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Överrensstämmelsen mellan chefers syn på olika åldersgruppers behov och 

värderingar i arbetslivet och tidigare forskning 

 
Jasmine Tehyrell 

 

 

Under perioden 2010-2025 kommer det vara över en miljon som har 

avlägsnat sig från arbetsmarknaden på grund av pensionsavgångar, vilket 

är ca 300 000 fler i jämförelse med de gångna 15 åren. Detta innebär att 

vi står inför en omfattande generationsväxling. Syftet med studien var att 

genom semistrukturerade intervjuer undersöka chefers upplevelser av 

värderingar och behov i arbetet hos medarbetare som tillhör olika 

åldersgrupper samt om och hur chefer arbetar med att tillgodose dessa. 

Deltagarna var åtta chefer, alla aktiva inom olika branscher, varav två var 

kvinnor. Analysen var delvis induktiv och tematisk. Resultaten visade att 

unga upplevdes värdera utmanande arbete, lön och fritid och äldre lojala 

relationer, disciplinerat arbetssätt och autonomi. Resultatet visade också 

att vissa chefer inte uppfattat åldersrelaterade skillnader vad gäller 

värderingar samt att dessa chefer använde sig av generellt ledarskap över 

samtliga åldersgrupper. Resultatet diskuteras i relation till tidigare 

forskning och teorier om generationsskillnader. 

 

Keywords: work values, needs, generations, employees, managers 

perspective  

 

Inledning 

 
Under perioden 2010-2025 kommer det vara över en och en halv miljon människor som kommer 

att lämna den svenska arbetsmarknaden på grund av pensionsavgångar, vilket är ca 300 000 fler 

i jämförelse med de gångna 15 åren. I samband med att människor avlägsnar sig, kommer 

arbetsmarknaden också under den här perioden att stå inför en omfattande generationsväxling 

(Gustavsson, et al., 2010). Broomé och Ohlsson (2003) menar att det är 80-talisterna som 

kommer att ersätta 40-talisterna, som 2003 utgjorde 40 procent av den totala arbetsstyrkan och 

bara i Stockholms län kommer det under perioden 2010-2025 vara 439000 ungdomar som 

tillträder medan 334000 lämnar på grund av pensionsavgångar. (Gustavsson, et al., 2010).  

   Att vår population åldras är ett världsomspännande fenomen samt det faktum att ett större 

antal äldre arbetare inom några år kommer att lämna arbetsmarknaden (Appannah & Biggs, 

2015; Wang, Burlacu, Truxillo, James & Yao, 2015). Samtidigt som en viss andel av den 

arbetande populationen avlägsnar sig, förändras också arbetskraften löpande vilket ökar 

åldersskillnaderna mellan medarbetare, chefer och ledare (Wang, et al., 2015). Hur detta yttrar 

sig på arbetsmarknaden intresserar många forskare och forskarna menar att en åldrande 

arbetskraft och relationen mellan ålder och arbete är något som flera chefer och ledare bör ta 

hänsyn till. Detta för att motiverande faktorer och behov har visat sig manifesteras olika 

beroende på generationstillhörighet. (Bowen, Noack, & Staudinger, 2010; Zacher & Frese, 

2009). Enligt Wang, et al. (2015) kan också åldersskillnaderna yttra sig olika beroende på 

företag och bransch och menar på att organisationer generellt behöver få kunskaper om huruvida 

behov, motiverande faktorer och utmaningar yttrar sig olika i det dagliga arbetet beroende på 

ålder. För att anställda ska kunna känna sig motiverade i sitt arbete, ska inte bara de motiverande 

aspekterna som till exempel ökad kreativitet och frihet bli tillgodosedda (Anantatmula & 

Shrivastav, 2012) utan också kärnbehov som relationer, självständighet och kompetens (Deci & 

Ryan, 2000).  
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Ny teknik som lanseras på marknaden kommer oftast med manualer och instruktioner för hur 

tekniken lättast kan implementeras däremot finns det ingen sådan manual för unga nyanställda 

som säger att chefer ska arbeta på ett specifikt sätt för att just den här anställde ska trivas på sin 

arbetsplats, speciellt inte för dagens ungdomar som är på väg ut i arbetslivet (Twenge & 

Campbell, 2008).     

   Pressen att få en bra anställning, samt även behålla sitt arbete är också stor och utmanande för 

många anställda, däremot kan stressen reduceras om organisationer är tydliga med vilka 

värderingar och visioner som existerar och hur detta kan och ska implementeras i arbetet (Sinha 

& Srivastava, 2014). Oavsett om det är tydliga värderingar och arbetsregler, karaktäriseras en 

bra arbetsplats också av att de anställda trivs på arbetsplatsen vilket ofta har att göra med att 

individuella behov blir tillgodosedda i det dagliga arbetet. Rätt person på rätt plats grundas 

därför på relationen mellan personlighet, tidigare erfarenheter och värderingar i arbetet i 

kombination med olika åldersgrupper (Sinha & Srivastava, 2014).  

   Föreliggande studie vill undersöka hur chefer uppfattar olika generationer och deras behov, 

hur väl uppfattningen stämmer överens med tidigare forskning och hur företag arbetar för att 

tillgodose behov och arbetsrelaterade värderingar hos olika åldersgrupper. Tidigare forskning 

kring åldersgruppen ”unga” i arbetslivet återfinns i en mycket stor skala i studier som 

genomförts utanför Sverige. Motsvarande forskning om generationsskillnader i Sverige är dock 

mindre omfattande och därför avser föreliggande studie att kunna bidra med resultat gällande 

eventuella skillnader mellan olika åldersgrupper och dess behov på den svenska 

arbetsmarknaden.     

   Nedan följer en litteraturgenomgång som beskriver studiens centrala begrepp och avser ge en 

inblick i värderingsskillnader av arbetet, mellan olika generationer samt värderingsskillnader 

ibland anställda inom olika yrken och branscher. Studien presenterar också en genomgång av 

eventuella likheter och skillnader mellan generationerna sätt till vikten av önskade 

ledarskapsattribut.  

 

Arbetsrelaterade värderingar och motivationsfaktorer 

 
Tidigare forskning om karriärutveckling visar att arbetsrelaterade värderingar fyller en 

motiverande funktion i valet av arbete och karriärväg. Vad individer tycker är mest 

betydelsefullt i deras jobb definieras här som värderingar i arbetet och för många är detta 

avgörande gällande valet av en framtida arbetsplats. (Sortheix, Chow & Salmela-Aro, 2015). 

Företaget ska helst befinna sig inom ramen för vad individen söker och vad individen värderar 

och motiveras av, vilket också kan influera hur individen beter sig i olika arbetssammanhang 

(Hagström & Kjellberg, 2005).  

   När är det vi tar till oss våra värderingar och när väljer vi att införliva detta i vårt tankesätt och 

i vår personlighet? Enligt Hagström och Kjellberg (2005) följer de oss genom hela livet men 

kan ständigt förändras i enlighet med arbetspreferenser, sociala sammanhang och 

karriärutveckling. Arbetsrelaterade värderingar kan enligt forskarna ses som ett resultat av hur 

vi väljer att bedöma och analysera olika situationer och hur vi därefter väljer att agera mot nya 

mål.  

   Värderingsforskare har visat ett stort intresse för huruvida generella värderingar och 

arbetsrelaterade värderingar är förenade med varandra och Ros, Schwartz och Surkiss (1999) 

har identifierat tre olika värderingar i arbetet, som enligt forskning kan anses som generella 

motivationsfaktorer hos människan. Dessa är yttre-, trygghets- eller materiella värderingar, inre- 

eller självförverkligandevärderingar och till sist sociala och relationella värderingar som 

forskarna har kategoriserat som instrumentella, kognitiva och affektiva. 

 Trots att generella värderingar har identifierats så visar också forskningen på att samspelet 

mellan företag och individ gällande arbetsmiljö, arbetsuppgifter, organisationskultur och 

utveckling kan kombineras på ett sätt som gör att de arbetsrelaterade värderingarna kan formas. 

Johnson och Elder (2002) menar till exempel att ett företag som erbjuder ett arbete som 
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karakteriseras av eget beslutsfattande, självständigt arbete och möjligheten till interna 

utbildningar tar del av värderingarna som reda existerar på den befintliga arbetsmarknaden. 

Vidare säger forskarna att företag som skapar värderingar och visioner tillsammans med sina 

anställda lyckas bäst med att höja motivationen hos medarbetarna, detta genom att de anställa 

engagerar sig mer och stannar kvar på företaget, vilket i sin tur leder till mer lönsamma resultat 

för organisationen. Edwards, et al. (2006) menar att anställda som har liknande värderingar som 

företaget upplever högre motivation till att utföra arbetsuppgifterna och sträva efter bättre 

arbetsresultat. Detta för att de upplever en högre trivsel och ett större engagemang och vill därför 

i högre grad stanna kvar i organisationen.  

   Enligt den så kallade självbestämmandeteorin finns det tre mål som sammanfattar de primära 

behoven hos alla människor. Dessa tre mål är relationer, självständighet och kompetens och 

enligt teorin är dessa nödvändiga för att anställda ska känna motivation och välbefinnande i 

arbetet (Deci & Ryan, 2000). Moss och Wilson (2014) menar dock att människan enbart har 

kraft till att arbeta med ett behov i taget vilket gör att behoven kan utesluta varandra. Om ett 

företag till exempel arbetar med att öka de sociala relationerna i verksamheten genom en 

reducering av gränserna kan det leda till att medarbetarna inte blir lika säkra på sina 

arbetsuppgifter och skyldigheter. Uppmärksamheten kan lätt riktas bort från individen och 

dennes enskilda behov vilket Moss och Wilson (2014) menar kan reducera graden av 

självständighet och därmed sänka motivationsnivån.   

Företag arbetar på olika sätt med att bemöta anställdas behov och värderingar i arbetet och 

enligt forskning finns det flera arbetssätt och justeringar som kan implementeras i det dagliga 

arbetet för att tillgodose de behov och värderingar som existerar. Vikten av att hitta en 

kombination som passar både chefer som medarbetare fyller en central del i hur och om en 

anställd kommer att trivas på sin arbetsplats och hur denne väljer att ta till sig de värderingar 

som företaget står för.  

 

Värderingsskillnader i olika generationer 

 
Arbetsrelaterade värderingar kan också se olika ut beroende på generationstillhörighet och i 

dagens samhälle kan anställda välja att arbeta tills att de är långt över 60 år, vilket gör att det är 

flera generationer samtidigt som är aktiva på arbetsmarknaden (Mencl & Lester, 2014; 

Anantatmula & Shrivastav, 2012).  

   Två av dessa generationer definieras enligt Anantatmula och Shirastav (2012) som människor 

födda mellan 1965-1979 och 1980-2001. Den yngsta generationen, som författarna även kallar 

för Generation Y (1980-2001), beskrivs ofta som ”varför-generationen”. Detta eftersom de 

ifrågasätter, vill veta så mycket som möjligt och ofta uttrycker sina åsikter. Andra karakteristiska 

drag är att de värdesätter entreprenörsandan i större utsträckning än de resterande generationerna 

och hoppar mellan olika yrken och arbetsplatser för att samla på sig arbetslivserfarenhet från 

olika områden.  Anantatmula och Shirastav (2012) beskriver den yngsta generationen också som 

tävlingsinriktade, risktagande, uppmärksamhetskrävande och frihetssökande. Den näst yngsta 

generationen (1965-1979) anses vara en problemlösande och vägledande generation som gärna 

agerar som vägvisare i arbetet och forskarna kallar dessa för Generation X. Människor födda 

inom detta årsintervall beskrivs som medlare och stannar gärna på samma arbetsplats under en 

längre period och visar därför stor lojalitet till sina arbetsgivare. Generationen är realistiska, 

praktiska och beskrivs uppskatta användandet av nya tekniker i arbete (Anantatmula & 

Shrivastav, 2012).  

En generationsstudie genomförd på sammanlagt 407 individer från USA, Australien, Kina, 

Singapore och Tyskland gjord av Cogin (2012) visar också skillnader mellan olika generationers 

värderingar i arbetet. Alla respondenter som var med i undersökningen arbetade på samma 

företag men på olika kontor och varje enskild respondent fick besvara en enkät som blev 

utskickad via e-post. Cogin (2012) valde att definiera de yngre som människor födda mellan 
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1979 och 1994 och ett resultat av hennes forskning visar att ett gemensamt värdeord var ”fritid”, 

vilket skiljde sig från de äldre där hårt arbete, självständigt arbete var förekommande (Cogin, 

2012). 

Mencl och Lester (2014) har också undersökt arbetsrelaterade värderingar mellan 

åldersgrupper. De valde att titta på människor med en medelålder på 52 år, 38 år och 26 år, och 

dessa tre generationer kommer att arbeta tillsammans under nästan ett helt decennium. Mencl 

och Lester (2014) menar att blandningen av dessa kan leda till att fler perspektiv 

uppmärksammas, komplexiteten i ledarskapet ökar samt att de anställdas behov blir allt mer 

uppmärksammade. Detta har forskarna kommit fram till genom en enkätundersökning som 653 

individer från 18 år och uppåt fått besvara. Dessa individer arbetade på en lokal handelskammare 

i USA och fick arbetsrelaterade frågor gällande faktorer som enligt forskning noterats vara extra 

viktiga för Generation X och Y. Förutom att deras forskning resulterade i en ökad förståelse för 

en kombinerad åldersstruktur som består av medarbetare från olika åldersgrupper, visade 

resultatet också på att åldersgruppen med ett medelvärde på 26 år värderade karriärmöjligheter 

i större utsträckning än de resterande.   

Helyer och Lee (2012) definierar åldersgruppen unga i arbetslivet som människor födda 

mellan 1979 och 1991. De definierar även dem som den nya generationen på arbetsmarknaden 

och en generation som är tekniskt kunniga, prestationsorienterade, teamorienterade och 

uppmärksamhetskrävande. Tuglan (2009) menar att denna generation kommer vara den svåraste 

att rekrytera, hålla kvar, stimulera och leda än någon annan tidigare generation. Detta för att de 

anses karakteriseras av att vara risktagande och vinstinriktade och individer i denna generation 

kommer att söka sig till organisationer som är i linje med deras värderingar.  

Vidare säger Tuglan (2009) att företag som vet hur dessa ska ledas och styras, kommer att 

vara mycket framgångsrika på arbetsmarknaden. Enligt Crumpacker och Crumpacker (2007) är 

den nya generationen på arbetsmarknaden vana vid omedelbar kontakt eftersom de är uppväxta 

med sociala medier och i en miljö och kultur där alla belönas om de utfört någonting som anses 

vara bra. Vidare menar forskarna att denna generation i större utsträckning än de övriga kräver 

omedelbar feedback och tillfredsställelse vilket i arbetet kan omvandlas till kontinuerliga 

uppföljningsmöten och strävan efter detaljerad feedback i hopp om karriärsutveckling.  

   Martin (2005) har genom flera hundra intervjuer med individer i Generation Y kommit fram 

till att denna population drivs av utmaningar, kreativt arbete och frihet. De trivs inte med ett 

detaljstyrt arbete och har höga förväntningar på att deras chefer alltid ska uppfylla deras 

önskemål. Ytterligare resultat är att Generation Y präglas av att ständigt få uppmärksamhet som 

i sin tur ställer krav på omedelbar feedback och att dessa även har en självbild som säger att man 

kan ta sig hur långt som helst. Samtliga respondenter i Martins (2005) undersökningen fick 

frågan om vad det var de värderade högst vid valet av arbetsplats. Att arbeta med någonting 

meningsfullt var extra viktigt för Generation Y samt att rollen i sig skulle ha betydelse gentemot 

företaget och individen själv. Ytterligare resultat var behovet av att arbeta i grupp med andra 

högpresterande medarbetare samt en hög lön.  

   Definitionen av generationstillhörigheterna skiljer sig åt i forskningen som presenteras ovan 

och årtalen kan skifta beroende på när studien har genomförts. Många forskare har fått liknade 

resultat gällande Generation Y och självständighet och frihet är förekommande värderingar i de 

olika studierna. Att Generation Y söker och kräver uppmärksamhet är också återkommande 

samt det faktum att generationen skiljer sig från de äldre generationerna på flera punkter. Många 

presenterar också resultat som visar att skillnaderna mellan generationerna inte behöver ha en 

negativ inverkan på samarbetet i det dagliga arbetet och att de utmärkande värderingarna och 

behoven i arbetet som representerar tillhörigheterna ska uppmärksammas som möjligheter för 

integrering av olika perspektiv och synsätt. En viktig aspekt att ta hänsyn till i den tidigare 

forskningen är att studierna genomförts i olika länder och därför kan resultaten inte antas vara 

generaliserbara för samtliga generationstillhörigheter runt om i världen. Däremot visar 
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generationsforsning som utförts i olika delar av världen på att likheter mellan generationerna 

existerar trots olika landstillhörigheter.   

 

Värderingsskillnader mellan olika yrkesgrupper och branscher  

 
Hur ser värderingsskillnaderna ut mellan olika yrkesgrupper och branscher? Skiljer det sig åt 

och går det att identifiera likheter? I en studie utförd på 500 unga individer aktiva inom fem 

olika branscher (banksektorn, elektronik, restaurang, försäljning och omvårdnad) i Schweiz fann 

forskarna att värderingarna i arbetet skilje sig väsentligt åt mellan sjuksköterskor och 

respondenterna inom elektronikbranschen. Resultatet visade även att det inte fanns några 

markanta skillnader mellan de övriga yrkesgrupperna. Sjuksköterskorna karakteriserade sig 

själva i mycket högre grad som individualister och socialt orienterande jämfört med de övriga 

yrkesgrupperna i studien. Sjuksköterskorna värderade sociala relationer och tillhörighet, vilket 

de andra också gjorde men inte i samma utsträckning (Rimann, Udris & Weiss, 2000). Forskarna 

menar att med anledning av att yrkesgruppen sjuksköterskor är ett kvinnodominerat yrke kan 

genus ha en stor inverkan på värderingarnas koppling till olika yrken och branscher samt att 

arbetsuppgifterna inom yrkeskategorin vård och omsorg karakteriseras av just kommunikation 

och sociala relationer.  

   Hagström och Kjellberg (2005) har fokuserat på skillnader mellan män och kvinnors 

värderingar av arbetet och ett resultat av deras forskning visar att individuell självständighet och 

makt förknippas med den ”traditionella mannen” medan socialt samspel och osjälviskhet 

vanligtvis kopplas ihop med den ”traditionella kvinnan”. Deras studie utfördes på både män och 

kvinnor aktiva inom yrkesgrupperna sjuksköterskor och högskoleingenjörer. Förutom 

genusskillnader visade deras resultat också att samtliga respondenter värderade sociala 

relationer som ett av de mest centrala och viktigaste attributen av arbetet, dock rangordnades 

detta inte lika högt inom samtliga yrkesgrupper och mellan könen. Kvinnorna i deras studie, 

både sjuksköterskorna och högskoleingenjörerna, skattade sociala relationer, goda 

arbetsförhållanden och altruism högre än männen, som värderade förmåner, karriär och 

inflytande betydligt mer, detta oberoende av yrkestillhörighet. Mellan de olika yrkesgrupperna 

var skillnaden att ingenjörerna värderade sociala relationer som mer viktiga än sjuksköterskorna, 

medan sjuksköterskorna värderade själva arbetet och vikten av att hjälpa och vara till nytta för 

andra och samhället betydligt högre än ingenjörerna (Hagström & Kjellberg, 2005).  

   Ng och Gossett (2013) menar att arbetsrelaterade värderingar inom olika branscher har att 

göra med generationernas yrkesval och att resultaten från olika undersökningar gällande 

värderingar inom olika yrken beror på vilka åldersgrupper som studeras. Vidare skriver Ng och 

Gossett (2013) att generationerna skiljer sig åt gällande val av arbetsplats och vad det är som 

eftersträvas i arbetet och att det kan vara anledningen till att värderingarna skiljer sig åt mellan 

olika yrken och branscher. I deras undersökning om karriärutveckling bland 19.216  

universitetsstudenter i Kanada visade resultatet att 28 procent hade velat arbeta inom den 

offentliga sektorn framför den privata och att 33.1 procent hade Kanadas regering som 

förstahandsval av sin framtida arbetsplats. Resultatet visar dessutom att studenterna som valde 

den offentliga sektorn värderade socialt ansvar, en progressiv och utmanade arbetsmiljö, 

mångkulturell arbetsstyrka och miljöarbete betydligt högre än de övriga grupperna. De som ville 

arbeta inom den privata sektorn ansåg att arbetsplatsen skulle vara innovativ, karakteriseras av 

bra ledarskap, befinna sig på en attraktiv plats, erbjuda höga finansiella förmåner och ha 

högutbildade medarbetare. 

 

Värderingsskillnader i ledarskapet  

 
Existerar det några värderingsskillnader mellan generationerna i relation till ledarskap och 

management och behöver dessa åldersgrupper olika typer av ledare som anpassar sig efter 
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generationstillhörigheterna? Enligt Burke (2005) som gjort en studie med HR-chefer, HR-

managers och personalchefer aktiva i en organisation med över 500 anställda, rapporterar 58 

procent att de konflikter som uppstår på arbetsplatsen är generationsrelaterade. Resultatet visade 

att konflikterna som existerade uppstod från när de yngre och äldre medarbetarna behövde 

samarbeta med varandra. Vidare skriver Burke (2005) att konflikterna grundades i sättet att se 

på sin egen arbetssituation och att de yngre ofta inte kunde skilja mellan arbete och privatliv. 

Generationerna hade olika bilder över arbetsetiken i arbetet vilket många gånger skapade 

kulturkrockar mellan medarbetarna. De äldre fokuserade på sitt arbete och blandade inte in 

privatliv och fritidsintressen medan de yngre gärna ville blanda arbetsrelaterade konversationer 

med privata intressen. 

   Arsenault (2004) menar att generationerna skiljer sig så mycket åt på flera olika plan gällande 

motivationsfaktorer, att sättet att se på ledare också är olika.  Vidare skriver Arsenault (2004) 

att synen på vad ledarskap innebär och vad som krävs för att vara en bra ledare skiljer sig åt 

mellan generationerna och Kennedy (1998) och Watkins (1999) menar därför på att en av 

anledningarna till att generationsgrundande konflikter uppstår handlar om hur chefer och ledare 

väljer att styra och agera. 

   Zemke et al. (2000) forskning om generationsskillnader och ledarskap visar att alla ledare bör 

agera efter flexibilitet och vara öppna för komplexitet i sitt ledarskap. Forskarna definierar 

generationerna som Veterans (1922-1943), Baby Boomers (1944-1960), Generation X (1961-

1980) och Generation Nexters (1981-2000). Utifrån framtagna kärnvärderingar mellan 

generationerna har forskarna kommit fram till olika ledarskapsattribut som passar varje enskild 

tillhörighet. Enligt Zemke et al. (2000) drar sig veteranerna till ledare som styr genom direktiv 

och hierarkiska maktförhållanden och menar att denna generation visar stor respekt för 

makthavare. Detta med anledning av att veteranernas mest aktiva period existerade under en tid 

när formalia och militärliknande förhållanden var vanligt förekommande. Baby boomers 

däremot drar sig till ledare som är passionerade och omtänksamma och drar sig därför ifrån 

hierarkiska maktförhållanden. Generationen baby boomers värderar ledare som visar respekt 

och ödmjukhet mot samtliga medarbetare och är av uppfattningen att alla ska behandlas på lika 

villkor. Generation X, är enligt Zemke et al. (2000), en kompetent generation som värderar 

rättvisa och framåtanda. De drivs av förändringar, värdesätter ärlighet och visar ingen respekt 

för auktoriteter. Generation Nexters, kommer tillbaka till auktoriteter men under åren har det 

militärliknande förhållandet omvandlats till ett mer artigt förhållningssätt till dessa ledare. 

Nexters värdesätter ledare som tror på team och samarbete och drivs av förändringar. 

   Arsenault (2004) forskning om hur generationerna, definierade i enlighet med ovan, värderade 

olika attribut för ledare och forskningen visade liknande resultat som Zemke, et al. (2000). I 

Arsenaults studie, där han bad studenter på ett universitet i USA att kontakta 12 individer, tre 

från varje generationstillhörighet, sammanlagt 790 deltagare, visade resultatet på att samtliga 

generationerna värderade ärlighet, kompetens och lojalitet som höga ledarskapsattribut. Flera 

likheter var att alla respondenter i undersökningen ansåg att framgångsrika ledare skulle 

karakteriseras av effektivitet och kompetens för att på så sätt utstråla hög lojalitet. Forskningen 

visade även skillnader mellan generationerna där veteranerna ansåg att en bra ledare skulle vara 

ärlig, lojal och auktoritär, medan baby boomers ansåg att omtanke, kompetens och spiritualitet 

var extra viktiga egenskaper. Generation X ansåg att en bra ledare skulle vara ambitiös och 

bestämd medan generation Nexters, skiljde sig väsentligt från de övriga. Resultatet från 

Arsenaults studie visar att Nexters värdesätter ledare som vågar ta sig an utmaningar och drivs 

av förändringar. Ledarna ska utmana systemet och ge utrymma för frihet och självständigt 

arbete. Från dessa resultat drar Arsenault (2004) slutsatsen att organisationer måste få en bättre 

insikt i generationernas olikheter och att lyfta dessa betydligt mer i ledarskapet som applicerats 

i verksamheten. Generationen Nexters är en generation som är mer praktiskt lagda än de äldre 

generationerna och Arsenault (2004) menar därför att en ökad förståelse för 

generationsskillnaderna måste göras redan i klassrummen genom att förändra teori mot praktik. 
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Mencl och Lester (2014) rekommenderar ledare och chefer att använda sig av kontinuerliga 

medarbetarundersökningar gällande arbetsrelaterade värderingar, åsikter och generella tankar 

om verksamheten för att på så sätt kunna anpassa ledarskapet efter medarbetarna och vad de 

anser är viktigt.  

 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att undersöka behoven och värderingarna i arbetet hos olika åldersgrupper 

sett utifrån chefers perspektiv och att undersöka om och hur chefer arbetar för att tillgodose 

dessa. Syftet är därför också att undersöka hur väl chefernas uppfattning stämmer överens med 

tidigare forskning gällande framtagna värderingar i arbetet och närliggande behov. I 

föreliggande studie och datainsamling kommer begreppet ”generationer” inte ha en avgörande 

roll. Då studien inte har en longitudinell design kan skillnader och likheter inte definieras som 

generationsgrundade. Studien avser därför att studera chefers syn på olika åldersgrupper och 

kommer därför att definieras som ”unga” och ”äldre” utifrån Anantatmula och Shirastavas 

(2012) kartläggning om generationstillhörigheter och dess åldersgrupper. Studiens syfte kan 

konkretiseras i följande frågeställningar:  

 

 

1. Hur uppfattar chefer olika åldersgruppers värderingar i arbetet och därmed följande 

behov hos sina medarbetare?  

 

2. Hur arbetar chefer med att tillgodose behoven i arbetet associerat med arbetsrelaterade 

värderingar i förhållande till olika åldersgrupper? 
 

 

Metod 

 
Eftersom syftet med studien var att undersöka chefers uppfattningar och erfarenheter av 

åldersgruppers behov och värderingar i arbetet bedömdes kvalitativa forskningsintervjuer vara 

en rimlig och relevant datainsamlingsmetod. Intervjuer för att samla in empiri kan ge en djupare 

inblick i chefsarbetet, erfarenheter och förhållningssättet till anställda. Diskussioner kring 

metodvalet uppstod vid förstadiet av studien gällande en eventuell kvantitativ metod genom 

enkäter, vilket möjligtvis skulle vara effektivare och leda till att en större undersökningsgrupp 

skulle kunna inkluderas. För att få tillgång till chefers subjektiva erfarenheter, tankar, konkreta 

situationer och berättelser från det dagliga arbetet, föll metodvalet dock på en kvalitativ 

forskningsansats (Bryman, 2008).  

 

Urval och deltagare 

 
Deltagarna i studien valdes från ett målinriktat bekvämlighetsurval av personer i chefsbefattning 

med anledning av studiens syfte och frågeställningar (Maxwell, 2005). Cheferna som 

intervjuades fanns alla i bekantskapskretsen och samtliga blev tillfrågade om ett eventuellt 

deltagande över mail. Kriterierna för deltagande i studien var att respondenterna skulle ha arbetat 

som chef i minst fem år för att kunna bidra med gedigen erfarenhet inom området samt ha 

erfarenhet från ledningsarbete för både yngre och äldre. De potentiella deltagarna som 

kontaktades arbetade inom olika typer av verksamheter med syftet att åstadkomma ett heterogent 

urval med chefer från olika verksamheter. Av åtta tillfrågade chefer tackade samtliga ja till att 

delta i studien. 
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Deltagarna som ställde upp i studien är till antalet åtta stycken varav två är kvinnor och resterande 

män och samtliga är verksamma i en storstad. Medelåldern bland respondenterna är 52 år och 

medelåren i en chefsbefattning är drygt 18 år. Ingen av respondenterna är aktiva inom samma 

bransch. Branscherna som representeras är mediebolag, statligt verk, fastighetsutvecklingsbolag, 

finansbolag, utbildningsföretag, vård- och hälsoföretag, bank och återförsäljare av sängar och 

sängkläder.  

 

Material  

 
Valet av intervjuform blev semistrukturerade intervjuer med tre huvudteman för att fånga in 

studiens centrala frågor. Dessa teman var värderingar i arbetet, behov samt ledarskap kopplat till 

medarbetares värderingar och behov. Då arbetsrelaterade värderingar och behov är nära 

associerade med varandra talade respondenterna i vissa fall om flera saker samtidigt. I 

intervjuguiden fanns formulerade frågor som var placerade och i en viss ordning och vissa frågor 

var mer öppna än andra. Frågorna i de olika temana ställdes till samtliga respondenter men 

ordningen varierade och anpassades till respondenternas spontana berättelser. I intervjuerna 

ställdes öppna frågor som ”Hur agerar du som ledare vid arbete med en 20-åring och en 50-åring? 

Har du någon specifik situation du kan berätta om?” och ”Hur arbetar du för att bemöta dina 

anställdas värderingar i arbetet?”. Respondenternas svar följdes upp av intervjuarens följdfrågor. 

Intervjuguiden bestod också av frågor som syftade till att stämma av arbetsrelaterade värderingar 

som identifierats i flera vetenskapliga studier. Respondenterna fick läsa igenom punkterna och 

tillfrågades sedan om någon/några av dessa identifierats i respondentens arbetsgrupp. För att 

möjligheten till en djupare insyn i det dagliga chefsarbetet skulle öka fick respondenterna både 

berätta om en konkret situation från arbetslivet och själva berätta hur chefsarbetet gick till.  

   En valideringsmetod som applicerades under själva intervjun var att kontrollera tolkningen 

genom stämma av med respondenten för att på så sätt ge respondenten möjligheten att korrigera 

tolkningen. Om respondenten hade svarat så upprepades meningen, till exempel ”Så du menar 

att ni inte arbetar på ett specifikt sätt när ni ändå som du säger har uppmärksammat skillnader i 

de anställdas behov?”. Detta gav också möjligheten för flera intressanta följdfrågor som ”Hur tas 

detta emot hos dina anställda?” ”Vad har det fått för följder?”. I intervjun fanns det en del begrepp 

som behövde förklaras innan intervjun startades som till exempel arbetsrelaterade värderingar. 

Detta definierades som vad en anställd värderar mest i sitt arbete. Åldersgruppen unga 

presenterades för respondenterna som anställda födda mellan 1980-2001 och åldersgruppen äldre 

från 1979 och bakåt.  

   Intervjuguiden bestod också av bakgrundsfrågor gällande bland annat respondentens ålder och 

sammanlagda år som chef samt även företagsinformation som typ av företag, antal anställda och 

antal personer i arbetsgruppen. Intervjuerna varade mellan 40 minuter till 45 minuter med 15 

minuter avsatt till informationsfrågor och allmänna diskussioner. Samtliga intervjuer hade ett 

inspelat material om 30 minuter vardera. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant och det utskrivna 

materialet omfattar totalt 31 sidor text.  

 

Procedur 

 
Samtliga respondenter tillfrågades om att delta i studien via mail, där en kort beskrivning om 

studiens syfte samt den etiska aspekten anonymitet framgick. När alla tillfrågade respondenter 

hade tackat ja till att ställa upp i studien fick samtliga ett missivbrev med uppsatsinformation 

samt en förfrågan om att skicka tillbaka förslag på datum för ett personligt möte. I missivbrevet 

upprepades syftet med studien och all information gällande de forskningsetiska principerna i 

enlighet med vetenskapsrådet (2002). Det som framgick var att allt deltagande skulle behandlas 

konfidentiellt så att inga enskilda personer skulle kunna kännas igen i den färdiga uppsatsen, 

intervjumaterialet skulle enbart användas i forskningssyfte och efter att uppsatsen blivit 
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färdigställd skulle allt insamlat material förstöras. Att deltagandet var frivilligt samt att 

respondenterna när som helst kunde avbryta sin medverkan var också något som framgick. Dessa 

etiska aspekter upprepades ytterligare en gång vid det personliga mötet samt syfte och att varje 

enskild intervju skulle ta ca 30 minuter. En förfrågan om inspelning framgick också redan i den 

första kontakten vilket godkändes från samtliga respondenter. Intervjuerna genomfördes enskilt 

på respondenternas arbetsplatser. Efter informationsfrågorna, startade själva intervjuerna. Ingen 

av respondenterna fick ersättning för sin medverkan. 

 

Databearbetning  

 
För att analysera det insamlade materialet sammanfattades varje intervjus utskrivna material till 

en komprimerad text där allt som gick utanför studiens syfte och frågeställningar sorterades bort. 

Sedan sorterades materialet utifrån studiens frågeställningar om upplevelsen av de anställdas 

värderingar i arbetet och behov sett till olika åldersgrupper respektive tillvägagångssättet för 

arbetet med dessa. För varje frågeställning började identifieringen av teman och underteman. 

Genom att använda kodning som tillvägagångssätt för identifiering av teman kunde likheter och 

skillnader utskiljas mellan respondenterna. Öppen kodning handlar därför mycket om att bryta 

ner det utskriva materialet, sortera, jämföra och därmed erhålla möjligheten för kategorisering 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Att identifiera teman på det här sättet kallas för att göra en tematisk 

analys av den insamlade empirin. Temana är inte förbestämda utan har kommit fram med hjälp 

av sammanfattningar, komprimeringar och kodningar, vilket gör att metoden för 

databearbetning är delvis induktiv (Bryman, 2008). De teman som identifierades presenteras i 

tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 

Identifierade teman för respektive frågeställning 
Arbetsrelaterade värderingar och behov i olika 

åldersgrupper 

 

 

Teman Underteman 

Yngres behov och värderingar. Kräver och värderar utmanade arbetsuppgifter mer än 

äldre.   

 

Ser på lön som viktigare än erfarenhet 

 

Kräver att fritid och arbete ska kunna kombineras 

Äldres behov och värderingar  Värdesätter lojala relationer mer än yngre  

 

Värdesätter ett disciplinerat arbetssätt 

 

Värdesätter autonomi, yngre vill ha stöd 

Skillnader i behov och värderingar är inte 

relaterade till ålder 

Behoven är relaterade till personlighet snarare än ålder  

 

Behoven är relaterade till arbetslivserfarenhet snarare än 

ålder 

Ledarskap och arbetssätt i förhållande till 

åldersgrupper 

 

 

Ledarskap i relation till anställdas behov och 

värderingar i arbetet 

Anpassning av ledarskap efter åldersgrupp  

 

Generellt ledarskap  

Arbetssätt i relation till anställdas behov och 

värderingar 

Utvecklingssamtal 
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Resultat  

 
Resultatet presenteras utifrån de teman som presenterats i tabell 1. Under varje rubrik 

presenteras utvalda citat som efter granskning värderats som mest centrala sett till studiens 

frågeställningar. Citaten är korrigerade från talspråk till skriftspråk i syfte att underlätta för 

läsaren, dock har inte de språkliga korrigeringarna ändrat citatens innebörd. I 

diskussionsavsnittet diskuteras studiens resultat i relation till tidigare empirisk forskning och 

teori. 

 

Chefers uppfattningar av behov och värderingar 
 

Yngre kräver och värderar utmanade arbetsuppgifter mer än äldre. Gällande uppfattningen 

om äldres och yngres värderingar i arbetet går det att identifiera gemensamma faktorer och 

övergripande likheter mellan respondenterna. Att yngre kräver och värderar utmanande 

arbetsuppgifter mer än äldre är en sådan faktor. Uppfattningen från samtliga intervjuer är att 

yngre i allt större utsträckning än äldre kräver och värderar en arbetsplats som ger utrymme för 

utmanade arbete. För respondenterna är beskrivningen av utmanande arbete någorlunda olika, 

däremot nämner de att utmaningarna som efterfrågas är en ökad variation av arbetsuppgifter, 

samt att innehållet i det dagliga arbetet ska vara intressanta och ständigt kunna förändras. Den 

ständiga längtan efter förändring visar sig också genom att yngre värderar att arbetet, 

arbetsplatsen och den egna utvecklingen kontinuerligt ska befinna sig i en förändringsfas. 

Gemensamma faktorer för definitionen av utmanande arbete går alltså under uppfattningen att 

yngre betydligt mer än äldre kräver och värderar 1: ökad omväxling av arbetsuppgifter 2: 

innehållet i arbetet ska vara intressant 3: utvecklingskurvan ska ständigt peka uppåt. En av dessa 

respondenter berättar: 

 

Det händer dessvärre lite för ofta att en yngre anställd kommer till mig och säger 

”nu har jag arbetat med det i ett halvår, jag vill lära mig någonting nytt” och då 

måste jag som chef förklara att ”jamen du måste ju arbeta i två år för att lära dig 

ordentligt”. De yngre har en annan hastighet och tycker att man kan sina 

arbetsuppgifter som fort man provat det.  

 

Uppfattningen från intervjuerna är att de äldre också söker efter utmaningar, däremot har det 

inte identifierats som en central värdering i arbetet. Samtliga respondenter antyder att 

upplevelsen av äldre är att de agerar tvärtom och att förhållningssättet till att kräva en större 

variation i arbetet inte visar sig lika ofta som hos yngre. Respondenternas uppfattning är att äldre 

inte värderar utmaningar i arbetet för att de inte söker efter förändring lika mycket som hos 

yngre och att kompetensen som de äldre besitter därför räcker för att känna stimulans.  

 

   Yngre ser på lön som viktigare än erfarenhet, tvärtom för äldre. Ett återkommande tema under 

intervjuerna är att de yngre värderar ersättning som lön högre än erfarenhet till skillnad från de 

äldre. Detta tema har yttrat sig på tre återkommande sätt under intervjuerna. En respondents 

uppfattning är att unga ser på sitt arbete som ett moment som måste bli avklarat för att de vill 

och måste få sin lön utbetald. Vikten av att faktiskt lära sig något anses enligt respondenten inte 

lika betydelsefullt som en månadslön och därför kan just lön uppfattas som en viktigare 

värdering i arbetet än förhöjd kompetensutveckling. Det andra sättet som sex respondenter 

uppger är att yngre upplevs ha en tro att varierande arbetsuppgifter och ett effektiviserat 

arbetssätt gör så att de kan kräva en högre lön och ta ett steg upp i den hierarkiska kedjan efter 

bara en kort period. Dessa respondenter berättar också om utmaningar gällande lönesamtal och 

uttrycker att de yngre ofta har egna synpunkter på vad de är duktiga på och kan efter bara några 

månader uttrycka att han/hon är redo för ytterligare en nivå. Det tredje förhållningssättet som 
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en respondent har upplevt är att det inte handlar om just en högre månadslön utan att de som 

unga värderar mest är själva yrkestiteln. Den respondent som talar om detta är själv yngst bland 

samtliga respondenter och karakteriserar sig själv också som ung i det här sammanhanget. 

Vidare berättar respondenten att status och en högre plats i hierarkin anses fylla en central del 

av innehållet i utvecklingssamtalen, detta för att det upplevs vara viktigt för yngre hur ens arbete 

uppfattas utåt bland vänner och familj. I samband med värderingen ”högre lön” går det från 

samtliga intervjuer att identifiera en gemensam faktor och det är att alla talar om hur företag kan 

och ska arbeta för att behålla sina yngre anställda. Utifrån intervjuerna verkar det som att yngre 

väljer att avsluta sin anställning om inte arbetsgivaren kan bemöta kraven om en snabb 

karriärutveckling och en ökad inkomst.  

   Respondenterna förklarar att lön inte värderas lika högt hos de äldre då de istället värderar 

erfarenhet högre. Detta för att äldre oftast antyder att de är nöjda med tillvaron som den är. 

Uppfattningen manifesterar sig i att lön helt enkelt inte är lika viktigt för äldre och att de istället 

värderar erfarenhet som de kan förmedla vidare till de yngre.  

 

Yngre kräver att fritid och arbete ska kunna kombineras. Uppfattningen från intervjuerna är 

också att samtliga respondenter har upplevt att yngre i allt större utsträckning än äldre värderar 

frihet i sitt dagliga arbete. Friheten definieras enligt respondenterna som en önskan om ”frihet 

under eget ansvar”, vilket visar sig genom att yngre vill bestämma helt över sin egen 

arbetssituation. Två av åtta respondenter berättar att de yngre ofta frågar om de får arbeta 

hemifrån eller på ett fik i närheten och att yngre därför upplevs som mer distanstagande än äldre. 

En av dessa respondenter berättar till exempel att de yngre på arbetsplatsen inte vill sitta och 

arbeta på kontoret 8 timmar per dag och att de presterar bättre om de kan få arbeta hemifrån 

eller på ett fik. Prestationen upplevs förhöjas när respondenten ger dem den friheten som de 

strävar efter och verkar behöva. Resterande sex upplever att yngre har en tendens att vilja 

bestämma helt över sin egen arbetssituation och värderar därför frihetskänslan högt. Samtliga 

antyder att yngre inte värderar sitt arbete som högsta prioritet och att de därför upplever att yngre 

inte visar lika stor lojalitet till företaget som äldre gör. Detta för att just fritidsintressen, vänner 

och relationer uppfattas vara en lika viktig pusselbit i livet som själva arbetet.  

Medan upplevelsen är att de yngre fokuserar på att helheten ska fungera så verkar det som 

att uppfattningen om äldre gällande värderingen fritid inte ses som lika angeläget som hos yngre. 

Här går det att identifiera att samtliga respondenter upplever att äldre är mycket mer fokuserade 

på själva arbetet och upplevs därför i mycket högre grad än yngre, identifiera sig med företaget. 

Uppfattningen är också att äldre verkar ha ett tydligare fokus genom att de gärna gör färdigt en 

sak i taget och uträttar arbetsuppgifterna med mycket hög kvalité medan de yngre vill göra allt 

som går att göra, de har bråttom att utföra arbetsuppgifterna och hinna hem för att även känna 

att arbetet inte styr deras liv.  

 

Äldre värdesätter lojala relationer mer än yngre. Enligt samtliga respondenter värderar de 

äldre lojalitet genom deras agerande som stolta representanter gentemot företag. Uppfattningen 

är att företaget och dess utveckling går före en egen personlig resa och anledningen anses vara 

just en generationsskillnad. Att äldre värderar lojalitet är ett förekommande ämne under 

intervjuerna och samtliga respondenter beskriver lojalitetsfrågan i en jämförelse med yngre 

gällande deras sätt att se på sin arbetssituation. Uppfattningen upplevs därför vara att äldre 

stannar kvar på arbetsplatsen och att lojaliteten visar sig på det sättet, medan yngre värderar 

arbetslivserfarenhet och att snabbt gå vidare till ett annat företag om inte arbetsrelaterade 

värderingar och behov kan mötas. En respondent som är 58 år berättar att detta är en 

generationsfråga då respondenten själv tidigare har varit chef över 20 åringar som idag är 50 år 

gamla.  

 



12 

 

 

Idag hoppar yngre mellan olika arbeten och stannar inte lika länge på sin arbetsplats 

som föregående generationer. Då var det viktigt att visa lojalitet och det gjorde man 

genom att stanna kvar på samma arbetsplats under 20 års tid. Yngre idag kan 

verkligen inte tänka sig att arbeta så länge på ett företag utan värderar istället friheten 

att testa på så många olika saker som det bara går, samtidigt som after works, 

sovmornar och övriga fritidsintressen ska kombineras.  

 

Samtliga respondenter upplever svårigheter med att antal uppsägningar stiger bland yngre och 

ingen anger detta som ett problem hos äldre. Istället verkar uppfattningen vara att äldre ses som 

en tryggare åldersgrupp och utan deras lojala förhållningssätt till företaget hade verksamheterna 

inte fungerat.  

 

Äldre värdesätter ett disciplinerat arbetssätt. Samtidigt som att respondenterna upplever att 

äldre visar en större lojalitet, upplevs de också värdesätta att arbeta på ett disciplinerat sätt. 

Uppfattningen är att äldre värderar att arbeta mer strukturerat än yngre och disciplinen visar sig 

även i en förmåga att motsätta sig förändringar. De yngre upplevs försöka hitta nya arbetssätt 

medan uppfattningen om äldre går mer mot att de sätter sig emot eventuella förändringar. 

Samtliga antyder att de äldre ofta uttrycker att han/hon vet vilket arbetssätt som fungerar bäst 

för att de har arbetat på det sättet under en längre tid än de yngre och strävar därför att arbeta 

disciplinerat på det sättet. Upplevelsen är också att äldre uppfattas ha en färdig struktur för hur 

arbetet ska utföras och vet därför vilka hantverk och arbetsverktyg som behövs för att utföra en 

uppgift. Respondenterna antyder också att äldre värdesätter att göra klart en sak i taget och låter 

därför arbetet få ta sin tid. Respondenterna menar därför att arbetsmoralen uppfattas som högre 

hos äldre, inkluderat deras drivkraft och engagemang att föra företaget framåt. Här går det dock 

att identifiera stora skillnader mellan yngre och äldre och den allra största skillnaden som 

cheferna har upplevt är att de yngre vill att allting ska gå mycket snabbare och det gäller inte 

bara variationen av arbetsuppgifter utan också det generella arbetet på företaget. Varför tar allt 

så lång tid? Varför får vi inte besked från våra kunder? Varför arbetar vi på det här sättet när det 

finns andra mer effektiva sätt?  

   För många chefer ses ifrågasättandet och det ostrukturerade arbetssättet ändå som positivt då 

det bidrar med effektivisering av företagens olika processer, däremot anses detta också som en 

nackdel när många snabba beslut fattas obetänksamt.  

 

De yngre är väldigt snabba och vill ta snabba beslut, jag upplever att de har bråttom 

och vill vidare hela tiden. Detta anser jag har blivit till en nackdel och stor utmaning. 

Jag upplever inte äldre på det här sättet.  

 

Äldre värdesätter autonomi, yngre vill ha stöd. Med autonomi menas självständighet och 

oberoende av andra parter i arbetsutförandet. I intervjuerna framkommer att cheferna uppfattar 

att de äldre arbetstagarna värdesätter autonomi medan de yngre har större behov av stöd och 

bekräftelse från sina chefer.  Utifrån intervjuerna framkommer det att äldre värdesätter 

självständigt arbete och inte involverar chefen på samma sätt som yngre. Äldre uppfattas inte 

heller som lika benägna till att kräva bekräftelse som för yngre och intervjuerna tyder på att 

äldre helst inte vill involveras i utvecklingssamtal och inte heller vill att chefen ska agera för 

detaljstyrt i deras arbete. Enligt samtliga respondenter som ställt upp i studien, som alla är chefer 

över ett antal medarbetare, uppfattas den här värderingen vara särskiljande för de äldre. 

Diskussionerna handlar om att man som ung och oerfaren inte har lika mycket 

arbetslivserfarenhet att falla tillbaka på och att behovet av hjälp från en chef eller kollega blir 

mycket mer påtaglig hos yngre. Cheferna beskriver också att de märkt att behovet av att ha en 

närvarande chef inte alltid handlar om att de yngre kräver hjälp och stöttning, utan att 

chefsnärvaron istället upplevs innebära att de ska följa ens arbete, se deras resultat och arbetssätt 
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och på så sätt berömma och bekräfta deras arbete. Tankarna går också mot att yngre kanske 

också värderar självständigt arbete lika mycket som äldre, men upplevs kräva att chefen ska 

finnas nära tillhands för bekräftelse. För äldre upplevs chefsnärvaron inte som lika viktig och 

uppfattningen är att de äldre istället värderar att arbeta självständigt utan att involvera en annan 

part.  

 

De yngre kräver mer bekräftelse och uppmärksamhet av sin närmaste chef och sina 

närmaste kollegor, att man är med i gänget och känner sig delaktig. Det är inte bara 

lönen och en klapp på axeln utan också att man berömmer inför hela företaget, det 

värderar man högt och söker efter. Det är därför sociala medier är så starka, att man 

vill ha likes. Det är en stor drivkraft.  

 

Behoven är relaterade till personlighet snarare än åldern. När samtliga respondenter fick 

frågan om de uppmärksammat några skillnader mellan ”unga” och ”äldres” värderingar i arbetet 

svarade samtliga åtta ja. Däremot var det två som ställde sig tveksamma till om det verkligen 

hade med åldern att göra. Båda respondenterna hade liknande anledningar och förklarade att det 

egentligen inte gick att säga att en viss åldersgrupp stack ut från de resterande, detta för att just 

arbetsrelaterade värderingar sågs som delvis individbaserat och grundades i personliga 

egenskaper. Dessa respondenter upplever att personligheten styr mer än åldern gällande behov 

och värderingar i arbetet och att de istället för ålder tittar på person till person. De upplever att 

ens värderingar är grundande på de anställdas egna personliga egenskaper och samtidigt säger 

en respondent att de inte utgår från deras anställdas värderingar utan följer man inte företagets 

visioner och värderingar har man inget där att göra.  

   En annan respondent berättar att en anställd som upplevs vara till exempel blygare än de andra 

kanske behöver mer uppmärksamhet och detta kan visa sig oberoende på vilken ålder det har. 

Gällande skillnader mellan just åldersgrupper så har det identifieras men företagen arbetar inte 

specifikt med åldersrelaterade skillnader.  

 

Behoven är relaterade till arbetslivserfarenhet snarare än åldern. Diskussioner om huruvida 

skillnader i värderingar har med antal arbetade år att göra kommer också upp under intervjuerna. 

Hälften av respondenterna som uppmärksammat skillnader som går att relatera till ålder säger 

också att arbetslivserfarenheten som de anställda besitter också avgör vad de värderar och 

behöver i sin arbetssituation. Anställda som har arbetet en längre tid behöver eller kräver inte 

lika mycket av arbetsplatsen som nyanställda upplevs göra. För dessa respondenter är det här en 

självklarhet, dock anser de också att de flesta nyanställda på dagens arbetsmarknad är just unga, 

så därför råder det delade meningar gällande den här frågan. Respondenterna ger tydliga svar 

och anger arbetsrelaterade värderingar för både unga och äldre men att bakomliggande orsaker 

också upplevs ha med arbetslivserfarenhet att göra.  

 

Chefers arbetssätt i förhållande till olika åldersgruppers behov eller värderingar  
 

Anpassning av ledarskap efter åldersgrupp. En annan fråga som skiljer respondenterna åt är 

om ledarskapet anpassas beroende på åldersgrupp. Två av åtta respondenter anpassar sitt 

ledarskap och båda nämner att ledarskapet måste anpassas för att alla åldersgrupper ska känna 

sig uppskattade. Den förändring som appliceras är att chefskapet går mot ett mentorskap som 

innebär mer coaching och en större närvaro, för att på så sätt agera som vägledare. Dessa 

respondenter upplever att de äldre inte behöver eller kräver av chefer att vara lika involverade, 

däremot anses yngre på grund av deras förhållningssätt till ledare, som betydligt mer formbara. 

Respondenterna berättar att den äldre generationen inte vill få vägledning i samma utsträckning 

utan istället värdesätter självständigt arbete och konkret kommunikation med chefer. Båda 
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respondenterna arbetar på ett företag med ca 3000 anställda och båda två har upplevt stora 

skillnader mellan äldre och yngres värderingar i arbetet.  

 

Jag agerar absolut olika beroende på åldersgrupp. De äldre vill inte att jag ska 

involvera mig för mycket och de yngre vill jag ska närvara mer än vad jag egentligen 

har tid till. Därför måste jag agera på olika sätt.  

 

En av respondenterna berättar att de, förutom ett anpassat ledarskap, också arbetar med att 

bemöta arbetsrelaterade värderingar på det sättet att de först uppmärksammar vilka behov och 

värderingar som finns, hur detta skiljer sig mellan åldersgrupperna och sedan, i den mån det går 

försöker bemöta dessa. Allt för att samtliga generationer ska känna sig uppmärksammande och 

viktiga. Företaget ger öppna händer till både yngre och äldre och låter samtliga komma med 

förslag på hur värderingar och företaget generellt kan utvecklas.  

 

Vi har försökt att använda så mycket av kunskaperna som generationerna har och 

självständigheten hos äldre och effektiviteten och kreativiteten hos yngre har gjort 

så att företaget har växt snabbt och bra. På det sättet låter vi dem få den friheten som 

efterfrågas.  

 

Generellt ledarskap. De resterande sex talar alla om vikten av att behandla alla på samma 

sätt och att ett generellt ledarskap över samtliga åldersgrupper är det som behövs. För att ett 

sådant ledarskap ska fungera måste det innehålla konkreta åtgärder och arbetsuppgifter som 

samtliga medarbetare ska följa, vilket ska och måste hänga ihop med företagets egna 

värderingar. Om ledarskapet är tydligt, ger stimulans till medarbetarna och innebär att bekräfta 

och berömma så behöver inte ledarskapet anpassas. Om samtliga medarbetare vet vilka mål och 

ramar som gäller så sköter sig ledarskapet automatiskt. Dessa respondenter säger också att det 

inte går att bedriva flera olika ledarskapsstilar samtidigt, detta för att ledare inte ska särbehandla 

en viss grupp utav människor och att ledarskapet som bedrivs idag välkomnas på arbetsplatsen 

och behöver därför inte förändras. Om ledarskapet behöver anpassas är det också beroende på 

personlighetstyp och många säger att just ålder inte ses som en avgörande aspekt gällande ett 

skiftande ledarskap.  

 

Utvecklingssamtal. Samtliga respondenter som ställde upp i studien använder sig av 

utvecklingssamtal med sina anställda. Utvecklingssamtalen används oftast som 

uppföljningsmöten där mål, behov, värderingar, hälsa och individuell utveckling är 

förekommande ämnen. Två av respondenterna berättar att de yngre tar upp lönefrågan betydligt 

oftare än äldre på dessa samtal, samt att de yngre själva ställer mer frågor som ”Vad kan jag bli 

bättre på?” och ”Hur tycker ni det går för mig?”. Uppfattningen från dessa respondenter är att 

de äldre är mer inriktade mot behovet av företagsinformation och organisatoriska förändringar 

som till exempel omorganiseringar, rekryteringar och företagsmål.  

Några av studiens respondenter använder betydligt fler utvecklingssamtal och några betydligt 

färre, ingen av respondenterna använder sig av lika många. En respondent förklarade att behovet 

av feedback och bekräftelse är så stort hos de yngre att de infört utvecklingssamtal som sker 

varje vecka vilket har mottagits som mycket uppskattat hos de yngre. Detta är frivilliga samtal 

där de yngre deltar i mycket större utsträckning än de äldre. Samtalen varje vecka är 15 minuter 

långa och företaget har ytterligare ett utvecklingssamtal varje månad som pågår i 40 minuter. 

En annan respondent, som inte uppmärksammat skillnader i värderingar i arbetet mellan äldre 

och yngre, använder enbart två utvecklingssamtal om året. Ytterligare en respondent berättar att 

de yngre ville ha utvecklingssamtal en gång i månanden och de äldre en gång per år och att de 

inte kunde bemöta de yngres önskan. Respondenten valde då att samla samtliga anställda och 
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tillsammans försöka få fram ett arbetssätt som passar alla. Nu har de frivilliga utvecklingssamtal 

varannan månad.  

 

Diskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka behov och arbetsrelaterade värderingar i arbetet hos olika 

åldersgrupper sett utifrån chefers perspektiv och att undersöka om och hur chefer arbetar för att 

tillgodose dessa. Syftet var också att undersöka hur väl chefernas uppfattning stämmer överens 

med tidigare forskning gällande framtagna värderingar i arbetet och närliggande behov. Studien 

visar att upplevelsen av ungas behov och värderingar i arbetet är att de värderar utmanande 

arbete, lön och status, fritid och frihet. Resultatet visar också att upplevelsen av äldres behov 

och värderingar i arbetet är att de värderar lojala relationer, disciplinerat arbetssätt och 

autonomi. Det går att identifiera en skillnad mellan upplevelsen av de yngre och äldres 

värderingar och behov, däremot visar resultatet också på respondenter som upplever att 

skillnaderna som existerar inte bara är åldersrelaterade utan även relaterade till 

arbetslivserfarenhet eller personliga egenskaper. Studiens resultat är också att respondenternas 

förhållningssätt till olika åldersgrupper gällande ledarskapsmetoder är delvis olika, samt även 

utformat arbetssätt relaterade till arbetsrelaterade värderingar och behov.  

 

I det följande ska studiens resultat diskuteras i relation till tidigare empirisk forskning, och teori. 

Metodologiska aspekter, slutsats och förslag till framtida forskning återfinns som avslutande 

delar.  

 

Chefers uppfattningar av behov och värderingar 

 
Anatamula och Shirastiva (2012), Martin (2005) och Cogin (2012) delar uppfattningen om att 

fritid ses som en motiverande faktor i arbetet för åldersgruppen unga. Mencl och Lester (2014) 

resultat gällande att yngre värderar karriärutveckling högre än äldre, överensstämmer också med 

chefernas uppfattning om arbetsrelaterade värderingar i arbetet hos unga. En intressant 

jämförelse är att Cogin (2012) fått ett resultat som påminner om föreliggande studie gällande 

äldres värderingar i arbetet. Cogins (2012) resultat visar nämligen också att självständigt arbete, 

fokus och arbetsmoral värderas högre hos äldre än hos yngre. Studien är också utförd på 

anställda inom ett enda företag, men på kontor placerade runt om i världen. Cogins (2012) 

forskning är dock inte utifrån ett chefsperspektiv, utan bygger på en undersökning av 

värderingar i olika åldersgrupper. Samstämmigheten med tidigare forskning om värderingar i 

olika åldersgrupper tyder möjligtvis på att cheferna i föreliggande studie har en relativt god 

uppfattning om unga och äldres värderingar i arbetet och inte talat generellt utifrån stereotypa 

uppfattningar om äldre och yngre. Såväl Cogin (2012) som Burke (2005) fann att fritid återfinns 

som en viktig värdering för yngre och båda har gjort sina studier på anställdas värderingar. 

Vidare visar Burkes (2005) forskning att äldre är mer fokuserade på sitt arbete och inte blandar 

in privatliv och fritidsintressen i den utsträckning som yngre gör.  

   Att vissa skillnader i värderingar är mer associerat till arbetslivserfarenhet snarare än åldern 

samt att värderingar också uppfattas variera med personliga egenskaper framkommer också som 

en uppfattning hos vissa av de intervjuade cheferna. Två av studiens respondenter såg detta som 

en självklarhet och det kan anses sannolikt att nyanställda har andra behov än seniora 

medarbetare samt att personliga egenskaper är något som människan har livet ut. Hagström och 

Kjellberg (2005) säger också att våra värderingar följer oss genom hela livet men att de ständigt 

förändras beroende på våra arbetspreferenser, i vilka sociala sammanhang vi deltar i samt hur 

vår karriär utvecklas på arbetsmarknaden. Beroende på vilka val vi gör i arbetslivet och hur vi 

väljer att hämta oss från olika situationer, kan alltså våra existerande värderingar ses som en 

avspegling av det vi faktiskt har hunnit varit med om. Troligtvis är det också så att yngre inte 
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har haft lika många arbeten som äldre och att man som äldre även varit nyanställd flera gånger 

tidigare än yngre och är då mer van vid den processen. Att till exempel visa ett behov av att ha 

en närvarande chef, kan möjligtvis ses både som en åldersrelaterad fråga och ur ett 

erfarenhetsperspektiv vilket kan ha en inverkan på vad just den anställde behöver och värderar. 

Enligt Sinha och Srivastava (2014) är det just kombinationen mellan personlighet, tidigare 

erfarenheter och arbetsrelaterade värderingar som påverkar vilka behov vi har.  

   Utifrån respondenternas uppfattning om de anställdas värderingar i arbetet och vid en 

jämförelses med tidigare forskning (Anatatmula & Shirastiva, 2012; Mencl & Lester, 2014; 

Tuglan, 2009) kan en tolkning göras att unga uppfattas som en mer rörlig åldersgrupp än äldre. 

Tuglan (2009) siade redan för sju år sedan att Gen Y (unga) kommer vara en svårare generation 

att behålla än tidigare generationer och detta på grund av deras behov och värderingar. Samtliga 

respondenter i studien har upplevt att de yngre i större utsträckning än de äldre väljer att avsluta 

sina anställningar efter bara en kort period. Hur kommer det sig att samtliga respondenter i 

studien, alla aktiva inom olika branscher, har upplevt att antal uppsägningar stiger bland yngre? 

Har det med organisatoriska aspekter att göra, att inte organisationer kan bemöta de krav och 

värderingar som finns? Är det en generationsfråga eller går det att diskutera ur ett 

samhällsperspektiv, att företag idag kanske kräver mer av den yngre åldersgruppens erfarenheter 

och kompetens? Föreliggande studie kan inte ge ett svar på de frågorna och forskningen är också 

en aning delad. Crumpacker och Crumpacker (2007) säger att det är en generationsfråga på 

grund av sociala mediers starka frammarsch och att det har påverkat bekräftelsebehovet hos 

unga. Anatatmula och Shirastivas (2012) forskning visar att entreprenörsandan hos Gen Y är 

starkare än hos tidigare generationer och anser att det är därför de vill samla på sig 

arbetslivserfarenhet inom olika områden. Tuglan (2009) menar att de yngre är svårare att behålla 

för att de drivs av att ta risker samt erhålla höga vinster vid prestation och om inte företag kan 

bemöta dessa värderingar och behov så är det skäl till att de väljer att sluta.   

   Att bekräftelsebegäret är större hos unga har också tidigare forskning funnit (Crumpacker & 

Crumpacker, 2007; Martin, 2005). Crumpacker et.al (2007) anger som tidigare nämnts sociala 

medier som en påverkande faktor för ett stort bekräftelsebehov hos yngre, vilket också en av de 

intervjuade cheferna i denna studie reflekterar över.  

 

Chefers arbetssätt i förhållande till olika åldersgruppers behov eller värderingar  

 
Cheferna i föreliggande studie arbetar på olika sätt för att tillgodose behov och arbetsrelaterade 

värderingar, speciellt när det kommer till val av ledarskapsmetoder. De chefer som arbetar med 

ett anpassat ledarskap får stöd från Arsenault (2004), Zemkem et al. (2010) och Mencl och 

Lester (2014) som alla säger sig att ett flexibelt ledarskap är det bästa sättet att leda för att 

anställda sig känna sig uppskattade och uppmärksammande. Bland respondenterna i denna 

studie är det två av åtta som uttalat sig om att de anpassar sitt ledarskap efter olika åldersgrupper, 

detta för de att har identifierat åldersrelaterade värderingsskillnader och behov hos de anställda. 

Respondenterna förklarar att de därför måste ha komplexitet i sitt ledarskap och anledningen är 

just för att yngre och äldre behöver och värderar olika saker. Resterande respondenter arbetar 

med ett generellt ledarskap och anledningen är de inte vill särbehandla en viss åldersgrupp och 

därför inte skapa orättvisa bland de anställda. Dessa respondenter säger också att det inte går att 

bedriva flera olika ledarskapsstilar samtidigt just för att samtliga anställda ska behandlas lika 

oavsett behov och värderingar.  Å ena sidan kan ett generellt ledarskap antas leda till förhöjd 

rättvisa, å andra sidan kan det möjligtvis vara bättre om organisationer försöker bemöta de 

värderingar som existerar snarare än att bedriva ett generellt ledarskap över samtliga 

åldersgrupper. Det skulle vara rimligt att anta att ett generellt ledarskap bidrar till att alla 

anställda behöver och värderar samma saker. Respondenterna som använder sig av ett generellt 

ledarskap säger ju alla att de också har identifierat åldersrelaterade skillnader gällande behov 

och värderingar. Rättvisa kan uppstå på flera sätt och strävar organisationer efter att en 
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företagskultur som ska sammanföra anställda, visa omtanke och förståelse är det bättre och 

effektivare att skapa företagets värderingar i arbetet tillsammans med sina anställda (Johnson & 

Elder, 2002; Wolsko, Park, Judd & Wittenbrink, 2000). Resultatet visar att det enbart är en 

respondent som arbetar på det sättet och som dessutom använder ett anpassat och flexibelt 

ledarskap. Respondenten väljer att undersöka behov och arbetsrelaterade värderingar genom 

betydligt fler utvecklingssamtal än resterande. Crumpacker och Crumpackers (2007) studie 

visade också på att de yngres värderingar och behov i arbetet skulle resultera i att företag skulle 

behöva utöka verksamheten med ett större antal medarbetarsamtal än tidigare, och detta på 

grund av deras ökade behov och krav på att arbetsplatser ska vara anpassade efter deras 

värderingar.  

 

Metoddiskussion  

 
Utifrån det valda forskningsområdet, studiens syfte och frågeställningar bedöms det kvalitativa 

metodvalet lämpligt för att undersöka chefernas uppfattningar gällande behov och 

arbetsrelaterade värderingar samt arbetssätt (Bryman, 2008). Resultatet anses dock inte kunna 

generaliseras till chefer i allmänhet på grund av urvalets storlek. Chefernas uppfattningar om 

värderingar i olika åldersgrupper har dock en relativt stor samstämmighet med tidigare forskning 

om värderingar i olika åldersgrupper.  

   För att motverka att cheferna skulle utgå ifrån stereotypa bilder av äldre och yngre upprepades 

vikten av att respondenterna skulle svara utifrån uppfattningen om deras arbetsgrupp och inte 

generellt gällande egenskaper hos unga och äldre. Ytterligare validering gjordes i samband med 

intervjuerna vilket var att upprepa respondentens svar och återigen påminna om att uppfattningen 

skulle vara från deras egen arbetsgrupp, vilket ses som en viktig valideringsaspekt och som en 

av studiens styrkor (Kvale & Brinkmann, 2014).  

   Studiens styrka anses också vara det heterogena urvalet av respondenter. Både män och 

kvinnor ställde upp i studien och samtliga respondenter var aktiva inom olika branscher. Kraven 

att vara chef över både yngre och äldre samt att arbetad tid i en chefsbefattning var minst fem 

år uppfylldes också av samtliga.  

   Att datamaterialet analyserades delvis induktivt ses också som en av studiens styrkor. Med 

detta menas att analysen av empirin utgått från respondenternas egna upplevelser, känslor och 

berättelser gällande anställdas behov och värderingar i arbetet. Analysen som gjordes för att 

identifiera teman och kategorier är alltså inte utifrån vetenskaplig forskning i första hand 

(Langemar, 2008). Att datamaterialet delvis analyserades induktivt är för att intervjuguiden 

bestod av en fråga om arbetsrelaterade värderingar som identifierats i forskningen presenterades, 

detta för att säkerhetsställa att respondenterna förstått definitionen av värderingar i arbetet samt 

att för respondenternas del även få en inblick i hur det ser ut i studier som genomförts utanför 

Sverige. Det visade sig att samtliga utvalda värderingar i arbetet för respektive åldersgrupp 

enbart var faktorer som framkommit och nämnts innan frågan om de olika framtagna 

värderingarna hade visats, samt att frågans utformning var så öppen som möjligt och därför inte 

ansågs som ledande. Vid presentationen av värderingar visade det sig också att vissa 

arbetsrelaterade värderingar inte alls kändes igen och då kunde följdfrågor ställas som 

kompletterande alternativ och på så sätt på en djupare inblick respondentens uppfattningar 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

   En svaghet i studien kan vara att en enskild person har analyserat den framtagna empirin och 

därför kan det finnas större chans till att förhållningssättet och tolkningen av materialet blivit 

för subjektiv och personlig (Langemar, 2008). Dock har ett kritiskt reflekterande 

förhållningssätt i tolkningsarbetet varit ett angeläget mål, som förhoppningsvis ökat validiteten 

i tolkningarna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

   Undersökningen avsåg undersöka chefernas uppfattning om åldersgruppers behov och 

värderingar i arbetet, samt valt arbetssätt. Eventuellt kunde några av frågorna som var med i 



18 

 

 

intervjuguiden reducerats eftersom dessa nu i efterhand inte har använts i studiens resultat, till 

exempel om de märkte av en kommande generationsväxling. Dock ses frågan ändå som delvis 

användbar då den bekräftade hur de olika verksamheterna arbetade med åldersrelaterade frågor. 

Om studien hade upprepats skulle samtliga frågor vara mer inriktade mot studiens 

forskningsfrågor, däremot anses resterande frågor som ställdes till respondenterna som väl 

användbara och som även resulterat i intressant och viktig information.  

 

Slutsats och framtida forskning  

 
Chefernas uppfattning om yngres behov och värderingar i arbetet är att yngre värderar 

utmanande arbete, fritid och lön mer än äldre. Samtidigt är uppfattningen om äldres behov och 

värderingar i arbetet, lojala relationer, disciplinerat arbetssätt och autonomi. Samtliga 

respondenter använder utvecklingssamtal som metod för att tillgodose behov och 

arbetsrelaterade värderingar däremot verkar det existera en stor skillnad i valet av 

ledarskapsmetoder till olika åldersgrupper. Slutsatsen är också att vissa chefer uppfattar 

åldersrelaterade skillnader vad gäller värderingar medan andra chefer inte ser lika stora 

skillnader. Två chefer arbetar också med ett åldersanpassat ledarskap medan resterande åtta  

väljer att använda sig av ett generellt ledarskap över samtliga åldersgrupper.  

   Vid ytterligare undersökningar kring åldersrelaterade värderingar och behov i arbetet, hade de 

varit intressant att utföra en longitudinell studie som sträcker sig över en längre period. Detta 

för att identifiera om det är en fråga om generationsskillnader. Till sist hade det varit intressant 

att forska vidare kring hur ett generellt och anpassat ledarskap påverkar anställda, dess 

värderingar och behov under en längre period.  
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