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1 Problemformulering 

Det har skrivits mycket om 80-talister och deras syn på arbete och framtid. De sägs vara 

flexibla individualister som reser jorden runt och lever livet efter studenten. I boken 80-

talisterna kommer skriver bland andra Thomas Fürth från framtidsföretaget Kairos Future om 

generationen som är så omtalad.
1
 Utifrån enkäter med ungdomar framkommer nyckelbegrepp 

som individualism, självförtroende, flexibilitet och frihet. Det är även viktigt att ha ett 

engagerande arbete. Denna syn bekräftas i media, där 80-talisterna beskrivs som 

frihetssökande individualister som på bekostnad av anställningstrygghet väljer 

självförverkligande.
2
 Hur har denna syn på 80-talisterna påverkat nästkommande generation?  

Att ungdomar föredrar visstidsanställningar som går att kombinera med det flackande livet är 

en vanlig föreställning, vilket framkommer i den mediala debatten. Men ser det likadant ut för 

de kommande 90-talisterna som det gjorde för 80-talisterna? Anställningstrygghet, karriär och 

kompensationer medför sociala aspekter. Det gäller till exempel förmåga att kunna stå på 

egna ben, flytta hemifrån och att kunna komma in på bostadsmarknaden.
3
 

Denna uppsats syftar till att genom kvalitativ metodik få en förståelse för hur 90-talister ser på 

arbete utifrån variablerna anställningstrygghet, karriär och kompensationer. Denna 

frågeställning är aktuell och kommer att fortsätta vara väsentlig i ett antal år framöver, i och 

med att 90-talisterna nu gör sitt intåg på arbetsmarknaden. Är det fortfarande frihet, 

självförverkligande och individualism som är de viktiga nyckelbegreppen?  

Då denna uppsats är en kvalitativ sådan som inte utgår från ett teoretiskt perspektiv, utan 

istället från insamlade textdata, så används metodiken grundad teori. Det innebär ett abduktivt 

arbetssätt, då data analyseras öppet för att ge en förståelse för problematiken och för att 

grunda en teori. En kombination av globalitet och segmentering utifrån vissa principer gör 

detta är möjligt.
4
 Metoden ger möjlighet att skapa förståelse för ett problem och i denna 

uppsats använder vi dataprogrammet Atlas.ti för att analysera våra data. Datainsamlingen sker 

genom två intervjuer, vilka ytterligare beskrivs nedan. För att få en förståelse för 90-

talisternas syn på arbete så väljer vi att utgå från ett antal teman. Dessa teman är: 

 

                                                 
1
 80-talisterna kommer. Fürth, T. m. fl. 2002. 

2
 http://www.e24.se/toppjobb/karriar/80-talisterna-forandrar-hela-arbetsmarknaden_549579.e24 [2010-12-13] 

3
 http://www.bkn.se/upload/rapporter/Bostads-Arbetsmarknad%20dec08.pdf [2010-12-16] 

4
 Kvalitativa analyser med grundad teori. Mella, O. m. fl. 2007. s. 15-19 

http://www.e24.se/toppjobb/karriar/80-talisterna-forandrar-hela-arbetsmarknaden_549579.e24
http://www.bkn.se/upload/rapporter/Bostads-Arbetsmarknad%20dec08.pdf
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Lön och kompensationer: Övergripande syn på lön och lön som incitament och förmåner 

utöver de monetära. Hur ser respondenterna på löneförhandling, löneutveckling och faktorer 

som de tror påverkar dessa? Vad kan de offra för en hög lön och finns prioriteringar när det 

gäller arbete/familj/fritidsintressen/resor? 

Anställningstrygghet: Beskriver synen på anställningsform, uppsägningstid, arbetstid, 

framförhållning och långsiktighet. Hur resonerar respondenterna kring dessa begrepp?  

Livsstil och karriär: Centrala frågeställningar är hur man tror att livsstilen påverkar karriären 

och tvärtom? Hur gör respondenterna sina val gällande arbete, livsprioriteringar och vilken 

syn har de på frihet? 

2 Intervjupersoner 

Trost menar att det är viktigt med ett tydligt urval. Det går det inte att ha ett representativt 

urval i en kvalitativ undersökning, varför denna studie snarare har ett strategiskt sådant.
5
  

I detta arbete har vi två respondenter. Det strategiska urvalet har skett utifrån utgångspunkten 

att intervjua respondenter som dels är födda på 90-talet och dels har påbörjat sitt arbetsliv. 

Problematiken i detta ligger i att båda respondenterna är födda 1990 och på så sätt täcks inte 

hela generationen av 90-talister in. Dock har detta ansetts väsentligt då respondenterna i och 

med detta har kommit ut i yrkeslivet och på så sätt har de hunnit bilda sig en uppfattning om 

arbetsrelaterade frågor. För att skapa variation i urvalet har en viktig utgångspunkt för oss 

varit att intervjua en man och en kvinna.  

2.1 Respondent 1 

R1 valdes med utgångspunkt från kriterierna att hon är kvinna, född under 90-talet och har ett 

jobb. Respondentens föräldrar är skilda och hon bor tillsammans med sin mamma i en större 

stad. Ingen av respondentens föräldrar har högskoleutbildning. På fritiden umgås 

respondenten med vänner och pojkvän. För två år sedan tog hon examen från gymnasiet och 

har sedan dess haft två jobb och rest till Asien. I och med Asienresan var hon arbetslös under 

fyra månader. Idag vikarierar hon som butiksbiträde vilket hon anser är givande med tanke på 

stort eget ansvar och många sociala kontakter. Men tjänsten är 15 timmar i veckan, någonting 

som inte är hållbart i längden därför känner hon att hon antingen måste byta jobb eller 

kombinera flera jobb för att skapa en hållbar ekonomisk situation.  

                                                 
5
 Kvalitativa intervjuer. Trost, J. 2010. s. 137-138 
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2.2 Respondent 2 

R2 uppfyller kriterierna att han är man, född 1990 och har ett arbete. Respondenten har skilda 

föräldrar och ingen av dem har högskoleutbildning. Respondenten är uppvuxen i huvudsak 

med sin pappa och helsyskon några mil utanför en större stad. Nu bor han tillsammans med 

sin flickvän i en lägenhet i staden. Efter gymnasiet var respondenten arbetslös i samband med 

en skada. Nu arbetar som provanställd på ett företag i bildemonteringsbranschen. Tjänsten är 

på heltid och har pågått i ett par månader. God stämning och sociala relationer är uppskattat 

av respondenten och han känner att han kan tänka sig att fortsätta arbeta på arbetsplatsen även 

i framtiden.  

3 Fältarbete 

Trost menar att en intervju ska vara strukturerad. Det underlättar vid intervjutillfället dels för 

att alla områden ska beröras och dels för att kunna begränsa intervjun.
6
 Studiens två intervjuer 

genomfördes utifrån intervjuguiden som återfinns i bilaga 1. Denna har formulerats utifrån 

studiens centrala teman och har i intervjuerna kommit att förändras något.  

3.1 Respondent 1 

Intervjun genomfördes 2010-12-15 klockan 11.00 och pågick under cirka 30 minuter. På 

respondentens begäran skedde intervjun i dennes hem. Intervjun spelades in med bandspelare 

och ljudet höll god kvalitet. Att genomföra intervjun hemma hos respondenten skapar 

trygghet, vilket är en god förutsättning för en givande intervju. Dock kan det finnas många 

störningsmoment i hemmet.
7
 Detta upplevdes inte förekomma och respondenten förefall vara 

avslappnad i situationen.  

3.2 Respondent 2 

Intervjun genomfördes 2010-12-16 klockan 19.00. Den pågick under cirka 35 minuter och 

genomfördes i intervjuarens hem. Intervjun bandades med inspelningsapparatur på bärbar 

dator, vilket respondenten gav medgivande till. Ljudkvaliteten var mycket bra. Respondenten 

upplevde i början frågorna som något svåra att besvara, men stämningen var under intervjun 

god och avslappnad. Det kan vara en nackdel att genomföra intervjun i intervjuarens hem
8
, 

men detta var enligt respondentens önskemål. Att spela in intervjun har varit en förutsättning 

för transkribering och analys enligt grundad teori, men det medför också nackdelar. Enligt 

                                                 
6
 Kvalitativa intervjuer. Trost, J. 2010. s. 71-73 

7
 ibid, s. 65 

8
 ibid. s. 65 
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Trost kan det göra respondenten osäker och detta märkes under intervjun. Dock släppte det 

snabbt, vilket också Trost beskriver som normalt.
9
 

4 Öppen fas 

Den inledande öppna fasen innebär att ett provisoriskt kodningsarbete inleds. Fenomen av 

liknande natur klassificeras med samma kod. Associationer och motsatsförhållanden anges 

mellan koderna och detta är ett sätt att arbeta med att fragmentera materialet. Vi går på så sätt 

från en mikroanalys av texten till att finna mönster och modeller bland de skapade koderna. 

En global förståelse fås genom arbetet med kodningen.
10

 Koderna som skapas i den öppna 

fasen är enligt Charmaz grundstenarna för analysen. När koderna associeras med teorier får 

koderna ett sammanhang. Genom kodningen definierar vi vad som händer och får på så sätt 

en gradvis ökad förståelse för vad det insamlade materialet betyder.
11

 

Charmaz rekommenderar huvudsakligen två olika sorters kodning. Den ena kallas word-by-

word och innebär att varje ord i det insamlade materialet kodas om utifrån betydelsen och 

känslan ett specifikt ord bidrar med. Det andra kallas line-by-line och innebär att varje mening 

ges koder utefter dess innebörd. Charmaz menar att detta är ett mycket användbart sätt att 

upptäcka intressanta aspekter i materialet som i annat fall skulle falla bort i en tidig fas av 

arbetet.
12

 Mella menar i motsats till Charmaz att kodning sker i form av fragment av det 

ursprungliga materialet. Det är etiketterade fenomen som innehåller en händelse, ett objekt 

eller en handling. Mella menar även att kodning kräver stor kreativitet och att den som tolkar 

det insamlade materialet skapar sina egna tolkningar och associationer i kodningsarbetet.
13

 

Utifrån de transkriberade intervjuerna skapades 47 slutliga koder som återfinns i bilaga 2. Hur 

detta arbete gått till exemplifieras nedan genom ett utdrag angående arbetslöshet från en av 

intervjuerna.  

”En månad kanske efter att jag kom hem från Asien. Men det var väl tre månader emellan. 

Kanske tre fyra mellan jobben men då var jag borta mellan.”  

  

Koder: Arbetslöshet, resa 

                                                 
9
 Kvalitativa intervjuer. Trost, J. 2010. s. 74-75 

10
 Kvalitativa analyser med grundad teori. Mella, O. m. fl. 2007. s. 23-25 

11
 Constructing grounded theory. Charmaz, K. 2006. s. 45-46 

12
 ibid, s. 50 

13
 Kvalitativa analyser med grundad teori. Mella, O. m. fl. 2007. s. 23 
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5 Axial fas 

Efter den öppna fasen kommer den axiala fasen. Charmaz beskriver fasen som att koderna 

relateras till varandra för att skapa sammanhang och förståelse. I den öppna fasen bryter man 

ner materialet för att sedan i den axiala fasen rekonstruera ett samband. Genom att relatera 

koder till underkategorier av koder framträder ett nätverk, som vi gjort i föregående fas. I ett 

sådant nätverk kan särskilt intressanta koder och relationer framträda.
14

 

Även Mella beskriver relationsskapandet som det främsta syftet i den axiala fasen och att det 

är ett sätt att åter bygga en helhet av de delar som koderna utgör. Dock poängterar han att det 

handlar om ett sökande efter relationer, något som måste utgå från kontextuella processer och 

strukturella mönster.
15

  

 

De koder vi skapat ur texten associerades med varandra och ovanstående nätverk framkom. 

Nätverket visar vilka relationer koderna har med varandra.  

Då nätverket skapades utgick vi från de olika koderna och försökte sedan avgöra vilka koder 

som ansågs ha en relation och hur den relationen såg ut. Till exempel länkades koderna lön 

och ickemonetär som motsatser och koderna trygghet och familj ansågs vara associerade. 

Samtliga koder förutom entusiasm har blivit relaterade till andra koder och anses därför 

användbara i den vidare analysen. 

                                                 
14

 Constructing grounded theory. Charmaz, K. 2006. s. 60-63 
15

 Kvalitativa analyser med grundad teori. Mella, O. m. fl. 2007. s. 25-26 
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I arbetet med nätverket framkom att koder som berörde anställningsform, t ex heltid, halvtid 

och vikariat bäst framkom om de adderades i en enda kod. Den koden fick namnet 

anställningsform.  

6 Fokuserad fas 

I den fokuserade fasen arbetar man selektivt och abstrakt. Genom att identifiera 

kärnkategorier och dess relationer framträder vilka koder och konstellationer som kan anses 

vara centrala.
16

  

I nätverket som beskrivs ovan framträder vissa koder och relationer som särskilt intressanta. 

Dessa har framkommit utifrån det selektiva arbetet med att skapa relationer mellan koderna. 

Lön är återkommande i materialet, det vill säga de pengar som erhålls vid arbete. Denna kod 

har också många relationer. Förändring över tid är också något som framkommer vara en 

väsentlig variabel, då respondenterna upplever att många faktorer kommer att förändras på 

sikt. I och med detta framkommer en fokus på processer och utomstående sådana som inte 

själv kan påverkas. Osäkerhet är ytterligare en kod som återkommer och som har många 

relationer. Det handlar om respondenternas osäkerhet inför framtiden, att de inte vet hur de 

vill att livet ska bli karriärmässigt.  

De tre centrala koderna valdes därför utifrån detta: lön, förändring över tid och osäkerhet. 

Utifrån de koderna skapades sedan nätverk i syfte att ge en förståelse för hur och varför dessa 

framträder som särskilt viktiga koder. Under arbetet framkom att koden osäkerhet föreföll 

oväsentligt i sitt nätverk, då inga tydliga samband kunde dras utifrån detta. Nätverket innehöll 

inga relevanta förklaringar och kontexter, varav vi istället intresserade oss för koden 

långsiktighet, som i det preliminära nätverket framstår som ganska intressant. Detta handlar, 

till skillnad från förändring över tid, om en medvetenhet om framtiden och en aktiv vilja att 

uppnå något på lång sikt.  

De tre koderna som föreföll särskilt intressanta för studien beskrivs nedan i varsitt nätverk.  

                                                 
16

 Kvalitativa analyser med grundad teori. Mella, O. m. fl. 2007. s. 29 
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Lön. I nätverket lön framkommer hur koden lön ses som viktig och kan relateras till ett antal 

övriga koder. Dels finns en koppling mellan lön som en uppmuntran och bekräftelse och dels 

en koppling mellan trygghet och långsiktighet. Att vilja jobba mer och att slita för lönen är 

också viktiga variabler för att kunna förstå lön ur respondenternas perspektiv. Ett citat ur en 

av intervjuerna tydliggör detta resonemang: 

”Jag känner att jag skulle inte vilja jobba arslet av mig för att tjäna massa pengar. För 

jag vill kunna ha familj och så när jag är lite äldre. Jag vill spendera tid med barnen och 

så, så att de får en trygg uppväxt. Och då är inte pengar allt. Även om jag inte vill vara 

en fattiglapp liksom som inte har råd med någonting... så hitta en slags balans. Jag 

känner att pengar är inte det viktigaste.” 
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Förändring över tid. I nätverket förändring över tid framkommer att det finns många viktiga 

faktorer som respondenterna ser som föränderliga och som påverkar framtiden. Det finns dels 

en långsiktighet i och med att vilja bilda familj och få trygghet på flera sätt. I detta finns en 

motsättning i att arbeta mycket, vilket inte förefaller lika viktigt. Lojalitet och 

anställningsform framkommer som mer väsentliga i ett perspektiv som berör förändring över 

tid. Dock finns lön som en trygghetsfaktor. Förändring över tid är till skillnad från 

långsiktighet mer påverkad av processer utom individens kontroll. En respondent uttrycker 

detta i följande citat angående lön och löneutveckling:  

”Ja, det är ju lite lite tycker jag, men. Det är ju alltid nåt i början. Måste jag ju säga. 

Men det trappas väl uppåt snart tror jag. Det var väl löneförhandling en gång per år så. 

Jag vet inte hur mycket man kan få upp den med då, men nån krona i alla fall.” 

 

 

Långsiktighet. I nätverket långsiktighet finns kopplingar gällande hur respondenterna ser på 

de centrala temana utifrån ett långsiktigt perspektiv. Som i tidigare nätverk är trygghet en 

viktig faktor, liksom icke-monetära och arbetsrelaterade variabler som tid och 

anställningsform. En intressant koppling är hur långsiktigheten motsäger osäkerhet, då 

respondenterna upplevs vara väldigt osäkra i hur de ser på sina liv långsiktigt. Samtidigt 

benämns vissa faktorer vara viktiga, då trygghet och familjebildande önskas i framtiden. Dock 

finns en osäkerhet i hur man kommer att vilja leva sitt liv både när det gäller arbete och fritid, 

samtidigt som långsiktigheten och osäkerheten hänger samman med förändring över tid. En 

av respondenterna säger: 
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”Ja, det är väl det om att man hade jobbat över och sånt, då skulle man väl inte, när man 

har skaffat familj då skulle man inte jobba över lika mycket som jag skulle kunna göra 

nu. Liksom, när man är ung då ska man tjäna pengar, man kan jobba på. Jobba övertid 

och sånt. Men jag tror inte att jag skulle göra det om tio år, för då har man nog skaffat 

en familj och då tänker man nog mer på den eller på dom. Så då är nog inte dom där 

extra pengarna så viktiga skulle jag tro.” 

7 Litteraturgenomgång 

I enlighet med Glasers metodik har denna studie utgått från ett induktivt perspektiv, då 

material har insamlats utan att någon teori först har legat till grund för detta. Först i detta 

skede av analysen påbörjas därför studier av annan forskning. Dock påpekar Mella att det 

finns olika synsätt på detta, trots att det vanligaste är att litterturjämförelser tillkommer i slutet 

av studien.
17

 Även Charmaz instämmer i detta och menar att litteraturstudierna ska ses som 

ramverk som är till för att stödja och upprätthålla den teori som framkommer utifrån den egna 

studien. En teoretisk jämförelse ska ske så sent in i forskningen som möjligt, för att inte 

påverka forskarens förståelse för materialet. Man ska dock vara medveten om att ingen träder 

in i en forskningssituation helt utan förförståelse, och att detta i sin tur påverkar resultatet trots 

litterturjämförelser i ett sent skede.
18

  

För att ytterligare få en förståelse för det material som framkommit i denna studie och för att 

ge stöd åt vårt resultat följer därför en teoretisk genomgång där tidigare forskning diskuteras 

utifrån framkomna resultat.  

Arnell Gustafsson, docent i sociologi, beskriver att det finns skillnader mellan hur yngre och 

äldre ser på anställningstrygghet. Hon menar att äldre värderar trygghet i anställningen högre 

än yngre eftersom de äldre är i en fas i livet som medför behov av trygghet och kontinuitet. 

Vilka värden som är viktiga i ett jobb beskrivs även de bero på i vilken del av livscykeln 

individen befinner sig. I åldrarna 25-35 inleds familjebildandet och i samband med det blir 

lönen en viktigare faktor än arbetsuppgifterna. Vidare framhålls att den nuvarande 

ungdomsgenerationen är uppväxt i ett välfärdssamhälle vilket påverkat deras attityder till 

arbete. Tendenser visar att ungdomar anser att arbetet skall ge mer än bara materiell trygghet. 

                                                 
17

 Kvalitativa analyser med grundad teori. Mella, O. m. fl. 2007. s. 20-21 
18

 Constructing grounded theory. Charmaz, K. 2006. s. 163-165 
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Samtidigt tycker de lönen är viktig, men detta uttalas inte utan är en faktor som tagits förgiven 

i samband med arbete.
19

 

Detta resonemang kan hänföras till våra nätverk. Det visar att det finns en förändring över tid, 

då respondenterna har en syn nu men uttrycker att de kommer att se annorlunda på saker i 

framtiden. Det visar också vilka värden som anses viktiga i olika faser av livet, vilket verkar 

påverka våra respondenter. Långsiktigheten som framkommer i vår studie kan jämföras med 

en medvetenhet om att livet följer olika faser och att man anpassar sitt yrkesliv utifrån dessa. 

Att lön är en viktig faktor är tydligt i vår studie, liksom att pengar inte är allt. Dock verkar lön 

som variabel mer explicit än vad Arnell Gustafsson beskriver, då respondenterna återkommer 

till det monetära.  

Hertzberg har utvecklat en tvåfaktormodell, the motivation-hygiene theory, som innebär att 

materiella och moraliska aspekter samvarierar i upplevelsen av arbetsmotivation. Modellen 

framhåller att upplevd tillfredsställelse och icke-tillfredställelse är två separata känslor och 

inte två känslor i motsats till varandra.  Känslor av icke-tillfredställelse påverkas av faktorer 

som företagspolicy, övervakning, relationer till arbetskamrater och ledare, arbetsmiljö och 

status. Känslor av tillfredställelse påverkas av arbetets innehåll och arbetsuppgifter, det vill 

säga faktorer som inte är arbetets kontext. Det viktiga är det som åstadkoms samt att bli 

uppmärksammad för sina insatser, att ha ett intressant jobb, ansvar, möjlighet att utvecklas 

professionellt och att avancera på arbetsplatsen. Icke-tillfredställelse kallas hygienfaktorer för 

de i sig inte bidrar till lycka för individen. De tillfredställande faktorerna kallas motivatorer 

eftersom de har positiv inverkan på individen.
20

 

Denna teori är intressant att koppla till vad våra nätverken visar. Endast i nätverket 

långsiktighet framträder faktorer som roligt och socialt, vilket kan anses vara motivatorer. I 

nätverken lön och förändring över tid finns istället faktorerna status, bekräftelse, uppmuntran, 

trygghet och anställningsform. Det är dessa tendenser som samtliga klassas som 

hygienfaktorer, det vill säga de icke-tillfredställande delen i tvåfaktormodellen. Det finns 

alltså en stor övervikt på hygienfaktorer, vilket tyder på tendensen att de intervjuade 90-

talisterna i nuläget befinner sig i icke-tillfredställelse men i och med den återkommande 

                                                 
19

 Ungdomars inträde i arbetslivet – följder för individen och arbetsmarknaden. Arnell Gustafsson, U. 2003. s. 

124-131 
20

 The New Industrial Psychology. Herzberg, F. 1965. s. 369 
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variabeln långsiktighet är detta ett temporärt tillstånd. Vi kan därmed anta att ungdomarna 

strävar efter de mer tillfredställande motivatorerna i ett senare skede av livet.  

Blekesaune menar att det arbete man har påverkar hur stort behov man har av en meningsfull 

fritid. Monotona eller fysiskt krävande arbetsuppgifter tenderar att skapa ett större behov av 

att kompensera detta på fritiden. Traditionellt har en uppdelning mellan arbete och fritid varit 

tydlig och arbetet har setts som ett nödvändigt ont. Nu har denna uppfattning mer och mer 

försvunnit, men för de med repetitiva och fysiskt krävande jobb finns den kvar. Personer med 

sådana jobb tenderar att arbeta färre timmar och istället söka den frihet de inte får på arbetet 

under sin fritid. Att ha en låg inkomst gör fritidsaktiviteterna mer åtråvärda och de ger då en 

känsla av kontroll över sitt liv.
21

  

Respondenterna har idag jobb som kan klassas som fysiskt krävande eller representeras av 

autonoma och monotona uppgifter. Enligt ovanstående studie påverkar dessa faktorer behovet 

av en meningsfull fritid. Där finns en förklaring till att de på lång sikt ser familjeliv och fritid 

som viktiga delar av sina liv. Även nu förefaller fritiden vara viktig, men arbetet är också 

viktigt då det är källan till lön. Det är en trygghet och en uppmuntran, men lönen är i 

förlängningen viktig i och med att det skapar möjligheter när man inte arbetar. Fritiden kan 

ses som viktig, då ungdomarna i nuläget ser det som god vila, möjlighet att resa och ha kul. 

Även på lång sikt förefaller fritiden som viktig, men då verkar arbete istället ses som mindre 

viktigt. I framtiden ses fritiden som en trygg punkt med familjebildande och mindre arbete. 

Det är tydligt att respondenterna inte ser arbetet som ett nöje eller något de gör för att 

förverkliga sig själva, utan det är ett sätt att tjäna pengar för att göra det de vill utanför arbetet. 

Även på lång sikt förefaller detta vara huvudsyftet till arbete, att kunna skapa sig en trygg vrå 

med familj och lagom mycket jobb för att få tid för sina egna och familjens aktiviteter. 

Respondenterna har inte heller några uppsatta mål eller drömmar om framtida yrken, vilket 

ytterligare förstärker bilden av fritidens betydelse.  

 

                                                 
21

 Working Conditions and Time Use. Blekesaune, M. 2005. s. 308-310, 316-317 
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8 Teoretisk fas 

Till sist följer den teoretiska fasen, då en teori byggs upp. Det innebär att utifrån materialet, 

reflektionen över detta och jämförelser med tidigare forskning så växer en teori fram.
22

  

Litteraturgenomgången berör inte uttryckligen 90-talister, och i vissa fall inte ens ungdomar. 

Dock är forskningen relevant då samtliga berör aspekter av vårt resultat. Vi vill poängtera at 

vår studie är en kvalitativ sådan, och därmed kan inga generella slutsatser dras. Utifrån 

jämförelserna mellan vårt resultat och litteraturgenomgången har följande teoretiska modell 

skapats: 

 

Modellen visar sambandet mellan osäkerhet och trygghet. Det viktiga i modellen är 

tidsaspekten som dels uttrycks i förändring över tid och dels långsiktighet. Kärnan i figuren 

visar de variabler som anses vara väsentliga för respondenterna, ekonomi och familj. 

Respondenterna strävar efter trygghet och ser det som en faktor som kommer att uppfyllas i 

och med tidens gång. Utgångsläget, där de idag befinner sig, är osäkerhet. Det kännetecknas 

av osäkra anställningsformer och diffusa framtidsdrömmar. I framtiden förväntas trygghet 

vara den dominerande faktorn. Kärnvärdena ekonomi och familj är under hela processen 

viktiga och återkommande faktorer. I begreppet familj innefattar vi även andra viktiga sociala 

relationer.  

                                                 
22

 Kvalitativa analyser med grundad teori. Mella, O. m. fl. 2007. s. 30 
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Arnell Gustafssons forskning bekräftar denna modell, det vill säga att vi i olika faser i livet 

har olika behov av trygghet. Den ekonomiska och sociala tryggheten är något man strävar mot 

i en process där bland annat familjen blir allt viktigare. Lönen är också viktig, men det är 

snarare förgivettaget att arbete genererar en bra lön. Modellen stärks även av Blekesaunes 

resonemang, då respondenternas arbetsvillkor och erfarenhet av hur ett arbete ska vara visar 

att de lägger stor vikt vid fritid och familjeaktiviteter, som i sin tur hänger samman med 

värdet av en tillräcklig lön. Erfarenheten de har idag är utgångspunkten till hur 

respondenterna uttrycker sin syn på framtiden och samspelet mellan olika stadier i livet.  

I arbetets inledande del diskuteras huruvida det som tidigare sagts om 80-talister reproduceras 

hos 90-talister. I vår studie dementeras detta. Jämfört med Herzbergs teori upplevs snarare 80-

talisterna att sträva efter motivatorer i sitt yrkesliv, medan 90-talisterna i vår studie påvisar en 

tydligare strävan efter hygienfaktorer. På så sätt är det intressant att diskutera huruvida dessa 

faktorer utvecklas med tiden, eller om det helt enkelt är en skillnad på de två närliggande 

generationerna. 80-talisternas tydliga individualistiska strävan mot självförverkligande byts ut 

mot trygghet och långsiktighet. 90-talisterna uppvisar ingen stark vilja att påverka sitt eget liv 

och karriär, utan verkar istället sträva mot bekvämligheten i en trygg arbetsplats och 

familjesituation.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Tema Frågor Innehåll Utvecklade frågor 

Bakgrund Berätta om dig 

själv! Berätta om 

din situation idag? 

Hur är din 

bakgrund? 

Uppväxt, boende, 

familj, 

förhållande, 

intressen, tidigare 

jobb, nuvarande 

jobb, ekonomisk 

situation. 

Bostadsort. 

Hur upplever du möjligheten 

att själv påverka valet av 

arbete? Hur tänker du kring 

din nuvarande jobbsituation, 

samma i framtiden?  

Anställningstrygghet Berätta om hur du 

ser på din framtida 

anställningstrygghet. 

Vad är trygghet för 

dig? Vad oroar du 

dig för? 

Anställningsform, 

uppsägningstid, 

övertid, 

veckoarbetstid, 

långsiktigt 

engagemang. 

Hur upplever du att du kan 

påverka din 

anställningstrygghet?  

Känner du att du kommer 

vara anställd hos samma 

arbetsgivare hela livet? 

Varför/varför inte? 

Lön och 

kompensation 

Berätta om hur du 

ser på din framtida 

lön och de förmåner 

du får genom 

jobbet? 

Löneförhandling, 

monetär 

ersättning, 

löneutveckling, 

andra förmåner 

som pension, 

försäkring och 

friskvård.  

Vilka faktorer tror du 

påverkar den lön du kommer 

att ha? Hur upplever du att 

du kan påverka din framtida 

ekonomiska situation? Hur 

viktigt är pengar jämfört med 

andra förmåner och andra 

saker i livet? 

Livsstil och Karriär Hur tror du att din 

livsstil påverkar din 

framtida karriär? 

Vad är frihet för 

dig? Hur påverkas 

du av din 

familj/vänner? 

Familj, 

fritidsintressen, 

resande, socialt 

umgänge, träning, 

högskolestudier. 

(Kön, ålder, 

religiös 

tillhörighet) 

Hur påverkar din livsstil dina 

karriärmöjligheter? Hur 

påverkar din karriär ditt val 

av livsstil? 
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1. Presentation: Denna intervju undersöker 90-talisters syn på sitt kommande arbetsliv.  

Svaren kommer att vara underlag för en B-uppsats i Sociologi. Jag som intervjuar 

kommer att ställa ett antal frågor om din situation idag och hur du ser på kommande 

anställningstrygghet, lön, kompensation, livsstil och karriär. Intervjun kommer att 

spelas in med bandspelare för att ingen viktig information skall gå förlorad. All 

information behandlas konfidentiellt, bandet förstörs efter användning. Deltagandet är 

frivilligt och du får när som helst avbryta eller avsluta intervjun. 

2. Intervju- Se Guiden 

3. Kom ihåg! 

 Ge exempel! 

 Berätta mer! 

 Utveckla! 

 Vad känner du kring… 

 Hur upplever du… 

 Hur uppfattar du….. 

 Hur tänker du kring… 

 

4. Avslutning: 

 Har du någonting mer som du vill lägga till? 

 Tack så mycket för att deltagit i undersökningen! 

 Om du har några frågor eller tillägg går det bra att kontakta mig eller handledaren.  
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Bilaga 2: Slutliga koder 
Network View: Nätverk 
Created by: Super  2011-01-03T09:39:40 

 
______________________________________________________________________ 

 
Nodes count: 47 

 
Codes  (47):  
Annat jobb {2-3} 
Anställningsform {9-8} 
Ansvar {3-9} 
Arbetslöshet {3-3} 
Arbetstid {6-9} 
Arbetsvillighet {4-4} 
Bekräftelse {2-5} 
Dominans {1-1} 
Entusiasm {7-0} 
Familj {4-5} 
Fritid {4-4} 
Förmåner {5-4} 
Förändring över tid {7-16} 
Genus {4-1} 
Ickemonetär {3-9} 
Ilojalitet {2-2} 
Ingen oro {3-2} 
Kontakter {2-1} 
Kämpa mer {7-6} 
Ledarskap {5-5} 
Livsstil {3-6} 
Lojalitet {9-8} 
Långsiktighet {1-9} 
Lön {19-16} 
Oförutsägbar {1-4} 
Ohälsa {1-1} 
Oro {6-3} 
Osäkerhet {7-18} 
Prestation {2-2} 
Resa {3-4} 
Roligt {4-2} 
Rutin {3-2}~ 
Självbestämmande {5-6} 
Skönt ledig {1-1} 
Slit {6-4} 
Socialt {7-2} 
Status {1-5} 
Studier {1-3} 
Svår arbetsmarknad {2-5} 
Trygghet {3-12} 
Uppmuntran {1-4} 
Uppsägning {1-1} 
Utbildning skapar möjligheter {2-1} 
Variation {2-1} 
vill jobba mer {2-2} 
Ålder {4-3} 
Övertid {5-6} 

 
 

 

 


