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Research 

questions: How can a rendering of generational member profiles increase the 

understanding of the problems found in virtual teams?  

 

 What impact can the generational shift have on the problems found in 

virtual teams? 

Purpose:  The purpose of this study is to examine how the coming generational 

shift can affect the problems that exist in virtual teams. Furthermore, the 

study intends to illustrate how the rendering of generational member 

profiles can increase the understanding of the problems that exist in 

virtual teams and by doing so contribute to the management research 

about virtual teams. 

Method: Qualitative content analysis with a deductive approach. 

Conclusion:  The conclusion is that there is a value in creating generational profiles of 

members of a virtual team, the way that we, through the application of 

these, can deduce which problems related to communication and trust 

that can be influenced by a generation's attributes, work values and 

behaviors. Further, the study’s results indicate that the current 

generational shift will have a positive impact on the problems in virtual 

teams, as generation Z is considered to remedy more problems than Baby 

Boomers. In accordance with the gap identified by Gilson et al. (2015), 

we have been able to provide a scientific contribution to management 

research about virtual teams. 
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Syfte:  Syftet med studien är att undersöka hur det generationsskifte som stundar 

på arbetsmarknaden kan påverka de problem som finns i ett virtuellt 

team. Vidare ämnar studien belysa hur framställningen av generationella 

medlemsprofiler kan öka förståelsen för de problem som finns i virtuella 

team och på så sätt bidra till managementforskningen om virtuella team.  

Metod: Kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats.  
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managementforskningen om virtuella team. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras de nyckelbegrepp som uppsatsen omfattar samt en 

bakgrund till det problem vi ämnar undersöka. Vår problematisering mynnar ut i studiens 

syfte samt två frågeställningar. 

 

För att kontinuerligt utvecklas och kunna möta nya utmaningar som den ökade 

globaliseringen och digitaliseringen fört med sig, har användandet av virtuella team ökat 

inom organisationer (Liao 2017), där enbart CMC1 (computer-mediated communication) 

används av medlemmarna på grund av att de är utspridda geografiskt. Ett virtuellt team 

definieras vidare som en grupp av två eller fler medlemmar som arbetar mot ett gemensamt 

mål med avsaknaden av fysiska möten (Ford, Piccolo & Ford 2017; Johnson, Bettenhausen & 

Gibbons 2009). Fördelarna med dessa team är många (t.ex. Ford, Piccolo & Ford 2017; Liao 

2017; Nydegger & Nydegger 2010), men det finns även en hel del komplicerande aspekter att 

ta hänsyn till, vilket Handy (1995) pekade på redan för över två decennier sedan när han 

diskuterade konceptet av en virtuell organisation. Sedan dess har managementforskningen om 

virtuella team utvecklats och studier om de problem som anses specifika för dessa har ökat 

markant de senaste tio åren (Gilson, Maynard, Jones Young, Vartiainen & Hakonen 2015). 

Problemen inom virtuella team har kopplats till bland annat plats, tid, processer, strukturer 

samt ledarskap (t.ex. Brahm & Kunze 2012; Breuer, Hüffmeier & Hertel 2016; Ford, Piccolo 

& Ford 2017) och forskningen har främst fokuserat på att undersöka vikten av faktorer som 

kommunikation och förtroende (Greenberg, Greenberg & Antonucci 2007; Marlow, 

Lacerenza & Salas 2017; Nydegger & Nydegger 2010). 

  

Något som däremot är problematiskt att hitta, är forskning beträffande medlemmarna som 

verkar i det virtuella teamet. Detta är något som eftersöks av managementforskare och då 

främst information om teamets medlemsprofiler (Jarvenpaa & Leidner 1999; Martins, Gilson 

& Maynard 2004; Powell, Piccoli & Ives 2004; Szewc 2014). I och med att informationen 

angående detta idag är begränsad; hur kan det vidare vara möjligt att djupare förstå de 

problem, kring exempelvis kommunikation och förtroende, som kan kopplas till 

medlemmarna i ett virtuellt team? 

  

                                                 
1 CMC (Computer-mediated communication), innefattar kommunikation som endast sker med hjälp av 

datoriserad teknologi (t.ex. mail, telefon och videokonferens) (Johnson, Bettenhausen & Gibbons 2009). 
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I den begynnande ledarskapsforskningen saknades information kring exempelvis vem ledaren 

var, vilka egenskaper och värderingar denne hade, och vad som skilde olika ledare från 

varandra (t.ex. Fayol 1916; Taylor 1912; Weber 1924). Utan denna information hade 

forskningen om ledarskap varit ytterst begränsad och de möjligheter/problem som fanns och 

finns kopplat till ledarskap hade inte kunnat förstås djupare. Nu för tiden finns ett överflöd av 

forskning kring ledare, chefer, ledarskapsstilar osv., som har bidragit till en ökad förståelse 

(t.ex. Anderson, Baur, Griffith & Buckley 2017; Hourentua & Hourentua 2014; Leavy 2016). 

Således befinner sig managementforskningen om medlemmar i virtuella team för tillfället i en 

liknande sits som ledarskapsforskningen gjorde i början av 1900-talet. Det finns därför en 

poäng i att undersöka medlemmarna i ett virtuellt team ytterligare och skapa profiler om dessa 

för att vidare förstå hur dessa kan härledas till problemen i virtuella team.  

 

Inom generationsforskningen har flertalet forskare undersökt vad som kännetecknar en 

generation och faktorer som attribut, beteende och arbetsvärderingar har spelat en stor roll 

för att skapa förståelse för vilken påverkan som generationer och skillnader dem emellan kan 

ha på organisationer och arbetet inom dem (Hansen & Leuty 2012; Lyons & Kuron 2014; 

Twenge & Campbell 2008; Twenge, Campbell, Hoffman & Lance 2010). En generation 

definieras som en grupp människor i samma ålder, från ett liknande socialt område som 

upplevt liknande sociala händelser (Sessa, Kabacoff, Deal & Brown 2007; Twenge et al. 

2010). Detta betyder att individer inom gruppen, med en gemensam plats i den sociala och 

historiska processen, begränsas till ett specifikt spektrum av potentiell erfarenhet som gör 

dem benägna att tänka och uppleva saker på ett visst karakteristiskt sätt (ibid.). Effekterna av 

detta är stabila över tid, och det är dessa livserfarenheter som tenderar att skilja en generation 

från en annan (Sessa et al. 2007). 

 

Syftet med tidigare generationsforskning inom organisationsteori har främst varit att ta fram 

information kring olika generationer för att visa hur organisationer bör anpassa sig till den nya 

arbetskraften, bestående av den yngsta generationen, för att vidare kunna attrahera och behålla 

dessa (t.ex. Iorgulescu 2016; Myrden & Kelloway 2015). Dock tar vissa forskare avstånd från 

detta fokus på enbart den kommande generationens arbetskraft. Twenge et al. (2010) betonar 

exempelvis snarare de problem som kan uppstå när flera generationer verkar på 

arbetsmarknaden samtidigt. Eftersom generationer anses ha olika värderingar och preferenser 

kan det uppstå komplikationer och då blir det svårt att se hur det kan gynna en organisation att 
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enbart koncentrera sig på en generation. Dessutom ligger generationsforskningens fokus på de 

problem/fenomen som uppstår när generationer verkar face-to-face i organisationer 

(Anderson et al. 2017; Salahuddin 2010), men det finns enligt vissa forskare begränsat med 

information om generationers verkan i virtuella team (Ferrara, Mohammadi, Taylor & 

Javernick-Will 2017; Gilson et al. 2015). 

 

1.1  Problematisering 

Just nu börjar ”generation Z”, personer födda i slutet av 90-talet fram till 2010 (Bolser & 

Gosciej 2015; Goh & Lee 2018; Hope 2016; Iorgluescu 2016), ta sig ut i arbetslivet. Dels 

innebär detta att generation Z successivt helt kommer att ersätta den äldsta generationen på 

arbetsmarknaden, och dels anses generation Z vara unik på en rad olika sätt, bland annat är de 

den första globala generationen (Goh & Lee 2018; Iorgulescu 2016). Ett generationsskifte är 

således stundande då ”Baby Boomers”, personer födda på 40-talet fram till 60-talet (Bolser & 

Gosciej 2015; Hope 2016; Sessa et al. 2007; Twenge 2010), helt kommer att lämna 

arbetsmarknaden och med dem följer de specifika attribut, arbetsvärderingar samt det 

beteende som kännetecknar den generationen. De övriga två generationerna, som inte 

behandlas här, har av de flesta forskare kommit att kallas generation X (födda på 60-talet) och 

generation Y (födda på 80-talet) (t.ex. Bolser & Gosciej 2015; Hope 2016; Iorgulescu 2016; 

Sessa et al. 2007; Twenge et al 2010). 

  

Efter en omfattande litteraturgenomgång av managementforskningen om virtuella team de 

senaste tio åren har Gilson et al. (2015) identifierat en lucka gällande just generationers 

påverkan. De menar att genom att undersöka exempelvis beteenden hos olika generationer 

(t.ex. kommunikation, kunskapsdelning och samarbete) kan en förståelse skapas för hur 

upplevda hinder som uppstår på grund av virtualitet kan elimineras. De pekar även på att de 

problem som tidigare har funnits inom virtuella team kan komma att minskas i framtiden då 

yngre generationer anses mer ”virtuellt kunniga” (Gilson et al. 2015). Arbetsmarknaden står 

idag inför ett generationsskifte i form av att den äldsta generationen, Baby Boomers, går i 

pension och den yngsta, generation Z, ansluter sig till arbetskraften. Detta skifte kan, med 

bakgrund i ovanstående diskussion, tänkas ha en inverkan på de problem som virtuella team 

upplever. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur det generationsskifte som stundar på arbetsmarknaden 

kan påverka de problem som finns i ett virtuellt team. Vidare ämnar studien belysa hur 

framställningen av generationella medlemsprofiler kan öka förståelsen för de problem som 

finns i virtuella team och på så sätt bidra till managementforskningen om virtuella team.  

 

• Hur kan framställningen av generationella medlemsprofiler öka förståelsen för de 

problem som finns i virtuella team? 

• Vilken inverkan kan generationsskiftet ha på de problem som finns i virtuella team? 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel innefattar uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Här diskuteras vilka problem 

virtuella team har kopplat till två centrala teman - kommunikation och förtroende, samt 

medlemsprofiler i form av attribut, arbetsvärderingar och beteende. 

 

2.1 Problem i virtuella team 

Den snabba teknikutvecklingen som har skett de senaste åren har enligt Hambley, O’Neill & 

Kline (2007) lett till vad de anser vara ett nytt arbetsparadigm. Med detta syftar de till att 

arbete nuförtiden kan genomföras närsomhelst och varsomhelst. Det som främst skiljer ett 

virtuellt team från ett traditionellt, det vill säga ett där medlemmarna träffas face-to-face, är 

det faktum att dess medlemmar befinner sig på olika platser, inom ett land, men även i olika 

länder. På grund av dessa förutsättningar sker all kommunikation medlemmarna emellan 

virtuellt med hjälp av olika kommunikationsteknologier som exempelvis datorer och telefoner 

(Ford, Piccolo & Ford 2017; Morgan, Paucar-Caceres & Wright 2014). 

 

Inom organisationsteorin och specifikt managementforskningen är det flertalet forskare som 

har valt att studera virtuella team och studier om dessa har ökat de senaste tio åren (Gilson et 

al. 2015). Det som främst fått uppmärksamhet är vad som utmärker dessa team; de inputs, 

processer och outputs som de innefattar samt vilka olika typer av ledarskap som 

gynnar/hämmar deras framgång (t.ex. Martins, Gilson & Maynard 2004; Morgan, Paucar-

Caceres & Wright 2014; Zander, Mockaitis & Butler 2012). Vidare har även de fördelar och 

nackdelar som kopplas till detta sätt att arbeta undersökts och faktorer som virtualitet, 

teknologi och globalisering har alla spelat en central roll i forskningen (t.ex. Gilson et al. 

2015; Liao 2017; Nydegger & Nydegger 2010).  

 

Att arbeta inom ett virtuellt team kan innefatta problem som ett traditionellt inte skulle stöta 

på (Ferrara et al. 2017; Nydegger & Nydegger 2010). Flertalet av de managementforskare 

som har studerat virtuella team har kommit fram till att en stor del av dessa går att koppla till 

två teman - kommunikation och förtroende (t.ex. Bergiel, Bergiel & Balsmeier 2008; Handy 

1995; Hunsaker & Hunsaker 2008; Marlow, Lacerenza & Salas 2017; Nydegger & Nydegger 

2010). När det kommer till förtroende har vissa forskare valt att studera hur det utvecklas 

(t.ex. Greenberg, Greenberg & Antonucci 2007) och vilka problem som förekommer under 

stadiet då det utvecklas, samt hur problemen hanteras på bästa sätt (t.ex. Bergiel, Bergiel & 

Balsmeier 2008; Ford, Piccolo & Ford 2017). Det har även undersökts hur förtroende bidrar 
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till kunskapsdelande, informationsutbyte och sammanhållning i de virtuella teamen (t.ex. 

Parveen & Prashant 2013; Paul, Drake & Liang 2016; Zander, Zetting & Mäkelä 2013). 

 

Även kommunikation är ett tema som studerats på varierande sätt, där vissa 

managementforskare har valt att titta på frekvensen av kommunikation i förhållande till 

medlemmarnas förtroende till varandra och vidare teamets prestation (t.ex. Brahm & Kunze 

2012; Hertel, Geister & Konradt 2005; Jarvenpaa & Leidner 1999), medan andra har valt att 

studera problematiken kring kommunikationen - vad som gör att medlemmar slutar 

kommunicera med varandra och hur det kan undvikas (t.ex. Bergiel, Bergiel & Balsmeier 

2008; Marlow, Lacerenza & Salas 2017). 

 

2.1.1 Kommunikation 

En av de grundläggande skillnaderna mellan ett traditionellt och ett virtuellt team är, som 

tidigare nämnts, på vilka sätt medlemmarna kommunicerar. Att hålla samman ett team som 

arbetar tillsammans och kommunicerar effektivt är alltid en utmaning, men med virtuella 

team blir dessa frågor betydligt mer angelägna (Nydegger & Nydegger 2010). Något som 

försvårar ytterligare är det faktum att det i de flesta organisationer idag blir allt svårare att 

kommunicera regelbundet trots förbättrad kommunikationsteknik och inom virtuella team 

förstärks detta problem dessutom med tanke på exempelvis medlemmarnas skilda arbetstider 

(Hertel, Geister & Konradt 2005; Hunsaker & Hunsaker 2008). Nydegger och Nydegger 

(2010) menar att det finns tydliga bevis på att kvaliteten på kommunikationen är en av de 

saker som har störst betydelse för hur effektivt ett team är.  

 

Hunsaker och Hunsaker (2008) poängterar flera hinder kopplat till kommunikationen inom 

virtuella team. De nämner främst svårigheten med att få tag i varandra på grund av att 

medlemmarna befinner sig på olika platser geografiskt. De pekar också på att det ofta kan gå 

veckor utan kommunikation under tiden alla gör sitt jobb, och sedan när en fråga väl behöver 

ställas svarar ingen. Samtidigt som problemet kan bero på plats, kan det även härledas till 

kommunikationsbrist, vilket betyder att medlemmarna kommunicerar för lite med varandra, 

och detta kan stanna upp arbetet i teamet (ibid.). En av anledningarna till problemet, och det 

faktum att medlemmarna ibland väljer att inte svara på varandras frågor, är på grund av att de 

har låga förväntningar på teamets prestation samt uppsatta mål (Hertel, Geister & Konradt 

2005). Med grund i dessa låga förväntningar, väljer medlemmarna att fokusera mer på att 

arbeta mot sina individuella mål istället för teamets uppsatta (Hertel, Geister & Konradt 2005; 
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Jarvenpaa & Leidner 1999).  Det som ökar risken för att dessa problem ska uppstå i just 

virtuella team är det faktum att möjligheten att gå till närmsta kollega i teamet och prata med 

denne inte finns (Hunsaker & Hunsaker 2008). Det är således lättare att undvika att 

exempelvis svara på ett mail än om personen kommunicerar med dig face-to-face. 

  

En lösning på ovanstående problematik är att istället överkommunicera (Hunsaker & 

Hunsaker 2008). Det vill säga att föra den typ av kommunikation som vanligtvis sker i ett 

traditionellt team, men via CMC. Detta kan innebära att medlemmarna väljer att ha en 

informell vardaglig kontakt med varandra. Här kan det dock bli så att ju mer medlemmarna 

kommunicerar med varandra, desto sämre blir kvaliteten på kommunikationen och desto lägre 

presterar teamet (Marlow, Lacerenza & Salas 2017; Nydegger & Nydegger 2010). När 

medlemmarna väljer att överkommunicera kan det dessutom hämma den information som 

anses vara relevant för att teamet ska kunna utföra sin uppgift från att komma fram (Marlow, 

Lacerenza & Salas 2017). För att exemplifiera problematiken går det att föreställa sig en 

motorväg, där bilarna som redan åker på den är formell information som kommuniceras och 

bilarna som ska in på motorvägen är den informella och vardagliga informationen. När få 

bilar ska ta sig in på motorvägen flödar trafiken utan problem. Däremot när fler bilar vill ta 

sig in är det lätt att en trafikstockning skapas och det blir svårare för de bilar som redan 

befann sig ute på vägen att ta sig fram. Det är således en balansgång mellan att inte 

överkommunicera informell information och att underkommunicera formell information. I ett 

traditionellt team är det lättare att urskilja det informella på grund av att informationen 

framkommer i olika situationer, till skillnad från i ett virtuellt team där informationen ofta, 

som Marlow, Lacerenza och Salas (2017) menar, framkommer via CMC, där 

kommunikationen sker asynkront. 

  

I och med att kommunikationen mellan de olika medlemmarna och deras chef sker virtuellt, 

krävs det mer individuell motivation (Hertel, Konradt & Orlikowski 2004). Detta på grund av 

att det saknas övervakning och de kontrollerande aktiviteter som normalt sätt finns i ett 

traditionellt team, där medlemmarna befinner sig på samma plats (Brahm & Kunze 2012; 

Hertel, Konradt & Orlikowski 2004; Hunsaker & Hunsaker 2008). Det här kan bli 

problematiskt för medlemmar som har ett behov av sociala interaktioner och behöver ha 

externa strukturer kring sitt arbete för att kunna prestera. Bergiel, Bergiel och Balsmeier 

(2008) menar att alla medlemmar inte är psykiskt anpassningsbara till den miljö som ett 
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virtuellt team innebär, trots att de är teknologiskt kunniga. Risken finns därför att de inte 

kommer kunna prestera på samma nivå som övriga medlemmar i teamet. Däremot kritiserar 

Nydegger och Nydegger (2010) argumentet om att det inte går att ha denna typ av aktiviteter i 

ett virtuellt team och påpekar att problemet egentligen är en myt. Det handlar snarare om den 

inställning som medlemmarna har angående virtuella team leder till att myter som denna 

uppstår, det blir en slags självuppfyllande profetia (ibid.).  

 

Ytterligare problem med kommunikationen inom ett virtuellt team är sättet som medlemmar 

kommunicerar på. I och med att alla i ett team är olika, kommunicerar de på olika sätt med 

hjälp av CMC, vilket kan leda till att det uppstår missförstånd mellan medlemmarna (Bergiel, 

Bergiel och Balsmeier 2008; Ford, Piccolo & Ford 2017; Greenberg, Greenberg & Antonucci 

2007). På grund av att kommunikationen sker virtuellt och det på så sätt blir svårare att läsa 

av sociala signaler, exempelvis sarkasm, riskerar dessa missförstånd att leda till fler problem, 

som till exempel ilska gentemot varandra, och vidare ett minskat förtroende (Ford, Piccolo & 

Ford 2017). 

 

2.1.2 Förtroende 

Första intrycket av andra är det första fröet av tillit eller misstro, och det färgar uppfattningar 

av allt efterföljande beteende (Rusman, Bruggen, Sloep, Valke & Kope 2010). I virtuella team 

är bildandet av ett första intryck annorlunda, men förfarandet anses ändå vara lika viktigt för 

mänsklig interaktion (ibid.). Greenberg, Greenberg och Antonucci (2007) menar att den tillit 

som skapas i uppstarten av ett virtuellt team kan ses som en rationell förståelse kring andras 

kapacitet och kompetens. Problemet är dock att det förtroendet är ömtåligt och måste 

omhändertas för att sedan kunna utvecklas till något mer stabilt. Finns det då en medlem i det 

virtuella teamet som har svårt att lita på andra, utifrån en förståelse av deras kapacitet och 

kompetens, kan det redan ömtåliga förtroendet skadas. En felaktig rekrytering, till ett virtuellt 

team speciellt, kan ha en stor negativ inverkan på relationerna i teamet (Handy 1995). 

  

Det finns två orsaker till att bildandet av förtroende är mycket svårare i ett virtuellt team, 

gentemot ett traditionellt; att medlemmarna befinner sig på olika platser i världen och den 

teknologiskt baserade kommunikationen (Greenberg, Greenberg & Antonucci 2007). Det är 

dessa som i sin tur gör att förtroendet även blir ömtåligt i det bildande stadiet. I och med att 

medlemmarna i ett virtuellt team är utspridda geografiskt, kan de inte få den typ av sociala 

interaktion som sker i traditionella team (Greenberg, Greenberg och Antonucci 2007; 
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Jarvenpaa & Leidner 1999). De har därför inte samma möjlighet att läsa av de olika sociala 

signaler som framkommer under tiden de interagerar med varandra, något som är en viktig del 

i bildandet av förtroende (Brahm & Kunze 2012). Det finns även en risk att medlemmarna i 

ett virtuellt team kan känna sig isolerade och att de på grund av detta kan uppleva svårigheter 

med att bilda ett förtroende mellan varandra (Paul, Drake & Liang 2016).  I och med att 

medlemmar kommer från olika platser blir det svårt för dem att kunna identifiera sig med 

teamet (Ford, Piccoli & Ford 2017). Problemet ligger i att medlemmar inte kan träffas och 

prata med varandra vid kaffeautomaten eller under lunchen, och kan på så sätt inte etablera de 

sociala normer som lägger grunden för teamet (Greenberg, Greenberg och Antonucci 2007).  

 

Ett sätt att se på upprätthållandet av förtroende är att det egentligen är en process av 

återskapande av det som redan bildats. Det vill säga att de problem som medlemmarna i ett 

virtuellt team stöter på i skapandet av förtroende till varandra, är samma problem som de 

handskas med i upprätthållandet (Greenberg, Greenberg & Antonucci 2007). Samtidigt menar 

Bergiel, Bergiel och Balsmeier (2008) att det finns barriärer, som exempelvis språk och 

kulturella skillnader, som måste överkommas för att förtroendet i ett virtuellt team ska bli 

stabilt. Problemen som framkommer på grund av dessa barriärer är att medlemmar inte väljer 

att kommunicera på grund av svårigheter med till exempel engelska, eller att saker uppfattas 

på olika sätt (ibid.). Exempel på olika uppfattningar är att kritik via text kan tolkas som tuffare 

än verbal kritik, på grund av att en betoning av ord kan skapa en annan mening kring det. Det 

som däremot gör att upprätthållandet skiljer sig från skapandet är att den återupprepande 

processen minskar över tiden till ett mer stabilt förtroende (Bergiel, Bergiel & Balsmeier 

2008; Ford, Piccolo Ford 2017).  

 

Om förtroendet är högt i ett virtuellt team, bidrar det till att medlemmarna väljer att ta till sig 

olika perspektiv från varandra (Parveen & Prashant 2013). Detta bidrar till att medlemmarna 

lyckas överkomma de barriärer som förhindrar förtroendets möjlighet att växa (Bergiel, 

Bergiel & Balsmeier 2008). Genom att överkomma dessa skapas byggstenar av en kognitiv 

förståelse till varandra, varpå medlemmarna i det virtuella teamet kan fortsätta skapa sitt 

förtroende (Zander, Zetting & Mäkelä 2013). Hunsaker och Hunsaker (2008) menar att 

anledningen till att virtuella team misslyckas är för att medlemmarna i teamet väljer att inte ta 

del av varandras perspektiv, samt att det saknas en vilja till att förstå hur den virtuella miljön 
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skiljer sig från den traditionella. Något som blir uppenbart genom att titta på de problem som 

faktiskt uppstår.  

 

En sammanfattning av de identifierade problemen med kommunikation och förtroende i 

virtuella team återfinns i Figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1 Problem i virtuella team 

 

2.2 Medlemsprofiler  

En medlemsprofil är något som kan användas för att beskriva personer, vilken bidrar till 

skapandet av en uppfattning om individerna, för att sedan kunna göra en bedömning av dem 

(Powell, Picoli & Ives 2004). Hournentua och Hournentua (2014) menar att en profil skapas 

genom att titta på personliga karaktärsdrag, som till exempel värderingar och tidigare 

upplevelser. Det finns begränsat med forskning om just medlemsprofiler inom management, 

då det främst är skapandet av ledarprofiler som blivit uppmärksammat (ibid.), men inom 

generationsforskningen har generationer varit ett sätt för forskare att kategorisera större 

grupper av individer. Det mest förekommande här är att de olika generationella medlemmarna 

undersöks utifrån deras attribut (egenskaper, karaktärsdrag), arbetsvärderingar och beteende 
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(agerande) (t.ex. Hansen & Leuty 2012; Hoch & Dulebohn 2017; Twenge & Campbell 2008). 

Genom att titta på dessa tre faktorer går det att skapa en bild om hur en generation är och 

vidare skiljer sig från en annan (Hourentua & Hourentua 2014; McDonald, Thompson & 

O’Connor 2016). 

 

2.2.1 Attribut 

Twenge och Campbell (2008) pekar på vikten av att ha information om specifika 

generationella egenskaper för att kunna skilja generationerna åt och vidare se dess inverkan 

på arbetsplatsen. De får stöd för detta av bland andra Hansen och Leuty (2012) och Lyons och 

Kuron (2014) som också visar på den påverkan generationella attribut har på organisationer, 

främst gällande effektivitet och framgång. Vi definierar således attribut som de specifika 

karaktärsdrag och egenskaper som sammanlänkar en generation. 

 

2.2.2 Arbetsvärderingar 

Inom generationsforskningen har arbetsvärderingar spelat en stor roll när det kommer till att 

skilja på olika generationer. Flera forskare har pekat på dess relevans för arbetsplatser och 

dess framgång (Cennamo & Gardner 2008; Hansen & Leuty 2012; Lyons & Kuron 2014; 

Twenge et al. 2010). Twenge et al. (2010) har definierat arbetsvärderingar som de resultat 

som människor önskar och känner att de ska uppnå genom arbete. Arbetsvärderingar formar 

medarbetarnas uppfattning om preferenser på arbetsplatsen, vilket direkt påverkar deras 

attityder och beteenden, beslut, uppfattningar och problemlösning (ibid.). 

 

2.2.3 Beteende  

Gilson et al. (2015) menar att utforskandet av beteenden hos olika generationer, som 

exempelvis hur generationerna agerar när det kommer till kommunikation, kunskapsdelning 

och samarbete, kan ge en förståelse för hur man eliminerar upplevda hinder som skapas av 

virtualitet. Även andra forskare, främst inom ledarskap och generationer, har pekat på 

betydelsen av att ha information om beteende för att vidare kunna koppla detta till möjligheter 

och svårigheter inom organisationer och virtuella team (Hoch & Dulebohn 2017; Twenge & 

Campbell 2008). Det generationella beteende vi behandlar i denna uppsats definieras alltså 

som på vilka specifika sätt en generation agerar på en arbetsplats. 
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2.3 Teoretisk sammanfattning 

Uppsatsens teoretiska referensram består främst av teorier om de problem som 

managementforskare identifierat inom virtuella team. Dessa finns sammanfattade i Tabell 1. 

Genom att presentera dessa och sedan använda oss av dem i kommande analys kan vi 

undersöka hur de relaterar till en generations medlemsprofil. För att kunna förstå hur 

medlemsprofiler skapas och vad dessa innefattar har vi även valt att ta med teori kring detta. 

Tidigare har profiler främst skapats om ledare, men genom att skapa medlemsprofiler kan vi 

utöka den förståelsen som idag finns om problem i virtuella team. 
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3 Metod 

Följande avsnitt beskriver uppsatsens forskningsansats, argumenterar för teoretiska val samt 

beskriver det tillvägagångssätt med vilket vi samlade in och analyserade vår data. 

Avslutningsvis diskuteras metodologiska överväganden kring kvalitetssäkring. 

 

3.1 Litteraturgenomgång 

För att komma fram till ett utstakat problem var en initial litteraturgenomgång nödvändig för 

studiens framväxt. Vi hade en tanke på att undersöka den kommande generationen som gör 

entré på arbetsmarknaden för att se vilka problem och möjligheter denna kunde föra med sig. 

Genom att använda Primo, Mälardalens Högskolas databas, för att söka fram relevanta 

vetenskapliga artiklar uppdagades det snabbt att denna kommande generation kallas för 

“generation Z” och således blev det ordet vår utgångspunkt.  

 

Genom att testa en rad olika sökkombinationer, exempelvis; “generation z future workforce”, 

”generation z future workplace”, “generation z leadership”, ”generation z organizations” och 

läsa flertalet artiklar och deras referenser fann vi till slut ett intressant område att studera. Det 

visade sig att över hälften av världens organisationer arbetar med virtuella team (Liao 2017) 

och att forskningen identifierat en del luckor kring den information som finns om 

medlemmarna i dessa team, vilka vi beskrivit i problematiseringen.  

 

3.2 Forskningsansats 

Utifrån den identifierade luckan som hittades med hjälp av litteraturgenomgången kunde vi 

teoretiskt förankra vår studie och på så sätt skapa riktlinjer för vår teoretiska referensram samt 

vilken typ av data som behövdes samlas in för att uppnå vårt syfte och svara på våra 

frågeställningar. 

 

3.2.1 Teorival 

För att skapa vår teoretiska referensram utgick vi från vetenskapliga artiklar som vi sökt fram 

i Primo. Med bakgrund i problematiseringen föll valet av första sökord på ”virtual teams”, 

med avgränsningen ”peer-reviewed” och ”fulltext”. Efter en genomgång av de resultat som 

genererades av sökningen, samt de referenser som flertalet av artiklarna använt sig av, fann vi 

två teman som återkom i samband med problem inom virtuella team – nämligen ”trust” och 

“communication”. Genom att addera dessa sökord till redan existerande ”virtual teams” 

lyckades vi hitta artiklar som vi, med tanke på vårt syfte, ansåg utgjorde en bra teoretisk 
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grund om den problematik som anses specifik för virtuella team. Av de artiklar som vi i 

slutändan valde att använda oss av var majoriteten publicerade i företagsekonomiska journaler 

som finns med på ABS-listan (Association of Business Schools), en lista över högrankade 

vetenskapliga journaler som är en av de mest använda för kvalitetssäkring inom 

företagsekonomi (Brooks & Schopohl 2018; Willmott 2011). Samtliga hade dessutom ett 

managementperspektiv, vilket föll väl i linje med vår studie.  

 

Eftersom vi ville underlätta förståelsen av vår insamlade data och hur vi kom fram till att 

använda attribut, beteende och arbetsvärderingar för att beskriva en medlemsprofil, använde 

vi sökkombinationer i Primo som “member profile” och “personal profile”. Det vi fann var 

endast korta artiklar som beskrev olika personer inom sjukvården, något som var mer likt 

intervjuer och inte föll in under “peer reviewed”. För att begränsa antalet träffar, valde vi 

istället att söka efter “profiling” och “profiling employees” vilket vidare ledde till att vi fann 

artiklar där de beskrev vad som kan användas för att skapa en profil av någon i en 

företagsekonomisk aspekt (t.ex. Hourentua & Hourentua 2014; McDonald, Thompson & 

O’Connor 2016). Problemet var dock att det fortfarande blev svårt att visa hur 

generationsforskningen har gått tillväga för att beskriva och kategorisera de olika 

generationerna. För att handskas med detta valde vi att söka efter “generational differences”, 

“generations organizations” och “generations work”. Genom dessa sökord kunde vi begränsa 

antalet träffar till att visa på var de olika generationerna skiljde sig åt. I de funna studierna 

kategoriserades de olika generationerna utifrån deras attribut (egenskaper och karaktärsdrag), 

arbetsvärderingar och beteende (agerande) (t.ex. Hansen & Leuty 2012; Hoch & Dulebohn 

2017; Twenge & Campbell 2008). 

 

3.2.2 Datainsamling 

Efter att den teoretiska referensramen skrivits ut kunde vi se att det insamlade underlaget 

skulle bestå av information om generation Z samt Baby Boomers och vi var därför tvungna att 

komma fram till vilken typ av data vi skulle använda oss av. Det som avgör kvaliteten på en 

undersökning är inte huruvida primär- eller sekundärdata används. Det vill säga, om vi själva 

går ut och samlar in den data som ligger till grund för vår studie eller om vi utgår från data 

som andra redan har samlat in. Det väsentliga är de källor vi använder oss av och vidare hur 

vi behandlar den insamlade datan (Dunn, Arslanian-Engoren, DeKoekkoek, Jadack & Scott 

2015).  
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I vårt fall fann vi redan i ett tidigt stadie att andra redan hade samlat in liknande data vi 

behövde om generation Z i form av rapporter och vi ansåg det därför överflödigt att själva 

göra det. Dels för att de som tidigare samlat in data om generation Z hade betydligt fler och 

bättre resurser än vi och dels för att de redan existerande data kom från en större population 

än vi själva hade haft tillgång till. Vi fann endast ett fåtal vetenskapliga artiklar om generation 

Z, men de vi hittade kopplade till virtuella team ansågs passa den information vi behövde om 

generationen och fick därför också ingå i vår datainsamling. De vetenskapliga artiklarna fann 

vi i Primo och samtliga var peer-reviewed och publicerade i olika managementjournaler. 

 

För att kunna analysera kring och svara på vilka konsekvenser det stundande 

generationsskiftet kan få behövde vi även hitta information om Baby Boomers. Om dessa 

fanns inte liknande rapporter som vi fann om generation Z utan vi fick vända oss till 

vetenskapliga artiklar för att hitta den data vi behövde. I Primo fann vi flertalet artiklar där 

managementforskare undersökt Baby Boomers. För att smalna av och koppla mer till vårt 

problem lade vi till sökordet ”virtual teams” och fann då många relevanta artiklar, varav de 

som hade starkast koppling till vårt problem fick utgöra grunden för den medlemsprofil som 

skapades om Baby Boomers. Anledningen till att vi valde att använda oss av flera artiklar 

skrivna av Jean M. Twenge beror på att hon, baserat på referat och antal artiklar, anses vara 

en av de ledande inom generationsforskningen. Vidare är den generationsforskning som vi 

tittade på främst från västvärlden och vi behandlade således inte aspekten av kulturella 

skillnader. 

 

Eftersom studiens riktlinjer grundade sig i vår teoretiska litteraturgenomgång användes dessa 

för att komma fram till vilka ord/begrepp som skulle eftersökas i vår data för att kunna skapa 

en medlemsprofil om generation Z och Baby Boomers. I och med att vi redan innan 

datainsamlingen var medvetna om vad som skulle eftersökas var det enklare att sålla bort data 

som ansågs orelevant för studien. Bryman och Bell (2017) menar att det är vanligt att 

liknande ansats används inom den företagsekonomiska forskningen, eftersom det kan fungera 

som ett förberedande verktyg till en djupare förståelse av empirin (Eriksson & Lindström 

1997). Problemet är dock att ansatsen kan fungera som ett “dubbeleggat svärd”, det vill säga 

att det som är ämnat att förbereda istället kan förebygga den djupare förståelsen. Detta i och 

med att det är enkelt att fastna i teoretiskt förklarande modeller, utan att reflektera kring hur 

de faktiskt förklarar den empiriska data som samlats in (ibid.). Ytterligare problem med denna 
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typ av ansats anser Granheim, Lindgren och Lundman (2017) vara att delar av den data som 

samlats in, inte kommer till användning (Bergström & Boreus 2012; Krippendorff 2013). 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att komma till rätta med en del av de svårigheter som diskuterats ovan valde vi att 

använda oss av innehållsanalys för att sålla ut den data som var betydande för vår studie. 

Metoden används främst för att analysera skriven, verbal eller visuell kommunikation och den 

finns tydligt beskriven främst av forskare inom sjukvård, vilket gjorde att vi valde att hämta 

inspiration från artiklar kopplat till detta (se Elo & Kyngäs 2007; Elo, Kääriäinen, Kanste, 

Pölkki, Utriainen, & Kyngä 2014). Den främsta anledningen till varför vi valde att använda 

oss av innehållsanalys var dess lämplighet vid sökandet efter mönster, i form av vissa 

begrepp/ord, i flera olika källor (Bergström & Boréus 2012; Krippendorff 2013: Neuendorf 

2002). 

  

Vi var medvetna om att data som består av flera olika texter antingen kunde analyseras 

manuellt, av oss, eller med hjälp av datorer i exempelvis NVivo (Edhlund 2007). Fördelen 

med den förra är att mer komplicerade bedömningar och tolkningar kan göras, medan 

fördelen med den senare är att mycket stora textmängder kan behandlas på ett mer konsekvent 

sätt (Bergström & Boréus 2012; Elo & Kyngäs 2007; Elo et al. 2014; Granheim, Lindgren & 

Lundman 2017; Krippendorff 2013). Med tanke på att den mängd data som behövde 

analyseras inte var så stor som vi till en början förväntat oss föll valet på att göra 

innehållsanalysen manuellt. Vi ansåg dessutom att chansen för att förbise variabler som hade 

kunnat vara användbara minskade genom detta tillvägagångssätt jämfört med vid en 

datoriserad analys. 

 

För att strukturera upp analysen av den data som samlats in var det väsentligt för oss att 

utifrån problematiseringen samt teorin skapa en analysram i form av vissa kategorier vi kunde 

utgå från (se Tabell 1) (Boolsen 2007; Eriksson & Lindström 1997; Graneheim, Lindgren & 

Lundman 2017).  

 

3.3.1 Innehållsanalys 

Eftersom vi använde oss av artiklar som även innehöll information om andra generationer än 

Baby Boomers och generation Z ansåg vi det problematiskt att söka efter olika ords förekomst 

i innehållet, då dessa lika gärna kunde relateras till andra generationer. Detta problem gjorde 
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att innehållsanalysen var tvungen att gå till på ett lite annorlunda sätt (se Tabell 1). Till en 

början sökte vi efter just kombinationen “Baby Boomers” samt ”generation Z” för att se hur 

frekvent de återkom i artikeln. Detta för att säkerställa att informationen om generationerna 

var tillräckligt omfattande och att artikeln således kunde ge oss det vi eftersökte. Efter vi läst 

igenom och sållat bort de artiklar som inte ansågs kunna ge oss den informationen vi ville ha 

kunde vi gå vidare till nästa steg i analysen. De faktorerna vi främst intresserade oss för i de 

artiklar vi valde ut var just attribut, arbetsvärderingar och beteende. Dessa begrepp har 

samtliga flertalet synonymer, vilka vi var tvungna att alla lägga till i sökningen. Attribut kan 

även kallas egenskaper och karaktärsdrag, vilka på engelska då resulterade i användandet av 

sökorden ”attribute(s)”, ” characteristic(s)” och ”trait(s)”, i både singular och plural form. 

Gällande de övriga två, arbetsvärderingar och beteende, översattes dessa till ”workvalue(s)” 

och ”behavior(s)”. När dessa återfanns i texten i samband med ”Baby Boomers” samt 

”generation Z” valde vi att vidare söka i kontexten runtom för att säkerställa att de verkligen 

relaterades till generationerna och även undvika missförstånd.  

 

Det som vi främst fokuserade på i innehållsanalysen var således att söka i kontexten runt 

orden vi sökte efter. ”Baby Boomers” och ”generation Z” återfanns på flera ställen där det 

inte diskuterades vidare om vilka generationerna är eller vad som utmärker dem, vilket 

resulterade i att vi kunde sålla bort dessa kontexter. Samma sak gällde övriga sökord då dessa 

ibland syftade till andra generationer eller inte hade någon koppling till det vi sökte efter. 

Eftersom det även kunde finnas delar av texten som talade om vilka Baby Boomers och 

generation Z är, utan att nödvändigtvis använda sig av våra övriga sökord var det således av 

stor vikt för oss att utöka vår sökning till den omgivande texten. 

 

Datan som är framtagen till de rapporter om generation Z som vi använde oss av är inte 

framställda på det sättet att det är möjligt att räkna ord. Dels innehåller de främst statistiska 

data och dels är denna presenterad i bildform på flera ställen. Rapporterna från Adecco, Cone 

Communications och Universum har vi därför fått analysera på ett annat sätt än de 

vetenskapliga artiklarna. Två av rapporterna, från Cone Communications och Universum, 

behandlade endast generation Z, vilket gjorde det enklare att söka efter attribut, 

arbetsvärderingar och egenskaper då förekomsten av dessa kopplades enbart till generation Z. 

Även här var det dock kontexten runt sökorden som var viktigast då vi ville vara säkra på att 

dels inte missa användbar information och dels undvika att ta orden ur sitt sammanhang. 
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Rapporten från Adecco innehöll information om andra generationer också och där var det en 

mer komplicerad process kring framtagandet av den information vi eftersökte. Här valde vi 

liknande tillvägagångssätt som vid innehållsanalysen av vetenskapliga artiklar, det vill säga 

att vi först sökte efter ”generation Z” och vidare de ytterligare sökorden samt analys av 

kontexten. 

 

Tabell 1 Innehållsanalys 

Sökord Definition av sökord Kontext 

Baby Boomers 

Generation Z 

 De undersökta generationerna Text kopplat till attribut, 

arbetsvärderingar och beteende. 

Attribute(s) 

Characteristic(s) 

Trait(s) 

Definieras som specifika 

karaktärsdrag och egenskaper som 

sammanlänkar en generation. 

Text kopplat till 

beskrivningar av attribut, 

karaktärsdrag och 

egenskaper. 

Worksvalue(s) 

 

Definieras som de resultat som 

generationer önskar och känner att 

de ska uppnå genom arbete. 

Text kopplat till värderingar 

inom arbetet. 

Behavior(s) 

 

Definieras som på vilka specifika 

sätt personer agerar på en 

arbetsplats. 

Text kopplat till agerande 

och beteende inom arbetet. 

 

3.3.2 Urval 

Underlaget om Baby Boomers hittade vi genom att titta på flertalet vetenskapliga artiklar 

skrivna om dem, men för att säkerställa att vi höll oss inom det fält som faktiskt var av 

intresse för vår studie föll valet på tio artiklar skrivna av generationsforskare, samtliga 

publicerade i business och managementjournaler. Gällande generation Z bestämde vi oss för 

att, utöver de vetenskapliga artiklar vi fann på samma sätt som vid urvalet av de om Baby 

Boomers, även använda ett antal rapporter som sammanställts av globala företag som är 

specialiserade inom bemanning, PR och marknadsföring samt employer branding (Adecco 

2018; Cone 2018; Universum 2018). Dessa företag har stora resurser till förfogande och 
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anses, på grund av deras gedigna bakgrund i respektive bransch, ha förmågan att samla in data 

av hög kvalitet.  

 

Dock fanns det några saker att vara medveten om när data insamlad av andra ligger till grund 

för den egna innehållsanalysen. Dels finns risken för att de enkätfrågor som andra använt sig 

av inte fångar all information som vi ville ha eller behövde, och dels hade vi inte någon 

kontroll över den data som samlats in av andra på det viset att vi kunde vara säkra på att 

metoden utfördes på ett korrekt sätt (Bryman & Bell 2017; Dunn et al. 2015). I dessa frågor 

gällde det således att avväga de olika för- och nackdelarna för att säkerställa att den data vi i 

slutändan använde oss av ansågs kunna svara till de kraven vi hade på den. I vårt fall 

prioriterade vi tillgången till en större mängd data än vi själva kunnat samla in, från en större 

population, som vi sedan kunde analysera för att få fram de variabler vi eftersökte, framför 

kontroll över datainsamling och starkare operationaliserade enkäter. 

  

Universum är ett globalt företag som specialiserar sig på employer branding och de gör 

kontinuerligt undersökningar kopplat till detta för att hålla sig i framkant i branschen 

(Universum 2018). Deras rapport var den mest omfattande vi använde oss av, den bestod av 

enkätsvar från över 44 700 medlemmar av generation Z globalt (ibid.). Den andra rapporten vi 

använde oss av sammanställdes av Adecco, som arbetar med bemanning världen över 

(Adecco 2018). Urvalet till deras rapport bestod av enkätsvar från 1000 amerikanska 

studenter från generation Z (Adecco 2015). Den tredje och sista rapporten utfördes av Cone 

Communications, en PR och marknadsföringsbyrå som arbetar främst med CSR och sociala 

frågor (Cone Communications 2018). 

 

3.4 Analysdiskussion 

Eftersom vi hade flera frågeställningar valde vi i analysen att utgå från två analysmodeller, en 

där vi kopplade problemen i virtuella team med de två framtagna medlemsprofilerna och en 

där vi ställde generation Zs medlemsprofil mot Baby Boomers. Den första analysen syftade 

till att reda ut vilka av de identifierade problemen som finns i virtuella team som faktiskt har 

en koppling till medlemmarna och i så fall vilken koppling. Denna analys gjordes för att visa 

på vilka sätt en medlemsprofil påverkar problemen och vidare vilket värde det finns i att veta 

mer om medlemmarna i ett virtuellt team. 
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Den andra analysen, där vi diskuterade generation Zs och Baby Boomers medlemsprofiler, 

syftade främst till att visa vilka eventuella skillnader och likheter det finns generationerna 

emellan. Detta gjordes för att kunna koppla tillbaka till den första analysen och teorin för att 

skapa en uppfattning om hur stor påverkan det stundande generationsskiftet har på problemen 

i virtuella team. De två analyserna ansågs kunna ge svar på våra frågeställningar och leda till 

uppnåendet av vårt syfte. 

 

3.5 Kvalitetssäkring 

För att uppnå en högre transparens i studien valde vi att bland annat föra ovanstående 

analysdiskussion och även visa hur resultatet av innehållsanalysen har tagits fram (se Bilaga 

1; Bilaga 2). Genom dessa val kunde vi visa hur resultaten tolkades och vidare hur de 

analyserades. Med en högre transparens i studien ökar möjligheten att tydligare visa på 

studiens trovärdighet och äkthet (Seale 1999; Shenton 2014). 

 

Med tanke på att vårt syfte var att tolka och beskriva data snarare än att mäta, hade studien ett 

kvalitativt förhållningssätt. Genom valet av detta förhållningssätt var det inte möjligt att 

använda reliabilitet och validitet som kvalitetssäkrande kriterier, eftersom dessa handlar om 

mätande och replikerbarhet (Hartman 2004; Krippendorff 2011). Istället valdes trovärdighet 

och äkthet, något som anses vara mer passande för tolkning och beskrivning (Guba 1981; 

Seale 1999; Shenton 2004). Genomgående i metodkapitlet har vi valt att diskutera de olika 

konsekvenser våra metodologiska val har haft på studien och själva resultatet, vilket blev en 

viktig del i att skapa bättre förståelse för hur vi kom fram till vårt resultat. Genom att vara 

medvetna om vilka konsekvenser våra val har haft och hur det påverkat vårt resultat, kunde vi 

visa på studiens trovärdighet (Shenton 2004). Samtidigt som studien utfördes hade vi tillfällen 

för handledning, där den som handledde oss har en stor erfarenhet inom forskning samt andra 

studenter som opponerade på oss. Genom dessa handledningstillfällen samt oppositioner, 

kunde vi anpassa studiens läsbarhet för att skapa en förståelse kring den världsuppfattning vi 

haft under tolkandet och även få feedback på hur studien kunde förbättras. På grund av det, 

kunde vi skapa en bättre förståelse till fenomenet, vilket är viktigt för att visa på en studies 

äkthet och trovärdighet (Guba 1981; Seale 1999; Shenton 2004). 
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4 Resultat av innehållsanalys 

I detta kapitel presenteras den innehållsanalys som gjorts av den data som samlats in från 

rapporter samt vetenskapliga artiklar.  

 

Varje generation påverkas av utomstående krafter (dvs. föräldrar, kamrater, media, kritiska 

ekonomiska och sociala händelser samt populärkultur) som skapar gemensamma värdesystem 

som skiljer dem från människor som växte upp vid andra tidpunkter (Twenge et al. 2010). 

Dessa krafter är starkast under en persons barndom och ungdom vilket gör att exempelvis 

arbetsvärderingar är relativt stabila från tidig ungdom till ung vuxen ålder (ibid.) De 

arbetsföra generationer som forskningen har uppmärksammat består idag av fyra grupper av 

individer (t.ex. Bolser & Gosciej 2015; Hope 2016; Iorgulescu 2016; Sessa et al. 2007; 

Twenge et al. 2010). Generationen Baby Boomers minskar alltmer då dessa går i pension 

samtidigt som medlemmar av generation Z successivt kommer att öka, ett generationsskifte 

kommer således att ske i virtuella team de kommande åren. 

 

4.1 Innehållsanalys  

För att skapa en högre läsvänlighet och ett bättre flyt i texten valde vi att presentera 

innehållsanalyserna (se Bilaga 1; Bilaga 2) som sammanhängande beskrivningar av 

generationerna.  

 

4.1.1 Resultat Baby Boomers 

De som är födda från mitten av 1940-talet till början av 1960-talet har av generationsforskare 

kommit att kallas för Baby Boomers (Bolser & Gosciej 2015; Hope 2016; Iorgulescu 2016; 

Sessa et al. 2007; Twenge 2010). Denna grupp individer har varit en stor del av världens 

arbetskraft under många år, men sedan 10 år tillbaka har den minskat som resultat av att 

många har gått i pension.  

  

Baby Boomers är födda i tider av ekonomisk expansion med stort välstånd och har därför 

beskrivits vara mycket optimistiska (Hansen & Leuty 2012; Zabel, Biermeier-Hanson, Baltes, 

Early & Shepard 2017). På grund av dess storlek ses Baby Boomers som en generation som 

dock har tvingats vara konkurrenskraftiga gällande resurser och möjligheter (Hansen & Leuty 

2012). Baby Boomers uppfostrades till att vara självständiga och växte därför upp med en tro 

om att de hade kontroll över sina egna öden (Sessa et al. 2007). De är den första generationen 

som värderar individ högre än gruppen och de tycker om att ha kontroll över situationen, 
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därför vill de gärna bli tillfrågade för råd och förslag till lösningar på problem som uppstår 

(Fishman 2016). Materiell framgång och traditionella värderingar har alltid varit viktigt för 

generationen då byggandet av en karriär haft ett stort fokus i deras liv (Cennamo & Gardner 

2008; Rudolph, Rauvola & Zacher 2017; Sessa et al. 2007; Zabel et al. 2017). 

  

Deras styrkor inom arbetslivet innefattar deras starka förmågor för konsensusuppbyggnad, 

mentorskap och förändringspåverkan (Sessa et al. 2007). Vidare ses de som optimistiska, 

ambitiösa ”workoholics”, och de tror starkt på lagarbete och samarbete (Ferarra et al. 2017; 

Hansen & Leuty 2012; Sessa et al. 2007; Zabel et al. 2017). Baby Boomers betraktas som 

resultatdrivna och mycket lojala till sin arbetsplats (Sessa et al. 2007; Twenge et al. 2010; 

Zabel et al. 2017). Med tanke på att de ”lever för att arbeta” (Twenge et al. 2010) och 

förväntar sig att arbete ska ha en central del i livet anses de ge maximalt med ansträngning. 

De uppfattas därför inte lägga lika stor vikt vid balansen mellan arbete och fritid som de yngre 

generationerna (Hansen & Leuty 2012; Sessa et al. 2007), men anser att de genom att arbeta 

hårt kan skapa ett bättre liv för sig själva och sin familj (Zabel et al. 2017). Baby Boomers 

tycker dock att det är mycket viktigt att ett jobb är meningsfullt (Hansen & Leuty 2012; 

Weeks & Schaffert 2017; Zabel et al. 2017). Med detta menar de att det är när deras arbete är 

i linje med personliga mål och när de kan hjälpa andra att uppnå sina mål, snarare än att 

hjälpa samhället (Weeks & Schaffert 2017). 

  

Med tanke på det starka arbetsfokus Baby Boomers har visar det sig att de uppskattar att 

arbeta i en miljö som fyller behovet av social interaktion (Twenge et al. 2010). Socialt 

godkännande är viktigt för generationen och de baserar stor del av sina trossystem på 

humanistiska och moralistiska värderingar (Sessa et al. 2007). Baby Boomers ser helst att 

arbetet uppmuntrar till oberoende, interaktion med andra samt tydlig kommunikation och de 

finner stor betydelse i de mer prestationsorienterade faktorerna på arbetsplatsen (Weeks & 

Schaffert 2017). Baby Boomers bedömer chansen att lära sig nya färdigheter, personlig 

förbättring och kreativitet på jobbet som viktiga (Cennamo & Gardner 2008). Goda relationer 

med chefer och positiva interaktioner med medarbetare har också visat sig vara av vikt för att 

generationen ska trivas på en arbetsplats (Cennamo & Gardner 2008; Rudolph, Rauvola & 

Zacher 2017). De värdesätter att sträva efter att komma framåt, nå väsentlig framgång och vill 

ses som individer (Hansen & Leuty 2012; Zabel et al. 2017). Vidare uppskattar de när skriven 
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information är koncis och vill inte lägga för mycket tid på att läsa e-mails eller liknande 

(Fishman 2016). 

  

I övrigt föredrar Baby Boomers att arbeta i en lugnare takt där deras mer utmanande 

arbetsuppgifter får ta flera dagar (Sessa et al. 2007). De vill hellre ha regelbundet 

schemalagda timmar och värderar förmåner som exempelvis pensionsförsäkringar (Ferrara et 

al. 2017; Sessa et al. 2007). När det kommer till egenskaper de uppskattar hos kollegor och 

chefer står ärlighet, integritet, rättvisa och kompetens högt i kurs och de föredrar en 

uppgiftsinriktad ledarstil (Rudolph, Rauvola & Zacher 2017; Sessa et al. 2007). De uppskattar 

en konsensuell kommunikationsstil och vill ha delat ansvar då de inte tycker om den 

traditionella organisationshierarkin (Sessa et al. 2007). Däremot är inte frihet under ansvar 

(utan övervakning) något som Baby Boomers värderar lika högt som vissa yngre generationer 

och de har sagts fokusera på traditionella arbetsmodeller som involverar engagemang och hårt 

arbete (Cennamo & Gardner 2008; Sessa et al. 2007). 

  

Dock innebär inte Baby Boomers starka fokus på arbete att de visar större jobbengagemang 

än andra generationer (Twenge 2010). Trots höga ambitioner och resultatdriv är de inte lika 

förtjusta i att arbeta mot alltför utmanande mål. Med detta sagt strävar Baby Boomers dock 

efter att göra sitt bästa på jobbet, även om det ibland betyder att arbeta övertid. Twenge 

(2010) menar att generationen generellt uttrycker ett större intresse för att arbeta hårt, där 

övertid då kan förekomma och de är stolta över sitt arbete (Cennamo & Gardner 2008; 

Rudolph, Rauvola & Zacher 2017). De har inte lika stort behov som yngre generationer av 

omedelbar bekräftelse och tillfredsställelse och visar även på högre nivåer av självförtroende 

och moral/etik än yngre generationer (Hansen & Leuty 2012). En sammanfattning av 

resultatet av innehållsanalysen återfinns i Figur 2 nedan.  
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Figur 2 Baby Boomers medlemsprofil 

 

4.1.2 Resultat generation Z  

Generation Z innefattar personer som är födda i slutet av 90-talet fram till 2010 (Bolser & 

Gosciej 2015; Goh & Lee 2018; Hope 2016; Iorgulescu 2016). De anses vara den första 

globala generationen, vilket innebär att de under hela sin livstid haft tillgång till information 

från hela världen till följd av digitaliseringen och därför anses ha formats mer av globala 

faktorer än tidigare generationer (Goh & Lee 2018; Iorgulescu 2016). 

  

Generation Z är ivriga att passa in och trivas på en arbetsplats och deras förmåga att lära sig 

stöds av otaliga resurser som möjliggjorts av teknik (Adecco 2015). De är en grupp ”early 

adopters” och ”digital natives”, vilket innebär att de är snabba på att följa och anamma nya 

trender samt att de är skickliga användare av teknologi (Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász 

2016; Cone Communications 2017; Ghura 2017; Goh & Lee 2018; Iorgulescu 2016). De är 
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den generationen med mest kunskap om sociala medier och är ständigt anslutna via sina 

telefoner och datorer. (Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász 2016; Cone Communications 2017; 

Kick, Contacos-Sawyer & Thomas 2015; Universum 2017). Chansen är därför stor att de 

slösar bort mer av sin tid på detta sätt än äldre generationer, men en sak är här viktigt att 

poängtera. När de väl skiftar fokus från sina sociala medier är de betydligt mer benägna att 

genomföra projekt snabbt, även om det kan ta lite tid för dem att faktiskt sätta igång (Adecco 

2015). Med tanke på de framsteg som gjorts inom tekniken under generation Zs livstid 

förväntar de sig att saker och ting ska ske snabbt och de tillämpar denna mentalitet på det 

arbete de gör (Adecco 2015; Bolser & Gosciej 2015). De är uppväxta med att allt mer socialt 

innehåll finns virtuellt och det är mycket därför de anser det viktigt att dela information på det 

sättet, dock föredrar de innehåll som består av bilder och videor över skriven text och 

statistiska framställningar (Cone Communications 2017).  

  

Inom ett team initierar generationen gärna subgrupper genom sociala medier konton för att på 

så vis dela information med övriga teammedlemmar (Adecco 2015). För generation Z är den 

här typen av samarbete att föredra eftersom de är mer självständiga, men gärna arbetar med 

andra med hjälp av teknologiska lösningar (Adecco 2015; Universum 2017). Dock är 

generationen mycket individualistiska, vilket kan märkas i en motvilja att delta i teamprojekt 

på vissa nivåer (Adecco 2015). De har stort förtroende till sin egen förmåga och är därför mer 

villiga att ta sig an individuella uppgifter, samtidigt som de är nära knutna till sina föräldrar 

och andra de ser upp till och söker därför gärna råd och mentorskap från dem (Adecco 2015; 

Bolser & Gosciej 2015; Universum 2017). 

  

Generation Z har många entreprenörstendenser, vilket indikerar en hög nivå av ihärdighet 

(Adecco 2015; Ghura 2017; Universum 2017). De ser sig själva som entreprenörer på det 

viset att de gärna vill kunna vara sina egna chefer, vidare ser de positiv attityd, tydliga mål 

och värderingar som viktiga aspekter inom ett ledarskap (Goh & Lee 2018; Universum 2017). 

Generationen har en optimistisk syn på framtiden på det sättet att de anser sig inte ha några 

större svårigheter att finna jobb (Adecco 2015; Universum 2017). De lägger dock en större 

vikt vid sina sociala kunskaper än sina teoretiska och praktiska då de anser att det är viktigare 

med kontakter än faktiska erfarenheter (Adecco 2015). Generationen har således åsikten att de 

kan strunta i att vidareutbilda sig om de ges möjligheten till utbildningar inom organisationer 

(Bolser & Gosciej 2015; Universum 2017). 
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När det kommer till lojalitet till de organisationer de arbetar för kan denna anses vara låg då 

generation Z inte har planer på att stanna på en och samma arbetsplats under någon längre tid 

(Adecco 2015; Universum 2017). De har en tendens att flytta på sig och utveckla sin karriär 

vilket gör att de föredrar att arbeta i projektform (Adecco 2015; Bencsik, Horváth-Csikós & 

Juhász 2016). Dock är de mer benägna att stanna längre inom ett företag om de ser att det 

finns tillfällen för avancemang och kan hitta nya sätt att erhålla belöningar och erkännande 

(Adecco 2015; Universum 2017). Men så snart de upplever stagnation eller ett annat jobb 

börjar se mer tilltalande ut kommer generationen att överväga att lämna organisationen de 

arbetar för. De värdesätter ekonomiska belöningar och uppskattar företag som har uttryckliga 

policys om bonusar och löneförhöjningar (Adecco 2015). Trots deras villighet att skifta 

arbetsplats föredrar generationen ett stabilt och tryggt arbete utan någon vidare emotionell 

investering framför ett de är passionerade över men där stabiliteten och tryggheten saknas 

(Adecco 2015; Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász 2016; Goh & Lee 2018; Universum 2017). 

De är även flexibla och ser det som något positivt att kunna bestämma sina egna arbetstider 

(Ghura 2017; Goh & Lee 2018; Universum 2017). 

  

Generation Z är måna om att ha en balans mellan familjeliv och arbetsliv och de ser arbetet 

mer som en nödvändighet för att kunna uppnå sina mål i livet, än en livsstil (Bencsik, 

Horváth-Csikós & Juhász 2016; Universum 2017). En viktig del i livet för generation Z är att 

finna sig själv på nytt, och de ifrågasätter gärna redan etablerad kunskap (Universum 2017). 

De är lösningsorienterade och föreslår gärna nya idéer och kreativa experiment, det går alltså 

att se dem som nytänkande och innovativa samt att om de inte är nöjda med något, kommer 

de att röra sig vidare. De tycker att det är viktigt att ta sin tid att tänka igenom sina beslut samt 

lyssna på feedback för att kunna se helheten av något. (ibid.) 

  

Eftersom generationen är empatiska och socialt medvetna värderar de sociala och miljöfrågor 

högt och anser att det är viktigt att organisationen de arbetar för är aktiva inom dessa frågor 

(Cone Communications 2017; Universum 2017). Något som generation Z vill göra är att 

lämna ett avtryck på världen och göra den bättre och de tycker det är viktigt att kunna 

balansera uppgiftsorienterat beteende med etiskt och socialt ansvar (Universum 2017). 

Generellt är de betydligt mer intresserade av att arbeta för organisationer som för ett aktivt 

CSR-arbete (Cone Communications 2017). De värdesätter även empowerment och vill känna 

att de har något att säga till om på arbetsplatsen de arbetar på (Adecco 2015; Universum 
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2017). Trots deras vilja att engagera sig och göra en inverkan ser de främst organisationer de 

arbetar för som en viktig del i att hjälpa dem att få de verktyg de behöver för att lyckas på ett 

personligt plan (Cone Communications 2017; Universum 2017). 

  

Det som generation Z ser som utmanande i arbetslivet är när de blir tillfrågade att göra saker 

utanför sin bekvämlighetszon, att få lära sig nya saker, en hög nivå av ansvarstagande, 

involveras i innovativt arbete och att få arbeta med kollegor som inspirerar dem (Universum 

2017). De har däremot inga problem med varken hög eller låg övervakning eller “coaching” 

av sina chefer och ser det som att det inte har någon inverkan på deras arbete (ibid.). En 

sammanfattning av resultatet av innehållsanalysen om generation Z presenteras i Figur 3 

nedan.  

 

 

Figur 3 Generation Z medlemsprofil 
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5 Analys 

För bättre överskådlighet och säkerställande av att de frågeställningar vi ställt upp verkligen 

diskuteras grundligt, presenteras här två analyser. Den första analysen syftar till att söka 

härleda vilka problem i virtuella team som kan vara relaterade till de medlemsprofiler vi tagit 

fram, och den andra diskuterar likheter och skillnader mellan Baby Boomers och generation 

Z samt konsekvenserna av detta på problemen i virtuella team. 

 

5.1 Analys 1 – medlemsprofiler och problemen i virtuella team 

 

5.1.1 Baby Boomers och problemen i virtuella team 

Med tanke på att Baby Boomers föredrar tydlig och kortfattad kommunikation för att inte 

slösa tid på onödiga saker (Fishman 2016) är risken liten att generationen bidrar till problemet 

med överkommunikation (Marlow, Lacerenza & Salas 2017). Snarare kan de avhjälpa detta 

genom att de arbetar självständigt och fokuserar på att nå sina egna mål (Sessa et al. 2007). 

Att de är individualistiska på det här sättet spär dock på problemet med underkommunikation 

(Hunsaker & Hunsaker 2008). Här kan deras resultatdriv och ambition (Sessa et al. 2007) leda 

till att de väljer att inte svara de andra medlemmarna, exempelvis om dessa valt att inkludera 

för mycket information i den skrivna kommunikationen. Detta kan få Baby Boomers att 

ignorera mail och istället koncentrera sig på att få jobbet gjort. Å andra sidan vill de gärna att 

deras arbete ska ha en viss nivå av meningsfullhet, vilket förutom uppnåendet av personliga 

mål även inkluderar att andras mål uppnås (Hansen & Leuty 2012; Weeks & Schaffert 2017; 

Zabel et al. 2017). På det sättet visar de att de bryr sig om övriga medlemmar i teamet och ser 

det som en viktig del att de också uppnår sina mål. Med tanke på att generationen även 

prioriterar lagarbete och samarbete (Hansen & Leuty 2012; Sessa et al. 2007; Zabel et al. 

2017) kan problem som är kopplade till en vägran att inte ta till sig andras perspektiv 

(Parveen & Prashant 2013) inte anses förvärras av Baby Boomers. Snarare kan detta problem 

minskas genom att ha en medlem från generationen i teamet. 

  

Baby Boomers tycker om att ha kontroll och vill gärna bli tillfrågade om råd (Fishman 2016). 

Detta i samband med deras starka förmåga till mentorskap (Sessa et al. 2007; Zander, Zetting 

& Mäkelä 2013) kan de avhjälpa problemen med en vägran att dela kunskap inom virtuella 

team. En medlem av Baby Boomer generationen kan snarare agera förebyggande i dessa 

situationer och fungera som en bra medlare för andra teammedlemmar som finner 

kunskapsdelande svårt. Eftersom de är lojala till den organisation de arbetar för (Zabel et al. 
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2017) vill de säkerligen skapa förutsättningar som gör att denna når framgång, samtidigt som 

de själva gör det. Skulle däremot teamets mål och de egna målen kollidera kan problem 

uppstå då Baby Boomers som tidigare nämnts främst fokuserar på individuella prestationer 

(Weeks & Schaffert 2017). 

  

Eftersom Baby Boomers uppskattar att arbeta i en miljö som fyller behovet av social 

interaktion, och socialt godkännande är viktigt för dem (Sessa et al. 2007; Twenge et al. 

2010), kan de finna det svårt med vissa delar av arbetet i ett virtuellt team. Specifikt kan de 

bidra till att problem med förtroende förstärks. Genom att de inte har möjligheten att träffa 

övriga medlemmar och inte heller uppskattar överdriven CMC (Fishman 2016) finns det risk 

för att de har svårigheter med att etablera förtroende för teamet. Dock har de en större 

möjlighet att skapa sig en bild av övriga medlemmar genom deras kompetens och tidigare 

prestationer. Eftersom detta är viktiga delar för en Baby Boomer kan det räcka för att ett 

förtroende kopplat till arbetsförmåga i alla fall kan uppstå och upprätthållas (Greenberg, 

Greenberg & Antonucci 2007) genom att de ser att medlemmar är kompetenta och utför deras 

jobb på ett bra sätt. Skulle de däremot uppleva att kompetensen och förmågan hos övriga 

medlemmar i teamet är låg kan det skapa stora problem kopplat till både kommunikation och 

förtroende. Chansen är då stor att de endast kommer att fokusera på sina egna arbetsuppgifter 

och mål, vilket kan göra att de upplever en hög nivå av isolering (Hertel, Geister & Konradt 

2005; Jarvenpaa & Leidner 1999; Paul, Drake & Liang 2016), trots deras förmåga till lag- och 

samarbete. Deras arbete är en stor och viktig del i deras liv så om detta scenario skulle ske 

kommer Baby Boomern inte att trivas och arbetet skulle vidare inte kännas meningsfullt 

eftersom goda relationer med chefer och positiva interaktioner med medarbetare är av vikt för 

att generationen ska trivas på en arbetsplats (Cennamo & Gardner 2008; Hansen & Leuty 

2012; Rudolph, Rauvola & Zacher 2017; Sessa et al. 2007; Weeks & Schaffert 2017; Zabel et 

al. 2017). Detta får naturligtvis konsekvenser för både teamet och dess medlemmar, 

exempelvis kan arbetet stanna upp och dra ut på tiden. Det finns dock risk för att detta sker i 

vilket fall som helst med Baby Boomers med tanke på att de gärna tar längre tid på sig med 

mer utmanande arbetsuppgifter (Sessa et al. 2007). 

  

Kommunikationsproblem som kopplas till avsaknaden av övervakning och strukturer kring 

arbetet (Hertel, Konradt & Orlikowski 2004) kan förstärkas av Baby Boomers. Även om de 

förespråkar delat ansvar och oberoende samt inte tycker om den hierarkiska 
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organisationsmodellen (Sessa et al. 2007; Weeks & Schaffert 2017) kan frånvaron av en chef 

och en fast plats påverka deras arbetsprestationer negativt. Detta på grund av att de faktiskt 

föredrar fasta arbetstider och traditionella arbetsmodeller som involverar engagemang och 

hårt arbete från samtliga i teamet (Cennamo & Gardner 2008; Ferrara et al. 2017; Sessa et al. 

2007; Twenge 2010). Workoholics som de är kan de ändå ha svårt med att begränsa deras 

arbetstid och välja att jobba över, samtidigt som de ser att andra medlemmar inte gör 

detsamma (Cennamo & Gardner 2008; Rudolph, Rauvola & Zacher 2017; Sessa et al. 2007; 

Twenge 2010; Zabel et al. 2017). Detta kan minska förtroendet och vidare förstärka 

problemen kopplat till detta (Bergiel, Bergiel & Balsmeier 2008; Greenberg, Greenberg & 

Antonucci 2007), på grund av att de kan se andra medlemmar i teamet som mindre 

kompetenta om de inte arbetar lika mycket som de själva gör. Däremot kräver Baby Boomers 

inte omedelbar bekräftelse och feedback från sin chef (Hansen & Leuty 2012) vilket 

underlättar deras medverkan i ett virtuellt team där detta inte är möjligt på samma sätt som i 

ett traditionellt (Marlow, Lacerenza & Salas 2017). 

  

Generellt finns det flera problem kopplade till virtuella team där medlemsprofilen om Baby 

Boomers inte anses vara någon större förklarande faktor. Problem kopplat till kulturella 

skillnader (Bergiel, Bergiel och Balsmeier 2008) är exempelvis svåra att härleda till 

generationens attribut, arbetsvärderingar och beteende då dessa inte går att koppla specifikt 

till detta problem. Det faktum att det är svårt att läsa av sociala signaler via text (Brahm & 

Kunze 2012; Ford, Piccolo & Ford 2017; Greenberg, Greenberg & Antonucci 2007) kan inte 

heller anses vara något som direkt går att koppla till Baby Boomers medlemsprofil, annat än 

att de eventuellt kan bidra till problemet med sin tendens till kort och koncis 

informationsdelning (Fishman 2016). Det är dock svårt att säga huruvida de i ett virtuellt team 

skulle välja att söka utökad kontakt med övriga medlemmar på grund av deras stora behov av 

social interaktion. 

 

5.1.2 Generation Z och problemen i virtuella team 

I och med att generation Z är individualister och föredrar självständigt arbete, finns det en risk 

för att de bidrar till problemet med underkommunikation (Hunsaker & Hunsaker 2008) då de 

kan välja att inte svara på sina kollegors frågor och på så sätt hjälpa dem. Således kan denna 

typ av individualism bidra till minskad kommunikation och skapa en negativ inställning mot 

att arbeta i ett virtuellt team hos de resterande medlemmarna. Generationen är däremot ivriga 
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över att passa in på sin arbetsplats (Adecco 2015) och beskrivs som “early adopters” (Cone 

Communications 2017), vilket innebär att det kan vara lätt för dem att anamma nya kulturer 

och perspektiv. Här kan det dock bli så att de med lätthet tar emot kunskap, men på grund av 

att deras individualistiska natur samtidigt väljer att hålla tillbaka på sin egen kunskap. Detta 

beteende förvärrar problemet med ett lågt kunskapsdelande inom virtuella team (Parveen & 

Prashant 2013; Zander Zetting & Mäkelä 2013). 

  

Även avsaknaden av strukturer och övervakning i det virtuella teamet (Brahm & Kunze 2012; 

Hertel, Konradt & Orlikowski 2004; Hunsaker & Hunsaker 2008) kan vara svårt för 

generation Z, då detta är aspekter som de egentligen kan behöva. Med tanke på att de lätt blir 

distraherade och skiftar sitt fokus till annat (Adecco 2015), kan det bli svårt för dem att jobba 

i ett virtuellt team, även om de känner sig hemma i den virtuella miljön (Bencsik, Horváth-

Csikós & Juhász 2016; Cone Communications 2017; Ghura 2017; Goh & Lee 2018; 

Iorgulescu 2016). Samtidigt har de ett behov av mentorskap och coaching, eftersom de hellre 

utbildar sig inom organisationen de arbetar för än vidareutbildar sig akademiskt (Bolser & 

Gosciej 2015; Universum 2017). Att skapa dessa typer av relationer till chefer eller andra 

seniora medlemmar av teamet kan vara svårare i en virtuell miljö då det krävs en hel del 

informell kontakt för att sådana band ska skapas. Denna typ av kommunikation återfinns inte 

på samma sätt i ett virtuellt team som i ett traditionellt (Hunsaker & Hunsaker 2008; 

Nydegger & Nydegger 2010) och således kan generation Z gå miste om att lära sig vissa 

saker, vilket kan leda till att deras motvilja till vissa teamaktiviteter (Adecco 2015) stärks.   

  

När det kommer till de problem som är kopplade till förtroende kommer generation Z med 

största sannolikhet inte att förvärra majoriteten av dem, utan snarare mildra dem på olika sätt. 

I och med att de föredrar att arbeta självständigt och gärna undviker vissa teamaktiviteter 

(Adecco 2015; Universum 2017), kommer generation Z inte att ha några större problem med 

att det inte finns något fysiskt team att identifiera sig själv med. De vill gärna ha ett högt eget 

ansvarstagande och främjas av empowerment (ibid.), vilket snarare gör dem till ideala 

medlemmar i ett virtuellt team. På grund av deras flexibilitet (Ghura 2017; Goh & Lee 2018; 

Universum 2017) kan de även föredra att arbeta i ett virtuellt team för att det ger dem en 

större möjlighet att arbeta de tider som passar dem, vilket på många sätt underlättar balansen 

mellan arbetslivet och privatliv. Samtidigt blir de, som tidigare nämnts, lätt distraherad och 

tappar enkelt fokus (Adecco 2015). Detta kan leda till att det trots allt kan uppstå problem i 
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skapandet och upprätthållandet av förtroendet i teamet. Eftersom förtroendet i virtuella team 

är en underbyggd förståelse av varandras kunskaper och erfarenheter (Greenberg, Greenberg 

och Antonucci 2007), kan någon som har svårt att fokusera på en sak och lätt blir distraherad, 

bidra till att det redan ömtåliga förtroendet minskar. 

  

Ytterligare, informerar och informeras helst generation Z via bilder och videor (Cone 

Communications 2017), vilket kan ses som ett dubbeleggat svärd kopplat till problem med 

misstolkningar och svårigheterna med att läsa av sociala signaler. Det vill säga att 

generationen kan mildra problemen genom att de hellre kommunicerar med de andra 

medlemmarna via exempelvis videochatt, där sociala signaler som till exempel ironi lättare 

kan läsas av (Brahm & Kunze 2012). Dock blir det problematiskt i den form att de kan finna 

det svårare att hantera den typ av kommunikation som sker via text, eftersom de ogillar 

information i text eller statistisk form (Cone Communications 2017), vilket kan skapa hinder i 

kommunikationen med övriga medlemmar. 

  

Generation Z är empatiska, socialt medvetna och strävar efter ett arbete med mening, det vill 

säga att de tycker att det är viktigt med miljöfrågor och att en organisation tar ett socialt 

ansvar (Cone Communications 2017; Universum 2017). Så länge som generation Z arbetar 

med något som skapar mening kommer det inte att vara några problem för dem att motivera 

sig själva, vilket är viktigt i ett virtuellt team (Hertel, Konradt & Orlikowski 2004).  Däremot 

kan det bli komplicerat på det sättet att de tycker det är viktigare med ett stabilt arbete än att 

arbeta med något som de är passionerade över (Adecco 2015; Bencsik, Horváth-Csikós & 

Juhász 2016; Goh & Lee 2018; Universum 2017). Det kan på så sätt uppstå en konflikt mellan 

att arbeta med något meningsfullt som motiverar dem, och det trygga, stabila arbetet. 

  

Det finns även problem inom virtuella team som inte kan härledas till generation Z’s attribut, 

beteende eller arbetsvärderingar. Till exempel har att de är lösningsorienterade (Universum 

2017), stora användare av teknik (t.ex.Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász 2016; Cone 

Communications 2017; Ghura 2017) eller att de tycker det är viktigt med ekonomiska 

belöningar (Adecco 2015) ingen inverkan på problem med kulturella skillnader (Bergiel, 

Bergiel och Balsmeier 2008) och att de inte tar till sig andras perspektiv (Parveen & Prashant 

2013). Här bidrar således inte delar av deras medlemsprofil till att varken mildra problemet 

eller förvärra det. Däremot går det att se delar av deras beteende, som till exempel att de gärna 

initierar subgrupper via sociala media (Adecco 2015), som en lösning på problem med 
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överkommunikation (Hunsaker & Hunsaker 2008) eftersom de på så sätt kan kommunicera 

informellt där istället och vidare inte hämma den formella informationen. Dock kan detta 

ställa till problem med att vissa medlemmar riskerar att bli uteslutna ur dessa virtuella 

gemenskaper och på så vis missar viktigt information som gruppen delar om arbetet i teamet. 

  

Avslutningsvis är generation Z innovativa (Universum 2017), entreprenöriella (Adecco 2015; 

Ghura 2017; Universum 2017) och engagerade (Cone Communications 2017; Universum 

2017), något som kan ses som fördelar när det kommer till att motverka problem inom ett 

virtuellt team. De problem som finns, samt eventuella nya problem som generationen kan föra 

med sig in i teamen, kommer lättare kunna lösas genom att generation Z engagerar sig och 

hittar nya innovativa sätt att överkomma hinder. Eftersom generationen gärna stannar upp och 

tar emot feedback samt gärna ifrågasätter befintlig kunskap (Universum 2017) kan de lättare 

se om det finns problem som de själva varit med och skapat. Således är chansen stor att de 

kommer att vilja ändra på sig, ifall det är lösningen, eller alternativt finna andra sätt att söka 

lösa problemen. 

 

5.2  Analys 2 – Baby Boomers och generation Zs medlemsprofiler 

Genom att titta på de sammanfattande figurerna (se Figur 2; Figur 3) som beskriver Baby 

Boomers och generation Zs medlemsprofiler kan vi se att det finns både skillnader och 

likheter mellan generationerna. Båda generationerna är individualistiska, men på olika sätt. 

Baby Boomers fokuserar mer på individen än gruppen (Fishman 2016), medan generation Z 

visar sin individualitet genom att föredra individuella arbetsuppgifter (Adecco 2015). Båda 

kan därför uppfattas som fokuserade på det egna arbetet främst, men Baby Boomers är mer 

positivt inställda till lag- och samarbete (Sessa et al. 2007). De anser dessutom att det, 

förutom att individuella mål nås, även är viktigt att övriga medlemmar i teamet uppnår sina 

mål (Weeks & Schaffert 2017). Detta skiljer generationerna åt då generation Z inte visar på 

samma omtanke för övriga teammedlemmar, även om de faktiskt föredrar när lag- och 

samarbete sker virtuellt (Adecco 2015; Universum 2017). Generation Z anses dessutom inte 

vara speciellt lojala mot den organisation de arbetar för (Adecco 2015; Universum 2017), 

vilket ytterligare skiljer dem från Baby Boomers som sätter stort värde på sin 

organisationslojalitet (Sessa et al. 2007; Zabel et al. 2017). Dock bryr sig generation Z 

betydligt mer om den omgivande miljön och ser allvarligt på socialt ansvar och CSR-arbete 

(Cone Communications 2017; Universum 2017), något som Baby Boomers inte fokuserar på. 
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Detta fokus på ansvarstagande som generation Z har kan mycket väl leda till ett ökat 

förtroende i virtuella team då det visar att generationen bryr sig om både personer i och 

utanför teamet, något som tyder på stark karaktär. 

  

Både Baby Boomers och generation Z anses autonoma och föredrar självständigt arbete 

(Adecco 2015; Bolser & Gosciej 2015; Sessa et al. 2007; Universum 2017), vilket indikerar 

att generationsskiftet inte kommer påverka problemen i virtuella team negativt då denna 

självständighet behövs vid denna typ av arbete. Att generation Z antas behöva strukturer som 

hindrar dem från att bli distraherade och lägga allt för mycket tid på icke produktiva 

aktiviteter kan dock vara hämmande för arbetet i virtuella team (Adecco 2015). Att Baby 

Boomers resultatdriv och ambition (Hansen & Leuty 2012; Sessa et al. 2007) försvinner från 

teamen kan således leda till att mål inte nås och arbetet tappar fokus. Generation Z kan dock 

avhjälpa dessa problem genom att de arbetar snabbare (Adecco 2015), är lösningsorienterade 

och engagerar sig när de finner arbetet utvecklande (Universum 2017). Deras entreprenöriella 

förmågor (Adecco 2015; Ghura 2017; Universum 2017) och deras flexibilitet (Ghura 2017; 

Goh & Lee 2018; Universum 2017) kan också göra dem till bättre lämpade medlemmar i ett 

virtuellt team då eget ansvar är en stor del av denna typ av arbete (t.ex. Hertel, Konradt & 

Orlikowski 2004). 

  

Generation Z föredrar flexibla arbetstider (Ghura 2017; Goh & Lee 2018; Universum 2017) 

och har även ett ökat fokus på balansen mellan arbetsliv och fritid (Bencsik, Horváth-Csikós 

& Juhász 2016; Universum 2017), till skillnad från Baby Boomers som gärna har fasta tider 

(Ferrara et al. 2017; Sessa et al. 2007) och bryr sig mindre om balans mellan arbete och fritid 

(Hansen & Leuty 2012; Sessa et al. 2007). Här kan skiftet resultera i olika påverkan. Dels kan 

generation Z underlätta arbetet i virtuella team genom sin flexibilitet, samtidigt som det finns 

en risk för att samma flexibilitet kan göra det svårare för dem att uppnå den balans de strävar 

efter. Bristen på fasta strukturer och tider kan även leda till att det blir svårare att skilja på 

arbete och fritid. Detta är något som Baby Boomers inte har lika stora problem med då de 

prioriterar arbete och gärna kan arbeta övertid (Cennamo & Gardner 2008; Rudolph, Rauvola 

& Zacher 2017), medan generation Z kan finna att detta inkräktar på deras viktiga fritid. 

Frågan blir dessutom om de kommer kunna finna sätt att själva skapa de strukturer som 

behövs för att undvika att bli distraherade och vidare kunna fokusera på det arbete de ska 

utföra. Generation Z må vara engagerade och innovativa (Universum 2017), men på vilka sätt 
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de kan använda sig av dessa egenskaper för att faktiskt få arbetet gjort, i tid, det är svårare att 

förutse. 

  

Det som kan anses vara den största fördelen som generation Z för med sig in i arbetet i 

virtuella team är deras teknologiska förmåga. De är stora användare av teknik och har under 

hela sin livstid haft tillgång till olika teknologier (Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász 2016; 

Cone Communications 2017; Ghura 2017; Goh & Lee 2018; Iorgulescu 2016) som gjort dem 

väl rustade för en digital framtid. Till skillnad från Baby Boomers, som främst har fått lära sig 

genom sitt arbetsliv och därför inte besitter samma erfarenhet, och därmed saknar den lätthet 

med vilken generation Z navigerar sig genom den virtuella världen. Här är det dock några 

aspekter som är viktiga att belysa. Även om generation Z är mer tekniskt kunniga än Baby 

Boomers finns det brister i deras stora teknikanvändning. Det faktum att de helst delar och tar 

in information via bilder och videos (Cone Communications 2017) kan ha en hämmande 

effekt på arbetet i virtuella team. Mycket av kommunikationen i virtuella team är även 

textbaserad då den sker via mail eller skriftliga rapporter (Bergiel, Bergiel och Balsmeier 

2008; Ford, Piccolo & Ford 2017; Greenberg, Greenberg & Antonucci 2007), vilka kan vara 

svårare för generationen att förstå innebörden av. Baby Boomers är vana vid 

textkommunikation och har lärt sig att kommunicera koncist (Fishman 2016) för att undvika 

överflödig och onödig information, medan generation Z, genom deras sociala medier 

användning (Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász 2016; Cone Communications 2017; Kick, 

Contacos-Sawyer & Thomas 2015; Universum 2017), främst har lärt sig att kommunicera 

med bilder och videos där text endast varit ett sätt för dem att förtydliga innehållet i dessa. 

Genom det stundande skiftet kan det därför uppstå ytterligare problem kring kommunikation, 

som inte tidigare funnits i virtuella team, samtidigt som det även kan uppstå nya sätt för 

teamen att kommunicera. Att använda sig av sociala medier är något generation Z gärna gör 

för att initiera subgrupper (Adecco 2015), men detta kan även vara ett nytt sätt för teamen att 

kommunicera med varandra. Användningen av social media kan även potentiellt öka 

förtroendet i teamet genom att skapa en virtuell gemenskap som underlättar både skapandet 

och upprätthållandet av detsamma. Här kan således generation Zs sätt att kommunicera vara 

en underlättande faktor i virtuella team. Det finns även en möjlighet att generation Z kan 

förändra delar av kommunikationen genom att introducera utökad användning av video och 

bildmaterial, något som kan underlätta kommunikationsproblemen inom virtuella team.  
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Eftersom Baby Boomers tycker om att ha kontroll (Fishman 2016), kan det skapas en 

svårighet kring deras arbete i virtuella team på grund av att det inte går att uppnå kontroll på 

samma sätt som i ett traditionellt (Brahm & Kunze 2012; Hertel, Konradt & Orlikowski 2004; 

Hunsaker & Hunsaker 2008). Det enda som går att ha kontroll över är egentligen sitt eget 

arbete. Baby Boomers tycker även om att bli tillfrågade om råd och hjälper gärna andra samt 

trivs i en miljö fylld med sociala interaktioner (Fishman 2016; Twenge et al. 2010), något 

som går att se som en del av deras behov av kontroll. Problematiken ligger i att det är svårt att 

ha kontroll över de andra medlemmarna (Hertel, Konradt & Orlikowski 2004), vare sig man 

är ledare i teamet eller inte. Detta kan göra att de upplever arbetet i ett virtuellt team som 

utmanande, vilket är något som de inte gillar. Således kan Baby Boomers ha en negativ 

inställning till den virtuella miljön, vilket leder till att de kommer skapa ytterligare problem 

inom teamet (Nydegger & Nydegger 2010). Till exempel känslan av isolation eller att de 

väljer att inte kommunicera (Hunsaker & Hunsaker 2008; Paul, Drake & Liang 2010). 

Generation Z är däremot positivt inställda till den virtuella miljön och uppskattar att arbeta 

utanför sin bekvämlighetszon (Adecco 2015; Bencsik, Horváth-Csikós & Juhász 2016; Cone 

Communications 2017; Ghura 2017; Goh & Lee 2018; Iorgulescu 2016), och de ser det som 

utmanande (Universum 2017). Trots att de kan behöva strukturer för att hindra dem från att 

bli distraherade, känner de inget behov av övervakning eller kontroll (ibid.). Det kommande 

skiftet mellan Baby Boomers och generation Z, kommer på så sätt minska problemen som 

uppstår med den negativa inställningen till virtuella team.  

 

I och med att generation Z inte uppskattar att delta i vissa teamaktiviteter och hellre arbetar 

självständigt (Adecco 2015) skapas det problem angående kunskapsdelandet. Detta på grund 

av att en del teamaktiviteter är det sätt som ett virtuellt team använder sig av för att dela 

kunskap mellan medlemmarna (Nydegger & Nydegger 2010; Parven & Prashant 2013), och 

vidare bidrar till ökat förtroende dem emellan (Zander, Zetting & Mäkelä 2013). Baby 

Boomers som däremot är mer positivt inställda till lag- och samarbete samt uppskattar sociala 

interaktioner (Hansen & Leuty 2012; Sessa et al. 2007; Twenge et al. 2010; Zabel et al. 2017), 

har det lättare att ta till sig andras perspektiv och dela kunskap med dem. Vägran att inte ta till 

sig andras perspektiv eller dela kunskap är allvarliga problem inom virtuella team och är en 

av de anledningarna till att de faller samman (Hunsaker & Hunsaker 2008).  I och med att 

generation Z inte har samma vilja till lag- och samarbete som Baby Boomers, kan skiftet ha 

en negativ inverkan på detta problem.  
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5.3 Sammanfattning av analyser 

Efter genomförda analyser har vi sett att det går att härleda vissa av problemen i virtuella 

team till de specifika attribut, arbetsvärderingar och det beteende som utmärker en generation. 

Både Baby Boomers och generation Zs medlemsprofiler kan användas i förklarande syfte till 

flertalet problem och således visar Analys 1 att skapandet av generationella medlemsprofiler 

kan vara ett steg mot ökad förståelse för problem kopplade till kommunikation och förtroende 

i virtuella team. Dock finns det problem som inte kan hänvisas till de olika generationella 

medlemsprofilerna. Problem som berör kulturella skillnader, är exempelvis något som inte 

kan kopplas till generationernas attribut, arbetsvärderingar eller beteende. Vad gäller 

generation Z, kan delar av deras arbetsvärderingar, som till exempel att de tycker det är 

viktigt med ekonomiska belöningar, inte kopplas till något av de funna problemen inom 

virtuella team.  

 

Analys 2 visar att det finns både likheter och skillnader mellan generationerna, men att 

skillnaderna är fler. Baby Boomers anses exempelvis avhjälpa problemen med bristen på 

strukturer och övervakning, vilket generation Z anses kunna förvärra. Däremot kan generation 

Z bland annat minska problemen med bristen på social fysisk interaktion och känslan att vara 

isolerad från resten av teamet, vilket Baby Boomers bedömdes kunna förvärra. Det finns en 

risk för att generation Z skapar nya problem inom de virtuella teamen, till exempel kan deras 

bildande av grupper på social media bidra till att medlemmar som inte använder sig av sociala 

medier blir exkluderade och vidare går miste om värdefull information. Detta beteende kan 

dock även förstärka förtroendet i teamet. Sammanfattningsvis anses generation Z lösa, samt 

inte vidare förvärra, fler problem än Baby Boomers.  
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6 Slutsatser 

Här presenterar vi de slutsatser vi härlett från våra analyser samt för en avslutande 

diskussion kring vår studies begränsningar och resultat. Vi tar även upp implikationer samt 

förslag till vidare forskning. 

 

De slutsatser som kan återföras till våra analyser är dels att det finns ett värde i att skapa 

generationella profiler kring medlemmar i ett virtuellt team, på det sättet att vi genom 

applicerandet av dessa kan härleda vilka problem i virtuella problem som kan förvärras och 

mildras, alternativt lämnas opåverkade, av en generations specifika attribut, arbetsvärderingar 

och beteende. Vi kan även se att det kommande generationsskiftet, som innebär generation Zs 

entré i virtuella team, har en rad konsekvenser och således en inverkan på problemen med 

kommunikation och förtroende. Även om generation Z förvärrar några av problemen kommer 

många av de problem som Baby Boomers har förvärrat att mildras eller lösas av generation Z. 

Detta indikerar att skiftet kommer att få en positiv inverkan på problemen i virtuella team, 

något som Gilson et al. (2015) anade. 

  

De problem som finns inom virtuella team har i princip varit desamma sedan mitten av 90-

talet och forskningen har hittills varit ytterst begränsad gällande information kring 

teammedlemmar (Jarvenpaa & Leidner 1999; Martins, Gilson & Maynard 2004; Powell, 

Piccoli & Ives 2004; Szewc 2014), men genom vår studie har nu ytterligare förståelse skapats 

för problemen som inte funnits tidigare. Vi har i enlighet med det gap som Gilson et al. 

(2015) identifierat inom managementforskningen om virtuella team lämnat ett vetenskapligt 

bidrag genom de slutsatser denna uppsats genererat. Genom skapandet av medlemsprofiler 

har vi kunnat visa på den inverkan som generationer har på de problem som finns i virtuella 

team, något som även bland andra Ferrara et al. (2017), Jarvenpaa och Leidner (1999) samt 

Martins, Gilson och Maynard (2004) eftersökt. Genom att utöka informationen om 

medlemmarna i ett virtuellt team har vi fördjupat förståelsen för de problem i virtuella team 

som kopplas till kommunikation och förtroende. De medlemsprofiler vi har skapat kan vidare 

ha ett vetenskapligt värde i samband med en annan teoretisk utgångspunkt, något vi vidare 

behandlar i den avslutande diskussionen. 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Förutom de ovanstående diskuterade implikationerna vår studie har på 

managementforskningen om virtuella team, kan den även ha praktiska implikationer. 
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Användandet av de medlemsprofiler vi skapat om generation Z och Baby Boomers kan ge 

organisationer och ledare en förståelse för varför vissa problem uppstår i virtuella team och 

vidare vilka problem som generationerna kan lösa eller mildra. Att ha denna information 

tillgänglig underlättar arbetet för bland annat chefer som då har en möjlighet att söka undvika 

förvärrandet av vissa problem. En medvetenhet om de attribut, arbetsvärderingar och det 

beteende som generation Z har kan göra organisationer förberedda på de svårigheter, men 

även medvetna om de möjligheter, generationen kommer att föra med sig in i virtuella team. 

 

Som tidigare nämnts kan de medlemsprofiler vi skapat även ha en betydelse i samband med 

andra teoretiska utgångspunkter. Exempelvis går det med hjälp av dessa att undersöka 

problemen i traditionella team och team som endast är delvis virtuella. De typerna av team har 

dock andra förutsättningar än de helt virtuella vi har undersökt och därför kan resultatet av de 

studierna naturligtvis skilja sig från vårt. Det är dock användbarheten av våra skapade 

medlemsprofiler, för att förstå andra typer av problem, vi vill trycka på här.  

 

Vår studie begränsades till två generationer då den yngsta, generation Z, snart kommer att 

ersätta den äldsta, Baby Boomers. Dock verkar även ytterligare två generationer i virtuella 

team som vi valde att inte ta med i vår undersökning, generation X och generation Y. 

Anledningen till detta var dels för att vi ville fokusera på generationsskiftet då det ansågs 

mest angeläget och dels för att minska risken för att vår analys skulle bli för tunn. Hade 

samtliga generationer behandlats hade vi inte haft samma möjlighet att skapa det djupet som 

vi nu anser att vi uppnått i vår analys. Däremot är detta något som vidare skulle kunna 

undersökas i framtida studier. Genom att skapa medlemsprofiler om alla generationer som 

verkar i virtuella team och på så sätt visa på vilka skillnader och likheter det finns dem 

emellan kan problemen som finns i teamen idag undersökas och förstås ytterligare. 

Information om vilka attribut, arbetsvärderingar och vilket beteende som eventuellt skulle 

kunna vara lösningen på de problem som finns i virtuella team, skulle vara ett viktigt bidrag 

till managementforskningen om virtuella team, men även för organisationer. Som Twenge et 

al. (2010) skriver är det osannolikt att en organisation väljer att anpassa sig till endast en 

generation, men om information om samtliga generationer som verkar i virtuella team finns 

tillgänglig har ledare och organisationer en chans att dels förstå de problem som finns, och 

vidare vilka som kan förvärra eller mildra dessa, och dels få möjligheten att utnyttja allas 

styrkor för att säkerställa teamets framgång.  
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Vi valde att använda oss av generationer för att på ett enklare sätt kategorisera och gruppera 

medlemmar i virtuella team och vidare skapa medlemsprofiler om dessa. Det hade även gått 

att använda sig av andra typer av grupperingar för att skapa profiler, eller skapat dem genom 

egna insamlade empiriska data från medlemmar i ett antal undersökta team. Dock hade det då 

varit svårare att generalisera och resultatet hade eventuellt inte varit applicerbart på andra än 

just de undersökta medlemmarna. Att kategorisera medlemmar enligt kön hade också varit ett 

alternativ, men även här hade det varit problematiskt att generalisera och värdet av att dela 

upp individer i kvinnor och män ansågs inte relevant för vår studie. Något som däremot går 

att göra är att skapa generella medlemsprofiler för att vidare kunna studera vilka inputs en 

viss typ av profil bidrar med. Till exempel vad “den kreativa medlemmen” har för inverkan i 

ett virtuellt team och varför det är viktigt att de är med i det. Genom att skapa denna typ av 

medlemsprofiler, går det att kategorisera medlemmar utan att utgå från varken kön eller 

generationer. Vårt val speglade dock en lucka i managementforskningen som vi nu bidragit 

till att fylla.  

 

Baserat på våra analyser och våra slutsatser - kan generation Z verkligen vara lösningen på de 

problem som finns i virtuella team? Både ja och nej. Som vi sett har de en hel del attribut, 

arbetsvärderingar och beteenden som skulle underlätta arbetet i teamen och vidare lösa flera 

av de problemen som finns. Dock innebär deras entré i virtuella team även att en del problem 

med kommunikation och förtroende skulle kunna förvärras. Det kan till och med vara så att 

flera nya problem skulle uppstå som inte finns idag och vidare försvåra arbetet. Detta är dock 

svårt att säga något om redan nu, det är snarare något för framtida studier att undersöka vidare 

när generationen varit ute i arbetslivet ett tag. Generationens medlemmar är idag fortfarande 

så pass unga och många har således ännu inte uppnått arbetsför ålder. Detta kan ha en 

inverkan på de slutsatser vi kommit fram till då informationen som finns om dem idag kan 

komma att förändras när samtliga i generationen har kommit ut på arbetsmarknaden. Sessa et 

al. (2007) hävdar dock att vissa delar, exempelvis en persons värderingar, är fasta från en ung 

ålder. Det är därför troligt att generationen kommer att ha en liknande medlemsprofil, även 

efter de kommit ut på arbetsmarknaden. Annan data i form av exempelvis intervjuer med 

medlemmar av generation Z som verkar i virtuella team idag hade eventuellt kunnat ge en 

annan bild än den som vårt material genererade, något som även kan vara intressant för 

framtida studier att behandla. 
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BILAGA 1 

Innehållsanalys Baby Boomers 

 

 Attribut Författare  Exempeltext 

Baby Boomers Självständiga 

 

Sessa et al. 2007 ”Boomers were raised to 

be independent and to 

believe they could control 

their own destinies.”, 

”…as they are 

independent…” 

 Karriärfokuserade Cennamo & Gardner 

2008; Rudolph, 

Rauvola & Zacher 

2017; Sessa et al. 

2007; Zabel et al. 2017 

”Baby Boomers place 

work as central to their 

lives…”, ”they were… 

focused on careers...” 

 Optimistiska Hansen & Leuty 2012; 

Sessa et al. 2007; 

Zabel et al. 2017 

”They are seen as 

optimistic…” 

 Ambitiösa Hansen & Leuty 2012; 

Sessa et al. 2007; 

Zabel et al. 2017 

”They (Baby Boomers) 

are seen as… ambitious.” 

 Resultatdrivna 

 

Sessa et al. 2007; 

Twenge et al. 2010 

”Baby Boomers were 

results driven…” 

 Lojala Sessa et al. 2007; 

Zabel et al. 2017 

”Indeed, Baby Boomers 

are believed to be fiercely 

loyal to their employer.” 

 Individualistiska Fishman 2016; Hansen 

& Leuty 2012 

”…to value the individual 

instead of the group, so 

need for individual 

growth is part of their 

DNA.”, ”…want to be 

seen as individual” 



 

 

 Materialistiska Cennamo & Gardner 

2008; Rudolph, 

Rauvola & Zacher 

2017; Sessa et al. 

2007; Zabel et al. 2017 

”they were 

unapologetically 

materialistic…”, 

”Material success… made 

a comeback with the 

Boomers”, ”They value… 

having material success” 

 Arbetsvärderingar Författare Exempeltext 

Baby Boomers Traditionella, 

humanistiska och 

moraliska värderingar 

Sessa et al. 2007 ”…Boomers base their 

belief systems more on 

humanistic and 

moralistic values.” 

 Meningsfullhet viktigt Hansen & Leuty 

2012; Weeks & 

Schaffert 2017; 

Zabel et al. 2017 

”Baby Boomers also 

believed it is very 

important for a job to be 

meaningful.” 

 Balans mellan arbete 

och fritid mindre 

viktigt 

Hansen & Leuty 

2012; Sessa et al. 

2007; Twenge et al. 

2010 

”…seek more freedom 

and work-life balance 

than their Boomer 

counterparts.”, ”they 

place less importance 

with work-life balance..” 

 Lagarbete viktigt Hansen & Leuty 

2012; Sessa et al. 

2007; Zabel et al. 

2017 

”…and they believe in 

teamwork…”, ”… find 

teamwork important…” 

 Samarbete viktigt Hansen & Leuty 

2012; Sessa et al. 

2007; Zabel et al. 

2017 

”…and they believe in … 

cooperation.” 

 Socialt godkännande 

viktigt 

Twenge et al. 2010 ”…importance on social 

approval… Boomers.” 



 

 

 Värderar att arbeta i 

miljö som fyller 

behovet av social 

interaktion 

Twenge et al. 2010; 

Weeks & Schaffert 

2017 

”The ideal job for Baby 

Boomers provides… 

interaction with 

others…” 

 Föredrar regelbundet 

schemalagda timmar 

Ferrara et al. 2017; 

Sessa et al. 2007 

”Baby Boomers prefer 

regularly scheduled 

hours…” 

 Värderar 

trygghetsskapande 

aspekter 

(pensionsförsäkring) 

Ferrara et al. 2017; 

Sessa et al. 2007 

”Baby Boomers want 

retirement plans with 

benefits…” 

 Ärlighet och 

kompetens viktigt 

Rudolph, Rauvola 

& Zacher 2017; 

Sessa et al. 2007 

”…baby boomers ranked 

honesty… as more 

important…” 

 Beteende Författare Exempeltext 

Baby Boomers ”Workoholics” Ferarra et al. 2017; 

Sessa et al. 2007 

”Baby Boomers are 

described as 

“workaholic[s]…”, 

”They are seen … and 

workaholic.” 

 Arbete i lugnare 

takt 

Sessa et al. 2007 ”Baby Boomers want 

their challenging tasks to 

be accomplished over 

several days…” 

 Konsensuell, tydlig 

kommunikation 

Fishman 2016; Sessa 

et al. 2007 

”Baby Boomers prefer 

a… consensual 

stylecommunication…” 

 Arbeta övertid för 

att nå mål 

Cennamo & Gardner 

2008; Rudolph, 

Rauvola & Zacher 

2017; Twenge 2010 

”…interest in working 

hard, putting in 

overtime…”, ”want to do 

my best in my job, even if 

this sometimes means 

working overtime.” 



 

 

  

 Ej arbeta mot för 

utmanande mål 

Sessa et al. 2007; 

Twenge 2010 

”…the degree to which 

they prefer to work to 

demanding goals and 

targets… low.” 

 Vill ha kontroll  Fishman 2016 ”Boomers like to be in 

control.” 

 Delat ansvar med 

chef och kollegor 

Sessa et al. 2007 ”Baby Boomers prefer… 

sharing responsibility.” 



 

BILAGA 2 

Innehållsanalys generation Z 

 

 Attribut Författare  Exempeltext 

Generation Z Självständiga Adecco 2015; Goh & 

Lee 2017 

”Gen Z is very 

independent…””…desire 

independence over 

authority…”,  

 Individualistiska Bolser & Gosciej 

2015 

”…seeking individuality, 

creating our own 

identity…” 

 Entreprenöriella  Adecco 2015; Ghura 

2017; Universum 

2017 

” The inner self of the 

generation Z is that of an 

entrepreneur…”, ”…as 

they are very 

entrepreneurial…”, ” 

…they do show to be 

entrepreneurial…” 

 Distraherade Adecco 2015; Bolser 

& Gosciej 2015 

”…have shorter attention 

spans…”, ” this… appear 

to cause much 

distraction…” 

 Empatiska/Socialt 

medvetna 

Adecco 2015; Cone 

Communications 

2017 

”Gen Z is socially 

aware…”, ”…this is a 

highly empathetic and 

socially conscious 

group.” 

 Lösningsorienterade Universum 2017 ”Gen Zs describe their 

mindsets… solutions-

focused…” 

 Innovativa Iorgulescu 2016; 

Universum 2017 

”… as they are very… 

innovative.”, ”their 

innovative ability…” 



 

 

 Flexibla Goh & Lee 2017 ”…they embrace 

flexibility at work., ”as 

they are flexible…” 

 Arbetsvärderingar Författare Exempeltext 

Generation Z Balans mellan arbete 

och fritid viktigt 

Bencsik, Horváth-

Csikós & Juhász 

2016; Universum 

2017 

”…their most important 

career goals are the 

work-life balance.”, 

”Gen Zs prioritize 

work/life balance…” 

 Föredrar individuellt 

arbete 

Adecco 2015 ”Gen Z is prepared to 

take on tasks 

individually…”, 

”…prefering individual 

tasks…” 

 Stabilitet och 

trygghet över passion 

Adecco 2015; 

Bencsik, Horváth-

Csikós & Juhász 

2016 

”…their most important 

career goals are… and a 

workplace stability.”, 

"...finding a stable and 

secure job without... 

passion would be 

preferred over a job with 

lots of passion that lacks 

security and stability."  

 Strävar efter arbete 

med mening 

Ghura 2017; 

Universum 2017 

”…they are driven by 

their inner need for a 

sense of purpose.” 

 Viktigt med 

utbildning inom 

arbetet 

Bolser & Gosciej 

2015; Universum 

2017 

”Gen Zs would skip 

college if an employer 

offered adequate 

education in their 

field…” 

 Ekonomiska 

belöningar viktigt 

Adecco 2015 ”Gen Z will look for 

financial rewards…”, ” 

…tie successes to 

financial rewards…” 



 

 

 Eget ansvar på 

arbetsplatsen viktigt 

Universum 2015 ”High level of 

responsibility…” 

 Mentorskap, 

coachning och 

feedback viktigt 

Adecco 2015; Bolser 

& Gosciej 2015; 

Universum 2017 

”…they prefer regular 

feedback…” 

 Föredrar flexibla 

arbetstider  

Ghura 2017; Goh & 

Lee 2018; 

Universum 2017 

”…prefer work… with 

flexibility…”, ”…they 

value… flexibility...”  

 Beteende Författare Exempeltext 

Generation Z Stora användare av 

teknik 

Bencsik, Horváth-

Csikós & Juhász 2016; 

Cone Communications 

2017; Ghura 2017; Goh 

& Lee 2018; Iorgulescu 

2016 

”This group of 

individuals is 

dependent on and 

familiar with the use 

of technology…”, ” 

"They are the first to 

be fully integrated into 

the Digital Age, and... 

have evolved into 

“electronic 

multitaskers”." 

 Kommunicerar och 

informeras helst 

digitalt  

Bencsik, Horváth-

Csikós & Juhász 2016; 

Cone Communications 

2017; Kick, Contacos-

Sawyer & Thomas 

2015; Universum 2017 

”…one of the most 

commonly used forms 

of communication for 

Generation Z is the 

use of social 

networking sites…”, 

”…digital 

communication has 

become a major part 

of their daily life.” 

 Informerar/tar emot 

information via 

bilder och video 

helst 

Cone Communications 

2017 

"This generation is far 

and away more likely 

to want to see videos, 

pictures or stories." 



 

 

 

 Initierar subgrupper 

via sociala medier 

Adecco 2015 ”…Gen Z employees 

instigate sub-groups 

using social media 

accounts to share 

information with team 

mates and 

colleagues.” 

 Föredrar virtuellt 

samarbete via 

digitala kanaler 

Adecco 2015; Bencsik, 

Horváth-Csikós & 

Juhász 2016; 

Universum 2017 

”Teamwork… on a 

virtual level…” 


