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Förord 
 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som har valt att ställa upp på 

en intervju i vår undersökning. Er medverkan har varit en viktig förutsättning för 

genomförandet av vår uppsats. Vi vill även tacka vår handledare Maiwor Grundh för det stöd 

hon har gett oss under uppsatsen gång. Vi vill rikta ett speciellt tack till vår studiekamrat Sky 

Kent som har bidragit till en god studiemiljö och en ökad motivation.   

 

Vi har arbetat med uppsatsen tillsammans under arbetets gång.  

 

 

  



 

 

Sammanfattning  
 

Syftet med denna undersökning är att göra en fördjupning i det förväntande generationsskiftet 

på arbetsmarknaden. Forskning om generationsväxlingen menar att det kommer att vara ett 

problematiskt skede för organisationer. Vi vill se om detta stämmer överens med hur det 

faktiskt är i praktiken, genom att göra undersökningen på en offentlig och en privat 

verksamhet. Detta syfte leder oss till följande frågeställningar.   

 

1. Kommer det uppstå en sådan stor arbetskraftsbrist som forskare varnar för? 

 

2. Hur hanteras det pågående generationsskiftet? 

 

3. Har generationerna olika förväntningar på arbetsmarknaden? 

 

4. Hur hanterar organisationer olikheter och vad leder det till? 
 

 

Studien är uppbyggt på en kvalitativ intervjuundersökning där vi genomfört totalt tio stycken 

halvstrukturerande intervjuer för att samla material för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Fem intervjuer genomfördes inom en offentlig organisation och de övriga 

fem genomfördes i en privat organisation. Den teoretiska referensramen utgörs av tidigare 

forskning inom ämnet, vilken är relevant för uppsatsen eftersom den förklarar huvudsakliga 

begrepp, teorier och fenomen. Resultatet visar att det inte förekommer arbetskraftsbrist just 

nu, men att det troligen kommer att bli det framöver när årskullarna minskar och den äldre 

generationen i större omfattning lämnar arbetslivet. Det gör att forskningen fortfarande är 

väsentlig trots att det har talats om generationsskiftet en längre tid. Vi fann att hanteringen av 

det pågående generationsskiftet inom organisationerna mer ses som ett dagligt arbete och de 

arbetar på olika sätt med kompetensförsörjning efter förutsättningar de har. Undersökningen 

visar att det precis som forskningen säger förekommer skillnader mellan generationer. Dessa 

påverkar deras värderingar och förväntningar, men är inte en huvudsaklig faktor till konflikter 

på arbetsplatsen. Båda organisationerna har en medvetenhet om att olikheter är någonting 

positivt som hjälper dem att matcha en bredare kundkrets i och med den ökade 

globaliseringen. Sammanfattningsvis går det att säga att forskningen till större del stämmer 

överens med arbetsplatsens observationer och upplevelser av de olika generationerna. Både 

inom forskningen och i vårt empiriska material märks det att det inte är helt oproblematiskt att 

göra generaliseringar av de olika generationerna eftersom det förekommer många individuella 

infallsvinklar.   

 

Nyckelord: Generationsväxling, Baby boomers, Generation X, Generation Y, 

Kompetensförsörjning, Olikheter.  
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1. Inledning 
 

 

I det här kapitlet redogörs bakgrunden för det problemområde som studien avser att 

bearbeta. Därefter presenteras studiens syfte, frågeställningar och disposition. 

 

 

I vårt arbete har vi valt att undersöka den pågående generationsväxling som sker på 

arbetsmarknaden, den äldre generationen börjar nu gå i pension och den yngre generationen 

börjar i allt högre grad röra sig in på arbetsplatserna. Ämnet har länge legat till grund för 

forskning och det har förutspåtts att de stora pensionsavgångarna skall leda till stor 

arbetskraftsbrist (Cogin 2012:2 268f.). Detta är inget som vi ser på dagens arbetsmarknad utan 

det är istället arbetslösheten bland unga som är det mest framträdande. Forskning om det 

förmodade generationsskiftet har länge vart aktuellt, men verkar nu börja närma sig i och med 

att pensionsavgångarna beräknas tillta. Samtidigt som de yngre årskullarna börjar minska i 

antal. Hur löser man det aktivt? Behöver den äldre generationen ersättas av lika många yngre? 

Hur påverkar den nya generationen arbetsplatsen, kollisioner, arbetssätt? De olika 

generationerna som idag befinner sig på arbetsmarknaden är Baby boomers födda 1946-1964, 

Generation X födda 1965-1979 och Generation Y födda 1980-1999. Den generation som 

delvis har lämnat arbetsmarknaden är Veteranerna födda 1922-1945.  

1.1 Tidigare forskning 
Cogin (2012:2 279) valde att i sin forskning se om det fanns några generationsskillnader i de 

undersöktas arbetsvärderingar. Författaren motiverar valet av sitt problemområde med 

argumentet att tidigare forskning fokuserat för lite på den åldersmångfald som finns. Den 

tidigare mångfaldsforskningen har enligt Cogin (2012:2 279) fokuserat mest på kön och 

kultur. Datainsamlingen genomfördes via en enkätundersökning där 1000 enkäter skickades ut 

till personal inom ett multinationellt företag som var verksamma i USA, Australien, Kina, 

Singapore och Tyskland. Resultatet av undersökningen visade att det fanns signifikanta 

skillnader mellan generationerna gällande vissa arbetsvärderingar och särskilt gällande vilken 

värdering som ansågs vara viktigast. Det visade sig att respondenter som befanns sig i de två 

äldre generationerna (Veteranerna och Baby boomers) viktigaste arbetsvärdering var att 

arbeta hårt. Generation X återhållsamma syn på arbete visade sig vara deras viktigaste 

arbetsvärdering, vilket innebär att de värderar fritid högre än arbete. Generation Y tyckte att 

det viktigaste var att arbetet var organiserat så att de fick tid över, till exempelvis fritid. Cogin 

(2012:2 288) menar att detta är belägg för att arbetsgivare bör erbjuda olika typer av 

belöningar för att kunna locka och samtidigt bemöta olika generationer på rätt sätt. 

Undersökningen fann att inga generationsolikheter fanns kring de anställdas vilja att arbeta 

oberoende och självständigt. Detta menar Cogin (2012:2 288) är intressant då Generation Y 

vanligen beskrivs som den mest självständiga generationen och i själva verket visade det sig 

att Baby boom generationen var de som i undersökningen var de mest självständiga. 

Författaren poängterar dock att resultatet beror på att de olika generationerna visar sin 

självständighet på olika sätt. Generation X använder till exempel arbetsgruppen som stöd vid 

det egna självständiga arbetet och Generation Y gillar självständigt arbete, men arbetar bättre 

i grupp. En jämförelse med en liknande undersökning som utfördes några år tidigare, som 

visade att generellt sett så förändras inte individers arbetsvärderingar då de blir äldre, styrker 

tanken om att det finns generationsskillnader (Cogin 2012:2 288).  
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Demografiska siffror visar att Europas befolkning blir äldre, detta i takt med att de yngre blir 

färre och färre då födelseantalen stadigt sjunker i de flesta europeiska länderna. Att detta 

kommer påverka arbetsmarknaden är något som förutspås vara högst troligt då fortsatta 

pensionsavgångar tillslut kan komma att leda till arbetskraftsbrist. Bristen tros uppstå på 

grund av att de yngre ersättarna antingen är under utbildning eller har fel slags utbildning för 

att fylla de hål i arbetsmarknaden som lämnas av Baby boom generationen när de går i 

pension (Henken & Schippers 2012:605f.). Dixon (2003:73) skriver också om hur de 

kommande demografiska förändringarna kan komma att spela en påverkande roll på 

framtidens arbetsmarknad. Författaren menar dock att efterfrågan på vilken typ av arbetskraft 

som arbetsgivare i framtiden kommer att efterfråga och förändringar i omvärldsekonomin 

kommer att ha större påverkan på framtidens arbetsmarknad än det kommande 

generationsskiftet. Detta gör att det är svårt att vet vad som kommer hända i framtiden. Dixon 

(2003:73) framhåller dock att det är troligt att arbetsmarknaden kommer påverkas olika 

beroende på land, sektor och bransch. Att demografiförändringarna är landsberoende är även 

något som Henkens och Schippers (2012:605f.) lyfter. Att ländernas befolkning överlag blir 

äldre är fastlagt, men beroende på när födelseantalen började sjunka och i vilken hastighet de 

sedan fortsatte sjunka, avgör hur stor andel av befolkningen som utgörs av äldre. Det finns 

därför länder som är ”unga” och länder som betraktas vara ”äldre”, Sverige till exempel 

klassas ännu som ett ungt land då det finns en stor andel unga. Författarna menar att dessa 

yngre länder därför fortfarande har arbetskraft att ersätta de äldre generationernas utträde ifrån 

arbetsmarknaden. Författarna framhåller dock att även de som anses som yngre länder idag, 

hela tiden blir äldre i och med den åldrande befolkningen. Det innebär att även de länderna 

kan komma att få problem med brist på arbetskraft i framtiden.         

 

Eftersom den yngre generationen (Y) i allt större antal rör sig in på arbetsmarknaden, talar 

många författare om de generationskollisioner som är att vänta på arbetsplatserna (Stein & 

Berardinelli 2009:69; Meriac, Woehr, & Banister 2010:315; Deoye & Fox 2011:2f.). Media 

idag fokuserar därför på artiklar som uppmanar företag till att ena alla generationer, eller 

uppmanar företag att på bättre sätt integrera Generation Y med de äldre generationerna för att 

på detta sätt undvika konflikter. Det vill säga konflikter som uppstår med grund i att det 

förekommer skillnader mellan de olika generationerna. Deoye och Fox (2011:2f.) menar att 

för att skapa ett framgångsrikt företag måste organisationen vara medvetna om och erkänna 

varje generationsspecifikt beteendemönster, motivatorer och önskemål. Att i en organisation 

ta tillvara på olikheter menar forskning är viktigt, de företag som arbetar med mångfald 

skapar sig en konkurrensfördel både på den inhemska samt den internationella marknaden. 

Konkurrensfördelen ligger i att olikheterna hjälper till att spegla omvärlden och därmed 

organisationens kunder, det skapar en mer komplex helhet i företaget. För i och med den 

ökade globaliseringen, förändras företagens kunder och därför bör företag själva kunna spegla 

detta i den egna organisationen. En ökad komplexitet leder till en minskad risk för homogena 

grupper och liktänkande, därför ökar innovationen och effektiviteten inom organisationen. Ett 

företag med god mångfald skapar även nöjdare medarbetare och bättre arbetsmiljöer genom 

att olikheter erkänns och tillåts. Medarbetaren mår bra av att veta att företagen tar tillvara på 

allt denne har att erbjuda och det skapar större chanser för dem att växa och utvecklas (Deoye 

& Fox 2011:2f.).  Shen et al. (2009:236f.) menar att mångfaldsarbetet i grund och botten 

handlar om att öka toleransen för individualitet. Detta är vad som i längden skapar en hållbar 

mångfald menar författarna, att börja se olikheter som möjligheter istället för problem. Gör 

organisationer detta ökar chanserna att mångfald skapas både i teorin (via policydokument av 

olika slag) och i praktiken. Shen et al. (2009:236f.) skriver att det i många organisationer kan 

råda jämlikhet i arbetsstyrkan men att detta sedan inte är något som avspeglas i behandlingen 

av de anställda. Det föreligger en differens mellan det uttalade, organisationens agerande och 
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hur det verkligen ser ut i praktiken. Ofta är det så att diskrimineringsfaktorer ligger i inbyggda 

i företagens interna kulturer och strukturer, arbetar man då inte aktivt med mångfald så förblir 

de bara ord på ett papper. Författarna menar att det därför kan vara svårt att implementera 

men att det är väl värt möda med de fördelar som mångfalden bidrar till.     
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Vårt syfte med undersökningen är att fördjupa oss i det förväntande generationsskiftet på 

arbetsmarknaden eftersom det kan komma att prägla arbetslivet i hög grad. Vi vill ta reda på 

om det finns en medvetenhet om fenomenet och om det har en betydelse på arbetsplatsen. Det 

faktum att det idag förekommer många olika generationer på samma arbetsplats kan påverka 

stort enligt tidigare forskning. Vi vill se om detta stämmer överens mot hur det faktiskt är i 

praktiken, genom att göra undersökningen på en offentlig och en privat verksamhet. Detta är 

intressant eftersom generationsskiftet har varit ett föremål för forskning under en längre tid. 

Därav har vi skapat följande frågeställningar som grund för att besvara syftet med 

undersökningen:  

 

1. Kommer det uppstå en sådan stor arbetskraftsbrist som forskare varnar för? 

 

2. Hur hanteras det pågående generationsskiftet? 

 

3. Har generationerna olika förväntningar på arbetsmarknaden? 

 

4. Hur hanterar organisationer olikheter och vad leder det till? 
 

1.3 Disposition  
Studiens nästa kapitel inleds med en teorietisk referensram som behandlar relevanta begrepp 

och teorier med hjälp av tidigare forskning inom området. Det presenteras forskning som 

förklarar de olika generationerna, skillnader och dess påverkan, samt området 

kompetensförsörjning. Det tas även upp ett kritiskt förhållningssätt till forskningen.  I kapitel 

tre redogörs det för val av metod och en beskrivelse av hur insamling av data förberetts samt 

genomförts. I samma kapitel diskuteras även vårt etiska förhållningssätt och studiens 

trovärdighet. Detta avsnitt följs av kapitel fyra där vi presenterar resultatet från analysen av 

det insamlade datamaterialet. Det är uppdelat i två stycken huvudområden som behandlar: 

skillnader och likheter mellan generationerna, samt organisationernas hantering av 

generationsväxlingen. I samband med dessa går vi även igenom relevanta underområden. I 

kapitel fem som kommer därefter sammanfattas resultatet kort och studiens frågeställningar 

besvaras. I detta kapitel presenteras även våra slutsatser och vår diskussion kring dem.  
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2. Teoretisk referensram  
 

 

Inledningsvis i detta avsnitt presenteras studiens centrala begrepp som är generationer i 

arbetslivet, vad och vilka är de olika generationerna? Därefter tar vi upp vilka 

generationsskillnader som finns och vilka konsekvenser de kan leda till. Dessa skillnader har 

valts ut med stöd från tidigare studier om olika generationer. Detta följt av en presentation av 

ett mer kritiskt förhållningssätt till forskningen samt olika tillvägagångssätt för företag att 

hantera skillnader mellan generationer. Det avsnittet följs upp av den teoretiska 

referensramens sista del som behandlar området kompetens och kompetensförsörjning.  

 

 

2.1 Vad är en generation? 
Enligt många författare (Costanza et al. 2012:375f; Perry & Urwin 2011:79f.) har definitionen 

av begreppet generation växt fram över tid. Costanza et al. (2012:375f.) skriver att Karl 

Mannheims definition, i vilken han beskriver en generation som en social konstruktion är 

grunden till många av dagens definitioner. Den definitionen menar att de i samma åldersspann 

delar gemensamma tankesätt, eftersom de präglas av de händelser som sker under deras 

uppväxt (Mannheim 1952 refererad i Costanza et al. 2012:257f.). Kupperschmidt (2000:65ff.) 

utvidgade generationsbegreppet genom att addera utveckling. Författaren ville belysa vikten 

av var i gruppens utveckling de påverkande händelserna sker för en åldersgrupp. Detta 

inverkar på om händelsen kommer att prägla gruppen som helhet, om det kommer bli en 

generationsegenskap. En generation utmärks av vissa specifika händelser som skett under 

dess uppväxttid, de har fått liknande kollektiva minnen, vilket leder till att de tillskrivs olika 

generationsspecifika egenskaper. Dessa egenskaper sägs påverka hur de väljer att leva sina liv 

och hur de ser på olika saker som till exempel arbete. Detta är det som ligger bakom tankarna 

kring att det finns skillnader mellan olika generationers sätt att se på arbete (Gursoy et al. 

2013:41). Viss tidigare forskning pekar på svårigheterna med att tilldela generationerna 

specifika egenskaper och menar att de individuella skillnaderna styr mer än de kollektiva 

minnena, att skillnaderna mer är förväntningar som går i uppfyllelse när en person agerar 

generationsenligt (Deoye & Fox 2011:2f.). 

 

I vårt arbete har vi valt att använda den mer utvidgade definitionen av begreppet generation 

där det beskriver en grupp individer, inom samma åldersspann som präglas av och vilka har 

upplevt samma händelser under samma utvecklingsstadier. 

 

2.2 Vilka är generationerna? 
Vilka specifika år som avgränsar de olika generationerna varierar beroende på författare och 

det varierar även beroende på vilket land denne kommer ifrån då demografin ser något olika 

ut från land till land (Costanza et al. 2012:377f.). De personer som är födda nära 

gränsdragningarna kan ha del av fler kollektiva minnen och därmed ha kännetecknande 

egenskaper ifrån två generationer (Deoye & Fox 2011:2f.). De generationer som i regel 

beskrivs i litteraturen är Veteranerna (inom engelsklitteratur refereras de till som ”The 

Veterans” alternativt ”The Traditionalist”), 40-talisterna (inom engelsklitteratur refereras de 

till som ”The Baby Boomers”), Generation X och Generation Y (Dols et al. 2010:68f.).   
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2.2.1 Veteranerna (1922-1945) 
Veteranerna är den äldsta generationen som fortfarande sägs befinna sig på arbetsmarknaden. 

De växte upp under och överlevde de två världskrigen och sägs därför blivit en fredssträvande 

generation. Veteranerna tillskrivs egenskaper som traditionsbundenhet, att de föredrar en 

tydlig hierarki i organisationsuppbyggnader och att de har en ovilja till att ta risker. Eftersom 

de är traditionsbundna är de lojala mot sina arbetsgivare, de tenderar att stanna på en 

arbetsplats hela livet och de önskar mest att arbetet skall ge dem trygghet. De ser lönen och 

pensionen som belöningen för sitt hårda arbete (Cogin 2012:2 272f.).  

2.2.2 Baby boomers (1946-1964)  
Generationen Baby boomers har fått sitt namn av de höga födelsetal som varade under denna 

period. Många av dessa växte upp under efterkrigstiden, i en blomstrande ekonomi där det 

behövdes mycket arbetskraft (dock beror detta på uppväxtland). Därför påstås generationen 

präglas av optimism och att arbetet blivit en stor del av deras liv. De har offrat mycket för 

arbetet då de har arbetat hårt och de har arbetat långa dagar för att nå önskade mål, vilka ofta 

handlade om att stiga i hierarkin. Det hårda arbetet hänger ihop med att de önskar ha en hög 

levnadsstandard (Gursoy et al. 2013:41). I och med detta anser de sig vara välförtjänta av de 

positioner, den status och den respekt de innehar. De tros föredra ett hierarkiskt arbetssätt 

samtidigt som de vill känna sig som likvärdiga medlemmar i gruppen (Cogin 2012:2 272f.). 

Den här generationen har genomlevt det kalla kriget, kämpat för människors lika rätt, slagits 

för kvinnors rättigheter och de var unga under den sexuella frigörelsetiden. Deras uppväxt 

präglas inte lika mycket av tekniska innovationer och de är därför inte lika teknikorienterade 

som de kommande generationerna (Weingarten 2009:27).     

2.2.3 Generation X (1965-1979) 
Den här generationen anses vara mer skeptisk och negativ då de växte upp under svårare och 

mer osäkra tider. Generation X växte upp med hårt arbetande föräldrar som sällan var hemma 

vilket sägs ha lett till egenskaper som självständighet och en typ av egoism. Deras uppväxt 

präglas även av förändrade familjeförhållanden där skilsmässor blev allt mer vanligt 

(Weingarten 2009:28). En stor faktor till generationens påstådda misstro mot organisationer 

beror på att Generation X:s föräldrar var bland de första att uppleva den industriella 

omorganiseringen, utflyttningen av företag till utlandet, och många av deras föräldrar blev 

arbetslösa på grund av detta. Gursoy et al (2013:41f.) menar att detta har lett till en typ av 

”illojalitet” gentemot organisationer då arbete mer betraktas som ett nödvändigt ont för att 

kunna leva. Enligt Generation X är livet inte att arbeta, arbetet är det som skapar 

möjligheterna för att kunna leva. De är en generation som växte upp under datoriseringen av 

hemmen och Internets uppkomst, de är därför vana teknikanvändare. Generationen anser att 

respekt skall förtjänas, respekt kommer inte gratis med särskilda titlar eller positioner (Gursoy 

et al. 2013:41f.).   

2.2.4 Generation Y (1980-1999) 
Generation Y är den grupp som är mest teknikvan, de är uppväxta i en allt mer digitaliserad 

värld där de ständigt varit i kontakt med teknik. Kontakten med omgivningen kan lika gärna 

ske virtuellt, som ansikte mot ansikte. De kallas ibland informationsgenerationen då de är 

uppvuxna med möjligheten att via internet kunna söka fram svar på alla sina frågor och 

funderingar. I arbetslivet resulterar detta i nya kommunikationskanaler där rekrytering och 

mötessätt fått nya digitala dimensioner. Deras omvärld under uppväxtåren präglades av en 

ekonomisk utbyggnad och en värld där våld blev allt mer förekommande via medias 

nyhetssändningar och framväxten av begreppet terrorism. Fler barn ur denna generation var 

”planerade” i och med en större allmän användning av preventivmedel (Cogin 2012:6f.). 

Generationens familjeförhållanden har präglats av övervakande och överbeskyddande 



11 

 

föräldrar men även av ett medbestämmande i familjeangelägenheter. Föräldrarna har gett dem 

feedback och sagt att de kunnat växa upp och bli exakt vad de vill. De sägs därför vara i 

behov av mer feedback än tidigare generationer, de förväntar sig att bli uppmärksammade för 

det arbete de gör. Då de anses vara vana vid medbestämmande ifrån uppväxttiden vill de 

gärna få sin röst hörd i organisationen (Dols et al. 2010:29). Likt Generation X strävar även 

denna generation efter att skapa work life balance, det vill säga balansen mellan arbete och 

fritid, de sägs välja familj och vänner framför arbetet. Detta hänger ihop med att de i likhet 

med Generation X under sin är uppväxt såg sina föräldrar bli varslade och uppsagda. De har 

därför inte samma lojalitet mot organisationer som Baby boomers tenderar att ha. Tillskillnad 

mot Generation X:s skepticism har dock Generation Y utvecklat detta till en egenskap där de 

föredrar flexibilitet. De har vänt på otryggheten i anställningsförhållanden och skapat ett mer 

positivt begrepp, flexibilitet, där de försöker få tillbaka makten över sina 

anställningsförhållanden. Meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter går för generationen 

före anställningstrygghet då de i brist på detta kan tänka sig att byta arbetsplats (Cogin 

2012:6f.). Utifrån dessa egenskaper sägs de vara svårare att rekrytera och ännu svårare att 

behålla (Weingarten 2009:29). 

 

Vår uppsats inriktar sig på arbetslivet och vi kommer därför främst fokusera på de 

generationer som till störst del befinner sig på dagens arbetsmarknad. De generationer vi valt 

att avgränsa oss till i vår undersökning och den tidigare forskningen blir Baby boomers, 

Generation X och Generation Y. Vi väljer att inte lägga fokus på veteranerna eftersom de till 

större del har lämnat arbetslivet.  

 

2.3 Generationsskillnader  
De olika generationerna som nu befinner sig på arbetsmarknaden sägs som ovan nämnt ha 

olika egenskaper som sägs prägla dem. En studie av Eisner (2005:4) visar att HR-avdelningar 

på många större företag kan rapportera om konflikter mellan yngre och äldre anställda. 

Forskning visar också att företag under de senaste åren varit tvungna att tänka om när det 

gäller nyanställning, kompetensutveckling samt belöningspolicys eftersom det förekommer 

skillnader mellan generationerna på arbetsmarknaden. Det gör att olika strategier för att 

försöka minimera de generationsmässiga konflikterna har blivit mer aktuellt än någonsin 

(Deyoe & Fox 2011:9). En del forskare anser att Generation X och Y har fler likheter med 

varandra, jämfört med vad de har med Baby boomers (Reizenwitz & Iyer 2009:92; Meriac et 

al. 2010:320). Trots vissa likheter går det att urskilja en mängd olikheter och det ställer enligt 

Riezenwitz och Iyer (2009:92) krav på att företag bör överge eventuella övergripande 

motivationsmetoder som är anpassade att passa alla anställda. Det på grund av de olika 

egenskaperna, värderingarna och normerna de olika generationerna har. Skillnaderna mellan 

generationer kan skapa problem med konflikter i organisationer (Deyoe & Fox 2011:9). Enligt 

författarna förekommer, av självklara skäl, problemen i mindre grad i företag där någon av 

generationerna är av stor majoritet. Möjligheterna till att konflikter uppkommer minskas då 

det endast finns minoriteter av anställda ifrån andra generationer. Andra företag upplever 

generationsskillnader som ett av de större organisatoriska problemen. I en undersökning som 

Deyoe och Fox (2011:9) utförde visade det sig att mindre företag i vissa fall helt försökte 

undvika anställning av personer från Generation Y, enbart för att undvika eventuella problem 

med konflikter på grund av generationsskillnader.  

 

En studie som Deyoe och Fox (2011:10) utfört visar att många företag har problem med eller 

bekymrar sig över konflikter som beror på att det finns anställda ifrån olika generationer inom 

organisationen. Olösta konflikter kan leda till olyckliga anställda, hög personal omsättning, 
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låg produktivitet och därmed lägre vinster (Deyoe & Fox 2011:6). Trots detta är det inte 

många företag som bedriver någon form av förebyggande arbete. Deras undersökning visade 

att det gick att urskilja ett visst intresse för förebyggande arbete hos de större företagen men 

inte hos de mindre. Arbetskraften på dagens arbetsmarknad har ett spann på upp till fyra 

generationer, varav den äldsta generationen veteranerna nästan helt har klivit ur arbetslivet. 

Detta faktum gör det viktigt för HR-avdelningar i företag att både attrahera och behålla 

arbetsstyrkor i flera olika åldrar och lyckas engagera dem alla. Baby boomers är på väg ut ur 

arbetskraften och de yngre arbetskraftsdeltagarna som är på väg in på arbetsmarknaden 

minskar allt mer i årskullarna (Cogin 2012:2 268f.). Därför blir det viktigt att ta tillvara på 

alla åldrar och att även se vad Generation Y kan tillföra. Vill man vara en attraktiv 

arbetsgivare som attraherar kvalificerad personal är detta något man bör tänka på menar 

Cogin (2012:2 269). Resonemanget styrks av Murhp et al (2010:42) genom följande citat:  

The difficulties of managing an age diverse workforce, with its potential for 

conflict, are widely accepted. The remedy is better understanding of what the 

different generations want and need…..Understanding such differences can 

help managers design motivation systems, reward and compensation 

programs, and leadership approaches that recognize their associates’ 

fundamental value structures…. Finally, managers, working with human 

resource groups, must recognize the importance of HR intervention resolving 

conflict. 

Även Meriac et al. (2010:321f.) menar att det är viktigt att se skillnaderna mellan 

generationerna gällande deras attityder och motivatorer på arbetsplatsen. Det eftersom stora 

skillnader i flera dimensioner leder till ökade missförstånd, skillnader i arbetsrelaterade 

förväntningar och konflikter mellan kollegor från olika generationer. Det är en anledning till 

att kunskapen om skillnader mellan generationer blir viktiga för ett företag att arbeta med för 

att bli attraktiva arbetsgivare (Reisenwitz & Iyer 2009:92).  

 

2.4 Skillnadernas påverkan på arbetsplatsen 
De olika generationerna kan enligt Gavatorta (2012:59f.) hamna i konflikt med varandra 

eftersom de många gånger har olika grundläggande normer och värderingar. Ett exempel 

författaren lyfter, berättar om ett företag som på ett möte där deltagarna bestod av Baby 

boomers och individer ur Generation X, där de uttryckte ett starkt missnöje kring sina yngre 

kollegor, det vill säga arbetstagare ur Generation Y. De främsta störningsmomenten handlade 

om deras arbetsmoral, känsla för berättigande och deras teknikanvändande. Även det faktum 

att många arbetstagare från Generation Y kommer in i arbetslivet med hög utbildning och 

hamnar på ledande positioner i vilka de ska leda äldre generationer, kan för båda parter bli 

svårt att hantera enligt Gavatorta (2012:60). Författaren menar att det för de äldre, med stor 

arbets- och livserfarenhet, kan bli svårt att ta direktiv från en yngre person som har mindre 

erfarenhet eftersom de äldre motiveras av höga positioner och vill att deras kunskap tas 

tillvara på. Glass (2007:101) menar att generationernas olikheter också kan vara en orsak till 

att konflikter skapas eftersom Generation Y föredrar konkreta direktiv och återkoppling i sitt 

arbete, medan Baby boomers kan uppfatta direkta direktiv som en förolämpning mot deras 

förmåga att utföra ett bra arbete. Alla generationer strävar enligt Deyoe och Fox (2011:6) efter 

att de övriga generationerna ska respektera dem men de tenderar inte alla gånger att vara 

villiga att visa respekt tillbaka. Hur någon tillskansar sig respekt kan ses ske på olika sätt, 

beroende på generationstillhörighet.  

 

Normer och värderingar har alltså en stark påverkan på de olika generationernas integration 

och det påverkar i sig arbetsplatsen. För en djupare förståelse av hur skillnaderna kan gestalta 

sig på en arbetsplats finns en rad områden som man kan fokusera på gällande specifika 
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skillnader mellan generationer. Vi har valt att fokusera på följande områden, kommunikation, 

arbetsmoral, work life balance och flexibilitet. Dessa områden är inom den tidigare 

forskningen de största områdena för olika skillnader mellan generationerna.  

2.4.1 Kommunikation på arbetsplatsen 
Generation X och Y växte upp med en mer utvecklad och avancerad teknologi än Baby 

boomers och det gör att de yngre generationerna ofta känner sig mer bekväma med att både 

utnyttja teknik i det dagliga livet som på arbetsplatsen. Baby boomers har varit tvungna att 

lära sig tekniken senare i livet och kan därför känna en större osäkerhet kring hanteringen av 

teknik som kommunikationsmedel i arbete och vardag (Gavatorta 2012:60). Problem som 

denna skillnad kan komma att skapa, grundar sig ofta i hur de olika generationerna har lärt sig 

och därmed ofta föredrar att kommunicera. Enligt Gavatorta (2012:61) är den grundläggande 

källan för kommunikation för Generation Y, genom teknik. De föredrar kommunikation via 

mail, sms och telefonsamtal framför att mötas ansikte mot ansikte. De övriga generationerna 

föredrar däremot att mötas ansikte mot ansikte. Detta kan bidra till att det skapas missförstånd 

och irritation när anställda inte förstår den andre partens sätt att ta kommunicera. Det kan 

också upplevas som att det föreligger en svårighet att föra en effektiv kommunikation 

generationerna emellan (Gavatorta 2012:61). En annan vinkling på problemet med 

teknikanvändandet är att det för Generation Y är ett så vardagligt inslag, att det kan ses som 

en slags elektronisk dekoration. De använder tekniken för personligt bruk under arbetstid och 

de använder även det som medel för att kunna arbeta hemifrån. Detta kan skapa irritation 

bland de äldre generationerna som tycker att Generation Y är slöa och inte visar någon 

arbetsvilja. Det beror på att den äldre generationen har större fokus på hur man utför arbetet 

snarare än vilken prestation som levereras i slutändan (Deyoe & Fox 2011:6).  Här kan vi 

alltså se att det påverkar de olika generationernas syn på varandras arbetsmoral. En annan 

skillnad som även den har en stark koppling till arbetsmoral är work life balance.  

2.4.2 Arbetsmoral och synen på work life balance   
Konflikter som uppstår mellan generationerna kan också bero på deras olikheter i 

förväntningar kring synen på balansen mellan arbete och fritid vilket kan ha en påverkan på 

uppfattningen av arbetsmoral (Cogin 2012:2 268; Deyoe & Fox 2011:6). De olika 

generationerna värdesätter på olika sätt möjligheten att skapa balans mellan arbete och fritid. 

Den äldre generationen, Baby boomers, sägs värdera och prioritera arbete framför fritid. Hårt 

arbete som leder till personlig framgång är viktiga parametrar för ett lyckat liv och en lyckad 

karriär. Generation Y och Generation X värderar istället work life balance och flexibilitet i 

arbete och i tid. Dessa utgör för dem starkare tecken på en lyckad karriär, snarare än höga 

positioner inom företaget eller pengar (Cogin 2012:2 268). Vad de olika generationerna 

värderar påverkar enligt Deyoe och Fox (2011:7) hur de väljer att förvalta sin tid när de 

befinner sig på arbetsplatsen. Baby boomers brukar i regel komma tidigt och gå sent på dagen, 

de anser att det är det bästa sättet att få arbetsuppgifterna utförda på ett bra sätt. Generation Y 

är i regel istället mer intresserade av att effektivt göra klart uppgifterna, för att få mer tid över 

till deras fritid som de värderar högt, då de i högre grad eftersträvar en bra balans mellan 

arbete och familj. Detta leder till att Baby boomers inte tror att Generation Y arbetar lika hårt 

som dem (Deyoe & Fox 2011:7; Glass 2077:100). Viket leder till ett antagande om att 

Generation Y inte har lika hög arbetsmoral som den äldre generationen. Definitionen på 

arbetsmoral är enligt Stam et al. (2013:269) en övertygelse om att arbete är en moralisk plikt. 

Det är en norm som hänvisar till människor generellt och det innefattar inte personliga motiv 

eller preferenser. Bogt et al. (2005:421) säger att arbetsmoral är kärnan för att det är absolut 

nödvändigt att arbeta oavsett motivatorer som pengar, makt eller sociala kontakter.  
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Att generationerna prioriterar olika gällande vad som är det viktigaste i livet, påverkar deras 

syn på varandra. För Baby boomers är hårt arbete det viktigaste medan Generation X och Y 

har andra motivatorer som work life balance, att kunna balansera arbete och fritid på ett sätt 

som passar dem (Cogin 2012:2 287). Dessa olikheter skapar skilda förväntningar på 

arbetsplatsen och på kollegorna. De äldre generationerna kan se de yngre som slöa och de 

yngre kan ha en uppfattning att de äldre kollegorna är för karriärsinriktade. Det blir svårt för 

de olika generationerna att ha förståelse för varandra utan kunskap om varandras normer och 

värderingar (Cogin 2012:287). Ett exempel som Cogin (2012:2 287) tar upp i samband med 

arbetet med att minska generationsmässiga skillnader är flextid. Det är ett hjälpmedel som 

från början var menat att hjälpa föräldrar att få ihop vardagslivet. Men det kan nu också verka 

som ett exempel på en typ av metod som finns för att överkomma större generationsskillnader 

som kan skapa problem. Enligt honom behövs det en mer individuellt anpassad arbetsplats där 

de anställda får en större möjlighet att påverka sin arbetssituation. De företag som lyckas med 

att kombinera företagets mål gentemot de olika generationernas krav baserat på deras 

grundläggande normer och värderingar är de som enligt Cogin (2012:2 287f.) troligen 

kommer att bli de mest eftertraktade arbetsplatserna för hela generationsspannet. Flexibilitet 

är ett viktigt begrepp när man diskuterar skillnader mellan generationer, det avser inte enbart 

flexibilitet i arbetstid.  

2.4.3 Flexibilitet på arbetsmarknaden 
Generation Y anses ha större flexibilitet på arbetsmarknaden än övriga generationer och den 

skillnaden kan vara en bidragande faktor till konflikter mellan kollegor från olika 

generationer. Studier som Cogin (2012:2 269) tar upp visar att Generation Y under de första 

tio åren i arbetslivet kan byta arbetsplats mer än sju gånger, de kan också under samma period 

byta bransch mer än tre gånger. De har ett annat perspektiv på vad som är lojalitet, de kan 

tolka ett långsiktigt engagemang inom en organisation som en period på ett år (Cogin 2012:2 

269). Lojalitet till företaget skapas hos Generation Y när företaget kan erbjuda en arbetsplats 

som underlättar för den anställda att skapa balans mellan arbete och fritid (Reizenwitz & Iyer 

2009:94). Cogin (2012:2 269) menar att Baby boomers istället är mer knutna till samma 

företag under en längre tid och de kan tolka de ungas rörlighet på arbetsmarknaden som 

illojalitet mot företaget och sina kollegor. Generation X som till viss del har bevittnat 

illojaliteten från företagen, men också sett vad företagen kan ge tillbaka upplever som norm 

inte att man blint bör vara företaget troget.  

 

Generation Y:s ökade flexibilitet och Generation X:s återhållsamma syn på arbetslivet kan 

enligt Cogin (2012:2 288) komma att skapa problem för företags HR-avdelningar. Att dessa 

generationer visar en allt större vilja för att leva i nuet, att de vill ha belöning för sitt arbete 

omedelbart skiljer dem från övriga generationerna. Cogin (2012:2 888) menar till exempel att 

om man ser på återkopplingen på arbetsprestationen, visar det att de äldre generationerna 

oftast tycker att det räcker med de årliga medarbetarsamtalen. För att tillfredsställa den yngre 

generationen önskas dock en mer frekvent återkoppling. Det är både Generation X och Y som 

motiveras av en mer regelbunden respons på deras arbete, dock Generation Y till störst del 

(Cogin 2012:2 288; Glass 2007:101). Ett problem Cogin (2012:2 269f.) ser, är att många 

företag använder strategier som har ett syfte att motivera alla anställda som en gemensam 

grupp. Men då har företagen ofta en föreställning om att hela arbetsstyrkan avser att ha ett 

långsiktigt engagemang inom företaget. Det gör att de oftast inte når ut till den yngre 

generationen som har andra värderingar och normer, eftersom deras strategier oftast är 

anpassade för tidigare generationer. De yngre generationerna reagerar därför inte som har 

planerat inför företagets motivationsstrategier. Cogin (2012: 2269f.) menar att det är viktigt 
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att företaget vid sin planering av strategier, är medvetna om att det finns generationsskillnader 

detta för att hitta rätt motivationsmetoder.  

 

Tillskillnad från Generation X tycker Generation Y inte om att arbeta självständigt i samma 

utsträckning. De följer istället instruktioner väl, vilket från arbetsplatsen kräver strukturer i 

både arbetsmiljön och vägledning. Flexibiliteten som har tagits upp tidigare behövs 

fortfarande, men den ligger i hur arbetet blir gjort. De kan därför föredra mentorskap framför 

eget ansvar. Reisenwitz och Lyer (2009:94) menar också att Generation Y:s utveckling 

gynnas av att ha en mentor som förebild och att det till stor del påverkar deras uppfattning 

kring om arbetsmiljön är bra eller dålig. Glass (2007:102) och Eisner (2005:10) menar att 

Baby boomers gärna vill få erkännande för sin erfarenhet och sin arbetsprestation, därför 

passar rollen som mentor oftast dem väldigt bra. Kring generationsskillnaderna som lyfts i 

forskningen finns det också de som är mer kritiska till att det skillnaderna faktiskt är 

påverkade av generationsmässiga faktorer.  

2.5 Kritiskt förhållningssätt kring generationsskillnader  
Många är rädda för att Generation Y ska vara en mer krävande på arbetsplatsen än tidigare 

generationerna. Enligt Eisner (2005:9) ska dock inte Generation Y vara svårare att hantera. 

Författaren menar att de, precis som sina äldre kollegor, kan uppvisa en stark lojalitet till 

företaget om de upplever att de är nöjda med ledningen, får flexibilitet och ledighet. Därmed 

ska generationen inte vara svårare att hantera än någon annan av generationerna på 

arbetsmarknaden.  

 

Kritik som lyfts av Meriac et al. (2010:322) och Deyoe och Fox (2011:7) är att 

generationsforskningsområdet inte är utförligt utforskat, många slutsatser baseras enligt dem 

på spekulationer snarare en empirisk forskning. De menar att framtida studier bör undersöka 

hur generationer och eventuella skillnader i arbetsmoral påverkar resultatet för ett företag. 

Deyoe och Fox (2011:2) tar upp att det finns lite kvantitativ forskning inom området, den 

mesta forskningen som finns är kvalitativ. Det gör att det är svårt att göra generaliseringar 

eftersom. Andra kritiska punkter Eisner (2005:13) lyfter angående generationsforskningen är 

att det finns en stor chans att den influerats av marknadsförare eller andra aktörer som önskar 

skapa problemet på arbetsmarknaden. Det gör att det finns en risk för att det skapas skillnader 

mellan människor som annars inte skulle funnits. Eisner (2005:13) menar dock att man inte 

bör förenkla arbetsrelaterade skillnader allt för mycket, utan det bör fortfarande ses som en 

naturlig del i mångfaldsarbetet och finnas en medvetenhet om att de existerar.  

 

Annan kritik som tas upp av Macky et al. (2008:585) är stereotyperna som finns kring 

generationerna. De menar att den empiriska forskning som finns inte faller samman med de 

stereotypiska generationsskillnaderna. Istället har man funnit att Generation X och Y (de 

yngre) nästintill identiskt rangordnar olika motivationsfaktorer likaså att Baby boomers och 

veteranerna (de äldre) delade samma rangordning. Mellan de yngre och de äldre 

generationerna fanns det dock skillnader. I och med detta blir det svårt att påstå att det finns 

markanta skillnader som skulle påverka så pass starkt att det kan uppstå problem inom 

organisationen enligt Macky et al. (2008:585).  

 

Varje generation sägs bli starkt påverkade av de sociokulturella och den socioekonomiska 

omgivningen som präglar dem och deras värderingar under deras uppväxt. Macky et al. 

(2008:859) tar upp kritik kring detta och menar att det inte är säkert att människor som sägs 

tillhöra en viss generation har upplevt viktiga sociokulturella- eller socioekonomiska 

händelser på samma sätt.  Det uppstår även svårigheter med att urskilja vad som faktiskt är 
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generationsskillnader och vad som är skillnader som beror på ålder, karriär eller vart i 

livscykeln de befinner sig. Åldersskillnaden i samband med att det finns organisatoriska 

skillnader, som genom åren har förändrats, gör att det finns olika organisatoriska erfarenheter 

som kan påverka istället för faktiska generationsskillnader (Macky et al. 2008:859). Området 

där de hittar viktiga värderingsskillnader är inom lärande och ledarskap och det anses vara 

viktiga parametrar som behöver fungera för att motivera de anställda att vara kvar länge inom 

organisationen. Det är därför fortfarande nödvändigt för chefer att nyttja metoder som är 

anpassade för generationsväxlingar, det vill säga metoder som tar hänsyn till skillnader och 

olikheter som kan finnas mellan de olika grupperna (Macky et al. 2008:860). Dock för de ett 

resonemang kring att det med stor säkerhet kan förekomma fler skillnader mellan 

medlemmarna inom en generation än det gör mellan generationerna.  

 

Teorin att skillnader i arbetsmoralen skulle ha en påverkan av ålder och vart man befinner sig 

i karriären förkastar även Meriac et al (2010:321) i och med att jämförelser av de olika 

generationerna i studier till stor del utförs när de har befunnit sig vid ungefär samma ålder, det 

går därför enligt dem inte att utesluta att skillnader beror på att det förekommer olika 

generationer. Det finns alltså delade meningar om generationsskillnader existerar och det sker 

en diskussion kring om det sker för stora generaliseringar. Trots detta ser ändå många forskare 

att generationsskillnader med största trolighet har en påverkan. Därför är det intressant att se 

hur skillnader mellan generationerna bör hanteras i organisationen.   

2.6 Forskningens råd gällande hantering av generationsskillnader  
Eisner (2005:10) tar i sin artikel upp förslag på lösningar som kan vara bra att arbete med för 

organisationer där det förekommer en bredd av generationer i arbetsstyrkan. Kommunikation 

och strategier ska då tillämpas efter varje generations särdrag. Företaget bör också identifiera 

och åtgärda de olika motivationsbehoven som finns. Även utbildning bör ske efter det sätt de 

lär sig bäst på. I övrigt bör åldersstereotyper undvikas och en medvetenhet om skillnader som 

finns mellan genrationerna kan byggas in i mångfaldsutbildningar, för att undvika större 

problem på grund av generationsmässiga skillnader. Enligt Eisner (2005:10) bör Baby 

boomers agera väl om de får bekräftelse på att de är behövda. De kan också uppmuntras till 

att bli mentorer, där de kan erbjudas flexibilitet, respekt och auktoritet. Generation X däremot, 

reagerar väl om de erbjuds möjlighet till flexibilitet i själva utförandet av arbetet. En 

coachande ledarstil uppfattas oftast vara lämpligast (Eisner (2010:10). Generation Y leds, 

precis som Generation X, bäst av en coachande ledarstil. Viktigt är även flexibilitet och att de 

får göra sig hörda. De yngre generationerna vill få tillgång till medarbetare och 

företagsinformation genom teknologi. Arbetet bör vara projektcentrerat eftersom de önskar se 

resultat, utvecklas och arbeta i grupp (Eisner 2010:10). De yngre generationerna nås lättare 

med humor, en kulturell öppenhet uppskattas och investeringar görs med fördel i program 

som uppmuntrar flexibilitet samt lagarbete. Om man vill förtydliga roller och uppgifter inom 

organisationen bör dessa skrivas ner, även att skriva ner mål och hur de ska nås fungerar 

motiverande (Eisner 2010:10).  

 

Vi har nu iakttagit olika viktiga skillnader och den kritik som finns mot generationsmässiga 

skillnader. Vi har även tagit upp den forskning som i viss mån ger förslag på hur 

organisationer bör arbeta med dessa skillnader. Detta är viktigt för förståelsen kring 

generationerna och de kollisioner som kan uppstå. Ett område utöver detta som är relevant är 

för förståelsen kring detta är kompetensförsörjning, det är aktuellt eftersom det är viktigt att ta 

tillvara på den kompetens som den äldre generationen besitter, men även använda den nya 

kompetensen som den yngre generationen tillför.   
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2.7 Kompetens 
Antilla (1999:61f.) argumenterar för vikten av att inte skapa för specifika eller för krångliga 

definitioner av kompetens. Författaren själv väljer att skala ner kompetensbegreppet till att 

beskriva en medarbetares ”förmåga att lösa en uppgift” (Antilla 1999:64). Författaren menar 

att för specifika definitioner av begreppet skapar en stelhet som gör att det därmed inte kan 

användas lika generellt eller övergripande som en mer avskalad definition.  

 

Vi har valt att använda Antillas (1999:64) mer avskalade definition då vi har som avsikt att 

använda begreppet på ett mer övergripande och generellt plan i vårt material.   

2.7.1 Kompetensförsörjning 
Anttila (1999:18f.) skildrar kompetensförsörjning som ett samlingsbegrepp som beskriver 

”hur företaget utvecklar och säkerhetsställer denna förmåga hos medarbetarna”. 

Kompetensförsörjning är något ständigt pågående och det bör vara en naturlig del av 

verksamheten. Anttila (1999:23) menar att den består av en synlig och en osynlig del. Den 

synliga delen är precis som namnet anger, kompetensförsörjning som är synlig, såsom 

policydokument kring kompetensutveckling, rekryteringsbestämmelser och olika typer av 

utbildningsprogram. Den osynliga kompetensförsörjningen är den som sker hos medarbetarna 

i deras praktiska arbete. När de utför och löser uppgifter som för dem är nya utvecklas deras 

kompetens. En viktig del i kompetensförsörjningen är att finna och belysa just denna tysta 

kompetens som medarbetare innehar. Anttila (1999:83f.) beskriver den tysta kompetensen 

som de uppgifter som utförs men som inte finns med i den formella arbetsbeskrivningen, men 

som trots det spelar en avgörande roll i skapandet av ett bra slutresultat. Det är främst den 

tysta kompetensen som riskerar att gå förlorad när Baby boom generationen försvinner ifrån 

arbetsplatsen. Deras erfarenhet kring att hanterar olika arbetsuppgifter kan komma att kosta 

organisationerna stora summor. Det leder även till att det förutspås skapas ett kompetensglapp 

på arbetsmarknaden, detta då arbetsgivarna efterfrågar erfarenhet och en viss typ av 

kompetens som de yngre generationerna inte har (Galagan 2010:47). De demografiska 

förändringarna och de snabba tekniska framstegen har ökat vikten och intresset för 

kompetensförsörjningssystem. Le Deist och Winterton (2005:28) menar att dessa system bör 

vara anpassningsbara för att kunna följa omvärldens förändringar samtidigt som 

kompetensförsörjningen bör vara ständigt pågående i det dagliga arbetet. Inom 

försörjningssystemen ökar även intresset för kartläggning av den interna kompetensen, att 

synliggöra medarbetares kompetens, detta i ett led mot att öka rörligheten och förenklingen av 

tjänsteplaneringen inom företaget.    
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3. Metod  
 

I det här kapitlet skildras tillvägagångssättet i den empiriska insamlingen av data. Vi 

motiverar valet av metod, vårt urval och hur datainsamlingen iordningställdes och 

genomfördes efter etiska ställningstaganden. Detta följs till sist av en beskrivning av valet av 

analysmetod och en diskussion om studiens trovärdighet.  

 

 

Vi har valt att ha deduktivt arbetssätt där vi har använt oss av befintliga teorier som 

utgångspunkt för vilken information som samlades in, resultatet vi fick kopplades sedan till 

den redan befintliga teorin. Detta arbetssätt är enligt Patel och Davidson (2003:23f.) bra för 

att objektiviteten stärks i och med att studien blir mindre präglad av den enskilde forskarens 

egna uppfattningar. En nackdel är enligt författarna att ny forskning riskeras att inte 

upptäckas.  

3.1 Val av metod 
Valet av metod baseras på den typ av information vi är intresserade av att få fram. Vi vill 

undersöka om det på arbetsplatserna finns en medvetenhet kring generationsskiftet, om och 

hur generationsskiftet påverkar arbetsplatsen. Patel och Davidson (2003:87) beskriver olika 

typer av kvalitativa datainsamlingsmetoder, bland annat observationsstudien där forskare 

insamlar ett material kring människors beteenden, det är en metod som handlar om att fånga 

vad människor verkligen gör och inte vad de säger att de gör. Vi har valt att göra en kvalitativ 

undersökning i intervjuform istället för en observationsstudie, då vi vill försöka fånga 

respondenternas åsikter, upplevelser och erfarenheter kring det valda fenomenet. Att studera 

deras beteende för att få reda på relevant empiri vore därför allt för tidskrävande. Patel och 

Davidson (2003:78f.) skriver att det är ett av intervjuformens syften, att djupare upptäcka och 

identifiera egenskaper i respondentens uppfattning eller i dennes erfarenheter kring ett 

specifikt ämne. Detta är ytterligare ett skäl till varför vi har valt att göra en 

intervjuundersökning och inte en observationsstudie. Den kvantitativa metoden, vanligen 

enkätundersökningen, syftar till att presentera mer övergripande information ifrån 

respondenterna och omfattar därmed ett större urval. Den kvantitativa undersökningsformen 

har ofta fasta svarsalternativ vilket gör att man lätt missar infallsvinklar, i en intervju är det 

lättare att fånga upp dessa och fördjupa dem då det finns möjligheter att ställa följdfrågor. 

Patel och Davidson (2003:53) menar att detta gör att den kvantitativa metoden riskerar att 

förlora det djup som en intervjuundersökning kan leda till. I vår undersökning var vi mer 

intresserade av att få en djupare förståelse kring fenomenet generationsskifte, än att ifrån ett 

större urval erhålla övergripande fakta och därför valde vi den kvalitativa intervjun som vår 

datainsamlingsmetod. Intervjuer med en halvstrukturerad form har en öppenhet i sin 

formulering som gör att respondenten kan skapa sidospår vilka gör att man verkligen fångar 

den åsikt som respondenten har. Det är en av anledningarna till varför vi valde den 

halvstrukturerade intervjuformen. Men vi valde den också för att motverkar de nackdelar som 

den kvantitativa metodens alltför slutna svarsalternativ kan leda till.  

 

3.2 Urval 
Utifrån vårt syfte och vår problemställning bestämde vi att vårt urval skulle bestå av både 

personalansvariga och av anställda, i en offentlig och i en privat verksamhet. Anledningen 

bakom detta urval är att vi vill ha kunskap om vilka åsikter och erfarenheter respondenter med 

personalansvar och de respondenter som är anställda har, för att se vilken syn de har på 

generationsskiftet och eventuella generationsskillnader. Orsaken till att vi valde en offentlig 
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och en privat verksamhet är för att tidigare forskning påpekar att generationsskiftet kommer 

drabba sektorer olika, därför tycker vi det vore intressant att se om vi i vårt material kan 

komma att finna sådana skillnader. Men det blir inte en jämförelse mellan sektorerna som 

fokus i denna studie, utan vi har valt en från varje sektor för att representera organisationer 

överlag. Det vill säga att studien inte har ett fokus på enbart privat eller offentlig verksamhet. 

Vi har valt att använda oss av vad Patel och Davidson (2003:57) kallar en tillgänglig grupp 

vilket är en typ av bekvämlighetsurval där forskarna tar tillgängliga personer som 

respondenter i sin undersökning. Genom vår handledare blev vi tipsade om att kontakta två 

personalansvariga på två olika organisationer. Vi tog kontakt med dessa två och de i sin tur 

hjälpte oss sedan att få kontakt med de typer av personer som vi var intresserade av att ha som 

respondenter i vår undersökning. Patel och Davidson (2003:57) framhåller att med 

bekvämlighetsurval kan det av resultaten inte göras generaliseringar som sägs gälla hela 

populationen. Däremot menar författarna att resultaten kan användas till att argumentera för 

att det kan finnas ett generaliserbart samband som kan tänkas gälla hela gruppen om man 

jämför och använder sig av tidigare forskning som fått fram liknanden resultat som i den egna 

forskningen.   

 

Den privata organisationen 

Mika född 1987 ingår i personalstyrkan (medarbetare) och är från Generation Y 

Max född 1982 ingår i personalstyrkan (medarbetare) och är från Generation Y 

Kim född 1958 är enhetschef från generationen Baby boomers 

Robin född 1959 är enhetschef från generationen Baby boomers 

Sky född 1980 arbetar med personalfrågor (HR-strateg) och är från Generation Y  

 

Den offentliga organisationen 

Alex född 1962 är enhetschef från generation Baby boomers 

Storm född 1951 arbetar med personalfrågor och är enhetschef från generationen Baby 

boomers 

Charlie född 1972 är arbetar med personalfrågor (HR-strateg) från Generation X 

Love född 1963 är administrativ chef från generationen Baby boomers  

Sam född 1959 är enhetschef från generationen Baby boomers 

 

Intervjupersonerna från den offentliga verksamheten är till större del från den äldre 

generationen, det är endast en person från Generation X och ingen från Generation Y. Inom 

den privata organisationen endast förekommer intervjupersoner från Generation Y och Baby 

boomers. Eftersom vi önskar att studera påverkan av generationsskiftet på organisationer 

överlag och inte göra en jämförande studie mellan organisationerna, blir det ändå en bra 

spridning av intervjupersoner från olika generationer. Vi har som sagt bara en person från 

Generation X vilket kan utgöra en risk för det inte blir ett tillförlitligt resultat. Dock var 

intervjufrågorna formulerade att kunna svaras på oberoende av generationstillhörighet eller 

position inom företaget. Det utgjorde en möjlighet för att ändå få en vidd i svaren som sedan 

användes som material till resultatet.  

3.3 Intervjuguide 
I vår undersökning har vi valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer med en blandning av 

öppna och slutna frågor. Vi skapade intervjuguiderna på detta sätt i ett försök att skapa 

utrymme för respondenterna att vidareutveckla sina tankegångar men för att ändå få ett 

någorlunda enhetligt slutmaterial. Kvale och Brinkmann (2009:145ff.) beskriver intervjun 

som en levande situation, därför kan vara viktigt att både lämna utrymme för djupare analys 

och samtidigt försiktigt styra samtalet för att undvika att få ett alltför spretigt material. För att 
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respondenten ska förstå och därefter på ett bra sätt kunna yttra tankar och åsikter är det viktigt 

att intervjufrågorna är formulerade på ett för respondenten lätt förståeligt språk. De menar att 

en noggrann operationalisering av problemområdet är grunden för att skapa ett trovärdigt 

resultat. Kvale och Brinkmann (2009:145ff.) rekommenderar att forskaren under 

nedbrytningen av problemområdet skapar två intervjuguider, en på ett mer akademiskt språk 

(genom forskningsfrågor) och en andra version på ett mer lättförståeligt och allmänt språk 

anpassat för respondenterna (själva intervjufrågorna). En forskningsfråga kan leda till 

skapandet av flera intervjufrågor, ett försök till att öka möjligheten att respondentens svar i 

högre grad blir beskrivande och utförligt kring det specifika ämnet. Det kan ses som en 

gardering där fler frågor kan hjälpa till att fånga respondentens olika perspektiv och vinklar 

kring ett fenomen. Detta råd utgick vi ifrån när vi påbörjade vår operationalisering av 

problemområdet. Vi började med att skapa en mer akademisk intervjuguide vilken var en 

direkt nedbrytning av våra forskningsfrågor och av vårt problemområde. Denna bröt vi sedan 

ner och omformulerade till en guide av intervjufrågor i ett mer allmänt språk. Noggrannhet 

kring formulerandet av intervjufrågorna framhåller Kvale och Brinkmann (2009:150f.) som 

avgörande för möjligheten att skapa ett bra datamaterial. Vi arbetade därför mycket med att se 

över våra frågor, att omformulera dem för att undvika att de var ledande eller svårförståliga. 

Vi började med mer lättsamma frågor kring personens ålder och arbetsuppgifter för att sedan 

gå vidare och ställa frågor kring arbetskraft, åldersfördelning och kompetens. Efter detta 

fortsatte vi med frågor kring generationsskillnader (se bilaga 1). En pilotstudie genomfördes 

även för att testa frågornas ordning, om det skapades ett naturligt flyt i samtalet och för att 

testa om testpersonerna verkade uppfatta frågor och begrepp på samma sätt som vi och om de 

kunde svara på det vi frågade. Testet visade sig vara en bra idé då vi ändrade i några frågors 

formulering men vi fann att intervjuguidens uppbyggnad fungerade väl.  

3.4 Etik 
Vetenskapsrådet har arbetat fram forskningsetiska principer för att skydda samhällets 

medborgare ifrån övertramp ifrån forskningsvärlden. Kraven som framtagits är inte absoluta 

men forskare bör ta dem i beaktning, diskutera hur man hanterar dessa och om man inte kan 

uppfylla dem, tydligt föra en argumenterande diskussion kring varför så är fallet. De etiska 

principerna kan även ses som en påminnelse till forskaren om att de inte lever i någon etisk 

frizon utan även de har etiska riktlinjer att följa. Vetenskapsrådet har tagit fram fyra 

huvudkrav utarbetade ur det övergripande individskyddet i ett försök att skydda medborgarna 

ifrån personlighetskränkande behandling i forskningssammanhang. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). I vårt arbete har vi noggrant reflekterat kring dessa forskningsetiska 

principer. För att uppfylla informationskravet var vi noga med att före genomförandet av 

intervjun ange arbetets syfte, hur uppgifterna skulle komma att användas och var 

respondenterna i slutställandet av produkten kunde läsa resultaten. Ifall vi inte gjort detta 

skulle det kunna ha lett till en osäkerhet hos respondenten. Att denne på grund av det inte 

velat svara på alla våra frågor av rädsla för att bli igenkänd och utpekad. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att deltagandet var frivilligt och att representanten kunde avbryta sin 

medverkan när denne ville. Det fanns även, i enlighet med samtyckeskravet, möjligheten att i 

efterhand ”stryka” sin medverkan ifall de tillfrågade kände obehag eller osäkerhet kring 

intervjun. Genom att göra detta kunde vi skapa en känsla av trygghet hos intervjupersonen 

vilket kan ha lett till denne gav mer sanningsenliga svar på våra frågor. Genom en 

omvandling av namnen på våra respondenter har vi försökt att minska de igenkännings 

faktorer som i regel förekommer vid intervjuundersökningar detta för att uppfylla 

konfidentialitetskravet. Att uppfylla konfidentialitetskravet är ännu ett led i att skapa en 

trygghet hos intervjupersonen för att öka dennes benägenhet att ärligt och utförligt vilja svara 
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på intervjufrågorna. Vidare har det insamlade materialet bara använts i forskningssyfte vilket 

därmed gör att vi har uppfyllt nyttjandekravet. Om detta krav inte uppfylldes skulle studiens 

trovärdighet minska och leda till en försämrad reliabilitet.   

3.5 Genomförande av intervjuer  
Hur vi skulle genomföra våra intervjuer var något vi planerade och i viss grad bestämde på 

förhand. Vi skissade upp en slags disposition kring hur vi skulle gå till väga under 

intervjuerna. Vi ville skapa en lättsam stämning och försökte därför innan varje intervju 

avdramatisera situationen genom att berätta om syftet och förklara hur intervju skulle komma 

att se ut.  

 

Vi valde att dokumentera våra intervjuer genom att spela in dem för att inte riskera att missa 

något av respondentens svar. Kvale och Brinkmanns (2009:145f.) beskriver intervjun som en 

levande situation och syftar även på vikten av att ta in vad som händer, lika väl som vad som 

sägs. Hur något sägs, genom tonfall och kroppsspråk etcetera kan ibland hjälpa till att 

förtydliga en respondents utsaga. Författarna menar att det därför är betydande att efter 

intervjun försöka sätta sig och skriva ner anteckningar kring själva intervjusituationen. I 

enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009:145f.) uppmaning valde vi att under och efter 

varje intervju göra anteckningar kring stämning, speciella tonfall och kroppsspråk. Under 

intervjuerna bestämde vi att en av oss skulle ta en mer ledande roll medan den andre förde 

stödanteckningar. Vi ville skapa en bra anteckningsbackup ifall ljudinspelningen inte 

fungerade samtidigt som vi tänkte att maktpositionerna fördelaktigt skulle påverkas. Kvale 

och Brinkmann (2009:48) skriver att det är av vikt att inse att en forskningsintervju faktiskt 

inte är ett jämlikt samtal. Den ena parten har ett ständigt övertag och tillviss del styr den andre 

och även dialogen. Vid genomförandet av våra intervjuer förstod vi att maktobalansen i 

samtalet kunde bli för stor om vi båda var med och styrde intervjuerna. Vi tyckte det därför 

var passande att en av oss alltid tog en mer passiv och tystlåten roll. Allt som allt genomförde 

vi tio intervjuer, fem stycken i respektive organisation.  

 

Nio av tio intervjuer genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplats. Den 

intervjun som inte genomfördes på någon av de två arbetsplatserna utfördes på universitetet. 

När vi bokade intervjutillfällena föreslog vi att intervjuerna med fördel kunde genomföras i 

avskilda rum. Vi ville att respondenten skulle känna sig avskärmad ifrån sina kollegor så att 

denne inte kände sig begränsad av att eventuella kollegor kunde höra vad som sades under 

intervjun. Det var ett steg i att öka respondentens svarsbenägenhet men även för att öka 

ljudkvalitén på våra bandinspelningar. Våra intervjuer pågick i ungefär 30 till 50 minuter. 

 

Efter varje intervju försökte vi så snabbt som möjligt påbörja transkriberingen av 

intervjumaterialet. Detta för att säkra de delar som var viktiga att minnas. Kvale och 

Brinkmann (2009:193f.) menar att transkriberingen är en tolkande process, där det handlar om 

att transformera materialet ifrån en form till en annan (muntlig till skriftlig). Detta kan leda till 

en mängd omvandlingar, ordagranna intervjuutskrifter blir aldrig mer än bleka kopior av det 

ursprungliga materialet eftersom författarna, som ovan nämndes, ser intervjun som en levande 

situation så försvinner många av situationens beståndsdelar när den skalas ner till att bara vara 

det sagda. Ännu en anledning till det kan vara bra att efter (om möjligt även under) intervjun 

föra anteckningar på hur stämningen var, respondentens kroppsspråk, omgivningen och 

miljön i rummet, för att hålla kvar det levande som finns i en samtalssituation. Detta var något 

vi tog fasta vid och gjorde efter utförandet av våra intervjuer, eftersom vi inte ville riskera att 

förlora värdefull information. Kavel och Brinkmann (2009:200f.) menar att när det är flera 

personer som transkriberar det insamlade material är det viktigt att på förhand bestämma hur 
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transkriberingen ska ske, detta för att säkra att man använder samma metod. Vi valde att göra 

ordagranna transkriberingar för att vid analysen inte riskera att missa några viktiga 

infallsvinklar som kanske kunde komma att ligga utanför våra tankar och idéer. Vid 

transkriberingen valde vi dock att göra mindre förändringar i de citat som användes i 

resultatet, detta utan att ändra dess innebörd, men för att underlätta läsningen och därmed 

förståelsen av texten. Det är en rekommendation av Wibeck (2011:93) att man för att 

underlätta läsningen kan ändra det talade språket till ett skriftspråk. 

 

3.6 Analysmetod 
När vi inledde analyseringen av vårt insamlade material valde vi att använda meningskodning 

och meningskoncentrering. Analysmetoden innebär att forskaren bryter ner intervjun och 

respondentens meningar till ord och begrepp för att lättare kunna jämföra alla intervjuer. 

Kvale och Brinkmann (2009:221f.) beskriver i en femstegsmodell hur en forskare genomför 

en meningskoncentrering, denna modell utgick vi ifrån vi analyseringen av vårt material.  Det 

första steget är att skaffa sig en helhetsbild av materialet, detta gjorde vi genom att upprepade 

gånger läsa igenom de transkriberade intervjuerna och genom att läsa de anteckningar vi 

skrivit efter varje intervjutillfälle. Genom att läsa intervju i sin helhet tillsammans med dessa 

anteckningar fick vi en bättre helhetsbild av varje intervju vilket förenklade arbetet med att 

skaffa oss ett helhetsintryck över allt det insamlade materialet. Det andra steget skriver Kvale 

och Brinkmann (2009:221f.) är att i nedbrytningen identifiera meningsenheter i det som sägs, 

vilket kan hjälpa till att belysa och besvara den egna problemställningen. Det tredje steget är 

början av uppbyggnaden av det nya materialet, att utifrån de funna meningsenheterna skapa 

olika teman. Under dessa teman placeras sedan de meningsenheter som belyser liknande 

delar, temat sammanfattar meningsenheternas innebörder. Efter att ha fått en tydlig 

helhetsbild av materialet kunde vi bilda meningsenheter utifrån vilka vi sedan skapade olika 

teman. De temana vi fann var ”En attraktiv arbetsgivare”, ”Hantering av kompetens och 

behovet av arbetskraft” och ”Skillnader och likheter mellan generationer”. Dessa teman är 

sedan samlade under två huvudteman som är ”generationernas skillnader och likheter” och 

”organisationens hantering av generationsskiftet”. Det fjärde steget är att utifrån de funna 

meningsenheterna skall forskaren nu ställa frågor till dessa. Det handlar om att se om 

meningsenheterna och de teman som påträffats går att relatera till arbetets syfte. De teman och 

meningsenheter vi fann går att relatera till arbetets syfte och hjälper oss att besvara våra 

frågeställningar. Det femte steget handlar om att skapa en ny text av de byggstenar som 

skapats av nedbrytningen av det ursprungliga materialet. I vårt arbete skapades resultat och 

analysdelens disposition utifrån de funna temana i vad vi ansåg vara en logisk ordning för att 

förenkla läsningen och att förenkla för läsaren att följa våra tankegångar.  

3.7 Studiens trovärdighet  
I vår undersökning ville vi fånga intervjupersonernas åsikter och erfarenheter angående det 

kommande generationsskiftet och kring eventuella generationsskillnader. Därför tycker vi att 

intervjuformen var den metod som var bäst lämpad för denna studie. Genom den valda 

ansatsen hade vi möjligheten att komma åt de undersöktas åsikter och erfarenheter kring 

generationsfrågor, vilket stärker trovärdigheten i vårt arbete då vi undersökte det vi avsett att 

undersöka. Svagheten med intervjun som datainsamlingsmetod är att intervjuaren i sin något 

upphöjda position har makten att styra intervjun åt det håll som för denne är intressant vilket 

medför att det empiriska materialet inte kan anses tillförlitligt (Kvale & Brinkmann 48f.). 

Detta försökte vi undvika genom vår intervjuguide som gav oss goda förutsättningarna att få 

fram det vi önskade att undersöka utan att under intervju behöva styra den åt ett visst håll. Att 

intervjupersonerna hade olika bakgrunder och positioner, samt att frågorna till viss del var 

öppna kunde ha skapat spretiga svar. Vi ser intervjuguidens utformning som lyckad då 
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materialet ter sig relativt enhetligt då respondenterna tolkat och besvarat frågorna på liknande 

sätt. Detta anser vi bidra till en ökad kvalitet på det insamlade materialet. Som vi nämnt i 

tidigare avsnitt är kvalitativa forskningsmaterial svårare att göra generaliserbara än 

kvantitativa. Eftersom man i kvalitativa ansatser ofta har färre respondenter än vad man har i 

kvantitativa undersökningar. Vi är nöjda med att vi fick möjligheten och hade tiden att under 

det pressade tidsschemat hinna genomföra de tio intervjuer vi hade hoppats kunna genomföra. 

För även om generaliserbarhet är svår uppnåeligt i kvalitativa studier var det ändå något vi 

strävade efter att uppnå eftersom generaliserbarhet är en del i skapandet av god validitet.   

 

Under analysarbetet fann vi även att vi behövde belysa ny teori, då vi fann nya infallsvinklar 

som vi inte hade räknat med när vi utgick ifrån de befintliga teorierna. Vi valde att inte lägga 

till det nya i teorikapitlet, utan endast använda den för att styrka våra slutsatser i 

resultatkapitlet. Detta för att minska risken för att materialet skulle bli allt för spretigt och för 

att vara konsekventa i vårt deduktiva arbetssätt.  
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4. Resultat och analys  
 

 

I det här kapitlet kommer det insamlade datamaterialet att analyseras samt kopplas till 

studiens teoretiska referensram. Kapitlet är uppbyggt kring två huvudområdet där vi i det 

första kommer att behandla generationernas skillnader och likheter. I nästa huvudområde 

kommer vi att ta upp hur organisationerna hanterar generationsväxlingen. För att förenkla 

för dig som läsare kommer vi nu att repetera vårt syfte med uppsatsen. 

 

”Vårt syfte med undersökningen är att fördjupa oss i det förväntande generationsskiftet på 

arbetsmarknaden eftersom det kan komma att prägla arbetslivet i hög grad. Vi vill ta reda på 

om det finns en medvetenhet om fenomenet och om det har en betydelse på arbetsplatsen.”   

 

 

4.1 Skillnader och likheter mellan generationerna 
Vi fann att det förekommer skillnader mellan de olika generationerna som på olika sätt har en 

inverkan på det dagliga arbetet precis som forskningen också lyfter. Ur ett större perspektiv 

menar forskningen att generationsskillnader är en källa för konflikter. Det visade sig att de 

skillnader vi fann inte behöver vara faktorer som leder till konflikter varken i den offentliga 

eller privata sektorn. De större skillnaderna mellan generationerna vi fann var inom områdena 

flexibilitet och anställningstrygghet, teknik, work life balance och arbetsmoral. Vårt resultat 

visar att det finns en stark koppling mellan begreppen flexibilitet och anställningstrygghet, 

flexibilitet är också ett genomgående tema genom flera avsnitt. Innan vi påbörjar 

beskrivningen av vårt resultat tänkte vi repetera de olika åldersindelningarna för respektive 

generation: Veteranerna (1922-1945), Baby boomers (1946-1964), Generation X (1965-1979) 

och Generation Y (1980-1999).   

 

4.1.1 Flexibilitet och anställningstrygghet  
Vårt resultat visade att det oberoende av generationstillhörighet är viktigt att ha en 

tillsvidareanställning för att känna trygghet, det var även viktigt att kunna lita på sin chef och 

sina arbetskamrater. Enhetschefen Alex i den offentliga organisationen (Baby boom 

generationen) uttrycker det såhär “Som tillsvidareanställd har man en annan trygghet än om 

man jämför med projektanställningar och vikariat”. Det framgick dock i undersökningen att 

det finns ett antagande om att nu och i framtiden så kommer förändringar i arbetslivet att ske 

snabbare och snabbare för varje år som går. Organisationer måste snabbare än tidigare kunna 

anpassa sig efter en allt mer föränderlig marknad. Det gör att det idag finns ett större behov av 

att känna sig trygg i att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter, vilket de äldre generationerna 

kan ha lite svårare för jämfört med den yngre. Detta stämmer med det som forskningen säger 

för att enligt Cogin (2012: 2272f.)  visar de äldre generationerna, framför allt veteranerna, en 

ovilja till att ta risker. De har en traditionsbundenhet som bidrar till en stor lojalitet till 

företaget. Detta gör att de ofta är kvar på samma arbetsplats under många år och de upplever 

en större otrygghet vid byte av arbetsplats eller arbetsuppgifter. Det går i linje med det HR-

strategen Charlie inom den offentliga organisationen från Generationen X anser: “Många ur 

den äldre generationen tycker att det är väldigt jobbigt med snabba förändringar, de vill helst 

göra som de alltid har gjort”. Detta styrker att de äldre generationerna känner en viss 

otrygghet inför förändringar även om det gäller inom organisationen. Hen menar också att det 

de senaste åren pågått en trend som påstår att den yngre generationen inte skulle anse att en 

tillsvidare anställning är en viktig trygghet för dem. Charlies tankar om att detta bara är en 



25 

 

trend utan någon stark empirisk grund stärks av övriga respondenter som menar att även de 

unga värderar den trygghet som en fast inkomst bidrar till. Furuåker (2005:9) menar att det är 

märkligt om anställningstrygghet inte är viktigt för människan eftersom det är av stor 

betydelse för alla som har planer av något slag som kräver att man kan räkna med en 

stadigvarande inkomst. Antagandet om att anställningstrygghet inte är viktigt beror enligt 

författaren snarare på att arbetsmarknaden vinner på att färre anser att det är en trygghet.     

 

Vi fann att skillnaden mellan generationerna inte ligger i en önskan om anställningstrygghet 

utan i att de unga känner en mindre oro inför förändringar. De äldre generationerna har som 

tidigare nämnts en ovilja till att ta risker, vilket kan påverka dem till att göra ett större 

motstånd vid förändringar eller att de har en mer negativ inställning vid till exempel byte av 

arbete. Medarbetaren Mika inom den privata organisationen, från Generation Y, visar tydligt 

att hen önskar en tillsvidare anställning, men att ett jobb byte inte nödvändigtvis behöver vara 

negativt: 

 
Det är viktigt med en fast anställning, men om man tvingas byta jobb så lär 

man sig någonting nytt på det, så det måste inte vara negativt.../ om man 

tvingas byta jobb ofta så lär du dig att ta in nya uppgifter och utvecklas på det 

sättet.  
 

Detta går att koppla till Cogin (2012:6f.) som menar att Generation Y, för att få makten över 

sina i många gånger otrygga anställningsförhållanden har vänt på situationen. De unga 

försöker omvända otryggheten till flexibilitet då det begreppet har en mer positiv innebörd. 

Det förknippas med möjligheter till utvecklade och meningsfulla arbeten snarare än en 

förlorad anställningstrygghet.  

 

De olika generationerna har en likhet i att de alla föredrar en fast anställning eftersom det är 

viktigt att känna en anställningstrygghet. Det som gör en skillnad är att den yngre 

generationen har en mer positiv syn på flexibilitet på arbetsmarknaden, de är inte ovilliga att 

byta arbetet eller arbetsuppgifter om det krävs, tillskillnad mot den äldre som kan uppleva ett 

större obehag inför detta. Flexibiliteten som blir en viktig skillnad i förståelsen för de olika 

generationerna, syns även i vilka förväntningar som finns på arbetstider och andra verktyg för 

att skapa work life balance.  

 

4.1.2 Work life balance 
Forskningen menar att Generation Y separerar mer på fritid och arbete än vad de äldre 

generationerna gör (Gursoy et al. 2013:41). Våra respondenter menar däremot att det är den 

yngre generationen som mer låter de två parametrarna smälta samman och att det är den äldre 

generationen som har lättare att separera på arbete och fritid. Gursoy et al. (2013:41) menar 

att Baby boomers arbetar hårt för att stiga i hierarkin och det betyder att de oftast offrar 

mycket för arbetet. Hårt arbete som gör att de uppnår en personlig framgång är viktigt för dem 

eftersom det är ett kännetecken på ett lyckat liv och karriär (Cogin 2012:2 268). Generation X 

offrar sig inte för arbetet på samma sätt enligt författaren utan de ser arbete som ett medel för 

att leva, det är inte livet. Generation Y prioriterar som Generation X inte arbetet framför 

fritiden utan ska enligt Cogin (2012:6f.) ha ännu större fokus på att skapa balans mellan 

arbete och fritid. Ett lyckat liv och karriär för dem är om de har hög flexibilitet så att de kan 

skapa en balans i sina liv där fritiden oftast går i första hand (Cogin 2012:2 268). 

 

Vi fann en skillnad mellan generationerna men inte på samma sätt som den forskningen 

beskriver till största del. Den yngre generationen var den som bland annat enligt HR-strategen 
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Sky (den privata organisationen, Generation Y) oftare blandade fritid och arbete, därav 

behövde de en högre flexibilitet i arbetet för att kunna möjliggöra detta. Den äldre 

generationen är istället de som lättare kunde separera arbete och fritid. En tanke är att den 

yngre generationen har ett behov av ökad flexibilitet på arbetet eftersom de värderar sin fritid 

högre än den äldre generationen. Att de prioriterar fritiden framför arbetet behöver inte betyda 

att det sker en definitiv avgränsning mellan arbetet och fritiden. Sky uttrycker sina 

erfarenheter om olika generationen på det här sättet: 
 

Jag tror att det är skillnader i generationer faktiskt. Den äldre generationen de 

har lättare att gå ifrån jobbet den tid det är tänkt och stänga av det. Man går 

hem och ängar sig åt det där hemma. Medan den yngre generationen mer 

blandar det, lite familj här och lite jobb här. Lite sådär hit och dit. 
 

Därför börjar det ställas ett större krav på arbetsgivare, att de kan erbjuda anställda en större 

flexibilitet för att få hjälp att balansera fritidslivet och arbetslivet. Dessa åsikter kring kraven 

på arbetsgivaren går i linje med forskningen som enligt Cogin (2012:2 287) menar att en 

lösning för att minska generationsmässiga konflikter är att företaget arbetar aktivt med och 

erbjuder de anställda möjlighet till flextid. Att de anställda får möjlighet att anpassa arbetstid 

efter individuella behov är enligt författaren viktigt för att minska problem som uppstår på 

grund av generationsskillnader. Vi kan också se att detta stämmer överens med de resultat vi 

fick fram. Medarbetaren Mika från Generation Y, styrker forskningens uttalande om hur 

företag bör arbeta genom sitt resonemang om att skapa balans: 
 

Företaget har kontor i Karlstad också, men vissa är emot att man sitter och 

jobbar där eftersom företaget ligger här [annan ort] och då ska man vara här 

också. Det skulle betyda mycket för mig att få jobba i Karlstad lite oftare, det 

skulle jag värdesätta. Arbete och fritid tycker jag att företag kan jobba mer 

med. 
 

Flexibiliteten som forskningen menar att den yngre generationen värderar styrks alltså även 

av vår studie. Enligt Deyoe och Fox (2011:7) påverkar de värderingar generationerna har hur 

de väljer att tillbringa och utnyttja sin tid på arbetsplatsen. Den äldre generationen påstås 

föredra att komma tidigt på dagen och gå sent på eftermiddagen vid fasta tider för att få sitt 

arbete gjort på bästa sätt. Den yngre generationen fokuserar mer på hur de utför arbetet på 

effektivaste sätt, snarare än mellan vilka tider de ska utföra sitt jobb, detta för att få mer tid 

över till sin fritid som de värderar högt. HR-strategen Sky, Generation Y, visar på ett bra 

exempel på detta när hen säger att: 
 

Äldre är mer såhär; att har jag arbetstid från klockan 7.00 till 18.00 så jobbar 

jag då. Jag gör ingenting annat under tiden, men det är inte heller så att jag 

stannar till 17.15. Utan slutar jag 17:00 så ska jag gå hem då. Blir det mer, är 

det övertid och måste jag göra något privat får jag ta ledigt. Medan yngre 

tycker mer att; Ja men om jag går iväg till frisören och tar långlunch två 

timmar på onsdagen, så kan jag sitta kvar en timme extra på kvällen istället. 

Bara jag gör de uppgifterna jag ska göra, sen exakt när det sker är inte så 

viktigt. 
 

Vi fann i undersökningen att generationernas olika värderingar till viss del påverkade deras 

syn på varandra. Mika från Generation Y uttrycker detta såhär: 
 

Det kan vara så att de äldre är mer fast i sina rutiner, de har sett hur saker har 

gjorts och det har gått bra, det gör att de kanske inte tänker vidare och 

försöker vidareutvecklas. 
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Detta stämmer med det forskningen säger om detta då Cogin (2012:2 287) menar att olika 

värderingar leder till olika förväntningar och syn på arbetsplatsen och övriga kollegor. Enligt 

författaren kan det påverka hur de ser på varandra. Generation Y kan tillexempel uppfattas 

som slöa av de äldre generationerna eftersom de inte sitter på sin plats från arbetsdagens start 

till slut. Men deras faktiska utförda arbete kan fortfarande vara detsamma som övriga 

generationer. På samma sätt kan den äldre generationen uppfattas som stela och fyrkantiga i 

sitt arbetssätt, samt att de är alldeles för karriärsinriktade ur den yngre generationens 

synvinkel. Detta kan enligt Cogin (2012:2 287) vara en skillnad som kan leda till konflikter 

mellan generationerna. Studien visade att det inte var en grund för konflikter men att det fanns 

en medvetenhet kring skillnaden.   

 

En annan riktning på diskussionen om work life balance är teknik, en faktor som möjliggör 

ytterligare flexibilitet i att kombinera sfärerna arbete och fritid. Vi tänker exempelvis på att 

man är mer nåbar via mobilen genom både telefonsamtal, sms och mail på fritiden samt 

semestern. Sociala medier som Facebook gör att fritid och arbete blandas genom att kollegor 

blandas med ens privata vänner. Vi kommer att utveckla dessa tankar om teknik ytterligare 

nedan. 

4.1.3 Teknikanvändandet mellan generationerna  
Både forskningen och resultatet av vår undersökning visar att det finns en skillnad mellan 

generationerna när det gäller hanteringen av teknik i samband med arbete och fritid. Detta är i 

och för sig inte särskilt anmärkningsvärt utan mer ett konstaterande eftersom den äldre 

generationen inte har vuxit upp med tekniken tillgänglig på samma sätt som den yngre. Det 

har haft en stark påverkan på den grundläggande kunskapen och även intresset för 

användandet. Gavatorta (2012:59f.) menar att teknikanvändandet skulle vara ett av de största 

störningsmomenten mellan generationer. Både Generation X och Y växte upp med teknik i 

sin barndom. Det är bara Baby boomers som inte hade teknik tillgängligt under sin uppväxt. 

En faktor till att respondenterna i vår undersökning inte upplever det som ett lika stort 

problem som forskningen beskriver är att de ser skillnaden: att de äldre bara inte är lika vana 

att hantera teknik. De ser därför inte att det skulle vara en generationsskillnad som leder till 

ökade konflikter. Om positiva och negativa egenskaper hos yngre och äldre kollegor svarar 

den administrativa chefen Love från generationen Baby boomers att ”de flesta yngre är mer 

vana vid teknik och teknikutrustning där av har de lättare att ta till sådant, medan äldre hellre 

vill skriva på papper”. Vår studie visar att det ses som en negativ skillnad men ingen av de 

tillfrågade lyfter att det skulle skapa konflikter i själva användandet. Kopplar man detta vidare 

till att se om det kan påverka de anställdas syn på varandra kan man tänka att synen av den 

äldre generationen som byråkratisk och icke nytänkande skulle kunna förstärkas, eftersom de 

kan visa en ovilja till förändring vid ny teknik. Medan den yngre generationen som känner sig 

mer bekväm med tekniken inte upplever en lika stor förändring och därmed inte gör lika stort 

motstånd. Detta kan ge en upplevelse av att den yngre generationen är mer positivt inställda 

till förändringar. Intresset för teknik kan också påverka de olika generationernas användande 

av sociala medier och graden av flexibilitet. Vi syftar då till vilka möjligheter man med hjälp 

av tekniken kan få för att lättare kunna balansera arbete och fritid, exempelvis genom att 

arbeta hemifrån eller från annan ort. Att man kan vara tillgängligt via mobilen och svara på 

samtal, sms och mail. Love, administrativ chef från generationen Baby boom, uttrycker här 

hur tekniken hanteras: 

 
Generellt blir det mer och mer att man tar med sig arbetet hem då alla har 

mail i mobilen. Man är ständigt nåbar. Det flyter ihop mer än det gjorde förr. 

Förr användes internpost då tog det ett tag innan de man skickade till fick det, 

nu går det direkt och man måste svara snabbare. Det blir stressigare. 
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Den äldre generationen upplever det ökade teknikanvändandet i arbetet som ett större 

stressmoment tillskillnad från den yngre generationen som mer kan se tekniken som ett 

hjälpmedel i att skapa balans. Det ger dem möjligheter att vara mer flexibla vilket de önskar 

då de prioriterar sin fritid. Medarbetaren Max från Generation Y har därför en mer positiv 

inställning till möjligheten att ta med sig arbetet hem: 
 

Jag balanserar med att gå ner och jobba när det behövs, även om klockan är 

efter 16.00. Men jag kan även ta med mig jobbet hem ifall det behövs, 

samtidigt som jag också kan gå ifrån jobbet om jag måste. 
 

Utöver att det finns skillnader mellan generationerna i intresse och användandet av teknik, 

spelar det en viktig roll i att skapa flexibiliteten som den yngre generationen faktiskt 

efterfrågar. Teknikanvändandet spelar även en roll i hur man föredrar att kommunicera på 

arbetsplatsen. Våra respondenter uttrycker att det finns en skillnad i kommunikation då den 

yngre känner sig mer bekväm med dagens teknik och att använda den som 

kommunikationskanal. Medan den äldre generationen kan uppleva en större stressfaktor 

eftersom kommunikationen sker snabbare än de tidigare varit vana vid. Detta går i linje med 

det Gavatorta (2012:61) säger eftersom denne menar att Generation Y är mer van vid teknik 

och föredrar detta kommunikationsmedel, medan den äldre generationen hellre möts ansikte 

mot ansikte. Detta ska enligt författaren leda till att generationerna ska ha svårt att förstå 

varandra eftersom de inte använder eller föredrar samma kommunikationskanaler.  

 

Studien visar att skillnader i teknikanvändandet finns i de två undersökta organisationerna 

men det är inte en generationsskillnad som anses leda till några större konflikter. De avsnitt vi 

har behandlat ovan har bearbetat skillnader och likheter där flexibilitet har varit en gemensam 

nämnare. I nästkommande avsnitt kommer vi istället behandla skillnader och likheter i de 

faktorer som skapar arbetsmoral. 

 

4.1.4 Belöning, feedback och meningsfullhet - ett led för arbetsmoral 
I studien fann vi en stark koppling till belöning som går att relatera till upplevelsen av 

arbetsmoral. Belöning är överlag lön, men undersökningen visade också att belöning kan vara 

att få återkoppling på sitt arbete, det vill säga feedback. Det var för våra respondenter viktigt 

erhålla feedback för att arbetet skulle kännas meningsfullt. Feedback och meningsfullhet 

visade sig även vara ett led för att känna starkare lojalitet och högre arbetsmoral. Enligt Stam 

et al. (2013:269) är arbetsmoral övertygelsen om att arbetet är en moralisk plikt som är en 

norm. Den hänvisar till hur människor är generellt agerar utan att påverkas av personliga 

motiv.  

 

Studien visar att feedback har en stark påverkan i om arbetet känns meningsfullt, det är en 

faktor som visar att det arbete som utförs är av betydelse. Vi fann att feedback ses som en 

belöning för prestationer på arbetsplatsen. Belöningen blir därför också en faktor som är 

bidragande till det som skapar en högre arbetsmoral och lojalitet. Cogin (2012:2 888) menar 

att Generation X och Y, framför allt Y, har ett högre behov av att få en mer frekvent 

återkoppling arbetet än de äldre generationerna. Den äldre generationen önskar enligt 

författaren fortfarande feedback men inte i lika stor utsträckning. Våra respondenter sa att 

feedback på deras arbete både från kollegor men framförallt från arbetsgivaren/chefen var 

oerhört viktigt för att man skulle känna engagemang på arbetet. Medarbetaren Max ifrån den 

privata organisationen (Generation Y) svarar här på vad belöning är för hen: “Det givna är ju 

lön givetvis men också mycket bekräftelse i vardagen” och enhetschefen inom den offentliga 
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organisationen Storm från generationen Baby boomers svarar: ”Belöning det är mer att alla 

människor vill få bekräftelse, de vill bli sedda, hörda och uppskattade”. Med hjälp av 

feedback upplever de meningsfullhet med sitt arbete. Studien visar att det är viktigt att arbetet 

är meningsfullt och att man är delaktig i ett arbete eller projekt som är betydelsefullt för 

företaget. Dock säger teorin att detta ska vara viktigast för Generation Y. Arbetet behöver ge 

dem någon form av mening och vara utvecklade samt meningsfullt, annars kan de överväg att 

byta jobb (Cogin 2012:6f.). Den äldre generationen beskrivs istället som en hårt arbetande 

styrka som inte gnäller på sin väg för att nå sina mål (Gursoy et al. 2013:41). HR-strategen 

Charlie, den offentliga organisationen, från Generationen X tar upp det här om skillnaderna 

mellan generationerna när det gäller synen på vad som är meningsfullt:  

 
Yngre är mer krävande, de ska alltid ha ett syfte för varför man gör något och 

vill helst att det ska vara roligt hela tiden - vilket det inte är. Den äldre 

generationen gillar läget på ett annat sätt, de biter ihop.  
 

Kring sin inställning och egna värderingar kring lojalitet säger hen samtidigt att:  
 

Att folk inte slutar fast man har dålig lön måste betyda att man har ett 

meningsfullt arbete där man känner att man gör nytta. Det betyder mycket för 

människan, att känna att man gör nytta och då ger det motivationen att 

fortsätta. Därför är det nog väldigt viktigt att man kanske får feedback. 

  

Medarbetaren Max, den privata organisationen från Generation Y, styrker det tidigare citatet 

genom detta resonemang om meningsfullhet: “Jag tycker att mitt arbete är meningsfullt för att 

jag vet att det jag gör används och jag får det bekräftat genom den feedback jag får”. Vi kan 

här se att det finns en föreställning kring hur de olika generationerna ska vara när 

respondenterna berättar om sina uppfattningar kring de olika generationerna.  De kan då se 

olikheter som skiljer dem åt. Men när varje intervjuperson svarade på vad meningsfullhet och 

delaktighet var för just dem, då får vi liknande svar från dem alla. De svarade att det är viktigt 

att arbetet är meningsfullt och att man ska göra rätt för sig. Det är även viktigt att man får vara 

delaktig, för att det i sig leder vidare till att man känner engagemang som i sig har en 

påverkan på arbetsmoralen. Det framläggs även i många fall att känslan av meningsfullhet i 

arbetet kan vara viktigare än lön, att man måste känna sammanhang, det är en drivkraft när 

man känner att man gör nytta och får vara delaktig. För de olika generationerna är ett 

meningsfullt arbete alltså viktigt och det har en koppling till arbetsmoralen. Att det ändå 

verkar förekomma en viss skillnad skulle kunna ha en påverkan av andra faktorer såsom de 

äldres förväntade lojalitet till företaget som kommer av att de arbetar hårt och är obenägna att 

ta risker mot den yngre generationens ökade flexibilitet. Det skulle kunna göra att äldre väljer 

att stanna på arbetsplatsen trots att arbetet inte känns meningsfullt medan den yngre kan välja 

att byta arbetsgivare. 

  

Feedback skapar alltså meningsfullhet, om det finns en upplevelse av meningsfullhet leder det 

till att ett större engagemang upplevs. Detta är ytterligare en faktor som i samband med 

självständighet och gemensamma mål är viktiga i ledet för en ökad arbetsmoral och lojalitet 

till företaget.  

4.1.5 Självständighet, engagemang och gemensamma mål - ett led för arbetsmoral 
En organisation som präglas av hög arbetsmoral blir både en effektivare organisation och en 

mer attraktiv arbetsgivare. För att öka graden av arbetsmoral är det viktigt att ge sina 

medarbetare självständighet, att ge dem tillfällen att engagera sig och att ha uttalade 

gemensamma mål för organisationen.   
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Mångfald handlar till stor del om att erkänna att människor skiljer sig åt i en mängd olika 

aspekter och att det för organisationen gäller att kunna behandla dessa olikheter som 

möjligheter. Idag präglas mångfaldsarbetet av att hantera olikheter som problem fast de 

egentligen borde behandlas som möjligheter menar Shen et al. (2009:236f.). I vårt empiriska 

material fann vi att genom att hantera olikheter på rätt sätt kunde man öka arbetsmoralen och 

lojaliteten bland medarbetarna, vilket är i linje med vad Shen et al. (2009:236f.) framhåller 

som fördelarna med en välarbetad mångfald. Alla respondenter framhöll vikten av att få 

arbeta självständigt och med det även få befogenheten att kunna arbeta självständigt. 

Medarbetaren Max ifrån den privata organisationen (Generation Y) uttrycker det så här ”jag 

tycker det är viktigt med självständighet och att man tillåts vara självständig”. Enhetschefen 

Robin inom den privata organisationen (Baby boom generationen) menar att utan 

självständighet och befogenheten att faktiskt kunna vara det vore hens arbete meningslöst ”då 

vore det ingen idé att sitta här”.  Även chansen att få vara engagerad var för respondenterna 

viktigt och blev man hörd ledde det till att man som anställd ville bli mer engagerad och mer 

delaktig i organisationen. Citatet ifrån HR-strategen Sky inom den privata organisationen 

(Generation Y) sammanfattar på ett bra sätt vad många av respondenterna uttryckte: ”Jag vill 

gärna vara delaktig och känner jag mig delaktig tror jag att jag blir mer engagerad också”. Vill 

man som organisation ha engagerade medarbetare då måste man kunna hantera och ge 

möjligheter för medarbetarna att vara delaktiga. Samtidigt måste man acceptera att vissa 

medarbetare inte vill vara delaktiga. Shen et al. (2009:236f.) menar att det är viktigt att 

uppmärksamma individuella skillnader för att tillfredställa alla medarbetare. HR-strategen 

Charlie (Generation X) som arbetar inom den offentliga organisationen menar att medarbetare 

som inte vill vara delaktiga faktiskt kan vara något positivt då det kan förenkla en del av 

arbetet. Hen tar även upp något som kan ses som en generationsskillnad och något som hen 

framhåller som både en positiv och en negativ egenskap. Vi fann att medarbetare tillhörande 

Generation Y hade en större benägenhet att ifrågasätta syftet med de arbetsuppgifter de blev 

tillfördelade. HR-strategen Charlie menar att ”De ställer högre krav på organisationen och på 

cheferna, utan att veta syfte så köper de inte det riktigt...”. Hen belyser en ny typ av 

engagemang och delaktighet. Den nya generationen kan komma att kräva mer av 

organisationerna men Charlie menar att även om det är högre krav är detta precis vad 

organisationen efterlyst hos tidigare generationer. Dols et al. (2010:29) menar att Generation 

Y ifrån sin uppväxt är vana att bli hörda i viktiga familjefrågor och detta menar författarna har 

lett till en vilja att bli hörda även på arbetsplatsen. Generationens föräldrar vande dem även 

vid att få ständig coachning där de gav dem mål och anledningarna till varför de bör sikta mot 

dem. Utifrån Dols et al. (2010:29) kan HR-strategen Charlies uppfattning förklaras. De yngre 

är mer engagerade för att de är vana att bli hörda, deras engagemang kan därför bli av extra 

betydelse för att de skall trivas på en arbetsplats. Författarna menar att anledningen till att de 

vill veta syftet bakom arbetsuppgifter kan grunda sig i generationens vana att få syfte och mål 

förklarat för sig under sin barndom. Att få veta syftet för en uppgift kan grunda sig i en 

önskan om att de lättare vill kunna se sin del av helheten vilket leder oss in på nästa del som 

behandlar gemensamma värderingars roll i skapandet av hög arbetsmoral i organisationen.  

 

En arbetsgivare som kan hantera olikheter (mer om detta i kommande avsnitt) och ta vara på 

dessa skapar engagerade medarbetare som lättare kan se sig som en del i 

organisationshelheten. Eftersom deras kompetens tas tillvara kan de även lättare se sitt bidrag 

till organisationens utveckling. Att kunna se sin del i helheten var för våra respondenter 

viktigt och ytterligare en del i att som organisation möjligöra göra detta är att för 

medarbetarna synliggöra organisationens värderingar, visioner och mål. Vår undersökning 

visade att många av våra respondenter insåg vikten av gemensamma värderingar och hur de i 

företaget hjälper alla anställda att arbeta mot samma mål trots individuella skillnader. Kim, 
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enhetschef i den privata organisationen (Baby boom generationen) säger så här: ”Det är 

viktigt att sträva mot gemensamma mål för att se att hela gruppen är med och att man är 

delaktig i avdelningen, gruppens och organisationens arbete”. Forskning, kring 

generationsskillnader, lyfter på många sätt hur företag ska arbete med de olika generationerna 

för att minska konflikterna och detta gärna genom gemensamma värderingar dock finns det ett 

mindre fokus kring hur man konkret ska arbeta för att skapa gemensamma värderingar. Våra 

respondenter menar att värderingar skapas och implementeras via dialog och diskussion inom 

företaget. Cogin (2012:2287f.) tar upp att företag som lyckas kombinera företagets mål med 

de olika medarbetarnas individuella krav och förväntningar på företaget ökar chanserna att bli 

attraktiva arbetsgivare. Att tillsammans i organisationen utformar gemensamma mål bidrar till 

att erkänna individualitet och det bidrar till engagemang vilket i sin tur leder till en ökad 

arbetsmoral.  

 

Det går alltså att se likheter och skillnader gällande arbetsmoral, hur den skapas och bibehålls 

är i dock många aspekter desamma för generationerna. Lyfter vi istället hur generationerna ser 

på varandras arbetsmoral finner vi något intressant. Även om det föreligger likheter i hur 

arbetsmoral skapas ser generationerna annorlunda på varandras arbetsmoral vilket är något vi 

kommer att belysa i kommande avsnitt. 

4.1.6 Synen på varandras arbetsmoral  
I studien fann vi en underliggande diskussion kring arbetsmoral som behandlar frågan om 

Generation Y har hög eller låg arbetsmoral i förhållande till de övriga generationerna. I många 

fall kan den yngre generationen uppfattas som slöa av den äldre generationen på grund av 

olikheter inom till exempel användandet av teknik, vi tänker på exempelvis användandet av 

sociala medier eller mobiltelefonen för privat bruk på arbetsplatsen (Deyoe & Fox 2011:6). 

Det handlar också om vilken flexibilitet man är i behov av på arbetsplatsen, gällande hur man 

utför arbetet och i vilken mån det går att påverka sina arbetstider. Samtidig sägs det att 

Generation Y är väldigt ambitiösa, att de vill veta syftet med arbetet de ska göra och att de vill 

göra sig hörda i organisationen (Dols et al. 2010:29). I vår undersökning kunde vi se att det 

fanns delade meningar kring hur vida den yngre generationen var de som var de mest 

ambitiösa eller om de hade lägre arbetsmoral än de äldre generationerna. HR-strategen 

Charlie som arbetar inom den offentliga organisationen (Generation X) säger följande om den 

yngre generationen: 

 
De ställer högre krav på organisationen och på cheferna, utan att veta syfte så 

köper de inte det riktigt.../ De är ofta väldigt ambitiösa, tillexempel vissa 

unga medarbetare är så pass ambitiösa att det blir en belastning för dem 

själva när verkligheten hinner ifatt dem. Därför har vi lite problem med 

sjukskrivningar bland de yngre sjuksköterskorna på ett annat sätt än vad vi 

har haft med de äldre. 
 

Det uttrycks här att den yngre generationen är väldigt ambitiösa, i sådan hög grad att det leder 

till att de skiljer sig mot den äldre generationen när det gäller sjukskrivningar. I det här fallet 

ser det inte ut som att man tycker att den yngre generationen skulle ha en lägre arbetsmoral 

när det gäller engagemang och delaktighet i arbetet. Dock visar en annan av våra respondenter 

HR-strategen Sky som arbetar inom den privata organisationen (Generation Y) upp en annan 

syn på den yngre generationen och sjukskrivningar. Sky berättar att statistik visar att unga har 

mer sjukfrånvaro än äldre. Hen resonerar kring de högre siffrorna i sjukskrivningarna för 

yngre generationen på följande sätt:  

 
De som är yngre och inte har familj, handlar det om någon sorts inställnings 

eller attitydfråga till jobb? Ger de upp lättare än de äldre, jag vet vad det 
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handlar om. Men just initiativkraften hos unga är inte så starkt som man 

trodde att den skulle vara.  
 

Här förs istället ett resonemang om att den yngre generationen skulle ha en lägre arbetsmoral 

än den äldre. Detta exempel visar att den yngre generationen kanske väljer fritiden framför 

arbetet precis som Cogin (2012:6f.) tar upp i sin forskning. En annan anledning till att det går 

att se skillnader mellan de olika generationerna gällande sjukskrivningar lyfter Collins och 

Cartwright (2012). De för i sin forskning en diskussion kring vad anledningen är till att man 

går till arbetet fast man är sjuk. De menar att sjuknärvaro påverkas av olika personliga 

motivatorer som arbetsmoral. Den yngre generationen har lägre fokus på att arbeta hårt 

jämfört mot den tidigare äldre generationen, samtidigt som de värderar ett flexibelt arbete. Det 

bidrar till att de inte upplever en lika stark arbetsmoral som den äldre generationen. Vilket gör 

att de väljer att stanna hemma för att tillfriskna om de är sjuka, framför att ställa upp för 

företaget (Collins & Cartwright 2012:440).  

 

Vi kan alltså se att den yngre generationen är ambitiös och delaktig men att de prioriterar det 

egna jaget, fritiden och kanske även hälsan i första hand framför arbetet. De olika 

generationernas prioriteringar gällande till exempel fritid framför att ställa upp för sina 

arbetskollegor har sin grund i en sociokulturell samhällsförändring. Det handlar om att 

samhället har gått från att vara kollektivistiskt till att bli allt mer individualistiskt. Denna 

förändring kan ligga till grund för många av de skillnader vi funnit mellan generationerna. Till 

exempel de äldre generationernas trofasthet gentemot organisationen och de yngre 

generationernas strävan efter regelbunden bekräftelse och feedback.      

 

4.1.7 Kollektivism kontra individualism 
Ett intressant fynd i vårt material var när HR-strategen Charlie (den offentliga organisationen, 

Generation X) lyfte problematiken kring individuellbelöning. Hen sa att:  
 

Den äldre generationen är mer inne på att vi gör väl lika, ingen är väl bättre 

än någon annan. Den yngre generationen är mer öppen för att det finns 

individuella skillnader och för dem är det okej, att få individuella löner och 

att bli bedömd för vad man faktiskt gör. Bara för att man gör ett bättre jobb 

så betyder inte det att man är en bättre människa. Det är inte sammankopplat 

till varandra. Den äldre generationen är mer så att de kopplar ihop det – att 

om en person påstås göra ett bättre jobb så är man själv en sämre människa. 

Det är en värdering där som gör att det blir väldigt personligt när man talar 

om individuella skillnader. 

 

Citatet stärker vad Shen et al. (2009:236f.) menar med att mångfaldsarbetet i en organisation 

bör handla om att acceptera individualitet och det visar vikten av kunna ge individuellt 

erkännande. I detta fall är det så att respondenten uppmärksammar en skillnad mellan den 

äldre generationen och den yngre generationen. För att kunna hantera olikheter och för att 

minska riskerna att kollisioner uppstår mellan generationer är det viktigt att förstå bakgrunden 

till olikheterna. Denna skillnad beror på den individualisering som skett i samhället. Nilsén 

(2005:61f.) skriver om moderniseringen som skett i samhället och hur den har lett till en ökad 

grad av individualisering. Författaren menar att individualiseringen av ett samhälle ofta 

grundas i en ökad materiell levnadsstandard, en ökad grad av utbildade medborgare, en ökad 

social och geografisk mobilitet och en hårdnande arbetsmarknad. Samhället rör sig alltså ifrån 

det kollektivistiska mot det mer individualistiska. Finkelstein (2012:1635f.) beskriver att 

skillnaderna mellan en individualist och en kollektivist grundar sig i sociokulturella 

åtskillnader. Individualisten sätter sina egna mål framför gruppens mål. Denne vill nå 

självuppfyllelse genom autonomi och självständighet i hur den tänker och agerar. Då 
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individualisten sätter sig själv framför gruppen har denne inga problem att byta grupp om 

detta skulle gynna det egna jaget. Kollektivsten har däremot en större benägenhet att 

underordna de egna målen i en vilja att förbättra för gruppen, detta för att de enligt författaren 

definierar sig utifrån gruppen. Det gör också att de fortsätter vara medlemmar i en grupp även 

om denna inte kommer bidra till några förbättringar för det egna jaget. Utifrån Nilsén 

(2005:61f.) och Finkelstein (2012:1635f.) kan man förstå bakgrunden till hur många av 

skillnaderna mellan generationerna har uppstått. Shen et al. (2009:236f.) menar att förstå 

olikheter är en del av hanteringen av olikheter, det är därmed en del av mångfaldsarbetet.  

Förståelse leder till medvetenhet och förståelse för skillnader kan bidra till att skapa en bättre 

medvetenhet vid hanteringen av medarbetarna inom organisationen. Detta för att på bäst sätt 

motivera dem samtidigt som man genom förståelsen undviker kollisioner mellan 

generationerna. Då de äldre växte upp i ett mer kollektivistiskt samhälle anser de i större grad 

att alla är lika och gruppens mål är de viktiga. De yngre har växt upp i ett alltmer 

individualiserat samhälle där jaget går framför gruppen. Att se individualitet här är att se att 

vissa är mer individualister och andra är mer kollektivister. För att återkoppla till citatet visar 

det att vissa medarbetare kommer motiveras av individuell belöning medan andra medarbetare 

kommer att bli förargade över det. Organisationer bör därför vara noggranna med att även 

skapa förståelse bland medarbetarna för att ytterligare minska riskerna för 

arbetsplatskollisioner.  

 

Vi har nu behandlat de skillnader och likheter som beskriver de olika generationerna, deras 

förväntningar på varandra och på arbetsplatsen. Vi har funnit att det finns skillnader och 

likaså likheter kring detta och vi har belyst vad dessa kan grunda sig i. Att i en organisation 

kunna hantera olikheter är väsentligt för att skapa konkurrenskraft och för att öka chansen att 

bli en attraktiv arbetsplats. Arbetsgivare bör se och förstå hur samhället förändrats och med 

dem dess invånare, detta är väsentligt för att minska kollisioner emellan medarbetare. Att ha 

chansen att agera och tänka olikt skapar nöjdare och mer trogna medarbetare. Härnäst 

kommer vi därför att beskriva hur organisationerna arbetar med generationsskiftet och de 

olikheter som finns.   

  

4.2 Organisationernas hantering av generationsväxlingen 
 

Det är en ambition för mig att på avdelningen att ha olikheter. Olikheter i 

kompetens, ålder kön etc. För de uppdrag vi jobbar med är mångfacetterade. 

Vi måste ha många olika slags ”glasögon” på oss när vi tar oss an ett 

uppdrag. Det tror jag är signifikant för nuet och än mer för framtiden, ingen 

ska tro att man kan sitta ensam på sin kammare och klara av allting själv. Det 

kanske var möjligt förr men idag arbetar man ihop, man plockar in olika 

kompetenser och olikheter i kompetenser. På min avdelning är det en strategi 

att ha olikheter. (Enhetschefen Sam inom den offentliga organisationen, Baby 

boom generationen)  

 

Att hantera kompetens och att hantera arbetskraft är i viss mån samma process då 

arbetskraften är den som bringar kompetensen till organisationen. Citatet ovan belyser 

olikheters vikt för att ett företag skall kunna bli en bättre helhet (Shen et al. 2009:236f.). 

Olikheter på arbetsplatsen ökar i samband med arbetsmarknadens generationsväxling och vi 

fann att hanteringen av de ökande pensionsavgångarna till stor del var att rationalisera tjänster 

och att se över organisationens kompetensbehov. Avdelningarna värderade olikheter men de 

togs inte alltid tillvara. Kompetensförsörjning visade sig vara något som man ville arbeta med 

men tid och pengar ställde ofta till problem och var orsaker till varför det ej gjordes inom 

organisationerna. 
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4.2.1 Att se, uppmärksamma och hantera olikheter 
En viktig del i att lyckas bli en attraktiv arbetsgivare är att hantera konsten att se och 

uppmärksamma olikheter. Ett väl genomfört mångfaldsarbete leder till interna och externa 

fördelar för företaget. Att vara framgångsrik både internt och externt bidrar till en attraktivitet 

på arbetsmarknaden och på säljmarknaden. Vårt empiriska material visar att hanteringen av 

olikheter ligger på varje enskild enhets- eller avdelningschef att sköta.   

 
Olikheter behövs i alla företag, man behöver olikheter för att få en bättre 

helhet. Vi är ju inte alla lika och alla har ju fördelar och nackdelar. Det är 

klart det måste finnas någon slags gemensam grund kring något. I en sådan 

här stor verksamhet är det ju viktigt att ha någon slags grund kring hur man 

behandlar människor…/ /… en bra chef den bemöter olikheter på ett positivt 

sätt och försöker se det positiva i att anställda säger saker som kanske inte 

stämmer överrens med det den tänker att de anställda ska säga och kan utifrån 

det komma till någon gemensam hållpunkt. En dålig chef, det är klart den 

tycker det är skitjobbigt och ser detta som ett hot. Men jag tror de flesta ser 

olikheter som något positivt. Men i grunden så är det jobbigt när någon säger 

tvärtemot. (HR-strategen Charlie inom den offentliga organisationen, 

Generation X)  

 

Charlie belyser faktumet att det mycket väl kan vara besvärligt för organisationer att hantera 

olikheter men att det är av stor vikt att man lyckas för att kunna skapa en bättre helhet för 

organisationen. Det är inte självklart menar Charlie att alla tycker att olikheter är positivt, 

många kan se det som ett hot eller som en extra arbetsbörda. Hen menar dock att det som 

utmärker en bra chef är att denne ser olikheter som något positivt och ser dem som 

möjligheter istället för problem.  Shen et al. (2009:236f.) skriver om vikten av att 

organisationer på ett fördelaktigt sätt kan hantera olikheter bland sina medarbetare. Både 

internt för att skapa mer nöjda och välmående medarbetare men också externt för att skapa 

nöjdare kunder. Författarna menar att mångfald handlar om att erkänna människors olikheter, 

att acceptera individualitet. En medarbetare som vet att dess kompetens tas tillvara är av större 

benägenhet att använda denna för företagets bästa. Det blir en effektivare och mer lönsam 

organisation när de anställda tillåts tänka utanför ramarna och genom att arbeta med sina 

individuella skickligheter förbättrar de dem vilket gynnar företaget som ökar sin generella 

kompetensbredd. Den administrativa chefen Love som arbetar inom den offentliga 

verksamheten (Baby boom generationen) säger så här angående hanteringen av olikheter på 

hens avdelning: 
 

På vissa enheter, såsom i vår, har vi gjort sådana tester för att se vilka 

personliga egenskaper man har och det är jättebra för att visa gruppen dessa 

skillnader. I en grupp behövs olikheter och dessa tester kan hjälpa till att 

skapa förstålelser varför vissa vill arbeta på ett visst sätt. Det är bra att vara 

olika för då har man olika styrkor och man har mer nytta av varandra när inte 

alla tänker lika. 

 

Love belyser det Shen et al. (2009:236f.) skriver om att mångfald kan leda till en mer 

innovativ arbetsstyrka, gruppen har mer nytta av varandra när man tänker olika. Citatet visar 

även hur en organisation kan arbeta med att hantera olikheter, att (som i detta fall) genom 

tester uppmärksamma olikheter för att sedan förklara för medarbetarna vad dessa leder till för 

skillnader. Genom att skapa förståelse för varandras skillnader bidrar det till att minska 

kollisionerna mellan medarbetarna på arbetsplatsen. En förbättrad social arbetsmiljö kan bidra 

till en ökad effektivitet när medarbetarna kan ta hjälp av varandra och inte hindras av 

smågnabb, eller än värre mobbning, sinsemellan.  
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Som ovan nämnt är mångfald ett viktigt medel även för att externt skapa framgång. Det 

viktigt för ett företag att kunna spegla sina kunder menar Shen et al. (2009:236f.). Det 

nationella samhället har förändrats och idag har man en ökad mångfald i befolkningen och 

detta bör avspeglas i organisationen. I och med den ökade globaliseringen så har även 

organisationers marknader förändrats. Idag gäller det även att kunna hantera och spegla dessa 

nya marknader för att skapa konkurrensfördelar och kundnöjdhet. Enhetschefen Kim (Baby 

boom generationen) som arbetar för den privata organisationen uttrycker sig så här kring 

vikten av att inom en organisation ha mångfald ”det är jätteviktigt både internt på 

arbetsplatsen men också för ett företag som detta som bedriver affärer över hela jorden är det 

viktigt för att kunna förhålla sig till andra kulturer.”. En arbetsstyrka med stor mångfald kan 

medverka till goda förhållningssätt gentemot andra kulturer. HR-strategen Charlie, den 

offentliga verksamheten Generation X, beskriver det externa skälet för mångfald såhär 

”Kunderna är olika och därför är det viktigt att det finns olikheter inom organisationen, för att 

kunna ge kunden bästa service.”. Även om kunderna och konkurrenssituationen skiljer sig åt 

för de två organisationerna så menar de båda att den interna mångfalden påverkar 

organisationens externa arbete. Vilket är just vad Shen et al. (2009:236f.) framhåller i sin 

forskning, att mångfald påverkar både de interna som de externa delarna för en organisation.  

 

Mångfaldsarbetet blir även allt viktigare inom organisationerna då tillgången på arbetskraft 

minskar. Att många generationer kommer att samsas på framtidens arbetsplatser och att locka 

nya medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare är goda grunder till varför man bör 

ha ett välfungerande mångfaldsarbete. Nedan kommer vi att behandla hur organisationerna ser 

på det kommande behovet av arbetskraft och hur de ställer sig generationsväxlingen. 

 

4.2.2 Behovet av arbetskraft 
Hanteringen av de pågående och de många kommande pensionsavgångarna som 

organisationerna ställs inför medför ännu inte så stora problem som de själva eller 

forskningen förutspått. Henken och Schippers (2012:605f.) lyfter faktumet att Europas länders 

befolkning blir allt äldre och därmed också de anställda i ländernas företag vilket kan komma 

att leda till svårigheter då det handlar om att ersätta den arbetskraft som försvinner ut ur 

företagen under de generationsväxlingar som pågår. Våra intervjupersoner, både inom den 

privata och inom den offentliga organisationen, uttryckte att pensionsavgångar är något man 

som företag tampas med dagligen. Många av respondenterna uttrycker att företagets personal 

blir äldre, det beskrivs som en växande puckel och att de kan se hur pensionsavgångarna ökar 

men trots detta är de inte särskilt oroliga. HR-strategen Charlie inom den offentliga 

organisationen (Generation X) uttrycker det på detta sätt:  
 

Man har ju pratat om det här generationsskiftet i många år men på nått sätt 

löser det sig. Jag är inte lika orolig nu som jag kanske var för fyra fem år 

sedan. 
 

Respondenterna menar att lugnet beror på att just pensionsavgångar är lätta att förutspå och 

därför lätta att hantera men också för att de ännu ser att det finns tillräckligt med arbetskraft 

för att ersätta de stora kullar som lämnar arbetsmarknaden. Tillgängligheten på ny arbetskraft 

gör att generationsskiftet flyter på smidigt så problemet verkar inte ligga i dagens 

arbetskraftbehov utan hur man i framtiden skall lösa personalomsättningen i takt med att de 

yngre årskullarna blir allt mindre. Det kommer då att handla om att lyckas fånga den 

arbetskraft som innehar rätt utbildning. Denna oro återfinns på ett bra sätt i HR-strategen Skys 

svar: 
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Vi har än så länge inte haft några problem med att fylla på [med arbetskraft] 

men jag kan tänka mig att nu, under kommande 10 åren kan det börja bli 

bekymmer. För att nu minskar kullarna med unga människor drastiskt och då 

tror jag vi kommer få större problem. (HR- strategen Sky, den privata 

organisationen. Generation Y) 

 

Skys tankar är helt i linje med vad Henken och Schippers (2012:605f.) förutspår kommer att 

ske. Författarna skriver att Sverige ännu anses vara ett ”ungt land” därför att de yngre 

ålderskullarna fortfarande är stora. Trots detta så är trenden att färre och färre barn föds och 

andel äldre därmed ökar. De skriver att framtidens företag kommer att bli tvungna att hantera 

en åldrande medarbetarskara parallellt med ett minskat arbetskraftsutbud. 

 

Ur vårt material kan vi dock utläsa att nyanställningar efter en pensionsavgång sällan är 

aktuellt vilket säkerligen även är ett led i hur företagen hanterar de stora pensionsavgångarna. 

Inför varje pensionsavgång verkar företagen ha som rutin att aktivt se över den gällande 

tjänsten. Om man finner att tjänsten bör finnas kvar börjar de med att titta på de egna 

avdelningarna för att se ifall de befintliga medarbetarna redan innehar den behövda 

kompetensen. Om den gällande kompetensen inte längre är behövd ses det som ett tillfälle att 

styra om tjänsten mot mer önskade behov. En respondent menar att man inte alltid har råd att 

inrätta tjänster efter nya behov utan att man helt sonika får vänta tills någon i personalen 

slutar. Många respondenter verkar därför se pensionsavgångarna som möjligheter till att 

optimera sina avdelningar så att varje tjänst mer länkas till nuet och blir mer aktuell. 

Enhetschefen Sam inom den offentliga organisationen (Baby boom generationen) 

sammanfattar det hela såhär: 
 

När någon går i pension så tittar man på vad personen har arbetat med och 

vad som är viktigt för framtiden. Det ger utrymme för att nyorientera sig och 

det har vi gjort, en del uppgifter har placerats någon annanstans. En del 

avvecklar man för att det var viktigt då men det är inte viktigt nu…/ Jag 

tycker det mer handlar om nyorientering inte att göra det vi gjorde igår. Det 

är en möjlighet att orientera sig framåt, att anpassa sig.  

 

Det visade sig dock att många medarbetare inom organisationerna väljer att stanna kvar efter 

pension, många gånger tar de chansen att utföra specialarbeten och spetsuppdrag. Det innebär 

att de avsäger sig vissa av sina forna arbetsuppgifter och utför bara de delar de själva väljer 

eller gör de uppgifter de blir inhyrda för. En respondent antyder att vissa till och med börjar 

arbeta mer efter sin pension. Detta kan vara ännu ett skäl till varför respondenterna inte 

känner så stor oro gällande de stora pensionsavgångarna. Faktum är att många medarbetare 

väljer att stanna kvar. Medarbetare går i pension men det är inte självklart att de därmed 

försvinner ifrån arbetsplatsen. De fortsätter vara tillgängliga för arbetsgivaren och det gör att 

det förutspådda behovet av ny arbetskraft inte lika stort som man trott.   

 

Som ovan nämnt menar respondenterna att pensionsavgångar är något som hanteras dagligen 

och det för oss därför vidare till nästa avsnitt gällande en annan daglig hantering, nämligen 

kompetensförsörjning. Vi fann att många tjänster rationaliseras bort vid pensionsavgångar 

vilket troligen blir en bidragande faktor till att öka risken att det i framtiden kommer uppstå 

ett kompetensglapp på arbetsplatserna. Därför fann vi det intressant att visa hur 

organisationerna hanterar kompetens och vad detta i sin tur leder till.    

4.2.3 Kompetensförsörjning 
I och med en ökad grad av pensionsavgångar de kommande åren riskerar mycket kompetens 

att gå till spillo om inte organisationer aktivt planerar för att ta tillvara på den innan 

kompetensen och erfarenheten försvinner. Särskilt riskerar tappet av kompetens och 
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erfarenhet göra att det kommer skapas ett glapp på arbetsmarknaden mellan vad arbetsgivare 

efterfrågar och vad arbetskraften har att erbjuda (Galagan 2010:47). En av våra respondenter 

menar att vid Baby boom generationens uttåg ifrån arbetsmarknaden och särskilt ifrån den i 

egna organisationen kommer gör att man förlorar många kompetenta och mångsidiga 

medarbetare. Deras erfarenheter av att ha hanterat många olika typer av uppdrag, 

arbetsuppgifter och innehaft många olika typer av positioner har gjort dem till vad 

enhetschefen Storm (själv tillhörande Baby boom generationen) uttrycker som ”allround” 

medarbetare. De kommer att lämna stora hål att fylla då nyanställda ofta är högutbildade men 

saknar den äldre generationens stora erfarenhetsbredd.   

 

Trots detta verkade inte kompetensförsörjningssystem vara något direkt uttalat på de företag 

vi besökte. De sa alla att de arbetade med kompetensförsörjning men det var inte alltid 

respondenterna kunde se organisationens roll i det hela. Generellt pratade respondenterna ofta 

om kompetensförsörjning i termer som ”vi försöker” och ”vi skulle vilja”, särskilt gällande 

kompetensöverföringen vid pensionsavgångar och det hela verkade vara upp till enheterna 

och avdelningarna själva. Det verkade vara enhetschefernas ansvar att återfinna och se vilka 

kompetensbehov som fanns på respektive avdelning. De tydligaste 

kompetensförsörjningssystemen som återfanns var i den privata organisationen där 

användningen av aspirant- och traineeanställningar var vanliga. Liknande system var något 

som respondenterna på den offentliga organisationen önskade men en respondent menade att 

detta inte var något som det direkt fanns pengar för. Inom den offentliga verksamheten skedde 

den typen av kompetensöverföringar främst inom specifika yrken där det var frågan om 

spetskompetens som var tvungen att överföras för att säkra kvaliteten på en tjänst. 

Användningen av aspirantutbildningar inom den privata organisationen, där en ny under en 

viss tid får går bredvid den äldre, användes för att ta tillvara på och överföra den äldres 

kompetens. Enhetschefen Robin inom den privata organisationen (Baby boom generationen) 

beskriver det så här: 

 
Det här med aspirantutbildningar är en väldigt fin grej. Då slussas de nya in 

när den äldre slutar och de är då färdigutbildade…/ Vi hinner lära upp den 

nya och vi förlorar därför inte det där finliret, som så att säga annars 

försvinner när den äldre går hem.   
 

När den äldre slutar har man redan en färdigutbildad ersättare och en på arbetsplatsen väl 

etablerad medarbetare. I citatet beskrivs väldigt väl vad Antilla (1999:83f.) menar med tyst 

kompetens. Författaren menar att den tysta kompetensen är de uppgifter en anställd gör men 

som inte finns med i arbetsbeskrivningen men vilka trots detta är viktiga för att slutresultatet 

skall bli det bästa möjliga. Robin menar att utan aspirantutbildningarna skulle mycket av 

finliret som genomförs i arbetet och som säkrar produktkvaliteten gå förlorat. På detta sätt tas 

den tysta kompetensen (finliret) istället om hand och uppmärksammas genom att den nya får 

gå med den äldre i det dagliga arbetet. Dessa små saker vilka spelar en stor roll för ett bra 

slutresultat, kommer upp till ytan och överförs därmed till den nya medarbetaren. Det hela blir 

en lyckad kompetensöverföring. Troligt är att den privata organisationen har en större press 

på sig att lyckas med sin kompetensöverföring eftersom de är ett vinstdrivande företag. 

Företaget har därför inte råd att förlora kompetens då det skulle kunna leda till produktions- 

och produktförsämringar. Den offentliga organisationen har inte samma press på sig, de ska 

visserligen göra kunderna (befolkningen) nöjda men de har inte samma typ av konkurrenshot 

över sig.  

 

Materialet visar dock att det sker en medveten planering för pensionsavgångarna gällande 

nyckelpositioner inom de båda organisationerna. Dessa nyckelpositioner eller 
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nyckelbefattningar ses som extra viktiga och skulle ingen planering finnas kring vad man gör 

vid eventuell frångång av tjänst skulle företaget riskera att förlora betydelsefull 

nyckelkompetens. Det visar att det finns en viss kartläggning likt den som Le Deist och 

Winterton (2005:28) menar är värdefull för att belysa den interna kompetensen. Detta verkar 

alltså främst göras vid nyckelpositioner men kanske är det ibland även så att vissa anställda 

innehar en viss typ av kompetens som inte är intressant för gällande enhet. ”Då är det inte 

givet att man tar tillvara på den kompetensen…/” menar enhetschefen Alex inom den 

offentliga organisationen (Baby boom generationen). Risken i detta är att 

kompetensförsörjningsfrågan blir alltför centraltbelagd kring den enskilda avdelningen, för 

kompetensen som kasseras på en avdelning kanske är relevant och behövd inom en annan 

enhet. Le Deist och Winterton (2005:28) menar att det därför är viktigt att försöka belysa all 

kompetens inom företaget och att ta till vara på den på bästa sätt för att nå högsta 

organisatoriska vinning. 

 

Även om företagen inte kunde se några svårigheter i införskaffandet av ny arbetskraft 

befinner de sig dock i ett läge där många nyanställningar sammanfaller under samma 

tidsperiod vilket skapar problem. Många etablerade och erfarna medarbetare försvinner ifrån 

arbetsplatsen samtidigt som organisationen skall hantera och lära upp många nya. 

Respondenterna berättar att de försöker arbeta med en typ av introduktioner där den 

nyanställda ska bli introducerad till sitt arbetsområde, helst av den avgående anställde annars 

av de andra medarbetarna på arbetsplatsen. Organisationerna försöker även skapa situationer 

där mentorskap naturligt kan skapas mellan den nyanställda och de mer etablerade 

medarbetarna. Detta pekar på att organisationerna försöker bygga in kompetensförsörjning i 

det dagliga arbetet för att klara alla nyanställningar. Med alla nyanställningar kommer 

organisationernas åldersfördelning att förändras, i och med detta kommer 

generationsspecifika beteenden tydligare att kunna uppmärksammas.  

 

Efter att nu ha redovisat resultatet av vår undersökning kommer vi nu förtydliga det vi 

kommit fram till genom att i nästa avsnitt besvara våra frågeställningar med hjälp av en 

sammanfattning.  

 

 

4.3 Sammanfattning 
 

1. Kommer det uppstå en sådan stor arbetskraftsbrist som forskare varnar för?  

 

Både vårt empiriska och vårt teoretiska material pekar på att en kommande arbetskraftsbrist är 

att vänta men den återfinns inte på dagens arbetsmarknad. Henken och Schippers (2012:605f.) 

menar att Sverige fortfarande är ett land som har många unga ersättare till den i övrigt 

åldrande befolkningen och arbetskraften. Detta styrks av våra respondenter som menar att 

hoten om den stora arbetskraftsbristen aldrig riktigt inträffat och att de blivit lugnade av 

faktumet att det hela löst sig vart efter som medarbetare gått i pension. De menar också i 

likhet med Henken och Schippers (2012:605f.) att bristen dock kan komma att uppstå under 

de kommande åren i takt med att pensionsavgångarna förväntas bli fler samtidigt som de 

ersättande yngre årskullarna blir allt färre. 

 

Vi fann att många medarbetare som nått pensionsålder valde att stanna inom organisationen 

för att fortsätta sitt arbete. En annan upptäckt som vi såg i båda organisationerna var att det 

visade sig att efter en pensionsavgång rationaliserades många tjänster bort, antingen helt eller 
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till förmån för skapandet av nya typer av tjänster. Pensionsavgångarna blev ett tillfälle för 

organisationerna att strukturera om tjänster och chansen att fylla nya kompetensbehov. Vi 

menar att även detta är en bidragande orsak till att arbetskraftsbehovet inte är så stort som 

forskningen förutspått.    

 

2. Hur hanteras det pågående generationsskiftet? 

 

Forskning menar att generationskollisioner är att vänta när äldre och yngre skall samsas på 

arbetsplatserna (Stein & Berardinelli 2009:69; Meriac, Woehr, & Banister 2010:315; Deoye 

& Fox 2011:2f.). Deyoe och Fox (2011:9) menar att företag bör tänka om kring 

belöningssystem, nyanställning och kompetensutveckling för att klara det pågående 

generationsskiftet. Detta var inget vi fann belägg för i vår undersökning, våra respondenter 

har inte stött på några större problem eller hinder som uppstått på grund av generationsskiftet. 

Även om de kan urskilja ett ökat antal av pensionsavgångar har det för dem mer fungerat som 

en del av det vardagliga arbetet, medarbetare går i pension och då ersätter organisationen 

eventuellt denne med en ny medarbetare. Våra respondenter menar att de skulle vilja arbeta 

mer med planering och hantering av generationsskiftet men att de ej har tiden och i viss mån 

ej heller pengarna för att kunna möjliggöra detta. Deyoe och Fox (2011:9) framhåller även att 

företag som inte har särskild stor ålderfördelning utan har en majoritet av en av 

generationerna troligen inte kommer märka så stora problem. Detta kan även hjälpa till att 

förklara varför ingen särskild hantering finns kring generationsskiftet bland våra respondenter, 

för som ovan nämnt har de inte ännu märkt av den särskilt mycket.  

 

Skillnader fanns att finna mellan de två organisationerna och deras grad av 

kompetensförsörjning. Den privata organisationen hade en tydligare 

kompetensförsörjningsplan för kompetensöverföring, de använde traineeprogram och 

aspirantutbildningar för att ta tillvara på de äldre medarbetarnas kompetenser. Enligt 

författarna Glass (2007:102) och Eisner (2005:10) gör den privata organisationen helt rätt då 

författarna menar att Baby boom generationen gillar att få erkännande för sin erfarenhet och 

för sina arbetsprestationer, de är därför utmärkta i rollen som mentor. Genom 

traineeprogrammen och aspirantutbildningarna lyckas även den privata organisationen ta 

tillvara på det som författaren Anttila (1999:83f.) betecknar som tyst kompetens vilket även 

en av respondenterna framhåller som en av de största fördelarna med utbildningarna. Genom 

dem lyckas den privata organisationen ta tillvara på en större andel av en avgående 

medarbetares kompetens vilken är väsentlig att ha för att lyckas skapa en bra slutprodukt. De 

värjer sig mot att det skapas ett kompetensglapp något som Galagan (2010:47) menar är en 

riskfaktor under generationsskiftet. Le Deist och Winterton (2005:28) framhåller därför vikten 

av att ha fungerande kompetenssystem. Våra respondenter i den offentliga organisationen har 

inte några liknande system som hos den privata inom den egna organisationen. De ser inte alla 

gånger betydelsen av att ta tillvara på vissa typer av kompetens som medarbetarna har utan de 

ser istället att de står inför en chans till kompetensförnyelse inom organisationen. Det kan 

tänkas finnas två anledningar till varför det inte finns liknande system inom den offentliga 

organisationen den första är en faktor vilken några av våra respondenter lyfter nämligen 

pengar. Den offentliga organisationen har inte de ekonomiska medlen för att ha liknande 

system. Detta hänger dock ihop med den andra faktorn, nämligen konkurrensskillnaden 

mellan organisationerna. Den privata organisationen är troligen under större konkurrenspress 

att skapa välfungerande kompetensförsörjningssystem för att kunna bibehålla effektiva 

produktionsprocesser och för att bibehålla en högkvalitet på sina slutprodukter. Den privata 

organisationen har inte råd att förlora den tysta kompetensen som finns hos medarbetare inom 

organisationen. Den offentliga organisationen har inte råd att ha samma typ av 
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kompetensförsörjningssystem men de har säkerligen inte heller samma konkurrenspress som 

den privata organisationen. ”Att ej ha råd” får hos organisationerna två olika betydelser 

antingen att man ej har råd att förlora viktigt kompetens eller att man ej har råd att ta tillvara 

på kompetens.       

 

En likhet mellan de båda organisationen där de aktivt arbetade med 

kompetensförsörjningssystem var kring nyckelpositioner. Kring dessa fanns en tydlig 

kartläggning och beredskap hur organisationerna ska agera om någon på en sådan position 

hastig eller planerat (som vi en pensionsavgång eller liknande) väljer att sluta. Kring dessa 

nyckelpositioner verkar det som att ingen av organisationerna har råd att förlora kompetens.  

 

3. Har generationerna olika förväntningar på arbetsmarknaden? 

 

Forskning pekar på att det inom företag och organisationer idag förekommer flera olika 

generationer som alla har olika värderingar och normer som påverkar deras förväntningar på 

arbetsplatsen. Detta ska enligt dem vara en källa för konflikter och verka hämmande för ett 

företags utveckling ifall man inte arbetar med att ta tillvara på hela personalstyrkans 

kompetens (Deyoe & Fox 2011:9f.). Skillnader som Gavatorta (2012:59f.) tar upp är bland 

annat teknikanvändandet och arbetsmoral. Cogin (2012:2 269) visar i sin studie skillnader 

som flexibilitet och work life balance. Vi fann att det fanns skillnader inom dessa områden, 

varav en av de större skillnaderna var värderingarna kring flexibilitet. Den yngre generationen 

hade en mer positiv syn på att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter. Medan den äldre 

generationen kände en större ovilja inför risker. Detta stämmer överens med litteraturen som 

menar att Generation Y har anpassat sig efter samhällets allt snabbare förändringar genom att 

vara positivt inställda till flexibilitet (Cogin 2012:6f).  

 

Vi fann också att flexibiliteten spelar en stor roll i de övriga områdena som skillnader 

förekom. Resultatet visade att den yngre generationen föredrar och värderar flexibilitet i högre 

utsträckning än de äldre generationerna. Detta för att flexibilitet hjälper dem att balansera 

arbeta och fritid, det är viktigt för Generation Y eftersom fritiden är en prioritet. Detta går i 

linje med Cogins (2012:2 268) forskning som säger att Generation Y värderar fritid framför 

arbete medan den äldre generationen i första hand istället väljer arbetet. För att kunna skapa 

en balans blir det för de yngre generationerna därför viktigt att kunna ha flexibilitet i arbetet.  

 

Flexibiliteten gick även att koppla till teknikanvändandet enligt resultatet från vår 

undersökning. Både våra respondenter och forskning visar att det förekommer en skillnad som 

påverkar hur man föredrar att kommunicera och använda teknik som hjälp för ökad 

flexibilitet.  Den yngre generationen är inte bara mer vana vid teknik det är för dem även ett 

viktigt medel för att möjliggöra en högre flexibilitet i arbete. Det vill säga det ger större 

förutsättningar för att arbeta från distans och bättre kommunikationsmöjligheter (Gavatorta 

2012:60).  

 

Vi fann även något som var intressant för att än mer förstå generationernas olikheter. Det var 

att den äldre generationen växte upp i ett mer kollektivistiskt samhälle och att dagens 

samhälle går allt mer mot att vara individualistiskt. Den äldre generationen har ett starkare 

grupptänk än den yngre mer individualistiska generationen (Nilsèn (2005:61f.). Vi fann i 

undersökningen att även detta påverkade arbetsplatserna och de olika generationernas 

förväntningar på arbetsmarknaden. Det framkom i vår undersökning att de yngre har en mer 

individualistiskt uppfattning av gruppen och de anser att det till exempel är mer okej med 

individuell belöning. Detta går i linje med Finkelsteins (2012:1635f.) forskning som beskriver 
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att den äldre generationen prioriterar gruppens mål framför sina egna medan den yngre 

generationen sätter sina egna mål i första hand. Den äldre generationen föredrar att se att hela 

gruppen belönas medan den yngre generationen inte finner något fel med individuell 

belöning.   

 

En likhet som vi fann i vårt material är att alla generationerna tyckte det var viktigt med 

anställningstrygghet. Skillnaden låg i inställningen, i ifall de var tvungna att byta arbete eller 

arbetsuppgifter då var den yngre generationen mer positivt inställd till förändringar än den 

äldre. Detta styrks av forskningen som menar att antagandet om att den yngre generationen 

inte skulle föredra anställningstrygghet grundar sig i att näringslivet vinner på det, de tjänar på 

att dessa uppfattningar finns och är starkt etablerade eftersom det förenklar deras arbete 

(Furuåker 2005:9).  

 

Till sist visade vårt material att organisationerna inte upplevde dessa skillnader som 

problematiska eller att de ledde till konlifter som störde arbetet. Detta går emot Gavatortas 

(2012:59f) forskning som säger att generationsskillnader troligen är en stor konfliktkälla och 

att företag ofta har stora problem med att hantera dem.  

 
 

 

4. Hur hanterar organisationerna olikheter och vad leder det till? 

 

Den hantering vi fann hos de två organisationerna var att de försökte belysa olikheter för att 

på detta sätt skapa förståelse mellan medarbetare. De båda organisationerna i vår 

undersökning menar att olikheter hjälper till att skapa en bättre helhet. Shen et al. (2009:236f.) 

styrker detta då de menar att olikheter och mångfald inom företaget bidrar till intern och 

extern framgång. Författarna menar att klimatet inom organisationen förbättras när man börjar 

uppmärksamma och ta tillvara på medarbetares individuella olikheter eller som författarna 

hellre vill kalla det: individuella möjligheter. De menar att det är upp till varje 

avdelnings/enhetschef att hantera de olikheter som finns på den enskilda 

avdelningens/enhetens. En av våra respondenter menar att om det är en bra chef tillåts 

olikheter men har avdelningen en dålig chef ser den dem som bördor. Överlag menar dock 

våra respondenter att olikheter bör erkännas för att skapa en bra intern arbetsmiljö och för 

extern framgång då det gäller att kunna spegla sina kunder. Den externa faktorn att kunna 

spegla sina kunder är något som Shen et al. (2009:236f.) framhåller som en stark 

konkurrensfaktor i dagens allt mer globaliserade omvärld. Författarna menar att de interna 

fördelarna är att organisationen blir mer effektiv och innovativ. Våra respondenter visade att 

den interna framgången av ett fungerande mångfaldsarbete handlar om att erkännandet av 

individuella skillnader skapar arbetsmoral och lojalitet för företaget.  
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5. Sammanfattande diskussion 
 

 

För att förenkla för dig som läsare väljer vi att först upprepa vårt syfte för att sedan gå över 

till att, utifrån våra frågeställningar, redovisa våra slutsatser av undersökningen. Efter detta 

kommer vi att göra en kritisk granskning av vårt arbete och de resultat som framkommit. 

Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

 

Vårt syfte med undersökningen är att fördjupa oss i det pågående generationsskiftet på 

arbetsmarknaden och att ta reda på om det finns en medvetenhet kring fenomenet och vad det 

har för betydelse på arbetsplatsen. Våra frågeställningar är: 

 

1. Kommer det uppstå en sådan stor arbetskraftsbrist som forskare varnar för?  

2. Hur hanteras det pågående generationsskiftet?  

3. Har generationerna olika förväntningar på arbetsmarknaden?  

4. Hur hanterar organisationer olikheter och vad leder det till? 

 

5.1 Slutsatser 
Gällande arbetskraftsbristen menar vi att det kan komma att uppstå en sådan stor 

arbetskraftsbrist som forskare varnar för men den kommer troligen inte att uppstå idag utan 

under de kommande åren. Det pågående generationsskiftet har ännu inte märkts av särskilt 

mycket på arbetsplatserna men de båda organisationerna kan urskilja ett ökat antal 

pensionsavgångar. Deras kompetensförsörjningssystem sägs kunna grunda sig i uttrycket ”att 

ej ha råd” dock manifesterar sig det på olika sätt hos de två organisationerna. Den privata 

organisationen verkar inte ha råd att förlora kompetens medan den offentliga organisationen 

inte verkar ha råd att bevara kompetens. Gällande generationsskillnader har vi funnit att det 

finns både skillnader och likheter, inga av dessa ligger till grund för sådana typer av 

arbetsplatskollisioner som forskningen varnat för. Vi har funnit att forskningen har gjort 

många generaliseringar kring generationsskillnader vilka inte är helt oproblematiska då 

många olikheter grundar sig i individuella skillnader.  En annan anledning till varför det inte 

uppstått några större problem mellan generationer kan bero på att organisationer värdesätter 

olikheter. Vi fann att om organisationen hanterar olikheter på rätt sätt bidrar det till mer lojala 

medarbetare med hög arbetsmoral vilket leder till att man som företag blir en mer attraktiv 

arbetsgivare.      

 

5.2 Diskussion 
Eftersom valet av metod spelar en stor roll för det faktiska resultat som undersökningen leder 

till är det viktigt att förklara varför just kvalitativ metod för oss varit det rätta valet. Vi ville i 

vår undersökning undersöka medarbetares åsikter och upplevelser. Genom våra intervjuer 

kunde vi med de frågor vi ställde, få fram respondenternas upplevelser och erfarenheter. Vi 

hade även chansen att ställa följdfrågor för att förtydliga och försäkra oss om att vår 

uppfattning av respondentens svar stämde. Vår halv strukturerade intervjuguide har fungerat 

tillfredställande och även pilotintervjun ansåg vi blev tillräckligt bra för att använda som en 

del av undersökningen. De frågor vi ställde under intervjuerna ledde fram till ett material som 

har hjälpt oss att besvara våra frågeställningar. Intervjuguidens halvstrukturering gjorde att vi 

höll oss inom det område vi avsedde att undersöka samtidigt som vi fick fram intressanta 

synvinklar på de frågor som var mer öppet formulerade. Det kvalitativa metodvalet gjorde att 
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vi fick ett djupare material dock kunde vi inte göra några generaliseringar eftersom vi ej hade 

gjort ett korrekt statistiskt urval. Hade vi istället valt att göra en kvantitativ undersökning hade 

våra generaliseringsmöjligheter ökat, i och med att vi då kunde ha genomfört undersökningen 

på ett större antal av respondenter. En möjlighet vore att i framtiden via en kvantitativ metod 

genomföra nya undersökningar grundade på de resultat vi fått fram för att skapa en bredare 

förståelse för de fenomen vi funnit. 

 

Vi är medvetna om att urvalet av våra intervjupersoner påverkat vårt resultat. Då vi via 

kontaktpersoner på respektive organisation fick kontakt med våra respondenter är det viktigt 

att ifrågasätta hur detta påverkat materialet. Våra kontaktpersoner hjälpte oss att få kontakt 

med de typer av medarbetare vi behövde i vår undersökning och de hjälpte oss också att få en 

ökad åldersfördelning bland respondenterna. En nackdel med detta är att respondenternas 

egen frivillighet i undersökningen kan ha begränsats då de blev kontaktade av en ansvarig 

person inom organisationen som frågade om de kunde delta i vår undersökning. Att 

kontaktpersonerna valt personer som på ett fördelaktigt sätt skulle framställa organisationerna 

tror vi inte har varit fallet då respondenter ifrån båda organisationerna uttryckte både positiv 

och negativkritik mot den egna organisationen. Vårt etiska tillvägagångssätt har bidragit till 

ett bättre material. Att skapa undersökningen utifrån de fyra huvudkraven i individskyddet 

tror vi kan ha lett till ett mer trovärdigt resultat då vi var noggranna med att informera 

respondenterna om arbetets syfte och att materialet skulle hanteras konfidentiellt. Att vi inte 

valt att använda organisationernas namn och heller inte respondenternas riktiga namn hoppas 

vi har bidragit till en ökad konfidentialitet. Vi har funnit att konfidentialiteten på sätt och vis 

har hindrat oss att använda en intressant aspekt vi fann i svaren ifrån respondenterna på en av 

organisationerna. Om vi använt just denna aspekt hade igenkänningsfaktorn blivit för hög och 

vi valde bland annat därför att inte belysa denna. En annan anledning till att vi inte valde att 

belysa denna aspekt var att vi insåg att det skulle kunna leda till ett alltför omfattande material 

som inte skulle ha innehållit tillräckligt med relevant data för att besvara våra frågeställningar. 

Vi var tvungna att begränsa oss. Det noggranna övervägandet av de etiska principerna har nog 

även bidragit till att våra respondenter blev mer sanningsenliga och mer djupgående i sina 

svar.  

 

Som vi nämnde i vårt metodavsnitt föreslog vi för våra respondenter att bäst vore att 

genomföra intervjuerna i avskilda rum, detta för att inte omgivningen skulle hämma 

respondenternas svarsbenägenhet. Vid en av våra intervjuer genomfördes intervjun vid 

respondentens egen arbetsplats vilken var belägen i ett mindre kontorslandskap. 

Respondentens kollegor var inte vid sina platser men de kom ibland in i rummet för att hämta 

papper eller liknande. Detta tror vi kan ha fungerat störande då denna intervju inte blev lika 

fyllig som övriga som hölls i avskilda rum. Intervjupersonen verkar ha svarat sanningsenligt 

på våra frågor men svaren kanske inte blev lika djupgående som vid andra intervjuer. Att vi 

valde att möta respondenterna på den egna arbetsplatsen tror vi har fungerat som en extra 

trygghetsfaktor, att respondenterna då befann sig i en välkändmiljö där vi lättare kunde skapa 

en avslappnad känsla. En negativ effekt med valet att mötas på deras respektive arbetsplatser 

är att igenkänningsfaktorn av respondenterna ökar. Eventuella kollegor som ser att 

respondenten blir intervjuad kan ha lättare att lista ut och sedan senare finna respondentens 

del i vårt arbete. Då vi genomförde en mindre studie och ämnet vi undersökte inte kan anses 

vara särskilt kontroversiellt tror vi inte att detta har påverkat våra intervjupersoner.       

 

Intervjusituationen beskrivs inte som ett jämliktsamtal utan som ett samtal där den ena parten 

ständigt har ett övertag därför finner vi det av vikt att reflektera över det faktum att vi var två 

intervjuare. Överlag har det fungerat bra och vi har inte märkt av några negativa effekter. Att 
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vi på förhand valde att fördela intervjuarbetet så att den ena personen ledde intervju medan 

den andre tog en mer passiv och tystlåten roll tror vi har varit en stark bidragande faktor till 

detta. Arbetssättet ledde till att intervjupersonen lättare kunde rikta sin uppmärksamhet mot en 

av oss intervjuare vilket bidrog till att intervjuerna lättare kunde efterlikna vanliga samtal. Det 

bidrog därmed även till ett utjämnande av maktbalansen mellan respondenten och 

intervjuaren. Vår analysmetod, att använda oss av meningskoncentrering, har fungerat bra. 

Den har hjälpt oss skapa relevanta teman som bidragit till besvarandet av våra 

frågeställningar. Vår teoretiska grund förförståelse kan ha fungerat avgränsande både på ett 

negativt och på ett positivt sätt. Negativt då möjligheten finns att vår förförståelse gjorde att vi 

i vår analys missade aspekter som annars hade varit användbara för rikare slutsatser. Positivt 

då det kan ha hjälpt oss att finna mönster och strukturer i respondenternas svar, förförståelsen 

har även fungerat avgränsande på så vis att vi lättare kunde urskilja den mest relevanta datan 

ur materialet.      

 

Vår studie skulle kunna ligga till grund för olika uppslag för vidare forskning. Vi tänker då 

främst på fenomenet kring de ökande sjukskrivningarna bland unga. Intressant vore att 

undersöka vad denna beror på. Är de ökade sjukskrivningarna tecken på låg arbetsmoral eller 

är det tecken på för hög ambitionsnivå? Eller har det skett en värderingsskillnad hos den 

yngre generationen och att de därmed i takt med individualiseringen sätter sig själva över 

gruppen?  
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Bilaga 1  
 

Förberedelser  
 

Berätta hur vi kommer att behandla materialet och deras inverkan, hanteringen sker 
allstå konfidentiellt.  

 

Berätta upplägget på intervjun: först några bakgrundsfrågor för att sedan gå över till 
frågor mer relaterade till vårt syfte.  

 

Berätta varför vi är två stycken medverkande vi intervjun och förklara våra roller. Att den 
ena personen leder intervjun medan den andra personen skriver stödanteckningar.  

 

Innan bandspelare sätter igång: Fråga om det är okej att vi spelar in. 
 
Är det något du undrar över innan? 
 
 

Våra frågor 

Bakgrundfrågor: 
 

Berätta om vårt syfte med undersökningen: “Vårt syfte med arbetet är att undersöka om 
det finns ett glapp mellan den teoretiska forskarsynen och arbetsgivarnas --och de 
anställdas-- mer praktiska syn på det kommande generationsskiftet.”  
 

- Vilket år är du född? 

 

- Vilken typ av arbetsuppgifter har du?  
Tid i företaget 
Tid på samma position  
Arbetat med tidigare 
 

Arbetskraft och behov:  
- Hur ser åldersfördelningen ut just i er organisation/på olika avdelningar? 
På din avdelning 
Får vi svar på: 
Pensionsavgångar? 
Kompetensförsörjning? 

 

- Hur ser du på ert framtida behov av arbetskraft (på din avdelning)?  
Hur har organisationen tänkt lösa pensionsavgångar 
Hur har ni hanterat pensionsavgångar  

 

-  Beskriv hur din organisation arbetar med kompetensöverföring (på din 
avdelning)? 

Bevara och behålla kompetens  
Mentorskap/ lärlingar (anställda)   

 

- Kan du beskriva positiva och negativa egenskaper som du av egen erfarenhet 
har observerat hos dina äldre respektive yngre kollegor? 

Hur fungerar samarbetet mellan generationerna/kollegorna? 
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Om samma ålderspann; Hur fungerar samarbetet? 
Konflikter  
Likheter 
Skillnader  
 

- Kan du beskriva din inställning och dina värderingar kring dessa faktorer: 
 

 Arbetsmoral 
Privata angelägenheter 
 

 Lojalitet till företaget 
Stanna inom organisationen 
 

 Trygghet 
Anställning, kontaktnät 
 

 Belöning 
 

 Lön 
 

 Meningsfullt arbete 
 

 Sociala relationer 
Arbetsplatsen  
 

 Självständighet 
Utförande av arbete, tid, planering  
 

 Engagemang och delaktighet 
Göra sig hörd, gå bra för företaget 
 

 Fritid- Arbete 
Balans, livskvalité  
 

 

 

-  Hur tror du att din uppfattning skiljer sig kring dessa faktorer om man jämför 
mot dina kollegor? 
 

- Hur hanterar ditt företag olikheter mellan anställda? 
Mellan generationer om det går att se 
Motivatorer 
Arbetssätt 
Belöning 
Ålder   
 

- På vilket sätt tror du att det är kan vara viktigt för företag och organisationer att 
förstå de olika värderingarna som finns inom olika generationer/anställda? 
Om de ej finns generationsskillnader, hur skiljer det sig mellan anställda 
Konsekvenser av inte vara medveten av olikheter 

 

-  Vad tror du man måste göra för att kunna skapa gemensamma värderingar 
mellan generationer på en arbetsplats?  
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 Beskriv: om ni har ett arbete för detta 
 Behövs det gemensamma, varför  
  

 

Avslut: 
- Finns det något ytterligare ni vill tillägga? 

 

- Går det bra att vi återkommer med kompletterande frågor om det behövs? 
 

 

 
 

 


