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Abstract: 
 
In previous studies research has shown that generation y experience resistance 
from older generations represented in the labor market in USA. The resistance is 
due to differences between the generations. On the other hand some studies say 
that differences are more likely to come from other factors such as gender and 
which stage in life the individual is in.  
 
The purpose of this study is to describe how (women in) generation y is 
experiencing the cooperation with colleagues from other generations and if they 
considers that differences due to generations exist. The study will also try to 
determine if the respondents are aware of each generation’s characteristics.  
 
To fulfill the purpose of the study a qualitative method was chosen in the shape of 
a focus group. To be able to answer the purpose an interview guide was developed 
from previous studies. The guide was divided in three sections; scenarios, 
exercises and finally questions. The focus group resulted in a two-hour discussion 
between four individuals belonging to generation y. 
 
The result of the study showed that generation y in Falun, Sweden did identify some 
of the characteristics each generation had. Further did the respondents conform 
that resistance due to generational differences was a problem. To answer the 
purpose of the study generation y felt underestimated by the older generations and 
expressed a certain degree of hopelessness.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Baby boomers, Generation x, Generation y, Generationsskillnader, Konflikt, 
Motstånd 
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Sammanfattning 
 

Inom forskningen råder oenighet kring generationer och dess betydelse. Ena sidan menar 

att varje generation präglas av gemensamma värderingar och att detta i sin tur kan bidra till 

att konflikter uppstår på arbetsplatser där flera generationer är representerade. Den andra 

sidan av forskningen menar däremot att det finns faktorer som är viktigare än vilken 

generation individen tillhör, exempelvis kön eller vilken fas i livet personen befinner sig i. 

Det är en spännande kamp forskare emellan och oavsett vilken sida som har bäst odds infann 

sig intresset av att undersöka saken närmare.  

 

I en amerikansk studie framkom det att generation y, födda 1980-1995, upplevde ett 

motstånd från äldre generationer i sitt arbete. Utifrån detta skapades tre frågor som skulle 

svara upp på syftet som var att beskriva hur (kvinnor i) generation y upplever samarbetet 

med kollegor från andra generationer och om de anser att generationsskillnader existerar. 

De frågor som ställdes var; Vilka svårigheter upplever generation y inom arbetslivet och 

går dessa att koppla till generationsskillnaderna? Vad kan generation y bidra med i ett 

arbetslag, vilka styrkor har de? Vad kan generationsskillnader på en arbetsplats bidra med 

och vilka lösningar finns på de potentiella konflikter som kan uppstå orsakade utav dessa?  

 

Fyra personer tillhörande generation y bjöds in till en fokusgrupp för att, utifrån en 

intervjuguide, diskutera dessa frågor. Under två timmar blandades skratt med ilska och sorg 

när respondenterna fick beskriva de olika generationerna, hur de upplevt motstånd och vad 

de såg för lösningar på de problem som presenterades. Efteråt kunde det konstateras att 

generationer är ett komplext ämne och att det väcker känslor. 

 

Resultatet av studien bekräftade tidigare studier gällande generationsskillnaders existens. 

Likväl som generationsskillnader bekräftades framkom även andra faktorer som påverkar 

hur individer är. Precis som de amerikanska respondenterna upplevde även de svenska 

respondenterna ett motstånd från äldre generationer som grundade sig i en känsla av att 

aldrig duga.  Sammanfattningsvis behövs mer forskning kring ämnet som inte bara väcker 

starka känslor utan också påverkar hur organisationer fungerar.   
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1. Inledning 

Nedan kommer en inledning till studien presenteras, vad tidigare forskare sagt och varför 

det fortfarande finns ett problemområde att undersöka. Senare i avsnittet presenteras tre 

frågeställningar och syftet med studien.  

 

Enligt det samhällsvetenskapliga perspektivet finns två olika sätt att se på en generation; 

familj och släktskap eller olika åldersgrupper (Burnett, 2012). Med utgångspunkt i att en 

generation är människor födda inom ramen för en viss tidsepok finns fem olika generationer 

representerade i dagens samhälle; veteraner, baby boomers, generation x, generation y och 

generation z (se tabell 1). Människor tillhörande en viss generation präglas av den 

gemensamma tidsepokens större sociala och historiska händelser (Anantatmula & 

Shrivastav, 2012). 

 

Medlemmar i en generation kan påverkas mer eller mindre av ovanstående faktorer 

(exempelvis kan det antas att amerikanska medborgare blev mer påverkade av 

Vietnamkriget än svenska). Oavsett påverkningsgrad menar Gupta & Singh (2015) att 

generationen kommer få gemensamma värderingar. Genom dessa värderingar skapas 

egenskaper inom generationen vilka skiljer sig mot nästkommande generation.  

 

Exempel på hur egenskaperna uttrycker sig är att personer födda inom generation y i högre 

grad ifrågasätter auktoritet och hierarki än vad baby boomers gör (Arsenault, 2003).  

Generation y förknippas med frågan ”Varför?” och accepterar inte order utan ett tydligt 

syfte (Anantatmula & Shrivastav, 2012). Baby boomers tolkar detta som ifrågasättande och 

respektlöshet mot auktoriteter (Krambia-Kapardis, Zopiatis & Varnavas, 2012). Vidare är 

generation y mer öppna och positivt inställda till förändringar på arbetet än generation x 

och baby boomers (Anantatmula & Shrivastav, 2012). 

 

Generation y skiljer sig överlag mer mot övriga generationer, något som kan kopplas till 

den stora teknologiska utvecklingen som ägt rum. Generationen anses vara mer öppen för 

kulturella skillnader och mångfald, värderar självständighet och har högre självförtroende 

än tidigare generationer (Gossett & Ng, 2013). Däremot saknar generation y lojalitet mot 
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arbetsgivare och har en större benägenhet till att byta arbete än tidigare generationer 

(Anantatmula & Shrivastav, 2012).  

 

I dagsläget finns alla fem generationer representerade på arbetsmarknaden vilket är en 

historisk händelse eftersom det tidigare som mest funnits fyra. Baby boomers, generation x 

och generation y är majoriteten av arbetskraften (Johnson & Johnson, 2010). När fler 

generationer finns representerade kan risken öka för att generationskrockar uppstår. 

 

” […] the major problem is not just that the generations may be quite different from each 

other in terms of values and objectives, but rather that these differences hold a high 

potential for conflict to erupt between these groups in the workplace ” – Sirias, Karp & 

Britherton, 2007, s. 752 

 

Ovanstående citat motiverade Anantatmula & Shrivastav (2012) till att, på den amerikanska 

arbetsmarknaden, undersöka vilka problem som kunde uppstå när flera generationer fanns 

representerade i samma arbetsgrupp. Studien utgick från generation y:s perspektiv. I 

resultatet framkom det att generation y kände ett motstånd från äldre generationer, främst 

från baby boomers. 

 

Utifrån Anantatmula & Shrivastavs (2012) resultat menar författarna att risken för konflikt 

på arbetsplatsen ökar när flera generationer möts. Det finns olika typer av konflikter som 

kan uppstå på en arbetsplats. En av dessa är intressekonflikt vilken utvecklas ur de 

involverades grundinställningar och värderingar. Parterna i denna typ av konflikt har svårt 

att förstå varandras åsikter (Svedlund, 2012). Konflikten kan härledas till vad Johnson & 

Johnson (2010) beskriver som generational myopia vilket handlar om när en generation 

dömer en annan generations styrkor och svagheter genom sitt egna perspektiv. Detta kan 

skapa en närsynt och vriden bild av andra generationer vilket kan ligga till grund för att 

konflikter uppstår på arbetsplatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 

Forskning beskriver hur varje generation fungerar beroende på vilka händelser som format 

den samt hur det uppstår krockar mellan generationerna på grund av dessa händelser. 

Däremot saknas en mer djupgående analys kring hur generationer ter sig på den svenska 



 

 - 3 - 

arbetsmarknaden och om generation y, liksom i USA, känner ett motstånd från äldre 

generationer. Utifrån denna kunskapslucka formulerar vi studiens första frågeställning; 

Vilka svårigheter upplever generation y inom arbetslivet och går dessa att koppla till 

generationsskillnaderna? 

 
Flera forskare antyder att vidare studier behöver göras för att skapa mer kunskap om 

generation y som på många sätt är ”framtiden” med sin ålder på 21-36 år. En del forskare 

ställer sig kritiska till generationsskillnader och dess påverkan vilket antyder att mer 

forskning kring ämnet behövs (Giancola, 2006; Coulon, Gardiner, Lang & Wong, 2008). 

Detta leder oss fram till den andra frågeställningen som arbetet utgår ifrån;  

Vad kan generation y bidra med i ett arbetslag, vilka styrkor har de? 

 
Som Anantatmula & Shrivastav (2012) påpekade har skillnader mellan generationerna hög 

potential att skapa konflikter inom arbetslivet. Konflikter i sin tur leder till passivitet, 

rastlöshet, kvalitetsminskning och dålig stämning (Maltén, 1998) inom berörd arbetsgrupp 

vilket påverkar organisationen i stort. För att minska risken av konflikt behövs mer 

information kring varför de uppstår och om de kan kopplas till generationsskillnader. Denna 

information kan fungera som ett verktyg för ledare inom organisationen för att skapa ett 

effektivt arbetslag och på så vis bli mer konkurrenskraftiga. För att undersöka detta vidare 

formuleras studiens tredje och sista frågeställning; 

Vad kan generationsskillnader på en arbetsplats bidra med och vilka lösningar finns på de 

potentiella konflikter som kan uppstå orsakade utav dessa? 

 

Inspirationen till arbetet kom främst från artikeln av Anantatmula, & Shrivastav (2012) där 

författarna utförde en kvantitativ studie för att besvara frågan om generation y upplevde 

motstånd från äldre generationer. För att utveckla den tidigare studien och för att kunna 

skapa en djupare förståelse för generation y och deras upplevda motstånd kommer detta 

arbete utgå från en kvalitativ metod i form av en fokusgrupp. 

 

1.2  Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur (kvinnor i) generation y upplever samarbetet med 

kollegor från andra generationer och om de anser att generationsskillnader existerar.  
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2. Generationsskillnader och motstånd 

Under kapitlet kommer de tre generationer som utgör majoritet på arbetsmarknaden 

presenteras mer närgående för att skapa en större förståelse kring vilka skillnader som 

finns. Vidare kommer kapitlet ta upp motstånd och konflikter inom organisationer och hur 

dessa härleds till generationsskillnaderna. Studien av Anantatmula & Shrivastav (2012) 

kommer få ett visst utrymme då den inspirerat arbetet.   

 

2.1  Generationsbegreppet 

Utifrån det sociala perspektivet på generationer beskriver Nationalencyklopedin begreppet 

generation som en ”… grupp av ungefär likåldriga individer av samma art.” - NE.se, 2016 

A. Vidare definierar Oxford Dictionaries en generation som “All of the people born and 

living at about the same time, regarded collectively” - Oxford Dictionaries, 2016. Pritchard 

& Whiting (2014) menar att olika forskare har olika syn på vilka årtal generationerna 

sträcker sig över. De årtal som majoriteten utgår från är; 1946-1964 baby boomers, 1965-

1979 generation x, 1980-1995 generation y (Pritchard & Whiting, 2014). 

 

2.1.1 Baby boomers 1946-1964 

Baby boomers växte upp i spåren av Andra Världskriget, i en tid då ekonomisk välfärd 

spred sig i världen. Generationen förknippas med hög arbetsmoral och en stark identifiering 

med sitt arbete. Generationen anses ha mycket social kompetens vilket gjort att många 

efterkommande ser baby boomers som mentorer (Anantatmula & Shrivastav, 2012). Vidare 

anses baby boomers respektera auktoriteter och den hierarkiska strukturen likväl som de är 

lojala mot sin arbetsplats och lever för att arbeta. Krambia-Kapardis, Zopiatis & Varnavas 

(2012) menar att omorganisering,  nedskärningar eller förändring i titlar är svårt för 

generationen att hantera. Baby boomers är också den generation som har minst teknologisk 

kunskap i jämförelse med de andra två generationerna. 

 

De äldsta individerna inom generationen är idag 70 år medan de yngsta är 52 år. I och med 

börskraschen 2008 har flertalet individer inom generationen fått senarelägga pensionen. 

Med en allt högre pensionsålder hos äldre generationer stoppas de yngre generationerna att 

fullt ut komma in på arbetsmarknaden. Fördelen för organisationer är att baby boomers 

besitter en längre erfarenhet än yngre generationer, nackdelen är att de ”väntar ut” den sista 

tiden och därför blir ineffektiva och likgiltiga samtidigt som de yngre generationerna står 
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och stampar utanför dörren och vill komma in (Johnson & Johnson, 2010). 

 

2.1.2 Generation x 1965-1979 

Generation x var den första generationen som växte upp i ett hem där båda föräldrarna 

arbetade vilket har lett till ett ökat självständighetskrav (MCB University Press, 1998). 

Generation x var den första generationen med tillgång till avancerad teknik i hemmet och i 

många fall har denna lättillgänglighet ökat deras krav på att få som de vill när de vill. 

Förutom förändrade villkor i hemmet där skilsmässor blev vanligare (Krambia-Kapardis et 

al., 2012) pågick en kamp ute i världen mot mänskliga rättigheter, framför allt kvinnors 

(Gossett & Ng, 2013). 

 

På arbetet förknippas generation x med egenskaper och värderingar som ifrågasättande mot 

auktoriteter, skepticism mot hierarki och avsaknad av lojalitet mot företaget. De är 

självständiga och föredrar individuellt arbete framför grupparbete. (Anantatmula, & 

Shrivastav, 2012) Vidare värderar generation x kompetens högt och vill utmana sina 

medarbetare, de har mindre engagemang i den egna professionen och högre organisatoriskt 

deltagande (Gupta & Singh, 2015). 

 

2.1.3  Generation y 1980-1995 

Generation y har växt upp under en era starkt förknippad med globalisering och teknologisk 

utveckling (Gossett & Ng, 2013). De flesta av dem äger en egen dator vilket gör att de 

förväntar sig finna vilken information de än vill ha på några sekunder (Anantatmula & 

Shrivastav, 2012). Förutom generationens teknologiska kunnande förknippas den med 

bättre självkänsla, anpassningsbarhet, flexibilitet och ambition (Anantatmula & Shrivastav, 

2012) samt ett optimistiskt tankesätt (Arsenault, 2003). Generation y förknippas med att 

ifrågasätta auktoriteter och ställa frågan ”Varför?” likväl som de inte blint accepterar allt 

organisationen föreslår. (Anantatmula & Shrivastav, 2012)  

 

Gupta och Singh (2015) menar att generation y visar mindre intresse för organisationen som 

helhet och istället visar ett större intresse för sin egen profession inom organisationen. Det 

professionella deltagandet är högre än intresset för helheten vilket skiljer sig från övriga 

generationers åsikter (Gupta & Singh, 2015). Negativa egenskaper som kan kopplas till 

individer inom generation y är att de kan uppfattas som otydliga samt att de kräver beröm 
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och uppmärksamhet för det de gör. Antydningar till bristande sociala förmågor samt 

kommunikationsproblem är egenskaper som de äldre generationerna har tilldelat generation  

y (Chung & Fitzsimons, 2013). 

 

2.2  Konflikter och makt 

De generationsskillnader som beskrivits ovan är de mest centrala inom generationsteorin. 

Det är dessa skillnader och värderingar som anses ligga till grund för att konflikter kan 

uppstå på arbetsplatsen. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2013) krävs det att det finns oenighet 

och beroende för att en konflikt ska bryta ut. Konflikter bryter ut då två eller flera parter 

upplever oenighet gällande exempelvis resursfördelning eller genomförandet av uppgifter. 

Beroendet kan ta sin skepnad genom exempelvis orättvis maktanvändning (Jacobsen & 

Thorsvik, 2013). 

 

Ordet makt definieras enligt Nationalencyklopedin; ”Makt utövas direkt när en aktör A får 

en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller 

intressen, men kan också utövas på indirekt väg.” (NE.se, 2016 B). Definitionen belyser 

det faktum att det måste finnas ett förhållande mellan parterna, ett beroende, samt att makt 

kan utövas såväl synligt som dolt. Vidare tar definitionen upp att det måste finnas en 

konflikt för maktanvändning, skulle aktör B vilja samma sak som aktör A är det snarare en 

form av samarbete än maktutövning. 

 

Jacobsen och Thorsvik (2013) beskriver att organisationer består av grupper av individer, 

där alla har sina specifika intressen. Internt kan de anställda ha olika intressen som att 

maximera sin lön, upprätthålla god arbetsmiljö eller skapa trygghet inom arbetslaget och 

liknande. Ledningen kan ha intressen som att maximera organisationens storlek för att få 

högre status, ägarna kan ha intressen som att maximera vinst och avkastning. Dessa olika 

intressegrupper kan stå emot varandra och då i bekostnad på varandra. Organisationen kan 

då ses som en koalition av individer med olika mål, vilket skapar en stor sannolikhet att 

organisationen präglas av konflikt (Jacobsen & Thorsvik, 2013). På samma sätt som 

Jacobsen och Thorsvik (2013) beskriver att olika grupper av individer skapar olika intressen 

i organisationer kan skillnaderna mellan generationerna fungera. De skillnader som 

beskrivits ovan kan generera olika intressen och på samma sätt som Jacobsen och Thorsvik 

(2013) beskriver vara upphov till konflikt. 
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En typ av makt som anses vara legitim är auktoritetsmakt. Denna makt skapas av 

underordnade som då accepterar, trots skillnader, de förslag och förändringar som föreslås 

(Jacobsen & Thorsvik, 2013). Det finns olika typer av makt kopplat till auktoritet; legal, 

traditionell och karismatisk. Den traditionella auktoriteten grundar sig i vilka styrsystem 

som ”alltid funnits” och därför bara accepteras (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Enligt 

Anantatmula & Shrivastav (2012) är generation y den generation som i störst grad 

ifrågasätter auktoritet.  

 

Kanter (1979) menar att makt likväl som maktlöshet påverkas av organisationens struktur 

och vilken befattning personer innehar. Kanter (1979) menar vidare att makt inte bör ses 

som någonting negativt. Istället för att förknippa makt med ord som kontroll och förtryck 

bör det förknippas med kapacitet och effektivitet (Kanter, 1979). I tabellen nedan 

presenteras olika faktorer som beroende på grad påverkar om makt eller maktlöshet infinner 

sig i organisationen.  

 
Tabell 4; Faktorer som (beroende på grad) påverkar om makt eller maktlöshet infinner sig 

(Kanter, 1979, s.71) 

 

I dagens organisationer börjar en maktförskjutning infinna sig vilket kopplas till den roll 

som teknologin börjat spela i organisationer likväl som det intellektuella kapitalet (den tysta 

kunskapen de anställda har). Främst anses det vara den dynamiska omvärld som gör att 
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makten decentraliseras. I och med en decentralisering av makten ökar motivationen och 

kreativiteten men också lojaliteten mot företaget från de anställdas sida. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2013)  

 

”Parterna i konflikten har oförenliga mål, har olika grundinställning och kan inte 

acceptera den andres ståndpunkt och de därmed sammanhängande värderingarna. […] 

Denna typ av konflikter berör många gånger etiska dilemman och kan ses som ett uttryck 

för konkurrens mellan maktordningar.” Svedlund, 2012, s.207  

 

Ovanstående citat sammanfattar det avsnittet tagit upp. Generationsskillnader anses öka 

risken för konflikter på en arbetsplats men att konflikten grundar sig i beroende och 

oenighet. Likväl nämner citatet den konkurrens mellan maktordningar som kan kopplas 

ihop med hur generationer ser på auktoritet likväl som hur pass väl de anpassar sig till 

dagens organisationsförändringar. Den största risken för konflikt anses vara mellan baby 

boomer och generation y, det är också mellan dessa generationer störst olikhet kring 

auktoritet och makt finns (Anantatmula & Shrivastav, 2012). Utöver det upplevs förändring 

och flexibilitet ytterst olika generationerna mellan.  

 

2.3 Generation y och motstånd 

Flertalet studier bekräftar att det finns skillnader mellan generationerna och att dessa skapar 

problem och konflikter generationerna emellan. Anantatmula och Shrivastav (2012) 

genomförde en studie med syftet att ” … develop a knowledge base for project managers to 

understand and deal with issues that arise out of Generation Y working with other 

generations.”. Redan av Anantatmula och Shrivastavs (2012) syfte kan det utläsas att 

generationsskillnaderna är bekräftade och att generation y skiljer sig från övriga 

generationer. Studien grundade sig på en litteraturgenomgång där Anantatmula & 

Shrivastav (2012) sammanfattade centrala likheter och skillnader mellan generationerna. 

Detta utifrån vilka historiska händelser som påverkat generationerna, hur de fungerar i sin 

arbetsroll, vilken ledarskapstyp de föredrar, hur de motiveras och på vilket sätt de lättast lär 

sig. Nedan visas en sammanfattande tabell för vad de kom fram till.  
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Tabell 1; Generationssammanfattning (Anantatmula & Shrivastav, 2012, s.13) 

 

Utifrån dessa generationsskillnader skapades två hypoteser; 

H1; Other generations view Generation Y unfavorably  

H2; Generation Y struggle due to generational differences at the workplace.  

 

Hypoteserna testades via en enkät som spreds på Facebook och Linkedin (endast 

amerikanska medborgare) där generation y är de mest aktiva medlemmarna. 278 personer 

inom generation y svarade med bakgrund från elva olika branscher. De branscher som 

representerades i urvalet var; administration, allmännyttiga företag, byggbranschen, finans, 

ingenjörer, kommunikation, marknadsföring, medicin, mäklare, teknologi, transport och 

underhållning.  
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Tabell 2; Upplevt generationsgap på arbetsplatsen enligt generation Y. (Anantatmula & Shrivastav, 

2012, s.19) 

 

Tabellen ovan beskriver hur ofta generation y upplever problem utifrån 

generationsskillnader och om de anses vara ofördelaktigt behandlade av övriga generationer 

på sin arbetsplats. Generation y anser sig vara mest ofördelaktigt behandlade av baby 

boomers (ca 60%) därefter veteraner (ca 50%) och sist generation x (43%). Fick de sedan 

koppla denna ofördelaktiga behandling till generationsgapen minskade generation x medan 

de andra generationerna ökade i procent. Sammanfattningsvis upplever 63% av generation 

y att generationsgapet bidrar till problem på arbetsplatsen.  

 

För att utveckla studien valde Anantatmula & Shrivastav (2012) att, om respondenterna 

upplevde problem på grund av generationsskillnaderna, be dem svara på vilka egenskaper 

respondenterna ansåg minska generationsskillnader. Respondenterna svarade att respekt, 

tekniska färdigheter, anpassningsbarhet, multi-tasking och grupporientering bidrog till att 

minska gapet mellan generationerna. (Anantatmula & Shrivastav, 2012) 

 

Tabell 3; Egenskaper som minskar problem med generationsskillnader. (Anantatmula & Shrivastav, 

2012, s.20) 
 

Enligt tabellen ovan tyckte samtliga respondenter att de egenskaper som ansågs minska 

generationsgapet skulle fungera bäst på generation x och därefter baby boomers och 

veteraner. Med egenskaper menades i vilken grad varje  

 

Slutsatsen av studien är att generationsskillnader existerar och är ett problem. Dessa 

problem skiljer sig åt beroende på vilken bransch som undersökts. Vidare visar även studien 

att varje generation bidrar med olika attityder, värderingar och arbetsmoral. Kan en 
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projektledare klara av att hantera dessa olikheter får denna ett bredare spektrum av styrkor 

vilket då skapar ett effektivare team. (Anantatmula & Shrivastav, 2012) 

 

2.4 Kritik mot generationsskillnader 

Generationsskillnader är ett komplext ämne där forskare inte är överens i vilken grad och 

utsträckning generationsskillnader existerar. Utifrån beskrivningen av generationerna kan 

flera skillnader utläsas och i många fall grundar de sig i de värderingar som finns inom 

generationen. Det finns dock motsättningar mot generationsskillnadernas existens.  

 

Giancola (2006) menar att generationsskillnader bör ses som en myt snarare än en realitet 

på grund av de meningsskiljaktigheter som råder kring vilka årtal som representerar 

generationerna likväl som forskarnas val att inte betrakta könsskillnader, minoriteter och 

invandring. En annan punkt som Giancola (2006) anger som motsägelsefullt till att 

generationer existerar är det stora åldersspannet som täcker varje generation. Inom baby 

boomers är de förstfödda inom generationen redan vuxna när de sista föds – de kan 

omöjligtvis ha samma syn på de historiska händelser som ska ha påverkat generationen 

(Giancola, 2006). 

 

Även Coulon et al. (2008) anger kritik till generationsskillnadernas existens. De menar att 

värderingar egentligen avgörs av vilket stadie i livet personen befinner sig i. Vidare menar 

författarna att en person tillhörande generation y är mer intresserad av avancemang inom 

företaget än vad en baby boomer är. Generation y har en längre karriär framför sig och för 

baby boomern rör det sig om några fåtal år kvar på arbetsmarknaden. En risk med 

generationsteorierna är att chefer drar alla över en kam trots att det är större skillnad mellan 

individer än mellan generationer (Coulon et al., 2008). 

 

Gupta & Singhs (2015) studie genomfördes i Indien och författarna menade att de händelser 

som påverkat generationerna enligt amerikansk forskning inte gick att applicera direkt på 

de indiska generationerna i förhållande till rådande årtal. Precis som Giancola (2006) 

nämnde är detta ett typiskt exempel inom generationsteorierna då flera forskare är oense 

om de faktiska årtalen.  
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3. Metod 

Detta kapitel presenterar och motiverar valet av metod för att kunna besvara studiens syfte. 

Genomförande och urval presenteras och diskuteras. Slutligen diskuteras etiska aspekter 

för studien samt hur reliabiliteten och validiteten för studien säkerställts. 

 

3.1  Val av metod 

Uppsatsens studie utgick från en kvalitativ ansats där en fokusgrupp genomfördes för 

datainsamlingen. Ett kvalitativt metodval är lämpligt att använda för att tränga in på djupet, 

då det inte är möjligt eller betydande att generalisera resultatet (Eliasson, 2013). Repstad 

(2007) beskriver att en kvalitativ metod bör användas i sammanhang då direkt förståelse för 

en fråga i en viss miljö vill uppnås. Syftet för denna studie var att utifrån tidigare teori 

undersöka ett redan definierat problem mer djupgående. Resultatet för vår studie kommer 

inte kunna generaliseras utan bidrar istället med en djupgående förståelse av det utifrån 

teorin redan definierade problemet vilket motiverar valet av kvalitativ metod. 

 

En fokusgrupp är en gruppintervju där samtliga respondenter diskuterar ett gemensamt 

ämne, fall eller en gemensam fråga. I en fokusgrupp kan respondenterna lyssna till andras 

åsikter och samtidigt framföra sina egna utan att behöva försvara sig (Wibeck, 2010). Detta 

skapar en miljö där respondenterna känner sig mindre pressade av direkta frågor och istället 

kan föra en diskussion i interaktion med andra respondenter. Wibeck (2010) menar att då 

ämnet som ska behandlas kan vara konfliktfyllt är fokusgrupp den bästa metoden. 

Möjligheten att diskutera i gemenskap med individer i samma eller liknande situation ansåg 

vi skulle bidra till en tryggare stämning för respondenterna. 

 

3.1.1 Metodens lämplighet i förhållande till syftet 

Wibeck (2010) menar att fokusgrupp är lämplig som metod för att ta reda på hur olika 

individer upplever och hanterar liknande situationer. Då denna studie syftar till att skapa 

djupare förståelse kring generationsskillnader och eventuellt upplevt motstånd orsakat av 

detta motiveras valet av metod utifrån Wibecks (2010) resonemang. Respondenterna kan 

diskutera gemensamma upplevelser och erfarenheter med varandra vilket bidrar till ett mer 

djupgående angreppssätt på frågan. 
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Vidare beskriver Wibeck (2010) att fokusgrupp är att föredra när olikheter ska förstås, som 

i detta fall upplevda skillnader mellan generationerna. Tidigare studier påvisar att det finns 

skillnader mellan generationer och respondenterna får genom fokusgruppen möjlighet att 

diskutera dessa olikheter med varandra. Det önskade resultatet för studien var att generera 

en förståelse för upplevda olikheter generationer emellan samt hur olika individer hanterar 

dessa olikheter.  

 

3.1.2 Fördelar och nackdelar med fokusgrupp 

Obert & Forsell (2000) beskriver att fördelar med fokusgrupp är att den blir mindre styrande 

jämfört med exempelvis en intervjumetod. Detta gäller även en strukturerad fokusgrupp. 

Vidare förklarar Obert & Forsell (2000) att diskussionerna i en fokusgrupp ställer 

respondenternas uppfattningar mot varandra. Detta leder till att flera olika synsätt och 

perspektiv kommer fram och lyfter fram en mer djupgående syn på frågan eller ämnet (Obert 

& Forsell, 2000).  

 

Nackdelar med fokusgrupp enligt Wibeck (2010) är att materialet är svårt att transkribera. 

Det blir svårare att avlyssna vem som säger vad då flera individer ingår i samtalet. För att 

underlätta detta fördes minnesanteckningar och samtalet spelades in. Wibeck (2010) 

beskriver vidare att det är svårt att hitta en tid då samtliga respondenter kan närvara. Detta 

var vi medvetna om då vi bjöd in respondenterna och valde därför att bjuda in varje 

respondent personligen via ett samtal eller sms för att snabbt få svar och eventuellt kunna 

anpassa tid och datum. Obert & Forsell (2000) beskriver att svårigheter med metoden är att 

lyckas leda diskussionen i rätt riktning likväl som att samtliga respondenter kommer till tals 

och vågar utrycka sin åsikt. Dessa svårigheter fanns i åtanke då intervjuguiden utformades. 

Detta för att minska riskerna för ett missvisande resultat eller diskussioner som inte skulle 

besvara syftet. 

 

3.1.3 Strukturerad eller ostrukturerad fokusgrupp 

Fokusgrupper kan antingen vara strukturerade eller ostrukturerade. En strukturerad 

fokusgrupp är styrd av moderatorerna i högre grad, medan en ostrukturerad fokusgrupp 

resulterar i en friare diskussion mellan respondenterna. Morgan (1996) beskriver att 

fördelarna med en strukturerad fokusgrupp är att diskussionen styrs mot de planerade 

frågorna vilket ger ett tydligt fokus och en riktning för diskussionen. De nackdelar Morgan 
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(1996) beskriver med en strukturerad fokusgrupp är att förmågan att upptäcka eventuell 

dold information minskar då diskussionen styrs av frågor. Att upptäcka nya idéer och få 

fram oväntad information begränsas då diskussionen styrs och riktas mot ett specifikt mål. 

Då syftet för denna studie var att få en djupare förståelse för ett redan identifierat problem 

ansåg vi att en för öppen diskussion skulle kunna avvika från syftet vilket gjorde att vi 

utförde en strukturerad fokusgrupp med en tydlig intervjuguide.   

 

3.2  Val av respondenter  

Morgan (1997) beskriver att storleken på fokusgruppen påverkar resultatet. För att skapa en 

diskussion krävs en större grupp samtidigt som en för stor grupp kan leda till att några 

respondenter känner sig bortglömda och hamnar i bakgrunden. Wibeck (2010) beskriver att 

en gyllene regel för en väl fungerande fokusgrupp är fyra till sex personer. Detta för att alla 

ska få utrymme och våga framföra sina åsikter utan att präglas för starkt av övriga 

respondenter i gruppen. Fokusgruppen i denna studie bestod av fyra personer.  

 

Det förberedande arbetet inleddes med att skapa en bild av vilka respondenter som var 

lämpliga för att besvara syftet för studien. Ålder och erfarenhet var vägledande faktorer i 

sökandet efter respondenter. Morgan (1996) beskriver att dessa faktorer bör beaktas då 

respondenter väljs ut för att säkerställa att diskussionerna engagerar samtliga respondenter 

så alla kommer till tals och vågar yttra sin åsikt. Utöver dessa kriterier var 

branschtillhörighet en faktor som påverkade valet av respondenter. Vi önskade att få en 

grupp med erfarenhet från olika branscher för att kunna undersöka hur branschtillhörigheten 

påverkar uppfattningen av generationsskillnader utifrån Anantatmula & Shrivastavs (2012) 

studie som belyser dessa skillnader. 

 

Samtliga respondenter som valdes tillhörde generation y och var bosatta i Falu Kommun. 

Respondenterna hade högskoleutbildning samt arbetslivserfarenhet från olika branscher. 

Dessa faktorer ansåg vi underlätta diskussionerna då respondenter med liknande utbildning 

skulle ha lättare att förstå varandra och känna igen sig i resonemang och sätt att tänka. 

Respondenter från olika branscher ansåg vi leda till utbyte av erfarenheter vilket skulle 

berika diskussionerna och bidra med fler perspektiv. Det är av rekommendation att 

deltagarna har liknande bakgrund vad gäller kunskap och utbildning. Wibeck (2010) 
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beskriver detta som interpersonella faktorer vilket handlar om hur gruppmedlemmarna 

påverkar varandra. Det kan yttra sig i form av ”grupptänkande”. 

 

Wibeck (2010) beskriver att det är viktigt att respondenterna har eget intresse att diskutera 

huvudfrågorna för att skapa en intressant diskussion. Detta tog vi i beaktande då vi 

kontaktade respondenterna. För att ta reda på vilka individer som hade intresse att diskutera 

frågorna för studien genomförde vi en mindre förstudie som bestod av att ventilera frågan 

med personer i vårt kontaktnät via kurskamrater, övriga studenter och bekanta utanför 

skolan. Av förstudien framkom att kvinnor i högre grad än män upplevde att 

generationsskillnader existerade. Kvinnor hade även mer erfarenhet av upplevt motstånd 

från äldre eller andra högre hierarkiska personer. Av den anledningen valde vi att fokusera 

på kvinnor i studien, vi ansåg att en homogen syn mellan respondenterna skulle leda till en 

djupare diskussion kring ämnet.  

 

Både Wibeck (2010) och Morgan (1997) beskriver vikten av att känna till respondenternas 

personlighet för att få en bra kombination av människor och redan innan skaffa sig en bild 

av hur dessa skulle interagera med varandra. De fyra personer som valdes för studien kom 

vi i kontakt med genom rekommendationer från vänner och bekanta. 

Respondenterna har tilldelats fiktiva namn på grund av anonymitetskriteriet. Nedan följer 

en kortare beskrivning av dessa. 

Tabell 4; Sammanfattande presentation över respondenter 

 

3.3  Praktiskt genomförande  

Genomförandet av fokusgrupperna delades in i tre delar; förberedelser, genomförande och 

efterarbete. Tack vare utformningen av intervjuguiden kunde syftet genomsyra alla dessa 

delar och bidra med fokus och riktning mot uppsatsens frågeställningar. 

 

 

Namn: Ålder: Utbildning: Tidigare arbeten: Nuvarande arbete: 

Nina 23 Företagsekonomi Event/Restaurang Nattklubb/Styrelse 

Felicia 21 Sjuksköterska Restaurang Äldrevården 

Sanna 21 Idrottstränare Förskola, journalistik Restaurang/Event 

Emma 23 Lågstadielärare Handels Handels 
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3.3.3 Förberedelser 

Det förberedande arbetet bestod av planering och rekrytering av respondenter, utformning 

av intervjuguiden samt en tidsplan. Vid planering och rekrytering av respondenter användes 

Morgans (1997) checklistor och metoder inför en fokusgrupp samt Wibecks (2010) råd 

gällande planering inför fokusgrupper.  

 

Processen inleddes med att skapa en bild av vilka personer som var lämpliga att bidra till 

diskussion i en fokusgrupp utan att ta över. Respondenterna kontaktades därefter med en 

personlig inbjudan där syftet med fokusgruppen kort förklarades och varför just den 

inbjudna respondenten var viktig för studien samt vad det skulle ge respondenten att delta i 

form av utbyte av idéer och nya insikter. 

 

Vid utformningen av intervjuguiden utgick vi från studiens syfte och utformade frågor och 

diskussionsövningar som ledde fram till att besvara syftet. Intervjuguidens struktur 

arbetades fram med tanke på gruppens sammansättning där målet var att få igång en 

diskussion där samtliga respondenter skulle vara delaktiga. Intervjuguiden delades upp i tre 

olika delar, en inledande del, en djupgående del och en sammanfattande del. 

 

3.3.2 Genomförande 

Fokusgruppen genomfördes på Högskolan Dalarna i ett bibliotekets bokningsbara 

grupprum. Detta rum valdes på grund av att dess insynsskydd för att inte störa 

respondenterna under diskussionerna. Vi bokade rummet en vecka innan fokusgruppen 

skulle äga rum för att planera rummets möblering. Vi ville skapa en avslappnad stämning 

från början och valde därför att inte ställa ett bord mellan respondenterna vilket kan leda till 

en strikt och formell känsla. Det vi ville uppnå var istället en avslappnad känsla med fokus 

på öppenhet och gemenskap. Därför placerades fem fåtöljer i en cirkel i rummets mitt. Ur 

denna möblering kunde samtliga respondenter se varandra lika bra och ingen riskerade att 

gömmas eller försvinna i ett hörn. Att placera respondenterna i en cirkel bidrog även till 

enkelheten att uppfatta allt som skedde i rummet utöver det verbala så som miner, 

kroppsspråk och gester. För att skapa ett inbjudande intryck hade vi placerat små godispåsar 

och en dricka till varje respondent.  
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Vi som moderatorer hade olika roller under fokusgruppen. En av oss ansvarade för att leda 

diskussionerna efter intervjuguiden. Tanken med denna roll var att leda samtalet mot de 

utformade frågorna utan att delta i diskussionen. Denna moderator placerades i samma 

cirkel som respondenterna för att undvika att respondenterna skulle känna sig uttittade. Den 

andra moderatorns roll var att anteckna gester och kroppsspråk, allt som inte gick att ta upp 

med hjälp av diktafonen. Denne placerades bakom cirkeln för att skrivandet inte skulle 

uppfattas som oengagerat eller störande under respondenternas samtal. 

 

Inledningsvis hälsades respondenterna välkomna och moderatorerna presenterade sig samt 

vilken roll de skulle ha under fokusgruppen. Här belystes att diskussionerna skulle pågå 

mellan respondenterna och att moderatorernas inblandning endast var att presentera det 

ämne eller den fråga som skulle diskuteras. Vidare förklarades studiens syfte, de 

forskningsetiska reglerna presenterades och diktafonens användande godkändes. Därefter 

fick samtliga respondenter framföra en kort presentation av sig själva innehållande namn, 

ålder och arbetslivserfarenhet.  

 

Efter den inledande presentationen följdes intervjuguiden. Inledningsvis presenterades ett 

scenario där en praktisk situation från arbetslivet beskrevs. Respondenterna fick leva sig in 

i situationen och berätta hur de upplevde den samt hur de skulle agera i liknande situationer. 

Totalt presenterades tre scenarion följt av respondenternas diskussioner. Syftet med denna 

del var att ta reda på respondenternas inställning till- och medvetenhet om 

generationsskillnader på arbetsplatsen. Respondenterna fick även möjlighet att identifiera 

sig med de fiktiva personerna som presenterades i scenariot. Detta gav en uppfattning om 

hur respondenterna beskrev sig själva gällande egenskaper och sätt att tänka. Denna del tog 

30 minuter och följdes av en kortare fikapaus. 

 

Efter fikapausen inleddes intervjuguidens nästa del som bestod av en övning. Övningen gick 

ut på att tre fiktiva personer presenterades, respondenterna fick mycket begränsad 

information om de fiktiva personerna. Endast namn, ålder och arbetsplats presenterades och 

utifrån denna information fick respondenterna diskutera hur denna person var att samarbeta 

med samt tilldela den positiva och negativa egenskaper. Övningen pågick i 25 minuter varpå 

diskussionen kring Maja som tillhörde generation y tog upp halva den tiden.  
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Avslutningsvis tilldelades varje respondent varsin fråga att besvara individuellt inför 

gruppen. Därefter fick övriga respondenter delge sin åsikt i frågan vilket utmynnade i en 

gemensam diskussion. Dessa frågor har belysts även under scenarierna samt övningen, men 

i den här delen av intervjuguiden uttrycktes de mer konkret vilket gav ännu tydligare 

riktning mot att besvara syftet. De avslutande frågorna tog närmare 40 minuter att besvara 

vilket gjorde att vi höll avsatt tid på två timmar.  

 

3.3.3 Efterarbete 

Fokusgruppens efterarbete bestod av transkribering och analys av den insamlade 

informationen. Transkriberingen utfördes genom att läsa av kontexten, diskussionerna 

sammanfattades och särskilt utvalda citat som stärkte gruppens gemensamma åsikt 

antecknades. Krueger (1997) beskriver vikten av att ta hänsyn till betoningar, kroppsspråk 

och röstlägen då kontexten ska läsas av. Detta möjliggjordes tack vare de anteckningar som 

fördes under fokusgruppen samt tillgången till det inspelade materialet. Kreuger (1997) 

beskriver vidare hur transkribering genom att avläsa kontexten kan underlättas genom att 

uppmärksamma hur ofta en specifik åsikt framfördes, hur många som uttryckte åsikten samt 

hur starkt åsikten uttrycktes och med vilken säkerhet. Detta använde vi oss av under 

transkriberingen av den insamlade empirin.  

 

3.4  Självkritisk diskussion av genomförandet 

Gällande urvalet var samtliga respondenter kvinnor inom samma åldersgrupp vilket skapar 

en homogen grupp som uttryckte ”vi-känsla”. Tanken bakom detta var att respondenterna 

skulle känna stöd från varandra och våga yttra sina individuella åsikter samt skapa en 

diskussion kring frågan på ett mer djupgående sätt. Wibeck (2010) förklarar hur de 

intrapersonalla faktorerna som är demografiska variabler, fysisk framtoning och 

personlighetsdrag påverkar hur gruppen och diskussionen utvecklas. Då förstudien som låg 

till grund för vårt urval påvisat skillnader i män och kvinnors uppfattning i frågan valde vi 

att utgå från kvinnors uppfattning då de upplevde aktuellt problem i större utsträckning än 

de tillfrågade männen. Vi ansåg att en fokusgrupp med enbart män eller en blandad grupp 

kunde ge ett annorlunda resultat. 

 

I intervjuguiden nämndes branschtillhörighet vid några tillfällen. Detta var något som 

präglade svaren och respondenternas uppfattning av de olika fiktiva personerna. Då samma 
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person beskrevs fast i en annan bransch ändrades respondenternas uppfattning om personen. 

Valet att nämna branschtillhörigheten var medvetet då det fanns en tanke att ta reda på hur 

olika branscher uppfattas. Artikeln skriven av Anantatmula & Shrivastav (2012) nämner att 

just branschtillhörighet påverkar sammanhanget och att det finns ett intresse för att ta reda 

på hur detta uppfattas. 

 

3.5  Etiska ställningstaganden 

Före- under och efter fokusgruppernas genomförande tog vi hänsyn till ett antal 

forskningsetiska frågor. Repstad (2007) beskriver tre huvudpunkter gällande 

forskningsetiska rutiner vid en kvalitativ metod, vi valde att utgå från dessa för vår 

fokusgrupp.  

 

Den första punkten som Repstad (2007) benämner är information, de respondenter som 

valde att delta informerades om studiens syfte och genomförande samt att deltagandet var 

frivilligt. Tanken var att respondenterna skulle uppleva att de fick ut någonting av 

deltagandet. Det kunde vara i form av utbyte av idéer, hur de kan undvika konflikter på 

arbetsplatsen eller att reflektera över sin egen framtoning gentemot äldre generationer.  

 

Den andra punkten Repstad (2007) beskriver gällde konfidentialitet. All information som 

samlades in genom fokusgruppen behandlades konfidentiellt, det innebär att alla 

personuppgifter och all information behandlades och förvarades på ett betryggande sätt. 

Ljudfiler och anteckningar hanterades endast av oss som genomförde studien och sparades 

på lösenordskyddade datorer under transkriberingen. Då arbetet med detta var slutfört 

raderades samtliga informationsfiler för att undvika att de skulle spridas. Samtliga 

respondenter som deltog anonymiserades för att ingen information kunde kopplas tillbaka 

till respondenten.  

 

Den tredje punkten som Repstad (2007) nämner handlar om informationens nyttjande. Med 

det menas att informationen respondenterna delgav inte spreds vidare. Respondenterna 

informerades om att all information de delgav endast skulle användas i studiens syfte. Detta 

ansvarade vi för genom att endast använda materialet till detta ändamål samt att garantera 

dess konfidentialitet och inte låta informationen spridas. 
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3.6  Avslutande ord om reliabilitet och validitet 

Enkelt kan skillnaden mellan validitet och reliabilitet beskrivas att validiteten handlar om 

vad det är som mäts och reliabiliteten handlar om hur det mäts (Bjereld, Demker, & 

Hinnfors, 2009). Svensson & Starrin (1996) menar att båda begreppen, validitet och 

reliabilitet, är viktiga då det gäller kvalitén i datainsamling och analys för en studie. Vi 

upplever att arbetet med säkerställandet av studiens validitet och reliabilitet gick hand i 

hand. För att uppnå en studie med hög validitet, som genererar svar på ställda frågor, är 

förutsättningen att vi genomfört och planerat frågorna noggrant. Reliabiliteten genererar då 

validiteten. Undersökningen genomfördes med stark koppling till syftet vilket stärker 

validiteten och reliabiliteten. 

 

Validiteten för studien säkerställdes genom att strukturera fokusgruppens genomförande 

med hjälp av en intervjuguide som utgår från uppsatsens syfte. Intervjuguiden bidrar till att 

säkerställa vad som ska besvaras för att uppnå en studie med god validitet. Utformningen 

av frågor, övningar och scenarion har samtliga utgått från att kunna besvara uppsatsens 

syfte.  

 

Reliabiliteten har vi jobbat med genom planering av fokusgruppens genomförande. För att 

uppnå en studie som uppfyller hög validitet som vi beskrivit ovan krävs god reliabilitet. Hur 

syftet besvaras avgör vilket resultat studien genererar. För att uppnå en tydlig linje för hur 

frågorna ska besvaras delades intervjuguiden in i tre olika delar där varje del hade en tanke 

och en riktning mot utsatt syfte samt frågeställningarna. Hela processen med fokusgruppen 

är medvetet planerad för att generera reliabilitet. Den förberedande fasen, genomförandet 

och efterarbetet delades upp i olika steg där varje fas planerades efter hur vi skulle gå 

tillväga för att lyckas styra mot det önskade resultatet.  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras det resultat som uppsatsens studie genererat. Resultatet 

kommer att  presenteras enligt intervjuguidens struktur (se bilaga 1).  

 

4.1  Resultat från scenarion  

Utifrån intervjuguidens tre beskrivna scenarion (se Bilaga 1) fick respondenterna diskutera 

fritt. Nedan presenteras deras tankar kring de tre specifika ämnen som var tema för de olika 

scenariona.  

 
Scenario 1: Ledarskap och organisationsförändring  

Scenariot utgick från att en ledare från generation y skulle komma in ny i organisationen 

där respondenterna förväntades agera anställda. Ledaren skulle komma med 

förändringsförslag och utifrån dessa förslag hade respondenterna till uppgift att diskutera 

huruvida deras reaktion skulle bli. 

 

Alla respondenter ansåg att åldern på ledaren hade stor påverkan, som medlem i generation 

y uppskattades det att någon i deras egen ålder kom in i en ledarskapsposition då detta 

ansågs inspirerande. Respondenterna angav relationsbiten som viktig, i och med att det är 

en ung ledare kändes det lättare att skapa och utveckla en relation till denna. Däremot 

nämnde Emma att om ledaren skulle visa sig kunna kliva över lik för att komma dit hon vill 

skulle det vara mer knäckande att det var en ung person än en äldre.  

 

Respondenterna trodde att de äldre generationerna skulle ha svårt med förändringen. Om 

ledaren däremot varit äldre hade respondenterna känt en större distans och inte varit lika 

positiva till förändringen. Viktigt för samtliga respondenter var att ledaren hade ett tydligt 

syfte med förändringen, att denne inte bara kom in och domderade utan kunde påvisa 

tidigare lyckade genomföranden och kommunicera ut detta till de anställda på ett bra sätt.  

 

”Det blir som en automatisk reflex i min hjärna att om nån säger ”du ska göra 

såhär” då blir jag såhär nej fan stick. Men om nån liksom lägger fram det fint att 

”jag tror att om vi gör på det här sättet så kan det faktiskt funka för ni har faktiskt 

suttit vid samma skrivbord hela tiden och det här kan bli en omväxling (..) att hon 

faktiskt visar sitt syfte” – Sanna 
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Sammanfattningsvis var respondenterna eniga om att förändringen skulle mottas på ett bra 

sätt. Samtliga respondenter ansåg även att det endast var generation y som skulle uppskatta 

de aktuella förändringarna som ledaren föreslog.  

 

Scenario 2: Generationsskillnader mellan y och x 

I detta scenario beskrivs hur en person från generation x sätter arbetet i första hand och alltid 

stannar kvar längre om det krävs. En annan medarbetare, tillhörande generation y, är ny 

inom organisationen och har svårt att förstå varför individen från generation x stannar kvar 

efter arbetstiden, då han själv går hem i tid och fortsätter med arbetet dagen efter. Individen 

från generation x anser att generation y är lat och saknar respekt mot sina medarbetare 

medan generation y anser att generation x är för seriös och försöker fjäska. Det 

respondenterna inte fick veta var vem som tillhörde vilken generation. 

 

Kring detta scenario diskuterade fokusgruppen mycket om teamwork och gav sin syn på 

vad det är och hur teamwork fungerar i praktiken. Det som samtliga respondenter ansåg 

gällande teamwork var att det handlar mycket om hur den sociala miljön är på arbetsplatsen. 

Respondenterna ansåg att en bra relation till sina medarbetare gör att man trivs på jobbet 

vilket i sin tur leder till att man ställer upp mer för varandra. Det som uttrycktes tydligt i 

denna diskussion var att det är arbetskamraterna som de ställer upp för och inte jobbet i sig. 

Teamwork grundar sig på relationen mellan medarbetarna och inte en skyldighet gentemot 

arbetet som individen från generation x beskrivs utöva i scenariot.  

 

Ett upplevt problem med teamwork enligt respondenterna är att en individ lätt tar åt sig av 

problemet på ett personligt plan. Då känslan av arbetslaget som ett kompisgäng eftersträvas 

krävs det ett visst mått av personlighet vilket leder till att det lättare upplevs personligt då 

kritik framförs. Kritik och feedback kan av dessa anledningar bli svårt att framföra upplevde 

respondenterna. Ett citat gällande teamwork som sammanfattar detta är följande; 

 

 ”Joo, man ska vara personlig, men inte privat.” - Sanna 

 

I diskussionerna kring scenario två uttryckte respondenterna vid upprepade tillfällen att 

agerandet beror mycket på hur man är som person och att det inte alltid går att koppla till 

en viss ålder.  
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Respondenterna hade svårt att enas om vilken utav dessa personer de skulle identifiera sig 

med. De kunde identifiera sig med båda personerna och de upplevde önskvärda egenskaper 

hos dem båda. De beskrivna individernas syfte till sitt agerande diskuterades och det ansågs 

ligga stor vikt vid varför de agerade som de gjorde. Om individen från generation x har som 

syfte att göra karriär på jobbet och stannar kvar för att utvecklas ansågs det som ett positivt 

beteende. Om samma individ däremot stannade kvar på arbetet för att visa sig duktig och 

fjäska däremot ansågs det mindre önskvärt. Eller om individen till och med utförde samma 

arbete som sin medarbetare fast på längre tid ansågs även det mindre önskvärt. 

Respondenterna lyfte att den individ som stannade kvar längre kan känna en stor press från 

arbetet och kunde då behöva någon som tänker annorlunda och säger till att det är dags att 

gå hem, detta diskuterades ur ett hälsoperspektiv.  

 

”Jag tänker att dom kanske har mycket att lära av varandra.” – Emma 

 

Gruppen diskuterade även vart gränserna går, hur mycket man förväntas ställa upp för sitt 

jobb och hur mycket tid som är rimligt att lägga på arbetet. I dessa diskussioner lyfte 

gruppen vid flertalet tillfällen att detta scenario har stark koppling till olika åldrar och 

generationsskillnader diskuterades. Det framkom, vilket samtliga respondenter enades om, 

att generationsskillnader är vanliga på arbetsplatsen och att det kan leda till missförstånd 

och konflikter. Respondenterna ansåg även att inget av de beskrivna beteendena i scenariot 

var bättre än det andra. De ansåg även att det är viktigt med förståelse för varandra för att 

minska risken för konflikter grundade på dessa skillnader. 

 

”Båda måste accepteras utan att det blir konflikter, det tror jag är svårt.” – Felicia 

 

Respondenterna ansåg att det förväntas att yngre kan ställa upp i högre grad än vad äldre 

förväntas göra. Detta dels på grund av att de yngre individerna på arbetsplatsen inte har en 

familj att komma hem till och att deras livssituation anses mer flexibel. Detta var något som 

gruppen enades om och samtliga medgav att de upplevt detta i sitt arbetsliv. Respondenterna 

ansåg att detta inte är okej och att de önskade att även de bemöttes med samma respekt som 

äldre generationer gällande sin fritid. 
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Scenario 3: Generationskrockar i arbetet 

Respondenterna fick i uppgift att diskutera kring en händelse i en matvarubutik där Hanna 

(generation y) gav Lena (baby boomer) ett förslag på förbättring vilket inte uppskattades. 

Händelsen resulterade i dålig stämning på arbetet.  

 

Scenariot inledde genast till diskussion där respondenterna kunde relatera till egna 

erfarenheter. Den grundläggande tanken var att vi människor generellt sätt är för 

konservativa i vår syn på utveckling och förändring. Respondenterna ansåg att den äldre 

generationen inte uppskattar åsikter från yngre och nyanställda. De trodde att äldre personer 

kan ta det personligt då förslag på förändring uppkommer vilket leder till att generation y 

upplever det svårt att framföra nya idéer och i vissa fall undviker detta. 

 

”Man vill inte trampa någon på tårna” – Felicia 

 

De kunde alla komma överens om Hanna skulle behöva ”kriga” för att få igenom sitt förslag 

och dessutom räkna med en konflikt som reaktion. Som lösning menade de att båda 

personerna måste mötas halvvägs och lyssna på varandra och komma fram till en gemensam 

lösning grundad på bådas erfarenhet och idéer. 

 

”Hon har erfarenheten, men hon har ju tänket” – Felicia 

 

Med utgångspunkt från citatet ovan ansågs Lena ha erfarenheten och Hanna mer utbildning 

men även ha ett nytänkande på grund av sin ålder. Precis som under scenario ett återkom 

det faktum att Hanna behövde lägga fram förslaget på ett bra sätt och kunna visa på tidigare 

liknande förslag som lyckats för att Lena skulle acceptera förslaget och vilja genomföra det. 

Ytterligare åsikter gällande problemet om huruvida Hannas åsikter skulle respekteras eller 

inte redovisas genom citaten nedan; 

 

”… i slutändan är det ju inte Lena som bestämmer heller det är ju chefen.” - Nina  

 

”… det kanske är så att Lena har jobbat längst och då känner man väl att Lena har 

längst erfarenhet och kanske vet vad som funkar.” – Emma 
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Ett tillvägagångssätt som samtliga respondenter ansåg vara bra för att undvika konflikt var 

att flera personer inom arbetslaget skulle använda sig av brainstorming för att tillsammans 

komma fram till en lösning.  

 

Respondenterna resonerade att Hanna inte skulle vara kvar länge på den beskrivna 

arbetsplatsen och kunde på så vis försvara Lena då hon jobbat där längre och troligtvis även 

skulle vara kvar på arbetsplatsen längre än Hanna. 

 

”Lena har kanske hört av många som bara jobbat där i ett halvår att de har idéer 

men sen drar de ändå.” – Nina 

 

Avslutningsvis ansåg respondenterna att Hanna måste kunna respektera att Lena har jobbat 

där längst och redan har testat flera förslag som visat sig vara ogynnsamma. Diskussionen 

formades mot en enighet kring att Lenas erfarenhet bör respekteras samtidigt som de 

uttryckte ett kritiskt förhållningssätt till att vara kvar på samma arbetsplats under så lång tid 

som Lena i det beskrivna scenariot. Citatet nedan kan inte tydligare beskriva denna åsikt. 

 

  ”Vem fan jobbar i samma matvarubutik i 35 år?” – Sanna 

 

4.2  Resultat från övningar 

Respondenterna fick i denna del genomföra en övning där de endast utifrån namn, ålder och 

arbete skulle förklara hur personen var genom att tilldela personen egenskaper, såväl 

positiva som negativa. Därefter fick respondenterna avgöra hur de skulle uppleva att det var 

att samarbeta med den beskrivna personen.  

 

Baby boomer, Anna 55 år arbetat på IKEA sedan 17 års ålder. 

Respondenterna ansåg att Anna var social och positiv då arbetet innehåller mycket 

kundkontakt men att det likväl kunde vara tvärtom (speciellt om hon arbetade i 

restaurangen). Precis som det framkom under scenariona upplevdes den här typen av person 

”långt bort” på grund av sin ålder. Respondenterna ansåg sig ha svårare att samarbeta med 

Anna då de ansåg att hon skulle ha svårt att lära ut sin kunskap.  
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Precis som under scenario tre gällande Lena kunde ett förakt bland respondenterna skönjas 

mot det faktum att personen arbetat på samma företag under så lång tid. Arbetsplatsen togs 

upp som en faktor som påverkar hur en person antas vara. En IKEA-anställd anses vara glad 

och positiv medan en anställd på McDonalds förväntades vara annorlunda och tilldelades 

inte lika positiva egenskaper. 

 

”Har man jobbat så länge på donken då är man fan less … haha … då har man 

tappat nåt.” – Sanna 

 

Sammanfattningsvis kunde alla respondenter hålla med om att Anna troligtvis skulle gå att 

samarbeta med.  

 

 ”Hon kanske är en riktig krutkärring som man bara vill följa med.” – Emma 

 

Däremot skulle samtliga respondenter hellre valt att samarbeta med någon som var i 28-års 

åldern om valet hade funnits. Respondenterna uttryckte att distansen till en yngre person 

kändes mindre vilket skulle underlätta samarbetet. 

 

Generation x, Peter 43 år arbetat inom byggbranschen sedan han började som lärling 

vid 16 år, ingen högre utbildning. 

Gruppens åsikter gällande Peter var delade. Några respondenter tolkade att Peter måste 

trivas på sitt jobb med tanke på att han arbetat hela sitt yrkesliv inom samma bransch. Detta 

bidrar även till att han vill lära andra det han kan och samtidigt är öppen för nya idéer, 

menade dessa respondenter. De respondenter som var av motsatt åsikt tolkade att Peter är 

instängd och matcho, en person som gått i samma mönster hela livet och inte sett någonting 

av världen. Citatet nedan uttrycker dessa åsikter. 

 

”… tror han är hård och kan sin sak, inåtvänd, så jag hade inte velat samarbeta med 
honom.” – Emma 
 

Dessa meningsskiljaktigheter diskuterades och gruppen ansåg att mycket hänger på hur 

Peter är som person. Personlighet ansågs inte alltid kunna kopplas till ålder samtidigt som 

gruppen oftast pratar i termer där de kopplar ålder till en viss personlighet. 
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”... beror på vad man är för person, om man inte är anpassningsbar, `va fan ska jag 

lyssna på honom för`, då blir det inte så kul att samarbeta ... beror på vad man går in 

med för inställning till själva personen, jag vill samarbeta med Peter.” - Sanna 

 

I samband med diskussionerna om Peter kom gruppen in på skillnader mellan olika 

branscher. Byggbranschen som är ett praktiskt yrke ansågs inte vara lika starkt kopplat till 

prestige som andra yrken. Respondenterna diskuterade hur olika arbeten är strukturerade 

och hur detta påverkar deras uppfattning om de olika yrkena. Här framkom att 

respondenterna ansåg att de själva och personer i deras generation trivs med arbeten där de 

själva har frihet att lägga upp arbetet som de själva vill, de vill kunna se målet framför sig 

och själva kunna styra vägen dit. En flexibel arbetssituation önskades och de ansåg högre 

grad av styrning som något som minskar deras motivation och verkar 

kreativitetshämmande. 

 

Generation y, Maja 25 år utbildad ekonom som arbetat extra i butik under 

studietiden. Nu ska hon söka arbete inom ekonomibranschen: 

Respondenterna började genast tilldela Maja egenskaper gällande hennes titel som ekonom; 

kostymflicka, ingen självinstinkt, självupptagen var bara några av de egenskaper hon 

tilldelades. För att få bort fokus kring de fördomar respondenterna uttryckte gällande 

ekonomer ställdes frågan igen fast denna gång med utgångspunkt i ett annat yrke så som 

sjuksköterska eller lärare varpå respondenterna svarade helt annorlunda. 

 

”..alla ekonomer jag har träffat är ju så typ jag är ekonom jag ska ha finmiddag”.  

- Sanna 

 

I denna diskussion framkom det tydligt att det finns olika uppfattningar till olika branscher. 

Den attityd samt de egenskaper som inledningsvis kopplades till Maja var påverkade av 

hennes titel som ekonom, då hennes branschtillhörighet ändrades byttes samtidigt 

uppfattningen om henne och de tilldelade negativa egenskaperna byttes ut mot positiva. 

Respondenternas attityd till Maja gick att koppla till det yrke hon utövade. 

 

Då Maja tilldelades en annan branschtillhörighet ansågs hon vara en tjej som var seriös och 

målmedveten, samtidigt som hon brydde sig om andra människor och hade mycket kunskap. 
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Detta grundat i att hon jobbat extra samtidigt som hon pluggat och att hon nu söker ett yrke 

inom den bransch hon utbildat sig inom. 

 

”… det känns som en tjej som kan inspirera … hon kan sin sak och hon vet vad hon 

vill.” - Emma 

 

Precis som i tidigare övningar och scenarion ansågs Maja vara lättare att samarbeta med på 

grund av sin ålder. Om respondenterna fick välja vilka de skulle samarbeta med på en ny 

arbetsplats skulle de alltid välja de i samma ålder. 

 

”… man har ju kanske samma problem också och då kan man ta hjälp av varandra utan 

att behöva fråga den äldre som kanske kan mer så kan man lösa det tillsammans.” - 

Nina 

 

4.3  Resultat från frågor 

De avslutande frågorna syftade till att helt besvara uppsatsens syfte. Varje respondent blev 

tilldelad en fråga att besvara, därefter fick övriga respondenter delge sin åsikt i frågan och 

diskutera kring detta. 

 

Fråga 1: Hur påverkar det arbetslaget att det finns individer från olika åldrar? 

Beskriv fördelar och nackdelar med detta. 

Fördelarna som respondenterna anser att individer med olika åldrar i ett arbetslag genererar 

är ett större utbyte av erfarenheter och tankesätt. Åldersskillnaderna ansågs av 

respondenterna skapa balans och utjämning i arbetslaget, det ansågs positivt att lära av 

varandra. Det ansågs även berikande att umgås med individer från åldrar respondenterna 

vanligtvis inte umgås med på fritiden. 

 

”… när det är skillnader i åldrarna så blir det inte lika pressat att alla ska hitta sin 

plats… man behöver liksom inte kämpa för att visa att man är nån… det blir lite 

mer avslappnat”. - Sanna 
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Respondenterna ansåg även att då endast en generation finns representerad ökar risken att 

arbetet kan tas oseriöst och känslan som ett kompisgäng blir för stark. Ingen av 

respondenterna uttryckte någonting negativt gällande arbetslag med blandade åldrar. 

 

 ”… vissa ser inte åldern, bara erfarenheten, man ser kunskap istället.” – Nina 

 

Fråga 2: Kan en viss ålder/generation förknippas med särskilda egenskaper och i så 

fall vilka? 

Inledningsvis ansåg respondenterna att den yngre generationen förknippas med lathet men 

samtidigt anses vara drivna och målmedvetna som personer. Det som samtliga respondenter 

var eniga om var att generation y är mer anpassningsbara och flexibla. Generation y ansågs 

vara flexibla både inom den miljö de befinner sig i men samtidigt gällande olika miljöer på 

så vis att de enkelt kunde byta miljö utan att det blev en stor grej utav det. Detta ansåg 

respondenterna i vissa fall att äldre generationer uppfattar som oseriöst då de tolkar detta 

beteende som avsaknad av målmedvetenhet.  

 

”Fast det jag kan känna är att för den äldre generationen är jobbet allt, de har 

jobbat hela livet 7-16 och de gör ditt bästa, och vi yngre, ja vi jobbar men vi har 

andra mål i livet också, jobbet är inte allt” – Emma 

 

Respondenterna menar även att hur en person är och agerar speglar vart i livet personen 

befinner sig. De poängterar att synen på familjen har förändrats över tid och att deras 

generation skaffar barn senare i livet än äldre generationer. Detta kopplar respondenterna 

till att generation y är måna om att göra karriär och att karriärstegen ska klaras av innan det 

blir aktuellt att skaffa familj vilket kan påverka generationen och dess agerande. 

 

 

 

Fråga 3: Har det uppstått skillnader i sättet att tänka/ handla på din arbetsplats 

mellan individer från olika generationer? Hur, på vilket sätt upplevs detta?  

Respondenterna har alla upplevt att generationsskillnader påverkat arbetet. Främsta 

anledningen till detta anses vara gapet i hur de olika generationerna tänker. De äldre 

generationerna antas köra på som de alltid har gjort medan den yngre generationen vill 
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komma med förändringar och nya synsätt vilket direkt möts med motstånd. Respondenterna 

uttrycker flera gånger det faktum att de känt sig maktlösa och att det krävs kamp och starka 

bevis för att få sin vilja igenom som ung.  

 

Det som framkom i dessa diskussioner är hur könsroller påverkar. Respondenterna 

beskriver att det blir ännu viktigare att bevisa sin kunskap när det kommer in killar i bilden. 

Samtidigt upplevs en arbetsplats med endast kvinnor påverka arbetssituationen och att 

meningsskiljaktigheter upplevs starka även inom dessa grupper. Ett exempel från 

äldrevården beskriver generationsskillnaderna tydligt; 

 

”Det blev ofta konflikter för att exempelvis en ung tjej åkte hem till en kund och 

skulle städa men så ville inte kunden att det skulle städas utan hon ville åka ner på 

stan och typ handla garn istället och då säger ju tjejen `ja men självklart det gör 

vi`, för det är ju det kunden vill och det är den som betalar. Men då flyttas städningen 

en dag och då kommer nån äldre dagen efter och ser att städningen inte är gjord 

innan och börjar fundera över det och så blir det skit för att vi är unga och jag vet 

inte hur jag ska förklara men vi har en annan syn på det och då blir det konflikter; 

japp du gjorde inte det du skulle, fast jo jag gjorde ju det kunden ville?” – Felicia 

 

Citatet ovan diskuterades och bekräftades av samtliga respondenter och liknande exempel 

framkom där respondenterna ansåg sig motarbetade eller underskattade av individer från 

äldre generationer. Problemet uttrycktes ligga i att individer från äldre generationer har svårt 

att förstå hur den yngre generationen tänker och att ett mer flexibelt agerande från den yngre 

generationen kan tolkas som oseriöst och ”utanför spelreglerna”. 

 

”Jag tror att äldre har lättare att gå på oss unga.” – Emma 

 

I denna diskussion återkom könsskillnaderna och några respondenter ansåg att äldre män 

ser på generation y på ett annat sätt och speciellt då på kvinnor tillhörande generation y. 

 
”… lilla flicka, klarar du verkligen det där vännen?” - Emma 

 

Respondenterna var däremot överens om att det upplevdes lättare att samarbeta med någon 

som är över 70 år än någon som är i 50-års-åldern. Respondenterna upplevde att de som var 
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över 70 år hade en mer avslappnad syn på livet och av den anledningen upplevs behagligare 

att samarbeta med.  

 

Fråga 4: Har det uppstått konflikter mellan generationerna på din arbetsplats? 

Samtliga respondenter hade upplevt konflikter mellan olika generationer på arbetsplatsen. 

Det framkom flera exempel på konflikter tagna direkt ur respondenternas arbetsliv och 

övriga respondenter kände oftast igen sig i det som framkom. Dessa exempel påvisade att 

generation y upplevt motstånd från äldre generationer och känt sig orättvist behandlade. De 

exempel som framkom visade samtliga på att generation y inte bemöts med respekt från 

äldre generationer och att det saknas förtroende från de äldre generationerna för att yngre 

medarbetare ska klara av sina arbetsuppgifter.  

 

Respondenterna uttryckte tydligt att de ofta behövde bevisa sin kunskap och sina förmågor 

för att bli accepterade av äldre generationer. Respondenterna beskrev tillfällen där de blivit 

direkt nedvärderande av individer från äldre generationer. Äldre individer som visat misstro 

till yngre individer och kallat dessa för exempelvis ”lilla gumman” samt att äldre individers 

beteenden försvarats av andra äldre med argumentet att individen i fråga är ”en gammal 

räv” och att detta måste förstås och accepteras av den yngre generationen.  

Respondenterna ansåg att ålder kan kopplas till makt och att det var svårt för yngre att inta 

samma maktposition som en äldre i övrigt likställd medarbetare. 

 

”Det är svårt för oss yngre att gå in i en konflikt för de sitter ju i en maktposition direkt 

bara för att de är äldre och har mer erfarenhet” – Emma 

 

”... folk kan inte se upp till folk som är yngre...” - Felicia  
 

Respondenterna upplever att de ofta får höra att de inte kan eller klarar av saker för att de 

saknar erfarenhet. De diskuterar även att dessa konflikter kan finnas inom generationerna 

och inte alltid utspelar sig mellan äldre och yngre generationer, men att motstånd och 

förtryck upplevs starkare då kritiken kommer från individer tillhörande äldre generationer.  

Stämningen under dessa diskussioner förändrades påtagligt och vi som moderatorer kunde 

avläsa en mer tryckt och ledsam stämning än under tidigare diskussioner.  

 

 ”Nu blev jag lite ledsen, det kändes lite hopplöst…” - Emma  
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5. Diskussion 

I kapitlet kommer de frågeställningar som presenterades under inledningen besvaras och 

kopplas till den teori arbetet utgått från. De frågor som ställdes var; Vilka svårigheter 

upplever generation y inom arbetslivet och går dessa att koppla till 

generationsskillnaderna? Vad kan generation y bidra med i ett arbetslag, vilka styrkor har 

de? Vad kan generationsskillnader på en arbetsplats bidra med och vilka lösningar finns 

på de potentiella konflikter som kan uppstå orsakade utav dessa? Dessa frågor kommer 

besvara syftet som var att beskriva hur (kvinnor i) generation y upplever samarbetet med 

kollegor från andra generationer och om de anser att generationsskillnader existerar. 

 

5.1 Generationsskillnader 

Människor tillhörande en viss generation präglas av den gemensamma tidsepokens större 

sociala och historiska händelser menar Anantatmula & Shrivastav (2012). Däremot anser 

Giancola (2006) samt Coulon et al. (2008) att generationsskillnader inte existerar eftersom 

dessa inte tar hänsyn till faktorer som kön och livsstadier. Respondenterna nämner flertalet 

gånger att livsstadiet påverkar hur personer agerar samt att det finns skillnader på 

motståndet beroende på vilket kön det kommer ifrån. Respondenterna uttryckte vidare att 

äldre individer säkerligen agerade annorlunda i sin ungdom och bekräftar därigenom det 

Coulon et al. (2008) menar att hur en person är och agerar beror på just vart i livet hen 

befinner sig. Däremot kan de hålla med Anantatmula & Shrivastavs (2012) teorier om att 

generationsskillnader finns och att det kan skapa konflikter på arbetsplatsen. 

 

Respondenterna uttryckte att de upplevde att det var lättare att samarbeta med individer från 

samma generation då de uttryckte att de kände en större distans till personer som är äldre. 

Yngre individer, ansåg respondenterna, hade ett sätt att tänka som var mer likt deras eget 

vilket underlättade samarbetet. Individer som var äldre än 70 år ansågs lättare att samarbeta 

med än individer som var runt 50 år. Detta bekräftar teorin från Anantatmula & Shrivastav 

(2012) om att generation y upplever samarbetet med veteraner lättare än samarbetet med 

baby boomers. 

 

5.1.1 Baby boomers 

Respondenterna kände alla en distans till baby boomers. Anantatmula & Shrivastav (2012) 

förklarar detta som generationernas olika sätt att se på hierarki och lojalitet medan Johnson 



 

 - 33 - 

& Johnson (2010) vill mena att det kan bero på deras situation i arbetslivet – generation y 

vill in på arbetsmarknaden medan baby boomers väntar ut sista tiden innan pensionen. 

Respondenterna bekräftade detta genom att påpeka det negativa med att vara kvar på en 

arbetsplats för länge.  

 

Baby boomers ses som mentorer på arbetsplatsen (Anantatmula & Shrivastav, 2012) vilket 

respondenterna, om än lite motvilligt, kunde hålla med om. Emma menade att ”Hon kanske 

är en riktig krutkärring som man bara vill följa med.” när de skulle beskriva baby boomern 

Anna. Likväl påpekade samtliga respondenter att de respekterade Lena för hennes långa 

erfarenhet och att de kunde se upp till en sådan person samtidigt som de inte ville trampa 

henne på tårna.  

 

5.1.2 Generation x 

Respondenterna var oense om hur de såg på generation x. I exemplet med Peter kunde två 

av dem tänka sig samarbeta med honom. Motståndarna till samarbetet ansåg att han var hård 

och inåtvänd, inte hade sett så mycket av världen och körde på enligt gamla vanor. Dessa 

egenskaper kan kopplas till vad Anantatmula & Shrivastav (2012) nämner som pessimistisk 

och oberoende när de i tabell 1 beskriver generation x. De två respondenter som däremot 

trodde att ett samarbete skulle fungera bra ansåg att om han stannat kvar så länge på samma 

jobb måste han trivas och vara bra på det han gör. Det i sin tur skulle leda till att Peter 

uppfattades som öppen för nya idéer och en vilja att lära ut. De senare respondenternas svar 

kan kopplas till vad Gupta & Singh (2015) skriver om generation x; personer med hög 

kompetens och stort organisatoriskt deltagande.  

 

5.1.3 Generation y 

Kvinnor inom generation y anses ha högre chans till att utmana tidigare könsroller (Gossett 

& Ng, 2013) vilket respondenterna visar prov på. De är alla kritiskt inställda till den 

maktfördelning som finns mellan kvinnor och män och menar på att mycket av problemen 

som uppstår är kopplade till mäns nedvärdering av yngre kvinnor. Anantatmula & 

Shrivastav (2012) har  i sin studie kopplat flera egenskaper till generation y; flexibilitet, 

anpassningsbarhet, högre självkänsla och en förmåga att inte bara acceptera allt som 

organisationen ber om – något respondenterna känner igen sig i.  
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När respondenterna skulle beskriva Maja (generation y individen) var det första de menade 

att hon var narcissistisk och kopplade ihop det med vilken utbildning hon hade. Detta för 

att slippa förknippas med en negativ egenskap vilket kan kopplas ihop med generational 

myopia  (Johnson & Johnson, 2010). Precis samma sak hände när respondenterna 

diskuterade kommunikationsförmågan, de upplevde inte att problemet låg hos generation y 

utan det var övriga generationer som inte ville lyssna. Återigen går det att koppla till 

generational mypoia och den lens som generationen svarar utifrån (Johnson & Johnson, 

2010).  

 

5.2 Branschtillhörighet och organisationsstruktur  

Anantatmula & Shrivastav (2012) ville i sin studie lyfta fram att det motstånd generation y 

upplevde kunde påverkas av vilken bransch som undersöktes. Respondenterna tar upp 

äldrevården som en bransch där motstånd och skillnader utmärker sig mer än i andra yrken 

de arbetat inom. Det framkom att respondenterna uppfattade individer olika beroende på 

vilken bransch de tillhörde. Det fiktiva fallet som beskriver Maja, en 25-årig ekonom, 

påvisar detta. Maja som ekonom uppfattades som narcissistisk, men då hon tilldelades en 

annan yrkestillhörighet ändrades uppfattningen om henne och hon beskrevs istället som 

ambitiös och målmedveten, en tjej som vet vad hon vill och kan inspirera. Anantatmula & 

Shrivastav (2012) nämner att branschtillhörighet kan påverka uppfattningen om olika 

individer men att generationsskillnaderna fortfarfarande utgör grunden vilket även det kan 

bekräftas utifrån respondenternas svar. 

 

Kanter (1979) menar att organisationens struktur och vilken befattning personer har spelar 

in i hur makt och maktlöshet infinner sig. Exempel på faktorer som påverkar enligt Kanter 

(1979) är om en organisation har många etablerade rutiner ökar risken för maktlöshet, likväl 

om uppgifterna sällan förändras. Om det krävs tillåtelse att utföra handlingar utanför vad 

som är rutin anses också maktlösheten öka (Kanter, 1979). Ett exempel på detta kom upp 

när respondenterna talade om scenario 3 där Hannas förslag skulle behöva accepteras av 

Lena, hon ansågs inte ha rätten att genomföra någonting utan tillåtelse och att detta i sin tur 

skapade konflikt. Här kan då slutsatsen dras återigen att organisationen och dess tolerans 

mot de faktorer som Kanter (1979) nämner påverkar i vilken grad konflikter uppstår och 

hur de påverkar generationsskillnaderna. Det som Anantatmula & Shrivastav (2012) 

nämner som branschtillhörighet är då kanske mer beroende på Kanters (1979) faktorer.  
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5.3	Motstånd och konflikt	

Generation y upplever motstånd från äldre generationer. Respondenterna ansåg att de hela 

tiden måste bevisa att det de gör är bra för att accepteras av äldre generationer. Anantatmula 

& Shrivastav (2012) stärker detta genom sin studie som bevisar att majoriteten av 

generation y kände sig motarbetade på arbetsplatsen och att detta motstånd upplevdes 

komma från äldre generationer. Respondenterna bekräftar därigenom Anantatmula & 

Shrivastavs (2012) påstående genom att uttrycka att de upplever att de saknar förtroende 

från äldre generationer samt att de känner sig underskattade och nedvärderade.  

 

Det som respondenterna anser vara ett flexibelt arbetssätt upplever de att den äldre 

generationen uppfattar som oseriöst beteende. Chung & Fitzsimons (2013) menar att äldre 

generationer upplever generation y som otydliga med bristande sociala förmågor och 

kommunikationsproblem. De egenskaper som tilldelats generation y av de äldre 

generationerna kan kopplas till det som generation y beskriver som ett flexibelt arbetssätt 

(Chung & Fitzsimons, 2013). Motsättningarna bekräftar att det finns ett upplevt motstånd 

mellan generationerna på grund av de olika perspektiven som finns kring egenskaperna. 

Detta kan vara orsaken till att konflikter mellan generationerna uppstår. Svedlund (2012) 

beskriver att en konflikt uppstår då olika parter har olika grundinställningar samt svårt att 

acceptera motsatt ståndpunkt. 

 

Motståndet som respondenterna upplevde kom från samtliga generationer, även inom den 

egna generationen. Starkast motstånd upplevdes dock från äldre generationer då 

respondenterna uttryckte att ”de sitter ju i en maktposition direkt bara för att de är äldre 

och har mer erfarenhet” (Emma). Jacobsen & Thorsvik (2013) menar att traditionell 

auktoritet grundar sig i redan utformade styrsystem som alltid funnits och som efterlevs så 

länge de accepteras. Respondenterna uttryckte ett missnöje angående äldre generationers 

maktanvändning, det framkom tydligt att de inte gillade den maktposition som de äldre 

tilldelades. Anantatmula & Shrivastav (2012) beskriver att generation y är den generation 

som ifrågasätter auktoritet mest, vilket bekräftas genom respondenternas diskussioner. 
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Konflikter uppstår enligt respondenternas mening då äldre ansågs ha mer makt än yngre. 

Respondenterna uttryckte flera gånger situationer då de känt sig maktlösa och utsatta för 

motstånd från äldre på arbetsplatsen. De ansåg att lösningen på problemet med 

generationsrelaterade konflikter var tydlig kommunikation. För att de äldre generationerna 

lättare ska förstå generation y ansåg respondenterna att de tydligare måste förklara avsikten 

med sitt agerande och hur de resonerar. Respondenterna ansåg även att en förutsättning för 

att undvika konflikter var att respektera varandra oavsett ålder. I Anantatmula & Shrivastavs 

(2012) studie framkom det att egenskaper som minskar problemen med 

generationsskillnader är anpassningsbarhet och respekt vilket respondenterna höll med om. 

 

Trots att generationsskillnader tenderar till oliktänkande, motstånd och konflikter ansåg 

respondenterna att arbetslag med blandade åldrar var att föredra. Respondenterna ansåg att 

åldersskillnader skapar balans i ett arbetslag vilket leder till att miljön blir mer stimulerande 

och produktiv och bidrar till utbyte av erfarenheter och kunskap. Anantatmula & Shrivastav 

(2012) menar att team som består av olika generationer tenderar att ha högre effektivitet 

förutsatt att projektledaren leder gruppen så att de olika generationernas styrkor dominerar 

svagheterna.  

 

5.4 Sammanfattning av diskussion  

Syftet med studien var att beskriva hur (kvinnor i) generation y upplever samarbetet med 

kollegor från andra generationer och om de anser att generationsskillnader existerar vilket 

diskussionen ovan besvarat. För att svara upp på syftet ställdes tre frågor. Den första frågan 

var vilka svårigheter generation y upplever inom arbetslivet och om dessa går att koppla till 

generationsskillnaderna. Studiens resultat bekräftar detta då respondenterna i många fall 

håller med tidigare forskning. Respondenterna kunde utan förkunskaper identifiera 

egenskaper tillhörande de olika generationerna och även problem som uppstod på grund av 

dessa. Vidare ställdes frågan vad generation y kan bidra med i ett arbetslag. I denna fråga 

menade respondenterna att generation y var flexibel och hade många idéer och en vilja att 

utvecklas. Den sista frågan som ställdes var; Vad kan generationsskillnader på en 

arbetsplats bidra med och vilka lösningar finns på de potentiella konflikter som kan uppstå 

orsakade utav dessa? Här menade respondenterna att om flera generationer är 

representerade på en arbetsplats minskar ”pressen”. De ansåg att om endast generation y 

skulle vara representerade skulle en större konkurrens och tävlan infinna sig. Däremot ansåg 
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de samtidigt att flera generationer skapar större samarbetssvårigheter men att dessa går att 

lösa om organisationen jobbar med en tydlig kommunikation. Viktigt var också att 

respekten skulle vara ömsesidig från olika generationer, respondenterna menade att de 

respekterade de äldre för deras erfarenhet och kunde se dem som mentorer men att de äldre 

måste respektera generation y för att de faktiskt har egenskaper och kunskaper som de äldre 

saknar.  
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6. Slutdiskussion 

Slutdiskussionen presenterar och värderar det resultat som studiens syfte och 

frågeställningar bidragit med. De tolkningar och värderingar vi som författare kopplar till 

det genererade resultatet presenteras samtidigt som vi lyfter det vi anser vara mest centralt 

med arbetet. Slutligen presenteras uppsatsens bidrag. 

 

Mycket forskning menar på att en persons inre värderingar och egenskaper beror på vilken 

generation du tillhör – mer generella än politiska. Denna forskning tar inte faktorer så som 

bransch, organisationsstruktur, livsstadier, kön eller etnicitet och minoritet i beaktande utan 

utgår från att dessa faktorer inte påverkar. I vår studie valde vi att ändå ta med både sidor 

av forskningen för att hålla diskussionen öppen kring generationsskillnader. Det vi kan 

konstatera är att många av de egenskaper som respondenterna tagit upp i sin diskussion har 

överensstämt med tidigare forskning som förespråkar generationsskillnader. Men, precis 

som ”den andra sidan” av forskningen menar finns det mer som påverkar än bara 

generationer.  

 

Kopplingen mellan branscher/struktur och generationsskillnader var större än vad vi som 

författare anade innan studien. Respondenterna ansåg att arbeten med stark hierarki och 

styrning, med lite eller obefintligt utrymme för att komma med egna åsikter och utvecklas 

var svårast att hantera. De ansåg även att det lättare uppstår konflikter på denna typ av 

arbetsplats. Utifrån detta ställer vi oss frågan om det är därför organisationer förändras i 

sådan drastisk takt, för att hinna med den mänskliga utvecklingen och inte den tekniska? 

Respondenterna nämnde aldrig sin egen erfarenhet som är begränsad i jämförelse med de 

som varit på arbetsmarknaden en längre tid. Istället  lyfte respondenterna bara de positiva 

aspekterna med, vad de kallade, ett nytänk, att de automatiskt var "serviceminded", hårt 

arbetande och kunde sitt jobb. Det vi reflekterade över gällande detta var att alla 

respondenter hade arbetat mindre än 10 år vilket vi anser kan vara ytterligare en faktor till 

varför de upplevde det svårt att samarbeta och kände ett motstånd. 

 

Generation y anses vara mer tekniskt kunnande, flexibla och framåt gentemot tidigare 

generationer. Respondenterna i vår fokusgrupp pekade alla på dessa egenskaper och menade 

på att detta var speciellt för ”oss yngre”. Kanske är det receptet på det hela, att blanda 

generationer för att skapa en tryggare grupp där varje generation har sin roll att spela. 
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Kanske är det faktiskt så att samarbetssvårigheterna och motståndet som generation y tycks 

uppleva inte alls har någonting med generationen att göra utan det faktum att de, som nya 

på arbetsmarknaden, behöver hitta sin plats i gruppen (men är för otåliga för att låta tiden 

ha sin gång) – och kanske är detta bara en naturlig process i livets gång som så mycket 

annat. För faktum är att precis i den sist baby boomers befinner sig i kommer snart 

generation y befinna sig. Kommer det då vara generation y som är svåra att samarbeta med? 

Ligger de efter teknologiskt? Utövar de makt över yngre personer? Precis det motståndarna 

till generationsteorierna menade, att livsstadierna påverkar mer än när du föddes. Oavsett 

vilket finns det många frågor att besvara och framtida forskare har en hel del att undersöka. 

 

6.1 Framtida forskning 

Precis som Anantatmula & Shrivastav (2012) valde vi att ta hänsyn till hur branscher kan 

påverka. Respondenterna upplevde branschskillnader kopplade till generationer men då vi 

inte hade fokus på detta område föreslår vi fler studier kring ämnet. Kan det exempelvis 

vara så att vissa branscher är bättre på att ta till vara på och utveckla de olika 

generationernas styrkor? Beror motstånd på vilken typ av arbete de anställda utför, ett 

monotont arbete eller organiskt? Vidare föreslår vi också att studier som i djupare grad 

behandlar könsskillnader utförs med syfte att försöka fastslå huruvida det påverkar 

generationskrockar eller inte. Detta för att kunna fastslå vad det är som är grunden till 

motståndet, om det är könsrelaterat eller generationsrelaterat och i vilken grad. 

 

6.2 Studiens bidrag 

Då studien inte går att generalisera vill vi belysa dess bidrag utöver generaliserbarheten. 

Studien har förklarat fenomenet gällande generationsskillnader och bidragit med en 

djupare förståelse för detta. Arbetet stärker de teorier som anser att generationsskillnader 

existerar samt belyser vikten av att aktivt hantera dessa för att skapa ett effektivt arbetslag.  

 

Studien som genomförts har undersökt ett problemområde på den svenska 

arbetsmarknaden vilket hittills inte gjorts. Då problemet visat sig överensstämma med 

tidigare studiers resultat öppnar denna studie för att undersöka ämnet mer på den svenska 

arbetsmarknaden. Studiens bidrag är således att fylla en identifierad kunskapslucka och 

ligga till grund för framtida forskning.  
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Vi vill belysa vikten av att implementera medvetenhet och kunskap kring 

generationsskillnadernas existens samt att detta är en förutsättning för att lyckas i 

generationsblandade arbetslag. Avslutningsvis kommer vi använda oss av den kunskap 

studien genererat när vi själva intar arbetsmarknaden som nyexaminerade tillhörande 

generation y. Medvetna men ödmjuka inför de svårigheter vi troligtvis kommer möta. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Scenarion 
  
Scenario 1 

”En ny chef kommer in i organisationen, hon är bara 27 år men har skinn på näsan och är 

väldigt driven. Hon bestämmer att arbetsupplägget ska förändras helt och vill att alla ska 

börja arbeta i projektformer. Inför varje projekt ska nya team sättas ihop och varje projekt 

har en tid på cirka en månad. Hon vill också att det ska bli mer rotation på själva 

arbetsplatsen och föreslår att i samband med varje projektstart ska alla även byta skrivbord”  

Hur skulle ni reagera på denna omställning? 

Scenario 2 

”Anna har arbetat länge inom organisation X och är en lojal medarbetare som alltid stannar 

och gör klart sina uppgifter innan hon går hem. För henne är det viktigt att alltid ställa upp 

och teamwork är någonting som hon prioriterar. Fredrik är rätt ny inom organisationen och 

han har svårt att förstå varför Anna väljer att stanna kvar längre fast ingen kräver det av 

henne. Enligt honom kan man gå hem när man slutar och är inte arbetet klart fortsätter man 

dagen efter. Anna tycker att Fredrik är lat och saknar respekt mot sina medarbetare medan 

Fredrik i sin tur tycker att Anna är för seriös och försöker fjäska”  

Vilken av dessa personer identifierar du dig mest med och varför? Har du upplevt något 

liknande i din arbetssituation? 

Scenario 3 

”Lena har jobbat på den lokala matvarubutiken i 35 år. Hanna har varit där i 6 månader efter 

studenten. En dag kommer Hanna med nya förslag på utveckling för butiken. Lena blir stött 

och menar att det har ju funkat som de alltid haft det så varför ändra? Hanna känner att Lena 

inte tror på Hannas kompetens och blir sur. Det skapas en dålig stämning på arbetet där det 

nästan blir två olika läger. ”  

 

Varför tror ni att situationer liknande denna uppstår? Vad ser ni för lösningar på problemet? 

Övning  
Beskriv positiva och negativa egenskaper som du förknippar med följande personer. Hur är 

de olika personerna att samarbeta med? 

• Anna har jobbat på IKEA sedan hon var 17 år, idag är hon 55. 
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• Peter är 43 år och jobbar inom byggbranschen. Han har ingen högre utbildning och började 

som lärling när han var 16.  

• Maja är 25 år, har nyligen fått en examen inom ekonomi och jobbat lite extra i butik vid 

sidan av studierna. Nu ska hon söka ett jobb som stämmer mer överens med hennes 

utbildning.  

Avslutande frågor: 
 

1. Hur påverkar det arbetslaget att det finns individer från olika åldrar? Beskriv fördelar och 

nackdelar med detta. 

2. Kan en viss ålder/generation förknippas med särskilda egenskaper och i så fall vilka?  

3. Har det uppstått skillnader i sättet att tänka/ handla på din arbetsplats mellan individer från 

olika generationer? Hur, på vilket sätt upplevs detta? 

4. Har det uppstått konflikter mellan generationerna på din arbetsplats? 

Avslutning  
- Finns det något sätt som ni tror skulle underlätta samarbetet mellan generationerna?  

- Har ni några tillägg eller kommentarer? 


