörrar. För en 
heltidsanställning eller liknande.” 
 
Många av de intervjupersoner som föredrog ett roligt vikariat betonade dock att deras 
inställning var beroende av situationen. En resonerade att det är nu när hon var ung som 
hon hade möjlighet att ta de roliga jobben eftersom hon inte hade några förpliktelser i 
form av lån eller barn som krävde försörjning.  
 

”Jag har råd att, jag har inga lån, jag har inga barn, jag har inga amorteringar och 
så vidare, då är det ju lättare för mig att ta. Sen så kanske man skulle vara i en helt 
annan situation om jag hade barn och lån på hus och så vidare. Då kanske man 
måste ta det tråkiga, fasta jobbet.” 
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Den intervjuperson som faktiskt hade hus och barn framhöll att hon i hennes nuvarande 
situation antagligen hade tagit ett roligt, temporärt jobb framför ett fast men tråkigt 
sådant. Hon betonade dock att det berodde på hur situationen såg ut på arbetsmarknaden 
just då och hur hon bedömde sina chanser att få ett annat jobb. ”Om jag tänker tillbaka 
på hur det var hösten 2009 när jag var arbetslös om jag hade fått den här valmöjligheten 
då. Då hade jag nog tagit det tristare jobbet.”  
 
Arbete på obekväm arbetstid 
Inställningen till arbete på obekväm arbetstid skiljde sig åt mellan intervjupersonerna, 
framförallt mellan dem som hade jobbat på obekväm arbetstid själva och de som inte 
hade gjort det. De som tidigare hade haft arbeten som innebar obekväm arbetstid såg det 
som en vanesak och tyckte inte att det var ett problem. En intervjuperson som jobbat 
både på kontors- och butikstider såg det som en fördel att jobba på butikstider. ”Du är 
inte så låst. När jag jobbade åtta till fem på vardagarna då var man dödstrött på kvällen 
du orkade inte göra någonting efteråt för du måste ju ändå gå upp dagen efter och så 
vidare.”  
 
Denna uppfattning delades av en annan intervjuperson som i sitt arbete som väktare i 
princip enbart jobbat på obekväma arbetstider. ”Det är något man tar sig in i och sen kör 
man på” Han underströk dock att han nu vant sig vid att arbeta på kontorstid och därför 
inte ville gå tillbaka till sina gamla arbetstider.  
 

”Jag har jobbat med det i cirka sju år och jag har aldrig haft något problem med 
det tidigare. Tyckte faktiskt det var ganska skönt ibland. Men nu har jag ju fått en 
annan vana så nu vill jag inte tillbaka dit.” 

 
En annan intervjuperson hade jobbat heltid i en butik tidigare och var van vid att jobba 
på kvällar och helger. Hon tyckte inte att det var jobbigt men kunde se att det skulle bli 
problematiskt för henne at gå tillbaka till sådana arbetstider nu. ”Jag skulle väl inte ha 
så mycket problem med det nu om det inte var så att jag hade barn och måste hämta på 
dagis och så.” 
 
Även under detta tema var intervjupersonerna dock noga med att påpeka att deras 
inställning var styrd av den situation de befann sig i. För många passade det att jobba på 
helger för att de gick i skolan på vardagarna. Obekväma arbetstider kunde också vara 
acceptabelt så länge det gavs skälig ersättning för det och var avtalat i förväg.  
 
”Det är sådant som jag har sagt ja till när jag skrivit på pappret och på så sätt tycker jag 
att det är ok. Och får jag en skälig ersättning för att jag är hemifrån eller arbetar på 
obekväm arbetstid… så är det ju helt ok. Så länge det fungerar med övriga privatlivet.” 
 
Några av intervjupersonerna sade sig ovilliga att arbeta på obekväm arbetstid men 
betonade att det kunde vara värt det om det var inom ett yrke de verkligen var 
intresserade av.  
 

”… nu funkar det väldigt bra för mig eftersom jag pluggar så är det inte så 
obekvämt egentligen men helst om jag ska jobba heltid sen så vill jag inte göra 
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det… Om jag skulle jobba inom musik så är det säkert hela tiden obekväm 
arbetstid men då är det ju värt det.”   

 
Individualism 
Hos flera av intervjupersonerna fanns en stark önskan att känna att de kunde styra över 
sin arbetstid, antingen genom såkallad flextid eller genom möjlighet att kunna jobba 
hemifrån. Ett jobb med flexibel arbetstid skulle göra att de bättre kunde planera sitt liv 
och få mer tid över för sitt privata liv. ”Du kan se till att du jobbar över några timmar på 
måndagen för att kanske göra något kul med, om man har barn, med barnen eller med 
sin flickvän eller något event som man vill gå.” 
 
En av intervjupersonerna påpekade också att möjligheten till att ha flexibla arbetstider 
och att kunna jobba hemifrån kunde utgöra skillnaden mellan att kunna arbeta heltid 
eller deltid som ensamstående förälder.  
 

”Om man skulle svara ensamstående förälder så kanske man inte vill ha sina barn 
på dagis sådär typ, nio och en halv timme så då kanske man typ, jobbar lite på 
dagen och sen går och hämtar barnen och sen jobbar typ på kvällen när de har 
somnat så…” 

 
Flextiden var inte bara viktig för att det underlättade planeringen av vardagen utan 
också för att det visade att arbetsgivaren hade förtroende för sina anställda. ”Jag tycker 
att det är viktigt för att det visar på ett förtroende från arbetsgivaren att man visar att 
man litar på att man gör det man ska liksom.” Att känna att de hade förtroende på sin 
arbetsplats och från sin chef var också något som de flesta av intervjupersonerna ansåg 
var viktigt för att känna att de trivdes. ”Ja men just att man har egen kontroll över det 
man gör och inte är styrd av någon annan hela tiden.”  
 
Även om samtliga intervjupersoner såg att det fanns fördelar med flextid var det inte 
alla som kände att det passade just dem. ”… det är faktiskt en sak jag saknar. Det hade 
varit jätteskönt men tyvärr så skulle jag nog inte ha karaktären för att klara av det.” 
Denna osäkerhet kring den egna förmågan återfanns hos en annan av 
intervjupersonerna. Han ansåg att det inte var viktigt för honom eftersom han snarare 
planerade sitt liv efter arbetet och inte tvärtom.  
 

”Jag tror att jag behöver mer såhär, just nu i alla fall, uppställda arbetstider (…) 
jag har planerat livet efter jobbet istället för tvärtom och måste jag verkligen göra 
något på en onsdag, verkligen måste. Då har jag ju möjligheten att kunna komma 
tidigare till jobbet och sen ta längre lunch och hinna med det här på 
lunchrasten…”  

 
En individualistisk syn på arbetslivet gick också att skönja i intervjupersonernas tankar 
kring lojalitet gentemot sin arbetsgivare på arbetsmarknaden. De flesta ansåg inte att de 
hade några förpliktelser eller krav på sig att stanna på sitt nuvarande arbete. Att en 
arbetsgivare satsade resurser som tid, förtroende eller utbildning på sina anställda var 
snarare en förutsättning än ett argument för att intervjupersonerna skulle känna att de 
ville stanna hos honom eller henne:  
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”at the end of the day så tänker chefen mest på företaget och sig själv, och det har 
man ju lärt sig också att man måste tänka på sig själv lika mycket. För det är 
ingen annan än du som kommer tänka på hur du själv har det egentligen.” 

 
En annan av intervjupersonerna såg skillnader mellan sin egen generation och tidigare 
generationer i inställningen till sin arbetsgivare. Han ansåg att åttiotalister var mer 
lättrörliga på arbetsmarknaden och inte var lika benägna att stanna kvar på en 
arbetsplats som sina föräldrar: 
”Våra föräldrar är ju den generationen. Man började arbetet och pensionerade sig där 
men vi är ju lite mer flexibla, vi känner inte…, vi känner att vi vågar ta nästa steg.”  
 
Alla delade dock inte den här uppfattningen. En av intervjupersonerna skiljde sig från 
de övriga i det att han kände att han skulle vara tvungen att betala tillbaka de 
investeringar som hans arbetsgivare hade gjort innan han eventuellt bytte jobb. Han 
hade flera kollegor som genom arbetet utbildat sig och fått utökad behörighet på sitt 
körkort betalt av arbetsgivaren:  
 

” … hade jag velat det och fått det så hade jag nog känt att jag hade varit tvungen 
att vara kvar. För det kostar ju en del och att i alla fall tjäna in den kostnaden mot 
vad de lagt ut för mig liksom.  

 
Svårigheten med att lämna en arbetsgivare belystes också av en annan av 
intervjupersonerna som jämförde sitt senaste uppbrott från sin arbetsgivare med att 
avsluta ett förhållande. ”Så det kändes ändå när jag satt där och skulle säga upp mig 
som att fan, nu ska jag göra slut med någon. Det var jättejobbigt…” Uppsägningen var 
jobbig eftersom hon kände att hon svek arbetsgivaren därför att hon inte arbetat där 
särskilt länge och arbetsgivaren nu var tvungen att lära upp en ny ersättare.  
 
Inställning till arbete 
Samtliga intervjupersoner var överens om att det minsta en chef kunde kräva av en 
anställd var att han eller hon utförde sina arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt. 
De ansåg också att det var viktigt att de som anställda inte heller ifrågasatte sina 
arbetsuppgifter eller spred dålig stämning på arbetsplatsen.  
 

”… när man är på jobbet att man visar att man ska försöka göra sitt allra bästa och 
att man återigen då respekterar… visar att man har ömsesidig respekt, både med 
sin chef men också med sina arbetskamrater och att man försöker jobba för en 
positiv arbetsmiljö”.  

 
Utöver dessa minimikrav tyckte en av intervjupersonerna att en anställd skulle visa 
engagemang i frågor som rörde arbetet och försökte komma med förbättringar och 
förslag på lösningar på problem som kunde dyka upp på arbetsplatsen. ”Ja, förutom att 
du gör det du ska, att du kanske, det beror väl lite på vad det är för slags jobb du har, att 
du kommer med idéer och att du försöker vara lite nytänkande…”.  
 
Ingen kände heller att arbetsgivaren kunde kräva att de skulle vara nåbara efter 
arbetstid. ”Rent generellt skulle jag säga blankt nej till att svara på ett samtal som ringer 
efter klockan tio en vardagkväll. Det finns ingen anledning för det skulle likväl kunnat 
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vänta till dagen efter”. De flesta sade dock att de antagligen skulle svara om deras chef 
ringde på kvällen och att det ibland kunde vara befogat vid särskilda händelser. ”Sen 
skulle jag ändå svara på kvällen nu om min chef ringde… Men det beror nog på att jag 
gillar min chef också.” 
 
Flera tyckte också att det var viktigt att skilja mellan arbetstid och fritid och såg en fara 
i att blanda ihop dessa. ”Jobbar jag mellan åtta och fem, då jobbar jag mellan åtta och 
fem. Jag tycker inte att de kan komma och ställa krav på mig efter arbetstid när jag inte 
får betalt.” Motiveringen till varför det var farligt att blanda ihop arbete och fritid var 
framförallt att det gjorde det svårare att koppla av när de kom hem från jobbet.  
 
En intervjuperson kände även att det var svårt att säga var gränsen mellan arbete och 
fritid gick. ”det finns ju en flytande gräns. När det kommer in så att man arbetar alldeles 
för mycket hemifrån så suddas ju gränsen ut totalt.” Flera nämnde att det fanns en stor 
risk att bli utbränd om en person inte klarade av att skilja på arbetslivet och det privata 
livet.”…man ska skilja på fritid och arbete. Annars blir det den här klassiska 
folksjukdomen utbrändhet om du ska bli nådd dygnet runt.”  
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur väl den bild av Generation-Y som visas i 
de presenterade artiklarna går att applicera på ett antal representanter från denna 
generation. Av resultatet framkom att vissa teman överensstämde med denna bild 
medan andra inte gjorde det. 
 
Resultat som motsäger bilden  
De teman som framkom under analysen av intervjumaterialet som inte stämde överens 
med bilden som media gav var för det första beskrivningen av Generation-Y som 
karriärsinriktad. Ytterst få av de intervjuade sade sig, när de blev tillfrågade, vara 
intresserade av att göra karriär. Istället sågs det närmast som något negativt att vara 
karriärsinriktad. Att göra karriär var enligt flera av intervjupersonerna ett tecken på 
girighet och hänsynslöshet och inte något som de kunde identifiera sig med.  
 
Oviljan mot att framställa sig som karriärsinriktad var särskilt intressant i ljuset av 
intervjupersonernas önskan om personlig utveckling i arbetet. Samtidigt som de 
intervjuade inte sade sig vilja göra karriär kunde de flesta tänka sig att ta en högre eller 
mer kvalificerad position i sitt arbete om det gjorde att deras arbetsuppgifter blev mer 
intressanta eller om de kände att det utvecklade dem mer. Att göra karriär eller avancera 
inom sitt yrke som en följdreaktion av att de hade utvecklat sina personliga färdigheter 
sågs alltså som betydligt mer positivt och eftersträvansvärt än att göra karriär för att nå 
ett uppsatt mål om att avancera.  
 
Att individer försöker påverka det intryck de gör på andra kallas för ”impression 
management” och ”self presentation”. Begreppen ämnar förklara vår strävan efter att 
försöka presentera en positiv bild av oss själva, både inför andra och inför oss själva 
(Myers, 2008). Denna strävan efter att presentera en positiv bild av sig själv kan då ha 
inneburit att intervjupersonerna inte ville att intervjuaren skulle uppfatta dem som 
karriärsinriktade eftersom det i intervjupersonens ögon inte var något positivt.  
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Det kan också vara så att intervjupersonen inte ansåg att han eller hon var 
karriärsinriktad. Eftersom han eller hon helt enkelt inte tyckte det var viktigt. Men 
eftersom samtliga sade sig villiga att ta ett mer kvalificerat jobb för att få mer 
intressanta arbetsuppgifter skulle det då också kunna innebära att intervjupersonerna 
skiljde på rent karriärmässigt avancemang och personlig utveckling. 
 
Att göra åtskillnad på personlig utveckling och karriär skulle därför kunna vara något 
som skiljer Generation Y från tidigare generationer. Det skulle möjligtvis kunna bero på 
den ökning av högkvalificerade tjänstemannayrken som enligt Aronson skett på 
arbetsmarknaden under 70 och 80-talen (Allvin et al., 2007). Denna ökning torde ha 
hårdnat konkurrensen kring möjligheterna att avancera inom företagen samtidigt som 
den gjort det viktigare för de anställda tjänstemännen att utveckla sin kompetens för att 
stå sig i konkurrensen med sina kollegor. För att kunna avancera i sitt yrke i en allt 
hårdare konkurrens krävs det möjligen en mer hårdför och rättfram taktik än vad en del 
anser vara socialt acceptabelt. Att då istället bygga sin karriär på sin talang eller sina 
kunskaper är något som de intervjuade lättare kan anknyta till och blir därför ett 
föredöme att eftersträva.  
 
Det andra temat som avvek från den bild som presenterats av de valda tidningsartiklarna 
var intervjupersonernas inställning till arbetstid och vilka krav deras arbetsgivare kunde 
ställa på dem. En återkommande åsikt bland de intervjuade var att de inte såg meningen 
med att deras chef skulle kunna nå dem efter arbetstid eftersom de ändå inte skulle 
kunna åtgärda ett eventuellt problem förrän på jobbet nästkommande dag. Detta skiljde 
sig från bilden att åttiotalister är i färd med att sudda ut gränsen mellan arbete och fritid 
som förmedlades i media. Flera av intervjupersonerna förklarade visserligen att de 
kunde tänka sig att svara på arbetsrelaterade telefonsamtal och svara på e-post efter 
arbetstid. Samtidigt sade de också att de vill göra en klar åtskillnad mellan vad som 
utgjorde arbetstid och vad som var fritid. Flera nämner en fara för att bli utbränd som 
anledning till att förhindra att det privata och arbetet går in i varandra. Det flexibla 
arbetslivet, med möjlighet till flextid och att kunna jobba hemifrån var något som de 
flesta av intervjupersonerna trots detta såg som åtråvärt. Det var dock bara positivt så 
länge de intervjuade kände att de kunde göra just denna åtskillnad.  
 
Intervjupersonernas svar kring denna fråga avviker således ganska kraftigt från den bild 
som framställts i media. Flera säger sig visserligen vara villiga att svara på 
arbetsrelaterade telefonsamtal eller e-post efter arbetstid. Detta skulle möjligtvis kunna 
tala för att de faktiskt hade andra preferenser angående arbete utanför arbetstid. Det kan 
dock anses lika troligt att denna inställning kommer av att det nu, till skillnad från 
tidigare är möjligt att komma åt sitt arbete hemifrån. En eventuell förändring av 
arbetsvanor som skulle skilja åttiotalister från tidigare generationer skulle då inte bero 
på att de har en annan dygnsrytm eller föredrar andra arbetstider än tidigare. Det skulle 
istället kunna ses som en anpassning till den nya tekniken och inte en förändring av 
inställning. 
 
Det tredje som avvek från medias bild var att åttiotalister följer ”det minsta motståndets 
lag”. Det har av de intervjuades svar inte gått att hitta något som skulle peka på att de 
skulle basera sina val utifrån vilket alternativ som var lättast. Att följa ”det minsta 
motståndets lag” skulle i sådana fall inneburit att åttiotalister skulle undvika att söka 
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personlig utveckling i sina arbeten eftersom utveckling per automatik kräver en 
ansträngning eller ett engagemang från individen. Att utvecklas i sitt arbete innebar 
enligt flera av intervjupersonerna att de gick kurser eller tvingades göra saker de annars 
var rädda för. Ett sådant beteende är svårt att applicera på någon som ständigt söker 
efter den lösning som ger minst motstånd.  
 
Resultat som bekräftar bilden 
Det går dock att konstatera att intervjupersonernas svar på många områden stämmer väl 
överens med den bild som ges i media. De åttiotalister som intervjuats i denna studie 
visade sig till exempel ha ett uttalat individualistiskt synsätt. Det var extra tydligt i 
intervjupersonernas framställning av den egna positionen på arbetsmarknaden. Flera av 
dem sade att de var väl medvetna om att arbetsgivaren stod sig själv och företaget 
närmast och att de var tvungna att hävda sig själva och sina behov gentemot denne på 
egen hand. 
 
Många av de intervjuade uttryckte en önskan om att själva kunna påverka sina 
arbetstider. Detta eftersom de då på ett bättre sätt kunde planera sitt liv och anpassa sitt 
arbete efter vad de ville göra på sin fritid. Precis så som antyddes av Fürth et al, (2002) 
går här att skönja ett skifte i inställning gentemot arbetet som utskiljer Generation-Ys 
inställning från en mer traditionell syn. Flera av de åttiotalister som intervjuats i denna 
studie ville ha ett individuellt bemötande på sitt arbete. De ville inte behöva anpassa sig 
efter vilka tider de övriga på arbetet var på arbetsplatsen utan ville själva styra över var 
och när de arbetade. Detta skiljer sig från tidigare generationer vars förutsättning har 
varit att det är arbetet som styr när och var en anställd arbetar. 
 
De intervjuades individualism synliggjordes också i deras inställning till personlig 
utveckling på sin arbetsplats. Ett återkommande svar bland intervjupersonerna var att de 
skulle byta jobb om de kände att de inte utvecklades där längre. En av 
intervjupersonerna menade att en arbetsgivare som satsade resurser som tid, förtroende 
eller utbildning på sina anställda snarast var en förutsättning än ett argument för att hon 
skulle stanna kvar hos honom eller henne. 
 
Det kan visserligen diskuteras huruvida denna inställning är specifik just för 
åttiotalisterna eller om den gäller för arbetstagare generellt. Ser man till Herzbergs 
tvåfaktorteori är dessa önskningar grundläggande motivationsfaktorer för en anställd 
och således inget som skulle vara specifikt för just Generation-Y. Herzbergs teori, som 
är baserad på Maslows tankar kring en behovspyramid, särskiljer mellan 
motivationsfaktorer och hygienfaktorer som grundläggande element för en anställds 
motivation. Exempel på motivationsfaktorer är bland annat erkännande av det arbete 
denne utfört från chefer och kollegor samt karriärmöjligheter. Exempel på 
hygienfaktorer är bland annat, företagspolicys, lön, eller mellanmänskliga relationer 
(Furnham, 2008).  
 
Detta skulle då kunna förklara intervjupersonens åsikt om vad som kan förväntas av en 
arbetsgivare. Det skall dock tilläggas att Herzbergs teori presenterades redan under 
slutet av 1950-talet (Furnham, 2008). Att de önskningar som de intervjuade uttrycker 
skulle vara något som särskiljer Generation-Y från tidigare generationer kan därför 
verka orimligt. Det som däremot skulle kunna tolkas ur intervjupersonens svar är en 
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förändring i inställning kring vad som kan utgöra hygienfaktorer. Eftersom avsaknad av 
personlig utveckling på arbetet skulle få intervjupersonen att sluta skulle personlig 
utveckling då kunna ses som ett tillägg till de hygienfaktorer Herzberg presenterade.  
 
Intervjupersonernas individualism visade sig också i deras inställning gentemot 
arbetsgivaren. Det visade sig att flera av dem inte förväntade sig att ha samma 
arbetsgivare under sitt yrkesverksamma liv. Enligt några av dem var byte av arbetsplats 
både en del av, men också en förutsättning för, den personliga utvecklingen. Här går 
också att skönja att Generation-Y förändrat inställning gentemot arbetsgivare i 
jämförelse med tidigare generationer. Det är till synes inte attraktivt för de intervjuade 
att stanna länge på samma arbetsplats, detta verkar gälla oberoende av om de känner att 
arbetsgivaren satsar på dem eller inte. Att hoppa mellan olika arbetsplatser och aldrig 
stanna mer än ett par år på samma ställe har traditionellt ansetts som något negativt. 
Den person som på -60- och -70-talet bytte jobb ofta kunde riskera att kallas för ”hopp-
Jerka”. Denna person beskrevs som någon som inte passade in någonstans utan planlöst 
hoppade runt mellan arbetsplatser. Dagens ”hopp-Jerka” kan snarare ses som en 
förebild och som en dynamisk person som ständigt utvecklar sin kompetens genom nya 
erfarenheter (Allvin et al,. 2007). 
 
De intervjuades önskan om personlig utveckling i arbetet skulle också kunna ses utifrån 
ett inlåsningsperspektiv. Det skulle då innebära att intervjupersonerna var rädda för att 
inte utvecklas i sin yrkesroll och därmed fastna i ett yrke som de tillslut skulle tröttna 
på. Även om de för tillfället alltså var nöjda med det arbete de nu hade skulle deras 
framtida valmöjligheter kraftigt begränsas om de inte utvecklades på jobbet (Aronsson, 
2007). 
 
Även påståendet att åttiotalister inte skyggar för att ta temporära anställningar såsom 
vikariat eller projektanställningar finner visst stöd hos de intervjuade. Att Generation-Y 
skulle vara mer benägen än tidigare generationer till denna form av anställning skulle 
kunna förklaras som en reaktion på den minskade lojalitet till arbetsgivaren som 
diskuterades i föregående stycke. Dock förklarade flera av de intervjuade att en 
temporär anställning i form av till exempel ett vikariat mer kunde ses som en väg till en 
fast anställning än ett kortsiktigt anställningskontrakt. Den temporära anställningen 
kunde närmast betraktas som en provanställning eller som en av intervjupersonerna 
uttryckte det ”som en lång audition” för ett jobb hon verkligen ville ha. Det skulle då 
kunna innebära att Generation-Y inte automatiskt föredrar temporära anställningar utan 
tar dem eftersom de ser det som en möjlig väg till att få en fast tjänst. 
 
I valet mellan en tråkig men fast tjänst och en rolig men temporär anställning valde flera 
av intervjupersonerna alltså den roliga men osäkra tjänsten framför det tråkiga trygga. 
En vanlig motivering till varför de valde som de gjorde var att de kände att det var nu, 
innan de skaffat sig förpliktelser i form av barn och huslån, som de kunde välja det 
roliga framför det tråkiga jobbet. Behovet av en säker inkomst var följaktligen beroende 
av den situation intervjupersonerna befann sig i.  
 
Generation-Ys påtalade preferens för temporära anställningsformer skulle således kunna 
förklaras av att de flesta åttiotalister fortfarande är så unga att de inte hunnit skaffa sig 
de förpliktelser som barn och låneamorteringar utgör. Detta motsägs dock av att den av 
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intervjupersonerna som faktiskt hade barn och hus fortfarande sade sig ha valt den 
otrygga anställningen framför den trygga. Detta eftersom den var roligare. Av de 
personer som sade sig föredra den trygga anställningen hade visserligen en av dem lån 
på sin bostadsrättslägenhet men det var inget som denne uttalade som anledning för sitt 
val i frågan.  
 
Påståendet att Generation-Y är en social generation finner stöd i intervjupersonernas 
svar. Flera av de intervjuade utrycker en stark önskan om att kunna knyta kontakter 
genom arbetet och sätter stort värde på att känna gemenskap på arbetsplatsen. 
Intervjupersonerna säger också att sociala kontakter är ett sätt att hitta nya jobb. Vikten 
av att knyta sociala kontakter är således inte bara kopplat till att skapa trivsel på arbetet. 
  
Få av de intervjuade säger sig vilja umgås med sina arbetskamrater på fritiden. Önskan 
om att kunna knyta sociala kontakter genom jobbet verkar snarare vara viktigt för 
åttiotalisterna eftersom det hjälper dem vidare i sin utveckling. Antingen genom 
kunskapsutveckling eller som ett kontaktnät för att hitta öppningar till nya jobb. Detta 
behöver dock inte vara generellt för Generation-Y. I en allt hårdare konkurrens om 
kvalificerade arbeten kan en personlig rekommendation från en person inom den 
rekryterande organisationen vara ett sätt att sticka ut ur mängden.  
 
Sammanfattningsvis tycks resultatet tyda på en överensstämmelse i temana sociala 
kontakter, personlig utveckling, inställning till anställningstrygghet och individualism.  
Det har dock inte gått att finna någon överensstämmelse mellan bilden att Generation-Y 
skulle vara mer karriärsinriktad, vill sudda ut gränsen mellan arbete och fritid samt att 
de skulle följa ”minsta motståndets lag” i sina beslut i de intervjuades svar. Variationen 
mellan intervjupersonerna svar var många gånger stor och bilden således mycket mer 
nyanserad än den som förmedlats av media.  
 
Metoddiskussion 
Vid urvalet till denna studie lades vikt vid att intervjupersonerna skulle vara födda 
under olika delar av åttiotalet, ha olika utbildning och leva under olika 
boendeförhållanden och familjesituationer. Detta för att få ett så diversifierat urval som 
möjligt. Det låga antalet intervjupersoner var en nödvändighet för att klara studiens 
tidskrav men lämnar naturligtvis utrymme för ifrågasättande av dess generaliserbarhet. 
Ett större antal intervjupersoner från ett vidare geografiskt område borde ha kunnat ge 
en ännu mer nyanserad bild av åttiotalisters inställning i dessa frågor. 
 
Även jag som har utfört studien är född under åttiotalet och mina referensramar är 
naturligtvis påverkade av detta. Ett bias kring min inställning till min egen generation 
går självklart inte att utesluta. Analysarbetet har dock skett i medvetenhet om detta bias 
vilket förhoppningsvis begränsat dess effekt i den mån det är möjligt. I övrigt har 
analysen enbart utförts av författaren till studien och i enlighet med angiven 
kurslitteratur (Langemar, 2008). 
 
Användbarhet 
Då det inte finns särskilt många explorativa studier kring åttiotalisters inställning till 
arbete och arbetsliv finner jag att det finns en användbarhet för denna typ av studier. 
Generation-Y är som tidigare nämnts antingen på väg ut på arbetsmarknaden eller redan 



  18 

där och såväl företag som myndigheter borde därför ha ett intresse av att se vad dessa 
förväntar sig av arbetet och vad som driver dem.  
 
Förslag till vidare forskning 
Det fanns tyvärr inte möjlighet att intervjua personer från flera delar av landet än 
Stockholm och dess förorter. Det är rimligt att anta att intervjupersonernas inställning 
har påverkats av den miljö de lever och verkar i. Detta framförallt eftersom 
förutsättningarna på arbetsmarknaden kan skilja mycket mellan tätbefolkade områden 
och glesbygden. Att det finns ett större utbud av temporära anställningar i 
Stockholmsområdet än i exempelvis Norrlands inland är inte ett orimligt antagande.  
Det har även framkommit i studien att synen på ekonomisk trygghet kan skilja sig åt 
beroende på hur individen bedömer utbudet av arbeten. Det hade därför varit intressant 
för studien att även inkludera personer som var uppvuxna och arbetade i andra delar av 
landet och jämföra om det gick att skönja skillnader i intervjupersonernas inställning till 
de olika frågorna beroende på var de bodde. Detta kan ses som ett uppslag för fortsatta 
studier i ämnet.  
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Bilaga, intervjuguide 
 
Bakgrundsinfo 

Berätta om dig själv: 

Vad har du för utbildning?  
Hur ser din livssituation ut? 
(boendesituation, andra åtaganden)  
Hur har dina tidigare arbeten (om några) sett ut anställningsmässigt? 
Vilka olika sorters anställningar har du haft, om några, och hur har du känt kring 
dem? 

Arbetsliv: 

Vad känner du att du att arbetet ger dig? På vilket sätt, varför? 
Hur viktigt är det för dig att göra karriär? Varför? 
Hur gör man karriär? 
Hur viktigt är det för dig att du känner att arbetet utvecklar dig som person? 
Hur förhåller du dig till påståendet att arbetets enda mening är att man får lön? 
Hur viktigt är det för dig att kunna knyta sociala kontakter på eller genom 
jobbet? 
 
Inställning till arbete: 
 
Hur ser du på att arbeta på obekväm arbetstid? Varför? 
Hur viktigt är det att ha ett flexibelt jobb eller att kunna jobba hemifrån? 
Skulle du föredra en fast men tråkig heltidsanställning framför en vikariatstjänst 
på ett roligt jobb? Varför? 
 
Psykologiskt kontrakt: 
 
Vilka förpliktelser har du som anställd till arbetsgivaren i förhållande till:  
lojalitet, arbetsinsats, tillgänglighet. Varför? 
Vad, om något, skulle få dig att byta jobb? Varför? 
 
Ledarskap, arbetsinsats 
 
Hur vill du att en chef ska uppträda? Kan du ge exempel? 
Vad förväntar du dig av din chef? Exempel? 
Om du tänker på de chefer du haft tidigare, hur har de uppträtt och hur kände 
du kring det? 
Hur ska en anställd uppträda? 
Vad kan en chef förvänta sig av en anställd?  

 

 


