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Titel: En företagskultur för Generation Y -En kvalitativ studie om generations-

skillnader och företagskultur ur ett vd-perspektiv 

 

Bakgrund: För närvarande sker ett generationsskifte på företag i Sverige genom att allt 

fler av Babyboom-generationens medarbetare börjar nå pensionsålder och Generation Y 

istället tar mer och mer plats på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat att 

Generation Y skiljer sig från tidigare generationer när det kommer till vad de värderar, 

hur de vill ledas och vilken sorts företagskultur de attraheras av, och genom att många 

av dagens vd:ar och ledningsgrupper består av personer från Babyboom-generationen 

uppstår frågan om de äldre vd:arna kan stöta på problem när det kommer till att dels 

locka till sig arbetskraft från Generation Y, dels att kunna lyfta deras potential och få 

dem att vilja stanna kvar.  

 

Syfte: Studiens syfte är att utvisa om det finns någon skillnad i hur äldre och yngre 

vd:ar på små och medelstora företag inom två olika branscher ser på och väljer att 

arbeta med företagskultur. Studien ska också lyfta fram huruvida den eventuella 

skillnaden kan påvisa hur rustade de båda generationernas vd:ar är inför Generation Y:s 

antågande. 

 

Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod valts och 

empiriinsamlingen har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med två 

vd:ar från varje generation; Babyboom och Generation Y. Den insamlade empirin har 

därefter analyserats och jämförts med tidigare teorier om Generation Y. 

 

Slutsatser: Studien har visat att det i de studerade fallen finns generationsskillnader 

både när det kommer till synen på företagskultur och sättet som ledningsgruppen på 

företagen arbetar med kultur. Studien visar också att när det kommer till de studerade 

fallen är de yngre vd:arnas sätt att se på och arbeta med företagskultur mer kompatibelt 

med den företagskultur som attraherar Generation Y, än vad de äldre vd:arnas sätt att se 

på och arbeta med kultur är. 
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Title: A Corporate Culture for Generation Y - A qualitative study on generational 

differences and corporate culture from a CEO’s perspective 

 

Background: A generational shift is taking place in Sweden. The Baby boom 

generation is beginning to reach retirement age, and Generation Y is increasingly taking 

place in the labor market. Research has shown that Generation Y differs from previous 

generations when it comes to what they value, how they want to be led and what kind of 

corporate culture they are attracted to. Since many of the CEOs and management teams 

today consist of people from the Baby boom generation the question arises as to 

whether CEOs of the older generations could encounter problems when it comes to 

attracting the workforce of Generation Y, make use of their potential and make them 

want to stay in the corporation.  

 

Purpose: The purpose of the study is to show if there are any generational differences 

in how CEOs of small and medium size corporations in two different sectors, interpret 

and choose to work with corporate culture. The study will also highlight whether the 

possible difference can demonstrate how prepared the two generations of CEOs are 

when it comes to Generation Y advancing. 

 

Methodology: To achieve the aim of the study, a qualitative research method has been 

chosen and the empirical gathering has been done through qualitative semi-structured 

interviews with two CEOs from each generation, Baby boom and Generation Y. The 

collected empirical material has then been analyzed together with previous theories 

regarding Generation Y. 

 

Conclusions: The study shows generational differences both when it comes to how the 

studied CEOs interpret corporate culture and in the way they work and use culture. The 

study also shows that when it comes to the studied cases, the younger CEOs have a way 

of interpreting and work with corporate culture that is more compatible with the 

corporate culture that attracts Generation Y, than the older CEOs have. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsområde. Jag inleder med en 

bakgrundsbeskrivning av forskningsämnet företagskultur och går sedan vidare till en 

problemdiskussion. Diskussionen leder oss i sin tur till studiens forskningsfrågor och 

syfte. Avsnittet avslutas med en förklaring av några av de begrepp och definitioner som 

jag kommer att använda mig av under uppsatsens gång. 

 

1.1 Bakgrund 

Det var i början på 1980-talet som tankar kring ledarens betydelse för medarbetarnas 

engagemang började växa (Alvesson & Spicer, 2012). Tidigare hade ledarnas fokus 

legat på uppgiften och resultatet, och de anställda sågs mest som bara ren arbetskraft, 

men i och med ett ökat krav på förändring och utveckling från omvärlden krävdes det 

ett nytt sätt att leda, ett sätt där ledarna kunde skapa engagemang och en känsla av 

delaktighet hos de anställda. Den ökade komplexiteten hos företagen skapade därför ett 

behov av att byta fokus och vända uppmärksamheten mot de anställda, och det växte 

genom det fram en ledarskapsorientering där relationen mellan ledare och medarbetare 

framhävdes. En gren av denna ledarskapsorientering var transformationsledarskap där 

man såg till ledarens betydelse som inspirationskälla, och hur man genom att skapa och 

hålla fast vid gemensamma värderingar inom organisationen kunde generera en djup 

känsla av delaktighet, lojalitet och engagemang hos de anställda. Med en sådan känsla 

hos de anställda kunde man skapa ett ”vi” och få dem att bli oegennyttiga och 

förändringsvilliga, och att ha företagets bästa i fokus. Det växte även fram postheroiska 

grenar där ledarens betydelse tonades ned och ledarskapet istället sågs som något 

kollektivt, som en ömsesidig process där hela gruppen deltog. Detta uppmuntrade till 

humanistiska och demokratiska arbetsrelationer och arbetsförhållanden, och det 

synliggjorde och utvecklade deltagande, egenmakt, ömsesidighet och ett beroende 

mellan ledare och medarbetare, och genom det kunde en stark företagskultur som 

verkade positivt för företaget skapas (Alvesson & Sveningsson, 2014a).   

 

Förståelsen för ledarskapets betydelse när det gäller att skapa en positiv och stark kultur 

har sedan dess växt och ett ständigt växande krav på förändring har gjort att 

användandet av företagskultur som ett styrhjälpmedel har ökat. Många ledningsgrupper 

ser idag företagskultur som en viktig faktor inte bara för att skapa engagemang, 
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sammanhållning och att ha som grund för att få de anställda att prioritera och ta egna 

beslut i rätt riktning, utan företagskultur ses även ofta som ett centralt element i 

strategisammanhang (Alvesson & Sveningsson, 2012; Viinamäk, 2012).  Det är många 

ledningsgrupper som använder sig av företagets värderingar som stöd i sin styrning 

(Alvesson, 2015), och är dessa värden väl grundade genom hela företaget underlättar 

detta när det gäller att få medarbetarna att förstå och acceptera beslut (Philipson, 2004). 

Ett lyckat värdebaserat ledarskap där företagskulturen och de anställda är i fokus, ger 

ledarna en möjlighet att ha kontroll på och styra organisationen och medarbetarnas 

beteende utan att för den delen använda sig av direkt ledarskap (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). Roger Gill (2011), menar att ett ledarskap där gemensamma 

värderingar står i fokus blir ett verktyg för förenande då det ger ledarna och dess 

medarbetare ett gemensamt språk. Han tar också upp att det har en stor inverkan på 

faktorer som trivsel och moral vilket i sin tur påverkar arbetsprestationen och 

arbetsinsatsen hos de anställda, och lyckas man förankra värderingarna genom hela 

företaget kan dessa sedan ligga till grund för och underlätta i arbetet med att skapa en 

företagskultur som stödjer och arbetar i linje med företagets strategi och vision.  

 

Trots att det är många ledningsgrupper som försöker ha dessa faktorer i fokus är det inte 

lika många som i slutändan lyckas nå alla de fördelar en stark, unik och autentisk 

företagskultur kan skapa, och det är många som inte lyckas nå den konkurrensfördel 

kulturen kan ligga till grund för i sitt lyftande av företagets humankompetens (Alvesson 

& Sveningsson, 2012). Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) är det många 

företagsledningar som själva hävdar att de har tydliga och unika kulturer, men när de 

sedan beskriver sin kultur använder de samma ord och faktorer som många andra 

företag i samma bransch. Alvesson och Sveningsson (2012) menar att det ofta saknas en 

djup förståelse för vad företagskultur egentligen är, och dessutom saknas förmågan hos 

många ledningsgrupper att tolka och analysera sin egen företagskultur. Den starka 

företagskultur som många företag eftersträvar stannar många gånger på ett stadie av 

önsketänkande, med fina slogans och värdeord, och företagsledningarna glömmer bort 

att människor, grupper, relationer, åsikter, tankesätt och känslor inte kan styras bara 

genom framtagandet av värdeord utan det krävs ett kontinuerligt fokus och arbete med 

att forma och utveckla kulturen. För att skapa en gemensam kultur och en ”vi”-känsla 

som gäller genom hela företaget och alla dess anställda krävs också en samstämmighet 

mellan ledarskapet och företagskulturen. Man behöver ha en medvetenhet om och en 
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förståelse för hur ledarskapet både påverkar och påverkas av företagskulturen (Alvesson 

& Sveningsson, 2012).  

 

Alvesson och Sveningsson (2012) menar att företagets kultur handlar om innebörder 

och symbolik. De menar att det handlar om en gemensam förståelse och ett tolkande av 

det som genom verbal kommunikation, materiella ting, handlingar och händelser 

förmedlas, och hur detta färgar av sig på beteendeplanet och skapar en gemensam 

uppfattning och föreställning av den sociala verkligenheten. Företagskulturen är sedan 

det som ligger till grund för den gemensamma uppfattningen om till exempel vad som 

är viktigt, hur man ska prioritera, hur man ska tänka, hur man ska göra saker, hur man 

ska bete sig etc. (Alvesson & Sveningsson, 2012). Enligt Viinamäk (2012) krävs också 

att företagets värderingar arbetas fram tillsammans med medarbetarna i organisationen, 

annars finns risken att medarbetarna bara ser värderingarna som en ny uppsättning av 

regler vilket gör att de förlorar sin kraft att arbeta motiverande, vägvisande och enande. 

Lyckas ledningsgruppen inte med att ena alla i företaget och förstå och möta sina 

medarbetare menar Almhem (2014) att det finns risker att mindre informella grupper 

skapas runt om i företaget. Detta är grupper som skapar en egen företagskultur som 

ledningsgruppen stängs ute från och som kan verka negativt för företaget. Det finns 

alltid risk för att dessa grupper skapar egna personliga mål, agendor och alternativa 

”sanningar”. Att de håller varann om ryggen och undanhåller information. 

 

Jessika Fasth och Nicole Ly (2010) skrev ett examensarbete om hur värderingsstyrda 

företag arbetar, och en av de saker de kom fram till var att resultatet av ett värdebaserat 

ledarskap var beroende av huruvida det fanns en symbios mellan företagets affärsidé 

och medarbetarnas personliga värderingar. De menade att företagen och dess 

ledningsgrupp inte kunde skapa en gemensam värdegrund om medarbetarna inte var 

med på noterna. För att kunna skapa en stark kultur som verkar positivt för företaget 

och företagets utveckling, och som kan utgöra en konkurrensfördel i sättet den lyfter 

medarbetarna till att kunna använda all sin kunskap och erfarenhet, måste alltså kulturen 

sammanstämma inte bara med strategi, vision och mål utan även med medarbetarnas 

personliga värderingar, prioriteringar och motivationsfaktorer. Detta för oss vidare in i 

vår problemdiskussion, för vad händer då om dessa faktorer skiljer sig mellan vd, 

ledningsgrupp och medarbetare. Vad händer om vd och medarbetare tillhör olika 
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generationer och dessa olika generationer visar sig ha värderingar, prioriteringar och 

motivationsfaktorer som inte faller samman?  

 

1.2 Generationer 

 

Arbetskraften idag kommer från fyra generationer, och uppsatsen kommer vidare 

fokusera på två av dem, Babyboom-generationen och Generation Y/Millennie-

generationen. Det finns många olika beskrivningar av vilket födelseårsspann som varje 

generation representerar, och Srivastava och Banerjee (2016) definierar till exempel 

Babyboom-generationen som personer födda mellan år 1946 och år 1964, och 

Generation Y/ Millenniegenerationen som personer födda mellan år 1980 och år 2000. 

Stewart et al. (2017) har en definition som skiljer sig några år från det, och menar 

istället att Babyboom-generationen är personer födda någon gång mellan år 1944 och år 

1964, och Generation Y/Millenniegenerationen mellan år 1981 och år 1995. För att 

förtydliga vilka födelseårsspann som menas i uppsatsen presenteras generationerna 

genom nedanstående tabell (Tabell 1). I uppsatsen kan dock Babyboom-generationen 

även benämnas som ”de äldre”, och Generation Y som Gen Y eller ”de yngre”. 

Tabell 1: Generationer (egen sammanställd tabell) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Problemdiskussion 

Forskning har visat att den nya generationen av unga vuxna, Generation Y, har 

värderingar, prioriteringar och motivationsfaktorer som skiljer sig från tidigare 

generationer. De har vuxit upp i en tid med snabb IT-utveckling och accelererande 

globalisering, och de är vana vid snabba resultat, snabb feedback och alternativa sätt att 

arbeta och hämta information på. TV och internet har gjort att världen uppfattas som 

mycket mindre än den tidigare gjort och Generation Y har därför växt upp med 

influenser från hela världen vilket gjort att de fick tidigt en kulturell kännedom, en 

global vänskapskrets och en språklig bredd. Informationssamhället har även fört med 

sig en viss rädsla och det har visat sig att det finns en tilltagande oro bland generationen 

Namn Födelseårsspann 

Traditionalister 1928-1945 

Babyboomers 1944-1964 

Generation X 1965-1980 

Generation Y 

(Millennier) 

1981-2000 
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när det gäller miljö och klimatförändringar och en allt mer osäker värld (Pihl, 2011). 

Uppväxten har gjort Generation Y drivna och engagerade i sig själva och det de är 

intresserade av, och Pihl (2011) menar att Generation Y är den första generationen som 

växt upp i ett ständigt kommunicerande samhälle där individer profilerar och 

marknadsför sig själva. Tidigare generationer har varit mer låsta och de har haft större 

svårigheter att själva påverka identitet, framgång och karriärsval. Människors personliga 

värderingar formas under deras uppväxt och detta har gjort att många av de värderingar 

och beteenden som Generation Y har på många sätt skiljer sig från värderingar och 

beteenden som kan ses hos äldre medarbetare och ledare. 

  

Workforce 2020, en undersökning från Ungdomsbarometern refererad av Enarsson 

(2016), visar på att Generation Y är mer intresse- och värderingsstyrd i sitt sätt att välja 

arbetsgivare i jämförelse med tidigare generationer. De ser trevliga kollegor och balans i 

livet som viktigare drivkrafter i arbetslivet än att göra karriär. Dessutom prioriterar de 

att kunna göra något som de är intresserad av, att ha kul samt att utvecklas och få 

möjlighet att utnyttja sin potential när det gäller faktorer kopplat till yrkeslivet. 

Konsultföretaget PwC presenterade 2013 resultatet av en två år lång undersökning, 

PwC’s NextGen: A global generational study (Finn & Donovan, 2013), där data samlats 

in från cirka 25 procent av de 180 000 anställda på PwC och deras partners runt om i 

världen. Svaren kom från människor från olika generationer, karriärsteg och kulturella 

bakgrunder, och resultatet visade att företagets unga medarbetare prioriterar flexibilitet 

när det kommer till var och när man arbetar, bra sammanhållning i teamet och stöd från 

handledaren/chefen. Studien visade också att detta skiljde sig från den äldre 

generationens prioriteringar där faktorer som kontroll över arbetet, 

utvecklingsmöjligheter och tillfredsställelse med lönen såg som det viktigast.  

 

Även bemanningsföretaget Randstad har i sin studie, Employer Branding – 

Föreställningen är verkligheten, refererad av Enarsson (2016), med drygt 7000 svenska 

respondenter kunnat presentera resultat som visat att generationerna skiljer sig i vad de 

prioriterar och värdesätter hos en arbetsgivare. Undersökningen visar att unga prioriterar 

en trivsam arbetsmiljö, utbildningsmöjligheter och en balans mellan arbete och fritid, 

medan de äldre istället värdesätter ett intressant arbetsinnehåll, bra lön och 

anställningstrygghet. Ett liknande resultat fick undersökningen Career Index som 

genomfördes av Academic Communication (refererat i Randlert, 2013). Studien visade 
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att de faktorer som var viktiga för 20 år sedan när det gäller valet av arbetsgivare, hög 

lön och bra förmåner, inte är lika viktiga för dagens unga vuxna. För Generation Y är 

företagets värderingar och företagskultur något som prioriteras och de viktigaste 

faktorerna för att de ska trivas på arbetet är bra relationer med kollegor och chef, ett 

meningsfullt arbetsinnehåll och ledarskap som stöttar den personliga utvecklingen.  

Marknadsföringsföretaget Augurs gjorde 2010 en studie av 80-talister, HR-chefer, 

forskare inom organisation och sociala medier, och enligt deras pressmeddelande 

(refererat av Wallin, 2010) visade resultatet att det finns en generationsklyfta när det 

gäller värderingar kring arbete. De menar att unga vuxna i dag kräver mer frihet, 

flexibilitet, egenkontroll och ansvar än tidigare generationer. Unga vuxna vill ha roligt 

och socialt på arbetsplatsen. De tar också upp att unga vuxna använder sig av andra 

medel och tekniker för att lösa problem, och det gäller därför för vd och ledningsgrupp 

att acceptera och möta detta nya sätt att arbeta. Detta är även något som 

undersökningsföretaget Universums studie, Generation Z på arbetsplatsen (Universum, 

2014), visat och där tyder studiens resultat på att alternativa sätt att använda datorer, 

internet och sociala medier för att skaffa information och kunskap kommer öka 

ytterligare i framtiden. Studien visar att omkring en tredjedel av de unga under 20 år 

idag använder sig av webben för inlärning. De använder sig av olika typer av tutorials, 

TED-talks och andra sätt att både få och dela med sig av kunskap och enligt 

internetstiftelsens undersökning, Svenskarna och internet 2016 (Internetstiftelsen, 

2016), använder sig personer i Sverige i åldern 16–25 år internet i genomsnitt 40 timmar 

i veckan. Detta tyder på ett ytterligare ökat behov att förstå de ungas sätt att tänka, 

värdera och prioritera, och eventuellt kan det vara så att äldre vd:ar behöver tänka om 

när det gäller hur de ser på och arbetar med företagskultur för att på bästa sätt kunna 

möta de yngre medarbetarna som börjat komma ut i arbetslivet. 

 

Att unga vuxna kräver mer frihet och flexibilitet, samtidigt som de ser värderingar och 

stark och tydlig företagskultur som en viktig faktor i valet av arbetsgivare tyder på att de 

unga vuxna har en större öppenhet för tanken om styrning genom företagskultur än vad 

den äldre generationen har, och de tyder även på att de har en större vilja att leda och bli 

ledda genom företagskultur och värderingar. Det visar också på hur viktigt det är för 

företag att arbeta med sin företagskultur, dels för att locka till sig kvalificerad 

arbetskraft, dels för att få de yngre medarbetarna att trivas och vilja stanna kvar. Det 

skulle också kunna tyda på att vd:ar som själva tillhör Generation Y har lättare för att 
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utveckla och arbeta för en företagskultur som kan tilltala den yngre generationen. De 

har lättare för att identifiera sig med dessa medarbetare och delar många av de 

värderingar och den syn på arbete som de yngre medarbetarna har. En vd från 

Babyboom-generationen värdesätter andra faktorer och den forskning som presenterats 

visar att den Babyboom-generationen ser på sättet att arbeta på ett sätt som skiljer sig 

från de yngre medarbetarna vilket gör att Babyboom-generationens vd:ar genom detta 

skulle kunna ha svårt att omforma och utveckla företagskulturen på ett sätt som får den 

verka gemensamt i hela företaget.  

 

Enligt Gill (2011) är en av de faktorer som kan påverka företagskulturen negativt att 

ledaren själv inte är autentisk i sitt ledarskap och i de värderingar hen försöker förevisa. 

Alvesson och Sveningsson (2014a) är inne på samma sak och menar att man inte kan 

diskutera och driva fram en gemensam värdegrund och en stark företagskultur och 

sedan förutsätta att det ska bidra till framgång och att alla medarbetare ska kunna ledas 

genom detta. De menar att en viktig faktor för att lyckas är att leva som man lär, och 

vd:n och ledningsgruppen själva måste vara autentiska i sina värderingar. Det är bara 

när vd och ledningsgrupp själva verkar som förebilder som de kan bidra till att 

förtroende, tillit och ett verkligt engagemang ska kunna skapas. Detta leder oss till 

frågan om Babyboom-generationens vd:ar verkligen har möjlighet till att anpassa sitt 

ledarskap och syn på optimal företagskultur utan att ta ett allt för stort avsteg från de 

egna värderingarna, och genom det riskera att inte längre kunna påvisa ett autentiskt 

ledarskap som stämmer överens med vad vd:n själv tror på och står för? 

 

Revisionsfirman Deloitte rapport, The Deloitte Millennial Survey (Deloitte, 2016) 

visade att 49 procent av de cirka 7 700 unga vuxna i arbetslivet från 29 länder som 2016 

deltog i undersökningen har avfärdat ett arbete som stritt mod deras egna personliga 

värderingar. En studie från Universum, Studenterna kräver ett högre syfte (Universum, 

2016), visar dessutom att 50 procent av de nästan 25 000 studerande respondenterna 

(födda 1984 – 1996) från 30 universitet och högskolor i Sverige hellre väljer en 

lönesänkning än att arbeta på en arbetsplats som inte matchar deras värderingar. 

Ytterligare en undersökning från Universum, Understanding a misunderstod generation 

(Universum, 2014), visar att cirka 13 procent av unga studenter hellre skulle vara utan 

ett jobb än att ha ett jobb som de ogillar. Undersökningen Ledarkollen, gjord av 

Västsvenska Handelskammaren (2015), visar att 77 procent av de 300 ledare som 
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deltagit i undersökningen kommer ha ett stort rekryteringsbehov av unga medarbetare 

inom de närmsta fem åren.  Detta gör det än mer viktigt för företagen att ha en 

företagskultur som stämmer in med den yngre generationens värderingar, prioriteringar 

och sätt att arbeta. Det gäller att kunna locka till sig arbetskraft med rätt kompetens och 

det gäller att kunna få dem att trivas och vilja stanna kvar, och för att kunna göra detta 

pekar forskningen mot att det kan behövas ett nytt sätt att tänka kring och arbeta med 

företagskulturen. Arbetskraften på företagen blir yngre och yngre, och om det då är så 

att Babyboom-generationens vd:ars syn på företagskultur skiljer sig från vd:ar av 

Generation Y kan detta betyda att de äldre vd:arna behöva se över sitt sätt att se på och 

arbeta med företagskultur för att inte riskera att det påverkar deras plats på marknaden 

och möjlighet att hänga med i utvecklingen. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Problemdiskussionen har lett oss fram till följande forskningsfrågor, vilka tillsammans 

med studiens syfte kommer ligga till grund för uppsatsens fortsatta utformning.  

 

• På vilka sätt skiljer sig äldre och yngre vd:ar syn på företagskultur? 

• På vilka sätt skiljer sig yngre och äldre vd:ar sätt att arbeta med företagskultur? 

• På vilka sätt är äldre och yngre vd:ars syn på och sätt att arbeta med 

företagskultur kompatibelt med den företagskultur som lockar till sig arbetskraft 

från Generation Y?  

 

1.5 Syfte 

 

Studiens syfte är att belysa om det finns någon skillnad i hur äldre och yngre vd:ar på 

små och medelstora företag inom två olika branscher ser på och väljer att arbeta med 

företagskultur. Studien ska också lyfta fram huruvida de eventuella skillnaderna kan 

påvisa hur rustade de båda generationernas vd:ar är inför Generation Y:s antågande. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel presenteras undersökningens metod. Avsnittet inleds med en diskussion 

kring det vetenskapliga synsätt studien grundar sig på samt valet av ansats och 

forskningsstrategi. Vidare diskuteras tillvägagångssätt när det gäller litteratur, 

datainsamling och analys, vilket därefter följs av tankarna kring valet företag och 

vd:ar. Avsnittet avslutas med en genomgång av kvalitetsmått och metodkritik. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Företagsekonomisk forskning är sammankopplat med olika vetenskapliga 

ståndpunkter/synsätt när det gäller epistemologi och ontologi, och de antaganden ligger 

till grunden för hur forskningsfrågor formuleras, vilken infallsvinkel man väljer och hur 

studien sedan ska utformas (Bryman & Bell. 2013). 

 

2.1.1 Epistemologi 

Epistemologi/konstruktionism är läran om kunskap och handlar om vad som är eller kan 

betraktas som godtagbar kunskap (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) 

menar det finns två dominerande grenar när det gäller epistemologi: Positivism och 

Hermeneutisk interpretivism/tolkningsperspektiv. Positivismen menar Thurén (1991) 

har två källor till kunskap, iakttagelse och logik. De förespråkar användningen av en 

naturvetenskaplig metod och enligt Bryman och Bell (2013) kopplas positivismen ihop 

med principerna fenomenalism, deduktivism, induktivism, objektivism och att det bara 

är de strikt vetenskapliga påståendena som tillhör den vetenskapliga domänen. 

Interpretativism/tolkningsperspektivet däremot, menar Bryman och Bell (2013) grundar 

sig på uppfattningen att det finns skillnader mellan människan och naturvetenskapliga 

objekt och dessa skillnader behövs ta hänsyn till. De menar att man behöver skapa en 

förståelse av människors beteende och handlingar och de krafter som påverkar dessa. 

Thurén (1991) menar att alla människor går in i situationer med en förförståelse som är 

byggd av egna värderingar, tankar och tidigare erfarenheter, och dessa använder de för 

att skapa sin egen tolkning av verkligheten. 

 

2.1.2 Ontologi 

Ontologi är läran om det varande och gäller hur världen eller tingen är beskaffade, och 

även här skriver Bryman och Bell (2013) att det finns två huvudsakliga synsätt, 
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objektivism och konstruktionism. Objektivism, skriver författarna, innebär att sociala 

företeelser i form av yttre fakta har en existens som är oberoende av sociala aktörer, det 

vill säga att varje människa existerar oberoende av världen. Detta gör att den yttre 

verkligheten kan ses som tvingande för människan, då människan inte har möjlighet att 

påverka eller styra den. Enligt Bryman och Bell (2013) ifrågasätter konstruktionismen 

detta synsätt och menar istället att det finns en sammanflätning mellan människan och 

världen där ingen av dem existerar oberoende av varandra. I detta synsätt uppstår 

kunskap genom interaktion mellan människor, och genom överenskommelser utifrån 

människors olika erfarenheter. 

 

2.1.3 Undersökningens vetenskapliga synsätt 

I denna studie undersöks om vd:ars sätt att tolka världen påverkas av vilken generation 

de tillhör. Det undersöks om de skillnader som tidigare undersökningar visat finns när 

det gäller värderingar, beteenden och motiveringsfaktorer för de olika generationerna, 

har gjort att det finns svårigheter för de olika generationerna att mötas och skapa en 

samstämmighet och en gemensam kultur. För att göra detta behöver jag gå in och 

försöka se världen med undersökningspersonernas ögon. Jag behöver skapa förståelse 

för hur de olika vd:arna ser på ämnet företagskultur, hur de arbetar med företagskulturen 

och hur de ser på ett eventuellt behov av att forma om sin företagskultur för att skapa en 

kultur som tilltalar, arbetar med och höjer den nya generationens medarbetare. Forssell 

och Westerberg (2007) skriver att företagskultur är ett fenomen som innebär ett 

skapande av institutionaliserade förståelser om hur saker och ting ska vara, hur 

arbetsuppgifter ska göras, hur man ska bete sig och vara mot varandra etcetera. De 

menar att kulturen föds genom samtalet/språket och genom att gruppen delar 

erfarenheter och tankar med varandra vilket leder till en känsla av gemenskap. 

Undersökningen grundar sig på ett sätt att se och tolka världen som inte bara 

uppkommer utifrån egna uppfattningar och erfarenheter, utan även genom en 

samstämmighet och kommunikation, och det gör att undersökningens vetenskapliga 

synsätt stämmer in på hermeneutisk interpretivismen/tolkningsperspektivet när det 

gäller epistemologi och konstruktionism när det gäller ontologi. 

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Forskningens vetenskapliga ansats kan vara deduktiv eller induktiv, och handlar om hur 

förhållningssättet mellan teori och resultat ser ut (Bryman & Bell, 2013).  
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2.2.1 Deduktivt och induktiv ansats 

Deduktiv ansats, skriver Bryman och Bell (2013), är den vanligaste uppfattningen inom 

den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen, avseende relationen mellan teori och 

praktik/resultat. Inom detta synsätt utgår forskaren från vad man redan vet inom ett 

område och härleder därifrån en eller flera hypoteser som sedan ligger som grund för 

den empiriska granskningen. Resultatet av granskningen kopplas sedan tillbaka till 

hypotesen och teorin då kan bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2013). I induktiv 

ansats, skriver Bryman och Bell (2013), är sambandet mellan teori och praktik det 

omvända. Där är det teorin som är resultatet av forskningens insats, vilket innebär att de 

observationer man gjort i slutändan ligger till grund för de generaliserbara slutsatser 

man drar. David och Sutton (2016) skriver vidare att induktiva metoder är explorativa, 

och det är först efter insamlingen som man utvecklar mått och räknemetoder och 

försöker hitta förklaringar till det som skett. 

 

2.2.2 Undersökningens vetenskapliga ansats 

I denna studie utgår jag från tidigare teori och forskning i ämnet, den forskning som 

visar att det finns en skillnad i värderingar, beteenden och motiveringsfaktorer för de 

båda generationerna. Det är det som ligger till grund för mina forskningsfrågor och den 

hypotes som studien bygger på. Genom att Babyboom och Gen Y skiljer sig i 

värderingar, beteenden och motiveringsfaktorer borde det även finns en skillnad i hur de 

båda generationernas vd:ar har möjlighet att aktivt använda sig av sin företagskultur för 

att möta, arbeta med och behålla den nya generationens arbetare. Det är denna hypotes 

som prövas vilket gör att undersökningens vetenskapliga ansats är deduktiv.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

En forskningsstrategi kan utgöras av kvantitativ forskning, kvalitativ forskning eller en 

blandning av de båda. Valet av forskningsstrategin kan härröras från den vikt forskaren 

lägger på kvantifiering av data och resultat, men det finns även en koppling till de 

vetenskapliga synsätt som undersökningen grundar sig på (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

I kvalitativ forskning, skriver Bryman och Bell (2013), läggs vikten på ord och hur 

individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Man utgår från att den sociala 
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verkligheten hör till individernas skapande och konstruerande förmåga och genom det 

är ständigt föränderlig (Bryman & Bell, 2013). Enligt David och Sutton (2016) 

använder sig forskare av den kvalitativa designen då de ser den sociala världen som en 

produkt av de olika aktörernas handlingar och genom det lägger större tonvikt på 

djupvaliditeten. Författarna menar att forskare genom kvalitativ strategi försöker 

kartlägga de kartor som används av aktörerna, och att de därför på ett djupare sätt 

studerar hur människor konstruerar rutiner, praktiker och innebörder i sitt liv genom 

handlingar och interaktioner med andra. Kvantitativ forskning, skriver Bryman och Bell 

(2013), är en strategi som betonar kvantifiering och kan härledas till positivismens syn 

på kunskap. Man utgår då från en uppfattning om den sociala verkligheten som en yttre 

och objektiv verklighet (Bryman och Bell, 2013) varifrån man kan samla in data som 

specificeras på ett sådant sätt att de kan räknas och graderas, och därefter presenteras 

genom siffror och statistik (David & Sutton, 2016).  

 

2.3.2 Undersökningens forskningsstrategi 

Studiens syftar till att skapa en bild över olika vd:ars syn på företagskultur och hur de 

upplever att man behöver arbeta med kulturen på företaget för att anpassa den till 

Generation Y:s antågande. På så sätt behövs en strategi som kan fånga deltagarnas 

uppfattningar och tolkningar av den sociala verklighet de lever i.  En strategi som kan 

hjälpa till att lyfta fram det bakomliggande mönster som ligger till grund för de sätt 

vd:ar använder sig av företagskultur i sitt arbete. Valet av forskningsstrategi är därför 

kvalitativ strategi där empiriinsamlingen sker genom kvalitativa intervjuer.  

 

2.4 Val av företag 

Yin (2007) menar att det vid jämförelser av flera fall finns en replikationslogik som gör 

att varje fall måste väljas ut på ett sätt som gör att det antingen förutsätter liknande 

resultat eller olikartade resultat i jämförelser med de övriga fallen. Yin (2007) skriver 

också att valet av antalet teoretiska replikationer man ska välja till studien till stor del 

hör till huruvida man tror att yttre betingelser kan ge upphov till olikartade resultat. 

Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) visar forskning på att företagskultur varierar 

mellan olika branscher och jag har därför valt att inleda studien med två olika 

jämförelsestudier av vd:ar på företag inom två olika branscher för att därefter jämföra 

resultaten av dessa studier med varandra, och se om det finns faktorer som kan kopplas 

till den generation som vd:n tillhör. I första fasen förväntas alltså olikartade resultat 
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medan det vid andra fasens analysprocess förväntas ett liknande resultat mellan de två 

jämförelsestudierna.  

 

2.4.1 Urval 

Valet av företag och vd:ar har gjorts genom målstyrt urval. Bryman och Bell (2013) 

skriver att målstyrt urval innebär att man strategiskt väljer ut fall som är representativa 

för de forskningsfrågor som tagits fram, och fokus ligger därför på att ta fram fall som 

kan ge förståelse för den sociala företeelse som ska studeras. Urvalet inledes av en 

genomsökningsprocess av internet för att försöka hitta företag med en vd inom den 

yngre generationen. En lista av 35 företag sammanställdes och dessa företag 

undersöktes därefter vidare för att få fram fakta om antal anställda och bransch. Grupper 

om två togs fram med företag i olika storlekar och inom olika branscher. De två första 

företagen kontaktades och vid nekande svar skickades nya förfrågning ut till ett företag i 

nästa grupp. Vid jakande svar används webbsidan ”allabolag.se” för att hitta företag 

inom samma bransch och med liknande antal anställda och som hade en vd från 

Babyboom-generationen. Urvalet fortsatte därefter till dess att inbokad intervju fanns 

med två vd:ar inom Generation Y och med två vd:ar inom Babyboom-generationen. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Då studiens syfte är att lyfta fram eventuella skillnader mellan äldre och yngre vd:ars 

sätt att tänka och handla har valet av forskningsdesign landat på komparativ design. 

Bryman och Bell (2013) skriver att valet av forskningsdesign har en stor roll då den 

utgör en ram för den metod man sedan använder sig av vid insamling och analys av 

data. Valet av forskningsdesign, menar författarna, speglar ställningstaganden kring 

vilken vikt som lagts vid bland annat kausala samband, generalisering, förståelse av 

olika beteenden och dess mening i specifika kontexter, etcetera, och bör passa in på den 

frågeställning som forskaren har satt upp (Bryman & Bell, 2013).  

 

2.5.1 Komparativ design 

Enligt Bryman och Bell (2013) utgörs den komparativa designen av ett studium av två 

eller fler kontrasterande fall med mer eller mindre identiska metoder, och designen 

används för att skapa djupare förståelse och en ökad medvetenhet kring en social 

företeelse. Vid kvalitativ forskning utgörs den komparativa designen av en multipel 

fallstudie. I denna studie utgörs varje fall av en vd, det vill säga en individ till skillnad 
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från en organisation vilket annars är det mest vanliga. Yin (2007) skriver att 

användandet av en design med multipla fall ger ett resultat som är mer övertygande och 

robust än vid en jämförelsestudie mellan endast två fall.  Bryman och Bell (2013) 

skriver att genom att undersöka och jämföra två eller flera fall skapas en bättre 

utgångspunkt för att hitta särskiljande drag som kan fungera som grund för teoretiska 

reflektioner om kontrasterande resultat. Det ger också möjligheter till att kunna slå fast 

när teorin håller och när den inte håller, vilket i sin tur ökar kvaliteten på arbetet.  

 

2.5.2 Datainsamling 

Studiens datainsamling sker genom kvalitativa intervjuer med två vd:ar inom respektive 

generation. Den kvalitativa intervjun har valts då den erbjuder en stor flexibilitet och 

möjlighet att samla ingående och detaljerad information från de deltagande vd:arna, 

vilket underlättar för att få fram deltagarnas personliga ståndpunkt i ämnet. Enligt David 

och Sutton (2016) definieras en kvalitativ intervju av frågornas utformning och det 

utrymme som deltagaren får för sina svar, och man kan skilja mellan strukturerad och 

ostrukturerade intervju. Bryman och Bell (2013) tar även upp den semistrukturerade 

intervjun. Den ostrukturerade intervjun liknar ett normalt samtal och forskaren använder 

sig vanligtvis endast av lösa minnesanteckningar. Intervjupersonen får associera relativt 

fritt kring ämnet och sina tankar kring det, och forskaren gör bara få ansatser till att 

styra samtalet genom eventuella uppföljningsfrågor (Bryman & Bell, 2013). Man 

försöker genom det framhålla intervjuns djupvaliditet. Vid den strukturerade intervjun 

däremot är frågorna identiska till sin form och ordning vid varje intervju vilket leder till 

höga nivåer av reliabilitet och upprepningsbarhet (David & Sutton, 2016). Den 

semistrukturerade intervjun är ett mellanting mellan strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer, och forskaren följer då en intervjuguide med specifika teman som ska 

beröras. Frågorna i intervjuguiden behöver dock inte följa någon speciell ordning utan 

forskaren är fri att anpassa ordningen efter intervjuns gång (Bryman & Bell, 2013). För 

kvalitativa intervjuer går strukturen till att vara mer mot det ostrukturerade hållet, men 

Bryman och Bell (2013) skriver att undersökningar som utgör jämförelser av flera fall 

kräver lite mer struktur för att själva resultaten av intervjuerna ska kunna ställas mot 

varandra. Studiens empiri har därför inhämtas genom semistrukturerade intervjuer.  
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2.5.3 Intervjuprocessen 

Enligt Bryman och Bell (2013) gör den status och makt som personer på högre 

positioner i organisationer har att det kan vara mycket svårt att komma i kontakt med 

dem. Många av dem ställs dagligen för förfrågningar om information, stöd eller 

intervjuer och därför är det viktigt att formulera sitt önskemål om intervju på ett sätt 

som ger en positiv reaktion. David och Sutton (2016) menar att kvalitativa intervjuer 

oftast görs ansikte-mot-ansikte, men att även telefon och dator kan fungera som 

alternativa verktyg att använda sig av. Då de vd:ar som ingår i studien är placerade över 

hela Sverige har direkta ansikte-mot-ansikte-intervjuer inte varit möjligt. De deltagande 

vd:arna har istället själva fått välja om de velat utföra intervjun genom telefon eller 

mejl. Anledningen till att denna valmöjlighet har getts har varit att antalet representativa 

deltagare varit få, och jag velat undvika nekande svar som berott på att metodvalet 

upplevts för ansträngande och/eller tidskrävande för dem. Alla fyra vd:arna valde att bli 

intervjuade per telefon. Bryman och Bell (2013) skriver att kvalitativa telefonintervjuer 

är relativt ovanliga men kan uppvisa vissa fördelar mot direkta intervjuer. Det kan till 

exempel vara lättare att använda sig av telefonintervju när det gäller individer som är 

svåra att få tag i och dessutom tar det mindre tid i anspråk både för den som intervjuar 

och för den som intervjuas. Inför telefonintervjuerna tillfrågades deltagarna om det var 

okej att spela in intervjun och alla deltagarna har då svarat ja. På så sätt har 

telefonintervjuerna kunnat transkriberas och för att säkerställa att ingen information 

misstolkats har transkriberingen därefter skickats till respektive deltagare för 

korrekturläsning och deltagarvalidering. För att deltagarna skulle känna sig fria att prata 

utifrån vad de själva tyckte och tänkte, och inte utifrån vad som var bäst för företaget, 

valde jag att låta de deltagande vd:arna och deras företag få vara anonyma. Detta 

informerades de deltagande vd:arna om inför intervjun.  

 

Yin (2007) skriver att en forskare som använder sig av en kvalitativ intervju i en 

fallstudie har under intervjuns gång två huvudsakliga uppgifter varav den första är att i 

grova drag följa intervjuguidens ordning av frågorna, och den andra, att formulera 

frågorna på ett sätt som inte ger upphov till skevheter och se till att de mål som sats upp 

för intervjun uppnås. Inom samma tema skriver Bryman och Bell (2013) att vid 

utformandet av intervjuguiden bör man skapa en viss ordning som gör att frågorna följer 

på varandra på ett passande sätt, men att man ska vara beredd på att ändra på ordningen 

under intervjuns gång om så behövs. De skriver också man bör formulera frågorna på 
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ett sätt som gör att studiens forskningsfrågor har möjlighet till att bli besvarade, men 

utan att för den delen bli alltför specifik. Man ska också undvika att ställa ledande 

frågor då dessa kan leda till att deltagarna anpassar sina svar utifrån vad de tror att 

intervjuaren vill ha för svar (Bryman & Bell, 2013). David och Sutton (2016) skriver att 

det bör finnas olika typer av frågor. Inledningsvis bör man ha uppvärmningsfrågor som 

kan skapa förförtroende hos deltagaren. Det bör även finnas kärnfrågor gällande det 

centrala tema som forskningen utgörs av, följdfrågor som led till att ytterligare 

information får fram samt klargörande frågor som tar sig an ämnet från en annan vinkel.  

 

Intervjuguiden (Bilaga A) i denna undersökning är utformad på ett semistrukturerat sätt 

med frågor framtagna utifrån de teman som forskningsfrågorna berör. Det har lämnats 

utrymme för följdfrågor, sonderingsfrågor och preciserande frågor, och i och med att 

frågorna i intervjuguiden mestadels är öppna har detta bidragit till deltagarnas frihet att 

själva resonera sig fram svaren. Frågorna är formade för att få fram deltagarnas egna 

åsikter, idéer och upplevelser. De inleds med bakgrundsfrågor och går därefter vidare 

till att frågor kring ämnet och de teman som studiens forskningsfrågor berör. Då 

analysen innebär en jämförelse av den data som samlats in har intervjuerna haft relativt 

hög grad av standardisering. Ejvegård (2009) menar att intervjuer som ska jämföras 

med varandra bör ha en något högre grad av standardisering genom att frågorna ställs på 

ett så liknande sätt som möjligt. Om frågorna formuleras på ett sätt som skiljer sig allt 

för mycket mellan de olika intervjuerna kan detta påverka sättet som deltagarna tolkar 

frågorna, vilket i sin tur kan påverka resultatet. Ejvegård (2009) menar dock att det även 

finns risker med att genomföra allt för standardiserade intervjuerna eftersom man då 

riskerar att förlora de fördelar och explorativa syfte som kvalitativa intervjuer har. 

Frågorna som har använts i studien skulle kunna placeras i de fack som David och 

Sutton (2016) kallar halvstandardiserade och ostandardiserade frågor. Halvstandard-

iserade frågor utgörs av frågor där svarsutrymmet är ganska begränsat men där 

alternativ inte utesluts, medan ostandardiserade frågor framkallar svar som är öppna. 

Frågorna som finns specificerade i intervjuguiden har ställts på ett någorlunda ordagrant 

sätt till samtliga deltagare och i princip samma ordning. Dock har följdfrågor, 

sonderingsfrågor och preciserande frågor inte sett likadana ut i de olika intervjuerna 

utan har anpassats utefter de svar som deltagarna gett. Vid vissa tillfällen har svaret på 

senare frågor dykt upp redan under svarsformuleringen av en annan fråga, men den 
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senare frågan har i vissa fall ändå ställts för att ge chans till ytterligare fundering och 

även för att ge deltagarna en möjlighet till att se det från en annan vinkel.  

 

2.5.4 Operationalisering av intervjuguiden 

För att tydliggöra vilka frågor och teman i intervjuguiden som kan kopplas till 

respektive forskningsfråga har en operationalisering av intervjuguiden gjorts (Figur 1).  

 

Figur 1: Operationalisering av intervjuguide 

Frågorna i intervjuguiden (Bilaga A) är uppdelade i de tre kategorier som visas i 

ovanstående figur (Figur 1). Den första kategorin har syftet att skapa förståelse för hur 

de deltagande vd:arna tänker kring företagskultur, och för underlätta 

jämförelseprocessen har jag även valt av koppla mina frågor till tre faktorer som 

forskare och författare ofta nämner i sina definieringar och beskrivningar av begreppet 

företagskultur, nämligen värderingar (Shein, 2010; Alani & Timanders, 2013; Watson, 

2001; Alvesson, 2015; Philipson, 2004), styrandet av beteenden (Shein, 2010; 

Philipson, 2004; Alvesson & Sveningsson, 2014b) och något som många gånger 

grundar sig i värderingar och kan användas av ledare för att skapa, forma och förändra 

Syn på företagskultur

Företagskultur

Värderingar

Beteenden

Motivation

Exempel på frågor:

• När du hör ordet 
företagskultur vad tänker 
du på då? 

• Vad innebär en bra 
företagskultur för dig?

•  Hur skulle du beskriva 
dina värderingar?

• Vilka värderingar 
värdesätter du hos de 
anställda?

• Beskriv de negativa 
beteenden som du ser som 
icke-önskvärda hos 
anställda

• Beskriv vilka 
motiveraringsfaktorer 
som du anser fungerar 
bäst när man ska motivera 
anställda.

Arbete med 
företagskultur

Kulturen på 
arbetsplatsen

Ledningsgruppens 
roll och arbete

Upplevelser

Exempel på frågor:

• Hur skulle du beskriva 
företagskulturen i 
företaget?

• Har ni några fastställda 
företagsvärderingar, 
värdeord, värdergrund etc. 

•Finns det  några artefakter 
som bidrar till 
företagskulturen?

•Arbetar ni aktivt för att 
forma kulturen? På vilket 
sätt?

•Vad upplever du som 
positivt med 
företagskulturen på 
företaget?

•Upplever du att 
företagskulturen behöver 
förändras på något sätt?

Generationer

Skillnader  mellan 
generationer

Behov av förändringar  

Exempel på frågor:

• Utifrån dina egna 
tankar och erfarenheter, 
på vilket sätt skulle du 
säga att Generation Y 
och Babyboom-
generationen skilljer sig 
när det gäller 
värderingar?

• Känner du att det skulle 
kunna finnas behov för 
företag att behöva 
förändra sin 
företagskultur, kopplat 
till att Generation Y:s allt 
mer kommer ut i 
arbetslivet?
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beteenden och genom det företagskulturer, nämligen motiveringsfaktorer (Abrahamsson 

& Aarum Andersen, 2005; Alvesson & Spicer, 2012). Frågorna i kategorin ämnar visa 

på vd:arnas förståelse för och syn på företagskultur, och kan genom det kopplas till 

forskningsfråga ett. Genom att undersöka om svaren på dessa frågor visar på 

samstämmighet med tidigare forskning i generationsskillnader när det gäller 

värderingar, beteenden och motiveringsfaktorer påvisas även hur representativa vd:arna 

är för sin egen generation.   

  

Den andra kategorin frågor är inriktade på hur de deltagande vd:arna ser på den 

företagskultur de har på sitt företag, hur de i ledningsgruppen arbetar med 

företagskulturen och hur de upplever att företagskulturen kan hjälpa eller stjälpa dem i 

deras arbete. Frågorna ämnar också ta reda på om vd:arna själva känner sig nöjda med 

den företagskulturen de har på företaget eller om det finns saker de skulle vilja förändra. 

Genom att koppla denna kategori av frågor med litteratur och teori gällande 

företagsledningars arbete med kultur och hur en stark och positiv kultur kan skapas, 

ämnas forskningsfråga två besvaras.  

  

Den tredje kategorin frågor är utformade för att visa om vd:arna själva upplevt eller 

upplever någon skillnad i hur de båda generationernas värderingar, motiveringsfaktorer 

och beteende, och även om de upplever att Generation Y:s antågande påverkar sättet de 

själva, men också företag över lag, behöver arbeta med företagskultur. Svaren på dessa 

frågor tillsammans med svaren på de övriga två kategoriernas frågor kopplas sedan 

samman med litteratur och tidigare forskning gällande Generation Y:s värderingar, 

beteende och motiveringsfaktorer samt hur Generation Y bör ledas, och tillsammans 

förväntas det ge svar på forskningsfråga tre. 

   

2.5.5 Analys 

Studiens analys grundar sig på jämförelser av det empiriska material som samlats in och 

ett sökande av mönster som kan stämma in på den övergripande hypotes som studien 

vilar på. Yin (2007) tar upp en analysstrategi som går ut på att man låter den teoretiska 

hypotes som lett fram till fallstudien styra analysen. Yin (2007) menar att detta innebär 

att man automatiskt riktar uppmärksamheten mot vissa data och bortser från annan. Den 

teoretiska hypotesen är vad som har legat som grund för studiens ursprungliga mål, 

design, forskningsfrågor, litteraturgenomgång och empiriinsamling och bör därför också 
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ligga till grund för styrningen av själva analysen. Studiens forskningsfrågor är 

uppbyggda kring temana företagskultur och medarbetare inom Generation Y samt 

jämförelser mellan äldre och yngre generationers vd:ars tankar kring dessa ämnen.  I 

studiens analys är det alltså data som hör till dessa teman som uppmärksamheten riktas 

mot. Analysen kommer inledas med en jämförelsestudie och tolkning av den empiri 

som samlats in. Målet med den inledande fasen av analysen är att hitta eventuella 

skillnader mellan det sätt som de båda generationerna tänker kring och arbetar med 

företagskultur. Jämförelsestudien beräknar ge svar åt fråga ett och två i frågeställningen 

(Avsnitt 1:4). Steg två i analysen blir sedan att jämföra studiernas resultat med tidigare 

forskning och litteratur gällande Generation Y, deras värderingar och det sätt som de 

enligt teorin behöver ledas på. Målet med steg två i studien är att lyfta fram hur de 

eventuella skillnaderna som finns mellan de båda generationernas vd:ars sätt att tänka 

kring och arbeta med företagskultur stämmer samman med den företagskultur som kan 

attrahera Generation Y.  

 

2.6 Kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2013) skriver att vissa forskare och författare menar att de 

kvalitetsbedömningar som används vid kvantitativa undersökningar, validitets- och 

reliabilitetskriterier, inte bör användas vid kvalitativa undersökningar då de förutsätter 

att det går att komma fram till en enda absolut bild av verkligheteten. De menar därför 

att man i kvalitativa undersökningar istället bör använda sig av alternativa kvalitetsmått.  

Det finns två huvudriktningar för de alternativa kvalitetsmått som Bryman och Bell 

(2013) tar upp, trovärdighet och äkthet, vilka i sin tur består av ett antal delkriterier. För 

att säkerställa forskningens kvalitet har dessa kriterier tillämpats på följande sätt. 

 

2.6.1 Trovärdighet  

Kriteriet trovärdighet består av fyra delkriterier som motsvarar den kvantitativa 

forskningens kvalitetsmått, intern och extern validitet, reliabilitet och objektivitet. 

Kriteriet tillförlitlighet hör till huruvida underökningen gjorts enligt de regler som finns 

och att forskaren beskriver verkligheten på korrekt sätt (Bryman & Bell, 2013). 

Tillförlitligheten i studien säkerställs genom deltagarvalidering av det transkriberade 

intervjumaterialet. Kriteriet överförbarhet hör till huruvida undersökningens resultat kan 

överföras till annan kontext eller i samma kontext vid en senare tidpunkt (Bryman & 

Bell, 2013). Genom att undersökningen har sin grund i två jämförelsestudier av vd:ar på 
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företag inom två olika branscher och av olika storlekar ökar resultatets överförbarhet, 

dock kan resultatet som sådant endast appliceras på just dessa fyra företag. Med kriteriet 

pålitlighet menas att forskaren ska ha ett granskande synsätt genom att skapa en 

fullständig redogörelse av alla delar av forskningsprocessen, som finns tillgänglig för 

alla intressenter (Bryman & Bell, 2013). Studiens pålitlighet har tillgodosetts genom att 

på ett välgrundat sätt redovisa för forskningsprocessen under studiens metodavsnitt.  

Kriteriet konfirmering innebär att forskaren ska visa att hen agerat i god tro och inte 

medvetet låtit undersökningen och/eller undersökningens resultat bli påverkat av 

personliga värderingar eller undersökningens teoretiska inriktning. I en samhällelig 

forskning går det dock aldrig att nå fullständig objektivitet, vilket Bryman och Bell 

(2013) menar är viktigt att inse. Under studiens gång har jag eftersträvat att inte låta 

mina personliga tankar påverka deltagarna, resultat och slutsatsen. Jag har varit noga 

med att utforma intervjuerna och de frågor som formulerats i intervjuguiden (Bilaga A) 

på ett så objektivt sätt som möjligt.  

 

2.6.2 Äkthet  

Kriteriet äkthet, menar Bryman och Bell (2013), är kopplat till ett antal allmänna 

forskningspolitiska konsekvenser och består av delkriterierna rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Med 

en rättvis bild menas att man som forskare ska se till att undersökningens resultat ger en 

rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som deltagaren i undersökningen innehar 

(Bryman & Bell, 2013). I studiens empiriska del är det respektive vd:s bild av 

företagskultur som eftersökts och inte den bild och åsikt som finns grundad i själva 

företaget. Inför varje intervju har detta förtydligats för respektive vd men risken finns 

ändå att vd:ns åsikt färgats av den bild av företagskultur som redan innan vd:ns tillträde 

funnits på företaget. Ontologisk autenticitet innebär huruvida undersökningen hjälper de 

deltagande till en bättre förståelse av sin sociala situation (Bryman & Bell, 2013). 

Genom att ge de deltagande vd:arna tillgång till studien har de möjlighet att analysera 

sig själva och få förståelse för huruvida deras egen syn på och arbete med företagskultur 

stämmer samman med hur Generation Y värderar och motiveras i arbetet. Pedagogisk 

autenticitet hör till huruvida undersökningen har bidragit till en bättre förståelse över 

hur andra personer i miljön upplever saker (Bryman & Bell, 2013). Genom att ge 

deltagarna tillgång till studien kan de få förståelse för hur Generation Y:s tankar och 

värderingar skiljer sig från tidigare generationen och varför det är viktigt att analysera 
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sitt arbete med företagskultur för att forma en kultur som attraherar Generation Y. De 

får också en förståelse för hur andra vd:ar tänker och arbetar kring företagskultur. 

Katalytisk autenticitet hör till huruvida studien bidragit till deltagarnas möjlighet att 

förändra sin situation (Bryman & Bell, 2013). Genom att ge deltagarna tillgång till 

studien skapas möjligheter för dem att tillsammans med övriga medlemmar i 

ledningsgruppen analysera fram eventuella förändringar som de behöver göra för att 

forma en företagskultur som kan vara bättre anpassad till Generation Y. Taktisk 

autenticitet hör till huruvida studien bidragit till deltagarnas möjligheter till att vidta de 

åtgärder som krävs för att förändra sin situation (Bryman & Bell, 2013). Genom att ge 

deltagarna tillgång till studien ges dem möjligheten till att jämföra sitt sätt att arbeta 

med företagskultur med de andra vd:arnas sätt att arbeta med den. Om resultatet visar 

att det finns skillnad i hur de båda generationernas vd:ar arbetar med företagskultur och 

att det genom detta tyder på att någon av dem är bättre rustade att möta Generation Y 

ges vd:arna möjlighet till att reflektera över detta, och eventuellt förändra sättet att 

arbeta med kulturen på företaget.  

 

2.7 Metodkritik 

Den kritik som kan tänkas riktas mot studien grundar sig på att valet av metod gör att 

endast ett fåtal fall kan undersökas, vilket i sin tur påverkar generaliserbarheten och 

därigenom resultatets trovärdighet. Studiens trovärdighet kan också påverkas av att 

forskningsmetoden bygger på en kvalitativ strategi med ett tolkningsperspektiv, vilket 

gör att resultatet dels kan påverkas genom min påverkan på deltagarna, dels av hur jag 

som forskare tolkar den information som samlas in. Genom valet av komparativ studie 

blir det viktigt att inte intervjuerna skiljer sig för mycket från varandra och en noggrann 

formulering av frågorna i intervjuguiden kan även hjälpa till att motverka min påverkan 

på deltagarna. Dock gör valet av semistrukturell intervju ändå att ett antal följdfrågor 

kan formuleras under intervjuns gång, vilka i sin tur kan leda till att intervjuns riktning 

förändras. Bryman och Bell (2013) skriver vidare att man vid en komparativ studie 

riskerar att lägga allt för stor uppmärksamhet på hur fallen kan och bör jämföras med 

varandra och det kan i sin tur göra att man förlorar den kontextuella grad som 

förknippas med en kvalitativ studie. De menar att det därför gäller att hitta en balans i 

intervjuerna som gör att man inte förlorar den kontextuella graden i arbetet samtidigt 

som grunden för den data som samlas in under intervjun inte får skilja sig för mycket 

för att kunna kompareras.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras begrepp, litteratur och teori som är relevant för studien och 

dess användningsområde. Avsnittet inleds med en beskrivning av de delar av begreppet 

företagskultur som studien inriktar sig på. Därefter beskrivs olika sätt som 

ledningsgruppen, enligt litteraturen, kan arbeta med företagskultur. Vidare presenteras 

teorier kring Generation Y, dess värderingar, beteenden och motiveringsfaktorer samt 

teorier om hur Generation Y bör ledas. Avsnittet avslutas med en sammanfattning över 

de begrepp och den teori som utgör studiens teoretiska perspektiv.  

 

3.1 Företagskultur 

Företagskultur är ett begrepp som används på många olika sätt och det gör att det också 

är svårt att definiera. Alvesson och Sveningsson (2012) menar att ett kulturperspektiv 

innebär att man fokuserar på de gemensamma faktorer som finns i en grupp. Den 

förståelse och det tolkningsmönster som gör att man i gruppen relaterar till en och 

samma sociala verklighet. Faktorer som kan bli viktiga i en företagskultur kan vara allt 

ifrån symboler och materiella ting, till specifika handlingsmönster och språkbruk. I 

studien fokuseras det extra på tre begrepp som är viktiga för formandet av företags-

kulturen; värderingar, beteenden och motiveringsfaktorer. Värderingar lyfts många 

gånger fram som något centralt i företagskultur. Det är värderingar som ligger som 

grund till uppfattningen om hur man ska bete sig, vad som är rätt och fel, bra eller dåligt 

(Alvesson & Sveningsson, 2012). För att forma en företagskultur som verkar positivt 

för företaget måste man hitta sätt att skapa beteenden som sedan kan utvecklas till 

normer, och ett sätt att göra detta är att använda sig av olika motiveringsfaktorer. Nedan 

(Figur 2) visas en beteende modell som Abrahamsson och Aarum Andersen (2005) tagit 

fram och som framhåller kopplingen mellan de tre begreppen.  

  

 

 

 

 

Figur 2: Beteendemodell (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005, s.141) 

Motiverings-

faktorer 
Beteenden och 

handlingar 

 

Värden 

 

Möjlig

-heter 

Vanor 

och 

färdig-

heter 

Impulser till handling 



 

23 

 

Abrahamsson och Aarum Andersen (2005) menar att både värderingar och motiv 

påverkar beteenden. Värderingar påverkar beteenden genom att styra individen i 

värderingens riktning medan motivet är vad som ger individen den energi som behövs 

för att handla.  

 

3.1.1 Värderingar 

Likt företagskultur har begreppet värderingar många definieringar tillskrivna till sig. 

Blazeviciene och Jakusovaite (2007) beskriver värderingar som livsprinciper som 

överskrider specifika situationer, kan förändras över tid, hjälper till att styra val av 

beteende och som är en del av ett dynamiskt system med inneboende motsättningar. 

Edgar Schein (refererad i Alvesson & Sveningsson, 2012) menar att värderingar baseras 

på omedvetna och outtalade antaganden om omgivningens natur och interna relationer 

och förhållanden i organisationer.   

 

När det gäller företag och organisationer pratas det ofta om företagsvärderingar och 

medarbetarvärderingar. Philipson (2004) skriver att företagsvärderingar är de 

värderingar som en gång formulerades av företagets ägare och som genom det är en del 

av företagets tradition. Det är värderingar som omsluts av de förutsättningar som krävs 

för att företagets verksamhet ska fungera. Med medarbetarvärderingar menas 

medarbetare och chefers faktiska värderingar, och det är de värderingarna som ligger till 

grund för hur personerna i företaget faktiskt agerar. Genom det är medarbetar-

värderingar även vad som ligger till grund för den kultur som skapas, och det är därför 

viktigt att medarbetarvärderingarna och företagsvärderingarna har en stor överens-

stämmelse för att man ska kunna skapa förutsättningar för framgång i företaget. En stor 

överensstämmelse skapar en stark och kreativ kultur där medarbetarna samspelar med 

vad företaget vill uppnå med sin verksamhet. Det är därför viktigt att företagsledningen 

förenar sig med medarbetarnas värderingar för att kunna nyttiggöra sig dessa i 

företagets verksamhet (Philipson, 2004). Dessutom menar Gill (2011) att ju mer de 

anställdas personliga värderingar stämmer in med företagets värderingar desto mer 

engagerade och förpliktade känner de anställda sig. 

 

Schein (2010) menar att när en ny arbetsgrupp eller nytt företag bildas har gruppens 

medlemmar alla egna värderingar och övertygelse om vad som är rätt och fel, vad som 

fungerar och vad som inte fungerar. När de sedan möter en ny situation eller problem 
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som ska lösas gäller det för ledaren att övertyga de övriga om att dennes övertygelser 

och värderingar är vad som kommer att fungera bäst. Visar det sig sedan att detta sätt att 

lösa situationen fungerar och ger ett för alla lyckat resultat, övergår dessa först till 

gemensamma värderingar och övertygelser för att sedan bli grundläggande antaganden. 

Detta sätt att föra över värderingar och övertygelser fungerar dock endast på de 

värderingar och övertygelser som är möjliga att testa empiriskt. De värderingar som inte 

kan testas empiriskt kan till exempel vara socialt validerade värderingar som skapats 

genom en grupps gemensamma tro, erfarenheter och upplevelser. De kan inte förklaras 

eller bevisas för andra, men de framhålls och är verkliga och viktiga för dem inom 

gruppen. Sådana värderingar är många gånger de som bygger det unika klimat och den 

trygghet som finns hos företag med stark kultur (Schein, 2010).  

 

Enlig Philipson (2004) är det värdena i företaget som styr och bestämmer hur 

verksamheten drivs, hur arbetet organiseras och det sätt som kunder och medarbetare 

bemöts på. Han menar vidare att företagskulturen är vad som sedan kommer ur det, och 

att den visar sig genom det klimat som uppvisas på arbetsplatsen. Enligt Gill (2011) 

behövs en gemensam vision, ett gemensamt syfte och gemensamma värderingar för att 

skapa en stark och fördelaktig företagskultur. Han menar att värderingar är principer 

och standarder som vi anser är viktiga eller fördelaktiga, och det kan gälla allt ifrån hur 

vi ser på vår existens, vårat beteende, specifika händelser, objekt, motiv, mål eller 

intentioner. Philipson (2004) menar att våra moraliska värderingar är de värderingar 

som ligger till grunden för vår etik och uppfattning om vad som är rätt och fel eller bra 

och dåligt, och det är de som många gånger visar sig genom vår professionalism och 

förhållningssätt till arbetet, arbetsplatsen och företaget. Det är även dem som utgör 

värdegrunden och ligger till grund för företagsetiken i ett företag. Philipson (2004) 

menar att det är viktigt att de moraliska värdena är överensstämmande med 

medarbetarnas och ledningens personliga, etiska uppfattningar, och det är även positivt 

om de stämmer med den yrkesetik som medarbetarna i företaget har. Även Schein 

(2010) talar om samstämmighet och menar att om de värderingar och övertygelser som 

skapar trygghet och mening för de anställda inte sammanstämmer med de värderingar 

och övertygelser som skapar effektivitet i företaget, visas detta ofta genom differenser 

mellan de värderingar som uttalas och visas upp och vad man faktiskt kan observera 

genom de anställdas beteenden. 
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3.1.2 Beteenden 

Enligt Kinding (2005) är beteendet den yta som vi visar upp för varandra, det vill säga 

det som syns när människor arbetar och kommunicerar med varandra, och beteendet 

styrs av personliga egenskaper, etiska normer och värderingar, och av den omgivande 

miljön. Beteendet skapas genom att individen utifrån sina normer och den specifika 

situationen väljer det beteende som känns mest rätt. Valet kan ske undermedvetet men 

det kan också styras av viljan. Likt beteendet kan påverkas av omgivningen kan även 

individens beteende påverka omgivningen till en viss grad beroende på makt, tillit och 

auktoritet (Kinding, 2005).  

 

Kulturen skapar mening och blir ett socialt kitt som i sin tur verkar som en 

kontrollerande mekanism och sätter en subtil press på medlemmarna i kulturen att tänka 

och handla på ett visst sätt (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). Över tid skapas 

dock nya normer och nya beteenden vilka i sin tur skapar nya styrande antaganden 

(Alvesson & Sveningsson, 2014b). På det sättet skapas och formas kulturen 

kontinuerligt över tiden, via sättet vi agerar med varandra och genom vårt egna beteende 

(Schein, 2010). Beteenden och handlingar hos personerna i företaget kan ses som 

avgörande för att ett företag ska fungera, och det kan handla om allt från språkbruk till 

vardagshandlande och ritualer. Språket är grundläggande för kommunikationen bland de 

anställda och genom det även för skapandet av mening. Genom valet av vilka ämnen 

som det samtalas om inom företaget, vilka ord som används eller inte används, och hur 

man kommunicerar med varandra bidrar språket till att skapa eller återskapa en kultur. 

Vardagshandlande är även det viktigt för kulturskapandet genom att sättet att handla och 

bete sig många gånger sprider sig mellan individerna i företaget. Även Lednings-

gruppens egna handlande och kommunicerande med övriga anställda kan bidra mycket 

till kulturen, och också sättet de värdesätter beteenden hos anställda och vilka specifika 

beteenden de värdesätter (Alvesson & Sveningsson, 2012).  

 

3.1.3 Motiveringsfaktorer 

Att leda med hjälp av företagskultur kräver att man tar fram motiveringsfaktorer som 

arbetar för att lyfta fram de beteenden som önskas. För att kunna använda 

företagskulturen till att skapa verkligt engagemang och att ha som grund för att få de 

anställda att prioritera och ta egna beslut i rätt riktning (Alvesson & Sveningsson, 2012; 

Viinamäk, 2012) behövs något mer än bara piska och morot.  
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Enligt Pink (2010) finns tre nivåer av drivskapande faktorer hos en människa. Den 

första nivån innebär ett driv som är kopplat till grundläggande behov och som gör att 

man äter när man är hungrig och sover när man är trött och så vidare. Den andra nivån 

består av hot och belöningar, vilket innebär att man väljer att ändra ett beteende om 

chefen hotar med någon form av bestraffning om beteendet fortsätter, eller väljer att 

jobba lite hårdare om man blir lovad en löneförhöjning eller bonus. Den tredje nivån är 

däremot något som verkar över de grundläggande behoven och hot och belöning, och 

innebär istället känslan av att vara duktig på något, att utvecklas och att göra något som 

tillför mening för en själv eller andra. Pink (2010) menar att man i företag ofta stannar 

vid nivå två när man väljer de sätt man ska motivera de anställda. Han menar att många 

företag förlitar sig på att piska och morot ska vara det som lyfter önskade beteenden och 

motverkar oönskade beteende, men i dagens komplexa och föränderliga samhälle och 

med den nya tidens arbetskraft så behöver man skapa kreativa arbetsplatser och ett 

verkligt engagemang och driv hos de anställda. Pink (2010) lyfter fram tre 

motiveringsfaktorer som han ser som särskilt betydelsefulla för att nå upp till den tredje 

nivån och genom det skapa verkligt driv och engagemang. 

• Autonomy –  Engagemang, kreativitet och innovation kan ökas genom att 

ledningsgrupp och chefer ger de anställda en viss nivå av självständighet och 

självstyre. 

• Mastery – Motivation och driv kan komma från den inre drivkraften hos 

människor, viljan att utvecklas, lära sig nya saker och bli bättre på det vi redan 

kan. 

• Purpose – Motivation och driv kan komma från uppfattningen av att det man gör 

har en högre mening, ett syfte, som är betydelsefullt för personen i sig eller för 

andra. Det skapar en känsla av stolthet, nöjdhet och betydelsefullhet vilket kan 

resultera i en större drivkraft än vad man kan uppnå med morot och piska.   

 

3.2 Ledningsgruppens arbete med företagskultur 

Schein (2010) menar att företagskultur många gånger är resultatet av det som är 

inbäddat i det som företagets grundare och ledare ålagt de anställda att göra och som 

sedan visat sig fungera. Från det perspektivet är företagskultur något som skapas, 

utvecklas och manipuleras av ledare. En företagskultur som över tid mognat och 

stabiliserats kan komma att verka begränsande för vilket sorts ledarskap som accepteras 

av gruppen och för att förhindra en dysfunktionell kultur kan man som ledare ibland 
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behöva påskynda den normala kulturförändringsprocess som kontinuerligt pågår i 

företaget (Schein, 2010). För att behålla, forma eller utveckla sin kultur menar Schein 

(2010) menar att det finns sex primära ”verktyg” som ledarna i företaget kan använda 

sig av för att undermedvetet påverka medarbetarna till att lära sig hur man förväntas 

känna, tänka och bete sig i förhållande till de medvetna eller omedvetna övertygelser de 

själva har.   

• Hur ledarna fördelar resurser 

• Vad ledarna regelbundet uppmärksammar, mäter och kontrollerar 

• Hur ledarna reagerar vid kritiska händelser och/eller företagskriser  

• Hur ledarna arbetar med förebildsskapande genom utformning av roller, lärande 

och vägledning 

• Hur ledare fördelar belöningar och status 

• Vilka kriterier ledare väljer att ha när de rekryterar, anställer, befordrar och 

avskedar 

 

Schein (2010) lyfter också fram sex andra faktorer, artefakter, som kan användas för att 

förstärka och artikulera den kultur som önskas på företaget. 

• Organisatorisk design och struktur 

• Organisatoriska system och procedurer 

• Ritualer och ceremonier 

• Den fysiska utformningen av utrymme, fasad och byggnad 

• Historier om viktiga händelser eller människor 

• Formell och uttalad företagsstrategi, målsättning och övertygande 

 

3.2.1 Skapa kontroll utan att kontrollera 

Att förstå företagskulturen i företaget är grundläggande för ett effektivt ledarskap (Gill, 

2011). En företagskultur arbetar som ett balansskapande organ mellan företagets 

värderingar och de värderingar som finns hos människorna inom företaget. 

Ledningsgruppens roll blir därför dels att försöka hitta en balans mellan stabilitet och 

turbulens, förändring och kontinuitet, dels att utveckla kulturen och forma den till att 

innebära faktorer som på något sätt ger värde åt företaget, och då också arbeta bort 

faktorer som inte bidrar till företagets utveckling och framgång (Mungiu-Pupăzan, 

2016). Forsell och Ivarsson Westerberg (2007) skriver att ledningsgruppen har 

möjlighet att skapa och styra företagets kultur genom att använda sig av andra vanliga 
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styrmedel så som uppsättning av regler, utbildningar och mål. De menar att 

ledningsgruppen på så sätt kan skapa symboler, förhållningssätt, sätt att prata och bete 

sig som blir norm för de som arbetar inom företaget. Alvesson och Sveningsson (2012) 

skriver i sin tur att man kan uppnå önskvärda beteenden och resultat genom att använda 

sig av övertalning och pedagogiska aktiviteter där de rätta förhållningssätten och 

värderingarna ser till att handlande och strävan mot måluppfyllelse får rätt riktning. 

 

Genom att få kontroll över kulturen på företaget skriver Mungiu-Pupăzan (2016) att 

ledningsgruppen kan kontrollera de anställda på både ett psykiskt och ett emotionellt 

plan. Kulturen påverkar allt ifrån kognitiva funktioner, etiska normer och värderingar, 

till emotionella nivåer som stolthet, lojalitet och känsla av tillhörighet. Mungiu-Pupăzan 

(2016) menar därför att ledningsgruppen med hjälp av kulturen kan skapa kontroll i 

annars oklara situationer, relationer och processer, och det möjliggör också ett sätt att 

styra och arbeta som är mer inriktat på mål och strategier istället för att vara 

direktkontrollerat. Enligt Philipson (2004) leder det också till att ledningsgruppen kan 

lämna över ett större ansvar till de anställda och ge dem mer frihet till att lösa sina 

arbetsuppgifter på det sätt de själva känner är lämpligast. Almhem (2014) skriver att 

grunden till ansvarstagande och delegation är information. Genom att ge alla samma 

information och en komplett beskrivning av helheten, och även öppna upp för dialog, 

samråd, ger man även alla medarbete samma möjlighet till att själva fundera ut åtgärder 

av problem och utveckling av nya innovationer vilket kan lyfta fram idéer som 

ledningsgruppen kanske inte själva tänkt på. Det tillsammans med förtroende, 

delegering och samråd bidrar till en mogen kultur där planering, ekonomiuppföljning 

och rapportering i stor utsträckning kan utföras av medarbetarna själva. Grupper i 

företaget kan då kommunicera med varandra utan att behöva ta frågan upp till chefer 

eller ledningsgrupp vilket gör att personerna i ledningsgruppen får mer tid till att umgås, 

kommunicera och vara tillgänglig för sina medarbetare. De får genom det även större 

möjlighet till att finnas där, uppmärksamma sina anställda, inspirera och ge den rätta 

feedbacken (Almhem, 2014). 

 

3.2.2 Värt att eftersträva  

Olofsson och Nilsson (2015) skriver att omvärldens ökade förändringstakt har resulterat 

i större krav på företagen när det gäller att förändra sitt arbetssätt. Företagen behöver 

arbeta mot ökad effektivitet, ökad flexibilitet, och de behöver få en större förmåga att se 
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och hantera risker och möjligheter. Det finns också en större konkurrens om kompetent 

arbetskraft, och för att locka till sig nya medarbetare och få medarbetarna att vilja 

stanna kvar krävs idag fler faktorer än enbart en bra lön. För att få medarbetarna att 

trivas och prestera väl behöver även arbetsgivarna skapa en god arbetsmiljö, 

meningsfulla arbetsuppgifter och ha en tydlig ledning (Olofsson & Nilsson. 2015).   

Ilyas och Abdullahs (2016) undersökning The Effect of Leadership, Organizational 

Culture, Emotional Intellegence, and Job Satisfaction on Performance, visar att det 

finns en direkt positiv effekt mellan företagskultur och trivsel på jobbet. 

Undersökningen visar att kultur på företag där de organiserar och styr på ett sätt som 

skapar ett harmoniskt samspel och samarbete, där de uppmuntrar problemlösning, 

värderar innovation, fördelar en viss nivå av självstyre och beslutsfattande till de 

anställda och uppmuntrar deltagande, kan förväntas nå högre trivsel på jobbet än företag 

som inte styr på detta sätt.  

 

Genom att leda genom gemensamma värden och en stark kultur menar Philipson (2004) 

att man skapar möjligheter till att få alla medarbetare att sträva mot samma mål. 

Författaren skriver att forskning har visat att de mest framgångsrika företagen är företag 

där de lyckats integrera de anställdas värderingar i företagets värderingar, affärsidé, 

visioner och mål. Det är företag där de låtit de anställda vara med och påverka dels 

företagets kultur, dels den riktning som det framtida arbetet ska ta. Genom att göra detta 

har de lyckats öka de anställdas benägenhet till att lita på ledningsgruppen och de 

förändringar som kan tänkas behöva göras för att öka effektivitet och lönsamhet. Vidare 

skriver Philipson (2004) att det är viktigt att inse att en lönsam företagskultur inte kan 

skapas av ledningen ensam och inte heller enbart av de som arbetar i företaget. För att 

skapa en stark, fungerande, lönsam och nyskapande företagskultur behövs det en 

kombination och ett aktivt samspel mellan både de anställdas medarbetarvärden och 

företagets värden (Philipson. 2004). Enligt Schein (2010) är det sen inte bara 

företagskulturen i sig självt som ensam kan visa sig vara positiv eller negativ för 

företaget, utan vad som påverkar är det samspel som finns mellan företagskulturen och 

den miljö den utspelar sig i. 

 

I ett företag som lyckas med att skapa en stark kultur som grundar sig på gemensamma 

värderingar, går arbetsgruppen från att vara formell till att bli informell.  Då går de 

anställda som tidigare haft det ekonomiska utbytet som främsta motivation i sitt arbete, 
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över till att se det sociala utbytet som viktigast. Det skapas ett en genomströmmande 

tillit mellan ledare och medarbetare samt en stark känsla av delaktighet och ett 

personligt ansvarstagande hos medarbetarna vilket gör att tjänster och gentjänster dem 

emellan görs utan minsta krav på något i retur (Watson, 2001). Alvesson och 

Sveningsson(2014a) skriver att en stor del av chefskapet går ut på att våga lita på sina 

medarbetare, och Gill (2011) skriver att medarbetare och ledare som litar på varandra 

ofta är mer optimistiska och gladare än vad misstroende människor är. Han menar att 

istället för att hot och konkurrens ser de möjligheter i saker och situationer, och de 

känner sig därför mer i kontroll av sitt öde och sin framtid, vilket skapar ett ökat 

engagemang, arbetsinsats och arbetsprestation. Watson (2001) skriver att tillit inom 

gruppen också gör att medarbetarna tillsammans vågar ta sig an mer komplexa och 

svårare arbetsuppgifter då de känner att de kan samarbeta på ett produktivt sätt. En 

ömsesidig tillit och trygghet som är sprungen ur gemensamma värderingar och tro på 

vad som är rätt och fel, menar Gill (2011), gör att ledaren kan lita på att medarbetaren 

tar de beslut som hen i situationen upplever är det bästa för organisationens. Det gör 

även att utdelning av egenmakt kan göras, vilket enligt Alvesson och Sveningsson 

(2014a) är oerhört viktigt att för effektiviseringen av organisationer men också för 

lärandet och utvecklingen. 

 

3.2.3 Värderingar  

Ett värdedrivet företag måste ha ett ledarskap som bygger på de värden och de 

tankegångar som ingår i företagets värdegrund. Det är därför viktigt att företagets ledare 

använder sig av styrverktyg som stödjer detta (Philipson, 2014). För att kunna bli en 

effektiv ledare behöver man ta fram gemensamma värderingar som stödjer och lyfter 

fram företagets syfte, vision och strategi, och med dessa värderingar som grund kan en 

positiv och lönsam kultur formas. Ett etiskt beteende måste finnas väl ingrott i 

ledningsgruppen för att de ska kunna vara goda förebilder för de anställda och också för 

samhället i stort. Ledningsgruppen har nämligen en stor roll som förebilder och finns 

det inte en inarbetad vana av ett etiskt beteende skapas stora svårigheter att skapa en för 

företaget gemensam värdegrund. Det har visat sig att ledare som använder sig av, och 

lyckas med, transformationsledarskap många gånger har ett starkt moraliskt beteende i 

grunden, som visar sig både när det gäller hur de möter andra människor i företaget och 

agerar efter medarbetarnas bästa, men också i hur de värderar, visar empati, omtanke 

och respekt för andra. De personliga värderingarna överlappar då ofta med 
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företagsvärderingarna, men medan de personliga värderingarna kommer från hjärtat, 

kommer företagets värderingar från hjärnan (Gill, 2011). 

 

Ett värdebaserat ledarskap, skriver Philipson (2004), bygger på föreställningen av att 

man inte kan ändra på andra människor. Med det menar han att man genom hot och 

belöning kan ändra andras beteenden, men man kan inte ändra på någon annans inre 

tankar och uppfattningar av vad som är rätt och fel. Det är något som varje individ själv 

aktivt måste vilja förändra, det vill säga, de måste vilja ändra sina värderingar eller det 

sätt de handlar på. Philipson (2004) menar att ett värdebaserat ledarskap genom det 

mycket handlar om att dels presentera den värdegrund som styr verksamheten, dels 

hjälpa medarbetarna till att komma till klarhet över vad deras personliga värderingar och 

tankar om saker och ting är. Gill (2011) skriver att det därför är viktigt att vara tydlig i 

sina värderingar och öppet visa fram dem, då det kan motivera andra dels till att följa 

dem, dels till att själva ta sig an värderingarna som sina. Dock menar Gill (201) att fasta 

och tydliga värderingar ibland inte bara verkar i positiv riktning för företaget och 

personerna i det. Han skriver att det finns forskning som visat att en allt för stark och 

strikt företagskultur kan motarbeta innovation och utveckling, genom sättet 

företagskulturen är formad till att ta emot och hantera avvikande åsikter och konflikter. 

För att förhindra detta, menar Gill (2011), är det viktigt att företagskulturen formas till 

att innebära en öppenhet för det som är annorlunda, nytt och utvecklande. Han skriver 

vidare att det även finns en risk att fasta och starka värderingar skapar en känsla av 

utanförskap för de anställda som inte kan identifiera sig i de gemensamma 

värderingarna. Värderingarna kan också verka begränsande för företaget dels strategiskt 

och operationellt, dels för de anställdas beteende och möjlighet till handlande. Philipson 

(2004) menar dock att för att skapa en gemensam kultur byggd på gemensamma värden 

krävs att alla verkligen har möjlighet att identifiera sig i företagets värdegrund, och 

kärnfrågan blir då hur man lyckas med att få företagets värderingar att sammanfalla med 

medarbetarnas värderingar. Hur man lyckas skapa en gemensam värderingskultur utan 

att kränka medarbetarnas integritet och rätt till egna tankar, åsikter och värderingar. 

 

Philipson (2004) menar att det finns en balansgång när det gäller detta. Han skriver att 

för att lyckas med ett värdebaserat ledarskap förutsätts tolerans för andras integritet, 

men det krävs också att man arbetar för att försöka påverka andras värderingar och 

synsätt för att det ska leda till att man kan enas om gemensamma och grundläggande 

värderingar. Det betyder inte att ledning, chefer och medarbetare ska eller måste ha 
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identiska värderingar, utan det menas att de ska kunna enas och finna en samstämmighet 

om företaget grundläggande värderingar. Vidare skriver Philipson (2004) att detta är en 

dialog som måste pågå kontinuerligt i företaget. Företagskulturen måste ses som 

resultatet av en ständig process där alla personer i företaget deltar. 

 

Ibland uppstår situationer och förändringar i omvärlden som gör att det krävs att de 

kärnvärden som blivit grundläggande antaganden i företaget och bland de anställda 

måste förändras. Dessa värderingar och grundläggande antaganden är många gånger 

svåra att debattera och gå emot, och genom det också att förändra, då andra sätt att 

hantera eller se på frågan för de inblandade känns otänkbara och obegripliga. För att 

genomföra en sådan förändring krävs därför att ledarna tillsammans med de anställda 

får möjligheter att på nytt undersöka, diskutera och analysera sättet att hantera frågan. 

En sådan förändringsprocess kan leda till oro, ängslan och en känsla av ostabilitet hos 

de anställda, vilket gör att det krävs en kunskap hos ledarna om hur man ska hantera 

situationen (Schein, 2010).  

 

3.2.4 Att våga förändra 

Schien (2010) menar att kultur i grunden kommer från tre olika källor. 

• Övertygelser, värderingar och antaganden framtagna av företagets grundare 

• Erfarenheter företagets medlemmar tagit lärdom av allt efter som företaget 

utvecklats 

• Nya övertygelser, värderingar och antaganden som kommit in i företaget genom 

nya anställda och nya ledare. 

 

För att skapa och behålla kontrollen över kulturen menar Mungiu-Pupăzan (2016) att 

det är viktigt att ledningsgruppen kontinuerligt lyfter fram och analyserar de värderingar 

som finns på företaget. Ledningsgruppen är en stor del av företaget både formellt och 

informellt, och det är därför viktigt att ledningsgruppen också ser över sina egna 

personliga värderingar och deras tro på vad som är rätt och fel för att kunna verka som 

en positiv förebild för de anställda. Gill (2011) menar att kärnvärden som stödjer 

företagets vision, syfte och strategi behöver skapas och ledningsgruppen behöver också 

låta dessa integreras i varje policy, procedur och process som gäller de anställda, så som 

rekryteringar, utbildningar, utvecklingsprogram, utvärderingar och belöningssystem. 

Enligt Philipson (2004) måste ledningen också arbeta fram en rangordning av de värden 
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som ska styra företaget, annars finns risken att de bara ses som vackra fraser. En tydlig 

prioriteringsordning av som visar vilka värderingar som är viktigare än andra, ger 

mening och guidning till medarbetare och chefer och visar medarbetarna vad som är ett 

eftersträvansvärt beteende (Philipson, 2004). Mungiu-Pupăzan (2016) menar att 

medlemmarna i ledningsgruppen behöver spendera tid på att kommunicera och arbeta 

med sina anställda för att verkligen kunna visa sig som förebilder och projektera ut de 

värderingar som företaget står för. Alvesson och Sveningsson (2014a) skriver att det 

också gäller att leva som man lär och vara autentisk i sina värderingar, för bara genom 

att själv verka som en förebild kan förtroende, tillit och verkligt engagemang skapas. 

 

3.2.5 Artefakter 

Artefakter bidrar till att förstärka den kultur som företaget vill framhålla och kan 

definieras till vad du kan se, känna eller höra när du möter en ny grupp i ett företag. De 

kan innebära allt ifrån människornas språk, historier som sägs om företaget, 

observerbara beteende, ritualer och ceremonier, till fysiska föremål som tekniska 

produkter, värdeordstavlor, kontorets utformad och stil. Det kan också var det klimat 

som finns i gruppen och sättet som företagskulturen blir synlig (Schein, 2010). 

Artefakterna innefattar många gånger en symbolik vilket förmedlar innebörder och 

föreställningar (Alvesson & Sveningsson, 2012), och även om föremålen eller 

beteendena kan vara lätta att se och uppfatta kan symboliken och innebörden av dem 

vara svåra att tyda (Schein, 2010). Personer som kommer in som nya i gruppen, som har 

andra erfarenheter och förståelser, kan därför tolka artefakterna på ett felaktigt sätt, ett 

sätt som kan ses som negativt för företaget. För att undvika sådana misstolkningar 

menar Schein (2010) att ledningen kontinuerligt bör prata och vara tydlig om vilka 

värderingar, normer och regler som företaget har, både med gamla och nya medarbetare.    

 

3.2.6 Rekrytera till kulturen 

Alani och Timander (2013) skriver att många gånger är det först när företagen står i kris 

som de verkligen inser hur viktig kulturen är. Om man då redan från start ser till att ha 

medarbetare och ledare som delar värderingar och vision så har man förutsättningar att 

klara blåsten när stormen kommer. Alvesson (2015) skriver att nyanställningar utgör en 

risk för försämring av gemenskapen och de personliga relationerna mellan 

medarbetarna, och om man då förgår med en selektiv rekrytering efter vissa värderingar 

och ideal kan dessa risker sänkas rejält. Genom att redan vid annonseringen av tjänsten 
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lyfta fram och vara tydliga med sina värderingar ökar man chansen att locka till sig 

individer som delar dessa värderingar och som genom det har lättare för att passa in i 

den kultur som företaget har eller som ledningsgruppen vill skapa (Alani & Timander, 

2013; Gill, 2011). Vid anställningsintervjuerna kan man sedan ytterlige betona sina 

värderingar och ställa frågor som kopplade till dessa (Alani & Timander, 2013).  

 

3.2.7 Företagskulturens koppling till affärsidé och strategi 

Genom att arbeta med sina värderingar och sin kultur, kan man även skapa de 

förutsättningar som behövs för att lyckas med sina strategier och mål. Många företag 

väljer att lägga fokus på att få fram nya strategier i tider då de står inför en kris eller 

förändring, men många gånger missar ledningen att utreda hur strategin ska kunna landa 

i organisationen. En kultur som ledningen förlorat kontrollen av har större kraft än vad 

strategin har och kan starkt påverka resultatet av strategin. Har ledningsgruppen istället 

kontroll över kulturen och sett till att den grundar sig på gemensamma värderingar, så 

vet ledningen vilka strategier som kan fungera och leda dem mot visionen. Då förstår 

också medarbetarna varför ledningsgruppen tagit de beslut de gjort, vilket kan leda till 

att de tar större ansvar och genomför det som ska göras (Alanis & Timander, 2013). 

 

Alvesson (2015) skriver att affärsidé vanligtvis är ett begrepp som används av 

ledningen för att beskriva och analysera basen för verksamheten, men begreppet kan 

även ses ur en kulturell synvinkel. Affärsidén kombinerar ett antal faktorer inom och 

utom företaget och representerar genom det en harmoni mellan marknaden, produkten 

och företaget. Många gånger kan affärsidén användas som en symbol, ett socialt kit, och 

kan då ses som ett sätt att skapa positiva attityder till företaget både inom och utom 

företaget. Den bidrar till en identitet och en stolthet, och den håller på så sätt ihop 

företaget. För att affärsidéen ska bidra till att stärka företagsidentiteten och kulturen 

menar Alveson (2015) att det därför kan vara bra för ledningsgruppen att se över så att 

affärsidéen stämmer överens med hur den faktiska verksamheten ser ut. Om det finns 

differenser däremellan kan det skapas missförstånd och misstycke vilket istället kan 

påverka kulturen i negativ bemärkelse.  

 

Alvesson (2015) skriver att genom att använda sig av ett kulturellt synsätt när man ser 

på de strategier som tas fram, betonar man verkligheten som en social konstruktion och 

avvisar objektiva idéer om företagets yttre omgivning. Han menar därför att det är 

viktigt att man vid förverkligandet av en strategi tar hänsyn till hur kulturen och dess 
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medlemmar ger mening och innehåll åt olika aspekter i omgivningen. En strategisk 

förändring innebär också en kulturell förändring och varje förändring bör därför föregå 

en analys av företagets värderingar, idéer och föreställningar för att försäkra sig att 

dessa sammanstämmer med den nya strategi som planeras att sättas in.  

 

3.3 Generation Y 

 

Srivastava och Banejee (2016) skriver sin rapport Understanding Gen Y – The 

Motivations, Values and Beliefs att arbetskraften idag består av fyra stora generationer, 

Traditionalisterna (-1946), Babyboomarna (1946 - 1964), Generation X (1964 - 1979) 

och Generation Y (1980 - 2000). Eftersom varje generation har formats av historiska 

händelser från sin egen tid och uppväxt så har också varje generation har sin egna 

samling av värderingar, arbetsetik, uppfattning om makt, lojalitet, förväntningar och 

arbetskultur. Bencsik et al. (2016) lägger där även till stora skillnader när det kommer 

till flexibilitet och teknisk kunskap. Srivastava och Banerjee (2016) menar därför att 

ledningsgruppens arbete blir att försöka skapa en harmoni på arbetsplatsen genom att 

hitta en balans mellan de anställda. Genom att Traditionalisterna och många av 

Babyboomarna går i pension inom de närmsta åren, menar Srivastava och Banerjee 

(2016) att ett stort antal Generation Y:are kommer anlända på arbetsplatserna för att 

ersätta dessa. Det gör att det blir viktigt för företag att hitta vad som motiverar och 

engagerar Generation Y. Enligt Carpenter och de Charon (2014) kan de företag som 

misslyckas med att anpassa sin företagskultur efter den nya yngre generationen, riskera 

att stöta på svårigheter med att hålla kvar den yngre generationens anställda i företaget. 

De riskerar även att kunskapsöverföringen mellan de anställda stannar av vilket kan leda 

till minskade konkurrensfördelar. De företag som har möjlighet att erbjuda ett flexibelt 

schema, kontinuerlig utbildning, teamorienterad miljö, mentorskap och ledarskap som 

stämmer överens med Generation Y:s arbetssätt, motiveringsfaktorer, värderingar och 

prioriteringar, är de som kommer att lyckas dels med att locka till sig kompetent 

personal, dels med att få dem att stanna kvar (Carpenter & de Charon. 2014).  

 

Carpenter och de Charon (2014) skriver att den stora generationsfördelningen i företag 

idag, även har lett till ökade konflikter på arbetsplatserna, och konflikterna har dessutom 

påverkat motivationen hos de anställda och ökat risken för att främst yngre medarbetare, 

som inte är lika känslomässigt bunden till företaget, väljer att sluta. Det gäller därför för 

ledningsgruppen att dels inse att kulturen består av olika subkulturer där varje 
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generation är unik och har unika värderingar och sätt att vilja arbeta på, dels lyckas ta 

fram ett sätt där de kan dra nytta av alla de generationer som finns på företaget. 

Carpenter och de Charon (2014) menar att de ledningsgrupper som lyckas med att skapa 

en gemensam grund att stå på för alla anställda i alla generationer, är de som har större 

möjlighet att nå framgång. 

 

3.3.1 Generation Y:s egenskaper, karaktärsdrag och beteenden 

Den största skillnaden mellan Generation Y och de tidigare generationerna, menar 

Carpenter och de Charon (2014), kan vara sättet de ser på och använder sig av teknik, 

datorer och internet. Generationen har vuxit upp med datorer, mobiler och snabb 

utveckling vilket lett till att de ser det som en självklar del av deras vardag. De har även 

lett till att de är högt kvalificerad i digital kunskap och har därför lätt för att ta till sig 

och lära sig nya IT-verktyg. Deras umgängeskrets och sociala liv är till stor del kopplat 

till internet och sociala medier (Bencsik et al. 2016). De oändliga möjligheterna som 

deras uppväxt gett dem har gjort att de förväntar sig flexibilitet och möjligheten att leva 

sitt liv som själva vill (Carpenter & de Charon. 2014). I Winter och Jacksons (2016) 

studie av Generation Y beskrev chefer och ledare generationen som hårt arbetande och 

entusiastiska så länge de känner att de kan bidra till resultatet eller slutsatsen. 

Deltagarna i studien lyfte även fram en del negativa karaktärsdrag så som orealistiska 

förväntningar och otålighet när det gäller beslut som behöver tas högre upp i företaget.  

 

I nedanstående tabell (Tabell 2), sammanfattar Phil (2011) många av de typiska 

karaktärsdrag och beteenden som forskar menar kan ses hos Generation Y.  

 

Tabell 2: Karaktärsdrag och egenskaper hos Generation Y (Phil, 2011. s 42) 

 

Karaktärsdrag och egenskaper hos Gen Y

lllojala mot företaget men kan 
bli lojala om social band skapas

Odlar sitt vaumärke

Nätverkande

Arbetet är ett intresse

Bortskämda

Pengafokuserade

Ifrågasättnade

Väljer fritt

Jagfokuserade

Trygghet i kompetens

"Makt är att dela med sig"

Använder sig av  informell 
kommunikation

Orädda/Tar för sig

Feedbacktörstande

Ambitiösa

Multitalanger

Tekniskt kunniga

Otåliga

Kräsna
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3.3.2 Generation Y:s värderingar 

Carpenter och de Charon (2014) och Stewart et al. (2016) hänvisar till Generation Y 

som ”Trophy Kids”. Med det menar dem att Generation Y har växt upp i ett belönings-

system där de till exempel fått belöningar bara för att varit med och deltagit i 

situationer, oavsett vad resultatet varit. Detta har enligt Stewart et al. (2016) gjort att 

Generation Y har större vilja och förväntning om av att bli belönad eller 

uppmärksammad för det arbete de gör, än vad de tidigare generationerna har. Myers och 

Sadaghiani (refererad i Winter & Jackson, 2016) menar att det även gjort att de värderar 

mer frekvent, mer positiv och mer bekräftande kommunikation med sina chefer än vad 

de äldre generationerna gör.  

 

3.3.2.1 Arbetsvärderingsschema för Generation Y 

Winter och Jackson (2016) definierar arbetsvärderingar som övertygelser och 

värderingar kopplade till arbetet eller arbetsmiljön och som guidar individerna när det 

gäller att utvärdera vad som är rätt eller fel sätt att vara eller handla. Winter och Jackson 

(2016) kom i sin undersökning fram till att Generation Y har arbetsvärderingar som kan 

grupperas i tre interrelaterade kategorier vilka var värderingar gällande kortsiktig 

utveckling, långsiktig utveckling och effektivitetsutfall (Figur 3). Till den kortsiktiga 

utvecklingen framkom värderingsfaktorer som relaterade till de deltagande 

representanterna för Generation Y:s personliga utveckling och nuvarande arbetsplats, 

medan det till den långsiktiga utvecklingen lyftes faktorer som relaterade till långtids-

mål och karriärutveckling. Effektivitetsutfall relaterade dessa till vad Generation Y 

värderar och behöver i sitt dagliga arbete på arbetsplatsen och från sina chefer. 

 

Figur 3: Arbetsvärderingsschema för Generation Y (Winter & Jackson, 2016) 

Effektivitetsutfall

Direkt kommunikation

Mindre byåkrati

Mentorskap från chefer

Kortsiktig utveckling

Anställningsbarhet

Utveckling och utbildning

Långsiktig utveckling

Framgång på arbetet

Balans i arbetslivet
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I förhållande till den kortsiktiga utvecklingen så skriver Winter och Jackson (2016) att 

de representanter från Generation Y som deltog i undersökningen visade upp ett stort 

självförtroende i dem själva och den anställningsbarhet de genom deras kunskaper 

ansåg sig ha. De värderade då den utveckling och utbildning de fick genom sina 

arbetsgivare, vilket de ansåg gav dem ytterligare kunskaper och gjorde dem än mer 

eftertraktade på marknaden. För den långsiktiga utvecklingen skriver Winter och 

Jackson (2016) att representanterna från Generation Y värderade att göra något bra för 

någon annan eller för samhället i stort. De hade även en realistisk syn på balans i 

arbetslivet när det gällde att följa den cykel av upp och nedgångar som många gånger 

finns på företag. Generation Y satte stort värde till effektivitet och kunna ta egna beslut 

istället för att varje fråga skulle gå genom flera nivåer av chefer innan något kunde 

göras. De värderade även mentorskap från chefer som hjälpte dem att utvecklas själva, 

och dessutom gav dem möjlighet till att vara med att utveckla företaget i stort. 

 

3.3.2.2 Grundläggande arbetsvärderingar för Generation Y 

I Cloates (2017) kvalitativa undersökning gällande Generationen Y syn på meningen 

med arbete var de sex faktorer som värdesattes mer än andra. Det var värderingar som 

de sex representanterna från Generation Y såg som särskilt viktiga för att ett företag 

skulle fungera bra och för att de som anställda skulle kunna trivas och må bra. 

• Att inte känna sig som företagets utbytbara egendom 

• Att chefer och ledningsgrupp behandlar människor på ett bra sätt 

• Att bli behandlad med respekt 

• Att bli litad på och tilldelad egenmakt 

• Att arbeta för ett företag som utvecklades 

• Att bli belönad för hårt arbete 

Undersökningen visade också att deltagarna värderade ett meningsfullt arbete som gav 

mer än bara en lön. De framhölls som viktigt att kunna hjälpa människor och en önskan 

om att kunna göra människors liv bättre (Cloates, 2017). 

 

3.3.2.3 Värderingsmodell för Generation Y 

Srivastavas och Banerjees (2016) undersökning är gjord med deltagare från Indien, och 

resultatet skulle därför kunna skilja sig något mot vad en likadan undersökning med 

deltagare från Sverige eller ett annat land i västvärlden visat. Srivastavas och Banerjees 
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(2016) menar dock att generationens utbreda globalisering ökar möjligheten till 

generalisering av deras resultat. Undersökningen visade att det finns två huvudsakliga 

kategorier när det gäller Generation Y:s värderingar och föreställningar, vilka var 

personliga värderingar och arbetsvärderingar (Figur 4).  

 

Figur 4: Värderingar och föreställningar hos Generation Y (egen sammanställd figur) 

Srivastavas och Banerjees (2016) menar att undersökningen visade att Generation Y har 

en stark arbetsetik, en tro på teamet och en vilja att göra skillnad. Enligt forskarna pekar 

värderingarna hos Generation Y på en önskan om gemenskap och sammanhållning, 

jämlikhet och rättvisa, och det tyder också på en positiv syn på livet.  

 

3.3.3 Motiveringsfaktorer hos Generation Y 

Srivastava och Banerjee (2016) menar att motivation är något som skapas ur fyra 

känslomässiga behov som kommer från vårt evolutionära arv; behoven att förvärva, 

skapa relationer, förstå och försvara. Motivationen kan ses som en inre och yttre kraft 

som utgör en drivkraft som guidar personen mot ett visst mål. Srivastava och Banerjee 

(2016) skriver också att forskning visat att motivation har ett positivt inflytande på 

faktorer som förpliktelse, engagemang, arbetsprestation och trivsel hos de anställda. 

Srivastava och Banerjee (2016) studie resulterade en motivationsmodell som de menar 

Värderingar och 
föreställningar hos     

Gen Y

Personliga 
värderingar och 
företställningar

Möta varje dag som en ny dag, ny 
utmaning och ny möjlighet

Vara positiv

Kämpar man hårt blir man belönad

Högt självförtroende, tror på sin 
egen duglighet

Inte medvetet skapa konflikter

Familjevärderingar

Respekt för religion

Omtanke och respekt för äldre

Arbetsrelaterade 
värderingar och 
företsällningar

Kreativitet

Männskliga värderingar

Frihet

Ingen begränsning på kunskap

Likabehandling

Man kan lyckas med allt bara man har 
viljestyrka, beslutsamhet och arbetar hårt

Arbetar i team

Hjälper andra genom att själva inspirera

Ansvar

Lojalitet

Bry sig inte om negativa krafter på 
arbetsplatsen
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kan appliceras på Generation Y. Den består av tre delar där den första (Figur 5) 

förklarar sambandet av de tre motivationskategorierna, den andra delen (Tabell 3) vilka 

motivationsfaktorer som finns representerade inom respektive kategori och den tredje 

delen (Tabell 4) förklarar hur kategoriernas överlappning påverkar Generation Y. 

Tabell 3: Motiveringsfaktorer hos Generation Y 

(Srivastava & Banerjee, 2016) 

 

 
 

 

 

 

Figur 5: Motiveringsmodell gällande 

Generation Y (Srivastava & Banerjee, 

2016) 

 

  

 

 

 

 

Tabell 4: Förklaring av motivationsmodellens överlappade områden (Srivastava & Banerjee, 2016) 

 

 
3.3.4 Leda generation Y 

Stewart et al. (2017) skriver att de i sin undersökning om hur Generation Y skiljer sig 

från övriga generationer kommit fram till att Generation Y ser på relationen mellan 

organisatoriskt åtagande och företagskultur på ett annat sätt. Generation Y värderade en 

teambaserad arbetskultur där de känner att de är med i ett sammanhang, med en närhet, 

A+B+C

•Genom att använda 
sig av faktorer från 
alla tre kategorier 
stimuleras och 
motiveras Gen Y mot 
önskvärt mål genom 
alla aspekter i livet. 

A+B

•Sammanslagningen 
mellan individuella 
föreställningar, 
värderingar, 
beteenden och 
framtidsutsikter med 
olika aspekter av 
arbetsmiljöns 
påverkar Gen Y 
genom processer och 
handlingar som 
förklarar den 
motivation som sker 
på arbetsplatsen. 

A+C

• Interaktion mellan 
individuella 
föreställningar, 
värderingar, 
beteenden, 
framtidsutsikter och 
element från 
sociokulturella 
miljön förklarar 
motivation till den 
sociala delen i 
individens liv. 

B+C

•Element från 
arbetsmiljön samt 
sociokulturella 
aspekter har 
inflytande på hur 
individen väljer att 
balansera arbetsliv 
vilket också bidrar 
till motivation   
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Arbets-
relaterad 

miljö

Motiveringsfaktorer hos Gen Y

C: Sociokulturell 
miljö

Kulturell miljö

Uppväxt

Förebilder

Uppmärksamhet från 
andra

Umgänge med 
likasinade

Den typ av 
människor man 
omger sig med

B: Arbetsrelaterad 
miljö

Företagskultur

Självständighet

Innovation

Arbetets natur

Balans i arbetslivet
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Resultatorientering
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Föreställningar

Värderingar

Framtidsutsikter

Positivt beteende
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mycket feedback och en tät kontakt med sina chefer. Undersökningen visade att 

Generation Y har svårt att knyta an till många av företagskulturer som finns idag, vilket 

gör att de inte får samma koppling och då inte får samma känsla av engagemang och 

åtagande till företagen. I och med att arbetskraften mer och mer kommer till större del 

bestå av Generation Y menar forskarna att det är viktigt att man inser att man kan 

behöva arbeta med sin kultur och förändra sitt sätt att leda, motivera och behålla sina 

anställa (Stewart et al. 2017). Forskning har även visat att Generation Y har andra behov 

och värderingar än tidigare generationer (Finn & Donovan. 2013) och Stewart et al. 

(2017) menar att genom att förändra företagskulturen på arbetsplatserna kan det skapas 

miljöer där Generation Y trivs och frodas, och genom det kan man få dem att bli 

engagerad och vilja stanna kvar. Det behövs skapas företagskulturer som framhåller 

feedback, uppmärksamhet och belöningssystem och de behöver grunda sig både på de 

anställdas personliga värderingar och på företagets värderingar. Enligt Steward et al. 

(2017) värderar Generation Y en bra och positiv företagskultur högt när det gäller att 

trivas och vara nöjd på jobbet, men för att vilja stanna kvar kräver de också en möjlighet 

till att utvecklas och växa. Winter och Jackson (2016) menar att det är viktigt för de som 

leder Generation Y att uppmärksamma hur arbetsprocesserna uppfattas av den yngre 

generationen då det är just dessa uppfattningar, och inte nödvändigtvis fakta, som avgör 

vad som är rätt och vad som fungerar i företaget. Stewart et al. (2017) menar att man 

också behöver se över vilka beteenden som värdesätts, samtala med de anställda och 

förändra kulturen på arbetsplatsen, för att kunna skapa en miljö där Generation Y kan 

växa och vill stanna kvar. Förändringar som är inriktade på motivationsfaktorer och 

kvarhållande av Generation Y kommer även påverka övriga anställda på ett positivt sätt. 

Genom att se över vilka beteenden som värdesätts och öka kommuniceringen med de 

anställda har ledningen en möjlighet att inte bara visa Generation Y på viket sätt de har 

möjlighet att bidra till företaget och hur deras arbete passar in i helheten på företaget, 

utan även de andra medarbetarna. Det kommer i sin tur även öka Generation Y:s 

möjligheter till att bli en del av teamet, deras vilja till att vara delaktiga och deras 

engagemang (Stewart et al., 2017). Alvesson (2015) skriver att intresset för 

företagskultur, organisationsidentitet och värdegrund har visat sig större i yngre, mer 

innovativa och kunskapsintensiva företag än i många mer mogna rationaliserings-

inriktade företag. Han menar också ett starkt intresse för företagskultur också brukar 

finnas hos personer med intressen för att identifiera, utveckla, dela och använda 

kunskap.   
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Carpenter och de Charon (2014) har arbetat fram en modell som fördelar ansvaret för de 

faktorer som har möjlighet påverka möjligheten till att attrahera, motivera och behålla 

Generation Y (Tabell 5). 

 

Tabell 5: Nyckelansvariga och fördelning av de faktorer som påverkar möjligheterna för att attrahera, 

motivera och behålla Generation Y (egen tabell efter Carpenter och de Charons (2014) modell) 

 

 

3.4 Generation Y VS Babyboom 

 

Det har visat sig att Generation Y och Babyboom-generationen skiljer sig på många sätt 

när det gäller hur de tänker och värderar. Enligt Kinding (2005) växte Babyboom-

generationen upp med en önskan om att kunna skapa trygghet för sig och sin familj, och 

de lärde sig därför att vara sparsamma, lyda auktoriteter och se långsiktigt. De växte upp 

under en tid där tekniken började ta fart och utvecklade därför en stor tro på framtiden 

och förväntningarna på framtidens teknik var stora. Babyboom-generationens män är 

överrepresenterade i styrelser och ledningsgrupper, och normer och företagskulturer 

speglas därför många gånger av de värderingar och ideal som generationen har; spara, 

arbeta och skapa en trygg framtid (Kinding, 2005). Blazeviciene och Jakusovaites 

(2007) studie av sjukvårdspersonal från Babyboom-generationen i Litauen visade att de 

målvärderingar som värderades högst var familjens säkerhet, lugn och ro, en känsla av 

att man har presterat något. Mindre viktiga var sann vänskap, jämlikhet och ett bekvämt 

och fritt liv. När det gällde de eftersträvansvärda karaktäristika var sen ärlighet, 

skicklighet och ansvar viktiga medan munterhet var det som var minst viktig för 

Babyboom-generationen.  

I nedanstående tabell (Tabell 6) presenteras resultatet från två undersökningar gjorda av 

Bencsik och Machova samt Tóth-Bordásné och Bencsik (refererade i Bencsik et al. 

2016) och visar på skillnader mellan de båda generationernas sätt att tänka och vara.  

Ledningsgruppen

• Gemensam kultur

• Spänning mellan 
generationerna

•Personligt 
engagemang

• Ledarskaps-
utbildning inriktad 
på multigenerations-
företag

• Ny företagskunskap

Chefer

•Hitta Talanger

• Introducera 
nyanställda

• Möjliggöra 
karriärvägar

HR

• Rekrytera

• Samarbeta med 
skolor

• Förundersöka

• Ta fram 
anställnings-
förmåner som kan få  
Gen Y att stanna 
kvar

Generation Y

• Vidareföra kunskap

• Teknisk kunskap

• Innovation

• Personlig framgång
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Tabell 6: Skillnader mellan Gen Y och Babyboom (Bencsik & Machova; Tóth-Bordásné & Bencsik 

refererade i Bencsik et al. 2016). 

 

3.5 Teorisammanfattning 

 

 
Figur 6: Teorisammanfattning och analysmodell 
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betydelse

•Företagskultur

•Värderingar: 
Företagsvärderingar, 
medarbetarvärderingar

•Beteenden: Styra beteenden
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(2010) tre nivårer 
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kontrollera

•Värt att eftersträva

•Värderingar
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•Artefakter

•Kultur och affärsidé

•Företagskulturens koppling 
till strategi och affärs idé

•Rekrytera till kulturen

Generationer
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Digital uppväxt, Karaktärsdrag 
och egenskaper hos Gen Y          
(Pihl, 2011)

•Värderingar hos Gen Y:                 
-Arbetsvärderingar              
(Winter & Jackson, 2016; Cloates, 
2017),                                             
-Värderingsmodell           
(Srivastavas & Banerjees, 2016)  

•Motiveringsfaktorer hos Gen Y:    
-Motivationsmodell            
(Srivastava & Banerjee, 2016) 

•Leda Gen Y : Trivas och stanna 
kvar

•Gen Y VS Babyboom:            
Skillnader -Tabell 3:3                            
(Bencsik & Machova; Tóth-
Bordásné & Bencsik refererade i 
Bencsik et al., 2016) 

 Generation Y BabyBoom 

Synsätt Egoistiskt och kortsiktigt Gemensamt och enat tänkande 

Relationer I grunden virtuellt nätverkande Först och främst personliga möten 

Mål Rivalitet för chefspositioner Stabil försörjning 

Självrealiserande Omedelbart Medvetet karriärsbyggande 

IT 
En del av vardagen 

Ofullständigt och bygger på 

självinlärning 

Värderingar Flexibilitet, mobilitet, bred men ytlig 

kunskap, framgångsorienterad, 

kreativitet, prioriterar frihet till 

information 

Tålmodig, mjuka kunskaper, 

respekterar traditioner, EQ, hårt 

arbete 

Motivation Individuell rörelsefrihet, möjlighet 

till att ta egna beslut, tävlingar, 

självförverkligande 

Möjlighet till befordran, nya vägar, 

fast arbetsplats 

Teamwork Tror på framgång genom gemensam 

kraft 
Obekant 

Kunskapsöverföring Endast då det finns egenintresse 

eller om det är framtvingat 
Villigt och frivilligt 

Utformning av feedback och 

utvärdering 
Framtidsorienterad, direkt feedback, 

diskussioner, talent management 

Faktabaserad, korrekt, baserad på 

det förflutna 

Andra möjliga karaktäristika Vill vara självständig, ingen respekt 

för traditioner, söker nya former av 

kunskap, omvänd socialisering, 

arrogant, arbetar gärna hemifrån och 

deltid, undervärderar mjuka 

kunskaper och EQ 

Respekt för hierarki, överdriven 

anspråkslöshet eller arrogant 

oflexibilitet, passivitet, cynism, 

besvikelse 
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Litteraturgenomgången har bestått av tre avsnitt som förväntas bistå vid studiens analys 

samt till att förstå studien och dess inriktning. Avsnitten och dess relation till varandra 

sammanfattas genom ovanstående figur (Figur 6) vilken också fungerar som 

analysmodell i studiens analys- och diskussionsavsnitt. Litteraturgenomgångens första 

avsnitt har som syfte att skapa förståelse för begreppet företagskultur, och utifrån den 

litteratur studien bygger på har tre faktorer visat sig återkomma vid flertalet 

definieringar av begreppet företagskultur; värderingar, beteenden och 

motiveringsfaktorer. Under analysen som förväntas visa på den syn som de deltagande 

vd:arna har på företagskultur utgör därför dessa faktorer den teoretiska referensram som 

prövas mot den insamlade empirin. 

 

Synen på företagskultur kan förväntas påverka det sätt man som vd väljer att arbeta med 

kultur, och i kapitlets andra avsnitt presenteras därför vidare hur litteratur och teori ser 

på ledningsgruppens roll i arbetet med företagskultur. Avsnittet avser leda till en ökad 

förståelse för den möjlighet som ledningsgrupper har när det kommer till att påverka 

kulturen genom sitt dagliga arbete, och de verktyg som presenteras i avsnittet utgör den 

teoretiska referensram som prövas mot den insamlade empirin och som förväntas påvisa 

hur väl de deltagande vd:arna använder sig av den möjlighet som finns att dels påverka 

och forma kulturen, dels använda sig av kulturen på ett sätt får den att utgöra en 

konkurrensfördel för företaget.  

 

För att sedan kunna påtala hur rustade de deltagande vd:arna och deras företag är när det 

kommer till företagskultur i förhållande till Generation Y:s antågande, behöver sättet de 

ser på och arbetar med företagskultur analyseras utifrån Generation Y:s värderingar, 

beteenden och motiveringsfaktorer samt det sätt som tidigare forskning visat att 

Generation Y bör ledas på. Detta är vad presenteras i det sista avsnittet. 
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4 Empiri och Analys 
 

I detta kapitel presenteras och analyseras undersökningens empiriska material. Kapitlet 

inleds med de två jämförelsestudierna kopplade till forskningsfråga ett och två, och går 

därefter vidare till en sammanfattande analys kopplad till forskningsfråga tre där 

materialet jämförs med teorier kring Generation Y. 

Då de deltagande vd:arna är anonyma benämns de som VD A, VD B, och så vidare. 

 

4.1 Jämförelsestudie 1 – Bransch: Partihandel med emballage 

 

VD A och VD B är båda högskoleutbildade, arbetar på företag inom branschen 

Partihandel med emballage och är personligt kopplade till företagen. De har dessutom 

båda anställda inom ett stort åldersspann.  

 

VD A är kvinna, tillhör Generation Y och är vd på det familjeägda företaget. Hon har en 

högskoleutbildning inom företagsekonomi och marknadsföring, och började arbeta på 

företaget direkt efter sin examen, då som ansvarig för kundsupporten. Sedan dess har 

hon via olika roller klättrat sig upp till den vd-roll hon besitter idag. Företaget har för 

närvarande omkring 60 anställda inom åldersspannet 19 - 67 år. VD A uppfattades 

under intervjun som väl inläst och engagerad i ämnet företagskultur. Det var tydligt att 

det var något hon ansåg viktigt och hon berättade att de arbetat aktivt med 

företagskulturen på företaget de senaste åren, vilket gjort att hon i dag är väldigt nöjd 

över kulturen. 

 

VD B är man, tillhör Babyboom-generationen och är vd på det företag som han var med 

att starta för drygt 20 år sedan. Företaget har sedan dess haft lite olika namn och 

ägarkonstellationer, och idag har de huvudkontor, marknadsavdelning, lager och 

produktion i Sverige och ett helägt dotterbolag i form av en produktionsanläggning 

utomlands. Företaget har 14 anställda i Sverige och cirka 40 anställda på det helägda 

dotterbolaget. De anställda på moderbolaget i Sverige är inom åldersspannet 24 - 62 år. 

VD B är utbildad byggnadsingenjör, har tidigare arbetat i andra handelsföretag inom 

branschen och tidigare även varit vd på ett liknande företag. VD B påtalar att han just 

nu håller på att göra en rätt stor föryngring av företaget, och han menar att det per 

automatik kommer medföra att företagets kultur och arbetssätt förändras.  
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4.1.1 Företagskultur 

Både VD A och VD B ser företagskultur som de osynliga och oskrivna regler som finns 

i företag, vilket de båda menar kan innebära hur man beter sig på företaget och hur man 

behandlar medarbetare. VD A kopplar även ihop företagskulturen med företagets mål 

och påtalar att de är viktigt att de stämmer överens, vilket även Philipson (2004) 

beskriver när han tar upp att det i tidigare forskning visat att de mest framgångsrika 

företagen är företag där de lyckats integrera de anställdas värderingar i företagets 

värderingar, affärsidé, visioner och mål. För VD A är det viktigt att en företagskultur är 

möjliggörande, ger energi och är inkluderande, medan VD B i istället lyfter fram 

förståelse och transparenthet som viktiga faktorer. En negativ kultur kommer enligt VD 

A ifrån osäkerhet, otydlighet och avsaknad av ledning vilket även överensstämmer med 

VD B:s uppfattning när han lyfter fram ledningsgruppens roll som förebild. Detta 

stämmer även överens med det Gill (2011) skriver, att om det inte finns en vana av 

etiskt beteende hos ledningsgruppen skapas stora svårigheter med att forma en 

gemensam värdegrund för företaget. 

 

4.1.2 Värderingar 

VD A lyfte fram värderingar som välmående, hälsa och trivsel som viktiga värderingar 

både för henne själv och som önskvärda hos anställda. Hon nämnde även jämlikhet, 

respekt och positivitet. VD B ser trygghet som den viktigaste värderingen men lyfter 

även han fram positivitet och jämlikhet. De värderingar som VD A lyfter fram är även 

överensstämmande med den värderingsgrund som VD A menar finns på företaget 

(avsnitt 4.1.6). Detta är något som Philipson (2004) och Gill (2011) skriver är väldigt 

viktigt för att det ska finnas förutsättningar för framgång i företaget. 

 

4.1.3 Beteenden 

Alvesson och Sveningsson (2012) skriver att de specifika beteenden som 

ledningsgruppen värdesätter hos anställda kan bidra till kulturen. De beteenden som VD 

A efterfrågar hos de anställda är framförallt eget ansvar och förmåga att driva saker och 

ting framåt, men även att kunna se helheten. VD B uppskattar i sin tur när medarbetarna 

kommer med förbättringsförslag, vilket han menar att han nyligen möjliggjort genom 

datorisering. Han uppskattar också när medarbetarna månar om sin arbetsplats.  
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4.1.4 Motiveringsfaktorer 

VD A upplever att det bästa sättet att motivera anställda är genom att inspirera, låta dem 

vara med att ta fram målen och försöka få dem att förstå målen och varför de gör saker 

och ting. Tillsammans med de beteenden som hon efterfrågar hos anställda, eget ansvar 

och förmåga att driva saker och ting, kan hennes sätt att motivera kopplas samman med 

Pinks (2010) motiveringsfaktorer Autonomy och Purpose. VD B upplever att 

transparens med hur det går för företaget och gemensamma aktiviteter är de 

motiveringsfaktorer som fungerar bäst. Det är motiveringsfaktorer som placerar sig i 

vad Pink (2010) beskriver som nivå två av drivskapande faktorer vilka innebär hot och 

belöning. 

 

4.1.5 Kulturen på arbetsplatsen 

VD A beskriver företagskulturen på arbetsplatsen som full med energi, flexibilitet, 

förändringsvilja, positivitet, trivsel och där medarbetare är glada, tycker om att ha rolig 

och är tävlingsinriktade. Hon menar också att det är en väldigt familjär stämning med 

hög teamkänsla och för att ytterligare bidra till detta har hon myntat ett ord för kulturen 

[företagets namn]-familjen. Även VD B beskriver kulturen på arbetsplatsen som väldigt 

familjär. 

 

VD A ser feedback som något som ges kontinuerligt till medarbetarna i det dagliga 

arbetet medan VD B istället ser feedback som den information om hur de ligger till som 

de anställda får genom de kvartalsmöten som hålls.  

 

Enligt Almhem (2014) kan man genom att ge alla samma information och en komplett 

beskrivning av helheten samt öppna upp för dialog, samråd, ge alla medarbetare samma 

möjlighet till att själva fundera ut åtgärder av problem och utveckling av nya 

innovationer. Delaktighet i att ta fram förbättringsförslag är något som båda vd:ar 

eftersträvar, men VD A tar även upp eget ansvar som en eftersträvansvärd egenskap hos 

anställda. VD A beskriver en öppenhet när det kommer till informationsdelning som 

sker genom intranät, månatliga nyhetsbrev och informationsmöten minst en gång i 

kvartalet, och hon påtalar även att de utvecklar förändringsarbetet i samråd med de 

anställda. VD B beskriver även han en öppenhet för informationsdelning och menar att 

den sker genom kvartalsmöten där alla på företaget deltar. Han tar även upp att 
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protokollen från de fyra olika mötesgrupperna är offentliga för alla, men det visar sig 

sedan att detta inte gäller för ledningsgruppens- och produktionsledningens protokoll. 

 

Schein (2010) menar att artefakter kan bidra till att förstärka den kultur som företaget 

vill framhålla. VD B säger att de inte har några artefakter eller materiella ting som han 

upplever kan bidra till kulturen mer än att de försöker ha så fint som möjligt på 

arbetsplatsen samt ny och uppdaterad teknik. VD A menar att det enda fysiska ting som 

finns på företaget, och som hon upplever kan bidra till kulturen, är den visionstavla som 

sitter synlig på väggen och som beskriver den värdegrund som finns på företaget. 

Värdegrunden är uppdelad i två delar där den första delen innebär grundläggande 

värderingar som respekt, jämlikhet och att prata med varandra och inte om varandra. 

Den andra delen, menar VD A, innebär mer praktiska värderingar så som att de ska ha 

roligt på arbetet och vara positiva och vara tydliga i sin kommunikation. Värderingarna 

kommuniceras ut dels genom en introduktion med nyanställda, dels kontinuerligt genom 

återkoppling, upprepning och genom att alla ledare föregår med gott exempel. VD B 

säger att de har företagsvärderingar men vet inte vad det är och hittar dem heller inte när 

han letar efter dem på sin dator. Han säger att han ska skriva till dem vid genomgången 

av det transkriberade materialet, men det görs dock inte. 

 

De har båda liknande förmåner för de anställda, vilka innebär friskvårdstimme, 

friskvårdsbidrag, subventionerad massage och gemensamma aktiviteter. VD A lägger 

där till mycket eget ansvar och möjlighet till egenbestämmande vilket hon ser som en 

bra förmån. Båda företag försöker också använda sig av intern rekrytering så mycket 

som möjlig och beskriver att en stor del av de anställda tidigare har haft andra roller i 

företaget. 

 

4.1.6 Ledningens roll och arbete 

VD A upplever att hon och ledningsgruppen syns och märks mycket genom att även har 

operativa roller i företaget. Hon upplever att de har ett oformellt förhållande till de 

övriga medarbetarna. VD B upplever även han att de är väldigt nära med de övriga på 

företaget. De är bara 14 stycken på kontoret i Sverige varav fyra stycken sitter i 

ledningsgruppen. Både VD A och VD B menar att ledningsgruppen har en stor roll när 

det kommer till kulturen. De båda menar att ledningsgruppen dels är de som måste ta 

fram ramarna för vad som är okej och inte okej, dels måste de verka som förebilder för 
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att det ska skapas tillförlitlighet. VD A menar att det är viktigt att vara tydlig med vad 

man vill och förväntar sig och att det är viktigt att hela tiden återknyta till, påminna och 

förtydliga vad man menar med kulturen, och att applicera den på sin egen vardag. VD B 

menar att ledningsgruppen även har skyldighet att se till att de regler och policys som 

tas fram följs. 

 

VD B har ingen strategi när det kommer till rekrytering eller introduktion som är 

kopplad till företagskultur. Han försöker dock få in fler unga och fler kvinnor i 

företaget. VD A menar att formandet av kulturen börjar redan vid rekryteringen och det 

gäller att rekrytera personer som man tror passar in i den kultur som man vill ha. VD A 

har en introduktion med alla nyanställda där de pratar om värderingar, vilka de är och 

vilka ramar som finns på företaget. VD A menar också att man inte får vara rädd för att 

prata med dem som man upptäcker inte längre passar in i kulturen i och med att den 

kontinuerligt förändras under tidens gång. 

 

VD B ser inte att företagskulturen påverkar ledningsgruppens arbete när det kommer till 

strategi, mål, vision och affärsidé. Han menar att det är styrelsen som tar fram de 

femårsplaner som ledningsgruppen sedan är skyldiga att följa och att ledningsgruppen 

genom det inte har någon möjlighet att låta sig bli påverkade av kulturen. För VD A går 

det inte att separera företagskulturen från strategi, mål, vision och affärsidé. Hon menar 

att lika viktigt som det är att ha en bra strategi är det att ha en bra företagskultur. VD A 

framhåller också att ett av deras långsiktiga mål är att ha så roligt på jobbet som möjligt, 

vilket hon menar är direkt sammankopplat med kulturen.  

 

4.1.7 Upplevelser 

VD A upplever att företagskulturen hjälper företaget genom att den framhåller 

positivitet, att se möjligheter, hjälper till att hantera utmaningar och håller ihop företaget 

och medarbetarna i vardagen. VD B upplever de har en rätt klar bild över hur de vill ha 

det, vilket gör att de har möjlighet att förmedla ut denna bild under rekryteringens 

intervjuprocess. Detta har gjort att personer som själva känt att de inte passat in i 

kulturen valt att hoppa av redan innan anställningens start. VD B upplever dock att de 

har väldigt lätt att rekrytera då de ses som ett generöst och schysst företag. VD A 

upplever inte att företagskulturen som den ser ut idag är i behov att förändras på något 

sätt då de arbetat ganska mycket med kulturen för att få den dit den är. Hon kan dock 
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tänka sig att sättet att arbeta med den säkert skulle kunna bli bättre. VD B upplever att 

företagskulturen på företaget kommer förändras per automatik i samband med att nya 

yngre människor kommer in i företaget. 

 

4.1.8 Skillnader 

När det kommer till skillnader i värderingar mellan Generation Y och Babyboom-

generationen kan VD A tänka sig att Babyboom-generationen är mer plikttrogen och 

driven av vad de känner att de borde göra och vad omgivningen förväntar sig, medan 

den yngre generationen är mer känslodriven och vill trivas och ha kul på arbetet. VD B 

berättar att han själv har upplevt skillnader när det kommer till Generation Y och 

Babyboom-generationen värderingar gällande kontor och flexibilitet. Han berättar att 

han själva är väldigt noga med att ha sitt eget kontor med sina saker, medan hans yngre 

medarbetare inte alls ser ett eget kontor som viktigt utan känner att de kan sitta var som 

helst bara de har sin dator. Han menar att hans generation nog är mer vana vid att arbeta 

på kontoret och känner sig lugnare där. VD B upplever genom det att Babyboom-

generationen är mer rotade, medan Generation Y är mer mobila i sitt tänkande.  

 

VD A tror att den äldre generationen kan vara mer van vid att premieras och motiveras 

med pengar och karriär medan den yngre generationen drivs av andra saker så som 

frihet under ansvar, hälsa, friskvård och flexibilitet. VD A upplever att arbete och fritid 

flyter ihop för den yngre generationen vilket för att valet av arbete blir mer som ett val 

av livsstil. Detta är även något som VD B tar upp genom att han upplever att den yngre 

generationens medarbetare inte ser lönen som så viktig utan fokuserar mer på arbetstider 

och möjligheter till att arbeta hemifrån. VD B upplever också att de yngre är mer 

intresserade av och motiveras av teknik så som telefoner, laptops och tjänstebilar, vilket 

han inte ser som lika viktigt när det kommer till sin egen generation. 

 

När det gäller skillnaden i beteenden menar VD A att hon stött på människor i sin egen 

generation som har svårt att se att det är ett givande och tagande mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Hon menar att de i den yngre generationen inte ser arbetet lika viktigt 

utan tänker mer på sin familj, medan man i den äldre generationen är mer plikttrogen 

och fyrkantig. VD B upplever att Generation Y har lättare för tekniken, få fram 

uppgifter om saker och ting och hitta genvägar, men han kan också uppleva att den 



 

51 

yngre generationen har en annan syn på arbetstider och gärna vill kunna arbeta 

hemifrån. 

 

4.1.9 Förändring 

VD A försöker skapa en kultur som lockar till sig en viss typ av människor och inte en 

viss generation vilket gör att hon inte upplever att det finns behov för förändring av 

kulturen på företaget som är kopplat till att Generation Y allt mer kommer ut i 

arbetslivet. Hon tror dock att behovet kan finnas på andra företag. VD A upplever även 

att det finns en stor skillnad mellan personer inom den yngre generationen i hur de är 

och beter sig, vilket gör att alla inom generationen inte lockas av samma saker. Hon tror 

därför att det kommer bli allt viktigare att kunna matcha rätt person till rätt tjänst i 

framtiden. VD B tror att företagskulturen på företaget kommer förändras automatiskt 

genom den föryngringssatsning som de nu gör. Han berättar att när en äldre försvinner 

och en ung kommer till så hittas nya enklare vägar, saker och ting digitaliseras och 

arbetssättet förändras. VD B tror att detsamma kommer att ske i andra företag när allt 

fler yngre anställs. Han menar att det gäller att följa med i utvecklingen då varken de 

yngre medarbetarna eller de yngre kunderna accepterar något annat. 

 

VD A menar att det kan vara så att det är lättare för yngre vd:ar att automatiskt locka till 

sig människor från Generation Y, genom att man som ung avviker från den norm och 

klassiska bild som finns av vd:ar, man och över 50 år, och genom det kan förväntas ha 

lite mer nytänk. Hon menar dock inte att de alltid är så. VD B tror att vd:ar som själva 

tillhör Generation Y har lättare för att skapa företagskulturer som är anpassade efter den 

nya generationens arbetskraft genom att de tänker likadant. Därför är det viktigt att man 

som äldre vd har unga människor omkring sig som kan vara med och påverka kulturen.  

 

4.2 Jämförelsestudie 2 – Dataprogrammeringsbranschen  

 

VD C är man, tillhör Generation Y och är vd på det företag inom dataprogrammerings-

branschen som han var med att starta för nästan 10 år sedan. VD C är utbildad ingenjör 

inom datorsystemteknik och företaget startades av VD C och en vän till honom i slutet 

av studietiden. Idag har företaget 20 anställda inom åldersspannet 19 - 40 år. VD C 

förmedlar tydligt att företagskultur är väldigt viktigt för honom. Han är väl inläst när det 

kommer till teori kring ämnet och under intervjun tar han upp författare, teorier och 

andra företag som han har som förebilder när det kommer till företagskultur och 
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motivation. Jag får därför uppfattningen att detta är något han arbetar mycket med i 

företaget och som han i många fall grundar sina beslut på. 

 

VD D är man, tillhör Babyboom-generationen och arbetar sedan hösten 2016 som 

extern vd på ett företag inom dataprogrammeringsbranschen som är inriktat på 

integration och systemutveckling. VD D har en i grunden en ett-årig programmerings-

utbildning och har sedan dess arbetat i roller som utvecklare, konsult inom 

projektledning och som vd i olika företag. Han har arbetat i både små och stora företag, 

privata och statliga företag och under en tid även haft ett eget företag. Han ser sig själv 

som otålig och älskar förändring. Företaget som VD D idag är vd för har förnärvarande 

19 anställda inklusive VD D själv, i åldersspannet 28 - 60 år. 

 

4.2.1 Företagskultur 

VD D ser företagskultur som det som definierar företaget både inåt och utåt. Den 

genomsyrar hur man kommunicerar med kunder och medarbetare, men också den 

självbild man kommunicerar ut när man rekryterar nya medarbetare. VD D tar också 

upp att kulturen också innebär hur man arbetar med sina medarbetare och hur man 

säkerställer trivsel på företaget och i uppdrag. För VD C är företagskultur avgörande för 

hur det går i företag och det verkar som en påverkande faktor i allt man gör. Det är vad 

som påverkar hur medarbetarna trivs, hur de mår och om de känner att de utvecklas. VD 

C ser trivsel som den viktigaste faktorn för att en företagskultur ska blir stark och 

positiv. Han beskriver att man måste gilla varandra, känna varandra, vara trygga med 

varandra och våga vara sårbara inför varandra, och först därefter kan andra faktorer 

kopplas in. VD C påtalar också att det är viktigt, speciellt i kunskapsintensiva företag, 

att företagskulturen står för en öppenhet när det kommer till medarbetarnas tankar och 

åsikter, vilket även VD D ser som viktigt och nämner delaktighet och närhet som de 

viktigaste faktorerna för en bra och positiv företagskultur. Han menar att det ska vara 

lätt att nå fram med sina idéer och sina önskemål.  VD D tar också upp gemenskap, 

engagemang och passion vilket han menar leder till att medarbetarna känner att de vill 

göra lite mer än vad de egentligen behöver. VD C upplever att omogna chefer är något 

som kan påverka kulturen negativt. Chefer som utnyttjar sin maktställning och trycker 

ned sina medarbetare. Som chef, menar VD C, är det viktigt att inse att man inte 

behöver vara bäst och veta mest i alla lägen, utan det är viktigt att man använder sig och 

drar nytta av sin medarbetarna för att de ska växa och känna att de utvecklas. 
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4.2.2 Värderingar 

VD C upplever att de företagsvärderingar som de tagit fram även stämmer in på de 

värderingar han själv har, och det är värderingarna ”Bygg en kärleksfull gemenskap”, 

”Överträffa förväntningar”, ”Tänk långsiktigt”, ”Gör mer med mindre” och ”Var 

kreativ”. Detta är även värderingar som han vill att hans medarbetare ska ha och lägger 

där även till värderingar kopplade till professionalism så som ”Kommunicera väl”, 

”Respektera deadlines”, ”Kom i tid till möten” och ”Respektera sina medarbetare”. Att 

företagsvärderingarna stämmer överens med medarbetarvärderingarna är något som 

Philipson (2004) och Gill (2011) skriver är väldigt viktigt för att det ska finnas 

förutsättningar för framgång i företaget. VD D känner inte till företaget har några 

företagsvärderingar, men han ser öppenhet och närhet som två viktiga värderingar för 

honom och kopplar dem till tillgänglighet, information och delaktighet vilket han menar 

är viktiga faktorer för att medarbetarna ska förstå deras del av helheten, och hur de kan 

bidra till den. Hos sina medarbetare uppskattar VD D engagemang och generositet när 

det kommer till informationsdelning och han nämner även respekt för olikheter.   

 

4.2.3 Beteenden 

VD C uppskattar när medarbetarna är hjälpsamma mot varandra och tror att något som 

kan vara nedbrytande både för medarbetarna och kulturen är när man gör sig lustig på 

någon annans bekostnad. VD D uppskattar när medarbetarna är kompetenta inom 

kärnverksamheten, problemlösningsfokuserade, lyhörda, engagerade och passionerade. 

Han uppskattar även en positiv grundsyn, humor och glädje.   

 

4.2.4 Motiveringsfaktorer 

VD C är väl inläst när de kommer till författaren och föreläsaren Daniel Pink och de 

motiveringsfaktorer som Pink (2010) tar upp, Autonomy, Mastery och Purpose. VD C 

upplever att de är de absolut viktigaste faktorerna och att de är överlägsna i förhållande 

till andra traditionella motiveringsfaktorer så som lön och bonus. VD D tar under 

intervjun upp information och delaktighet som viktiga motivationsfaktorer, och han 

lyfter även återkoppling och feedback som viktigt då det även skapar trivsel. VD D 

framhåller även roliga och stimulerande uppdrag, möjligheter till att lära sig nya saker 

och att göra roliga saker tillsammans utanför arbetet som väldigt motiverande. De 

motiveringsfaktorer som VD D lyfter kan kopplas samman med Pinks (2010) faktorer 

Mastery och Purpose.  
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4.2.5 Kulturen på arbetsplatsen 

VD C upplever att företagskulturen på företaget innebär värme, positivitet och att den 

står upp för de företagsvärderingar som tagits fram. Han berättar att personer som 

kommer på besök på kontoret ofta kommenterar den trevliga stämningen på företaget. 

VD D ser företagskulturen på företaget som en kultur med högt i tak, bra stämning, 

humor och värme. Han menar att det finns ett starkt förtroende mellan alla på företaget 

och en gemensam stolthet. VD D tror att de uppfattas som ett företag med hög 

kompetens, stabilitet och kontinuitet. 

 

VD C beskriver många artefakter som kan påverka företaget. Han beskriver en arbets-

plats med bra ljusinsläpp, bra luft och kreativa rum med väggmålningar och graffiti-

konst. De har även pingisbord, popcornmaskin, höj- och sänkbara skrivbord och gå-

band, vilket han menar bidrar ytterligare till kulturen. VD D tror inte att de har några 

materiella ting som kan påverka kulturen mer än personalhandboken, ett intranät med 

dropbox-funktion, vilket underlättar informationsdelning, och det faktum att de sitter i 

ett öppet kontorslandskap vilket påverkar det sociala utbytet. VD D lyfter informations-

delning och delaktighet som viktiga faktorer under hela intervjun och informations-

delning är även något som VD C ser som viktigt för att företaget ska fungera. VD C 

använder sig av en programvara vid namn Slack, där det finns möjligheter att skriva 

meddelanden till varandra och skapa olika grupper beroende på vilka man vill nå, och 

han menar att det varje vecka skrivs omkring 3000-3500 meddelanden på Slack. 

 

När det kommer till teamwork och teamkänsla berättar VD D att de arbetar mycket med 

teamorienterad utveckling. De arbetar med sina kunder i två olika team, ett för 

respektive affärsinriktning, och där varje medarbetare arbetar med sitt objekt men har 

ett team av duktiga experter bakom sig. På VD C:s företag planeras utvecklingsarbetet i 

fyra månader långa sjok som de kallar episoder, och alla är med att bidrar och ger input 

till vad som ska utvecklas och vad som är viktigt framöver. Dessutom tilldelas varje 

episod ett tema och det tas fram en episodaktivitetsgrupp som sedan har ansvar för att ta 

fram ett antal aktiviteter kopplade till temat. VD C beskriver att de tidigare haft teman 

som Hawaii och Star Wars och att temana då även har visats genom artefakter på 

kontoret, så som en uppsatt surfbräda vid Hawaii-temat och ett stort Star Wars-skepp 

byggt i lego under Star Wars-temat. Det nuvarande temat är Grillning, och VD C 

beskriver ett antal aktiviteter som är planerade till det till exempel en sommaravslutning 
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vid havet med badtunna, bastu och en grillmästare som kommer och lagar mat till dem. 

VD D menar att de förmåner som de har för de anställda är sex veckors semester, 

möjlighet till att ta ut tjänstebil, sjukvårdsförsäkring, möjlighet till bredband i hemmet 

och de åker årligen på konferensresa utomlands. VD D menar också att de erbjuder bra 

löner som ligger över medianen i jämförelse med tidigare företag som han arbetat på. 

 

För VD D är kontinuerlig, saklig och underbyggd positiv och negativ feedback viktig. 

Den bör också innehålla förslag på hur man ska komma rätta med eventuella negativa 

faktorer. Även för VD C är feedback och återkoppling viktigt. På VD C:s företag har de 

regelbundna utvecklingssamtal med medarbetarna. Medarbetarna får sitta ned med sin 

närmsta chef ungefär en gång i månaden, VD C har sedan lönesamtal med alla 

medarbetare en gång om året och utöver det har de medarbetarundersökningar två 

gånger om året. De har även måndagsmöten varje vecka och en planeringsvecka med 

jämna mellanrum där medarbetare har chans att få vara med och påverka när nya 

strategier och mål tas fram.  

 

4.2.6 Ledningens roll och arbete 

VD C menar att ledningsgruppen arbetar väldigt nära de andra medarbetarna då alla i 

gruppen även leder någon del av företaget. Han tycker att det är viktigt att man som 

chef och ledare försöker behålla någon form av auktoritet, men att man ändå känns 

tillgänglig och medmänsklig. VD C menar att han och ledningsgruppen tar fullt ansvar 

för att företagskulturen fungerar. Han menar att det först och främst är hans ansvar och 

se till att ledningsgruppen jobbar med kulturen på ett konstruktivt och klokt sätt. 

Därefter går det vidare ned i organisationen och blir till sist allas ansvar när det kommer 

till att hjälpa till att möjliggöra för bästa möjlig kultur. VD C upplever att 

företagskulturen ständigt är med och påverkar när det kommer till ledningsgruppens 

arbete med strategi, mål, vision och affärsidé, framförallt genom de värderingar som de 

tagit fram. VD D upplever att ledningsgruppen använder sig av kulturen i sitt arbete 

med strategi, mål, vision och affärsidé genom att de uppmuntrar till personliga initiativ 

kopplat till teknikutvärdering, exploatering och utforskning av ny teknik. Han upplever 

att kulturen hjälper dem dels i försäljningssituationer, dels i rekryteringssituationer där 

den hjälper till att locka till sig nya medarbetare. VD D berättar dock att de inte har 

någon kommunicerad introduktion kopplad till företagskultur för de nyanställda, men 

att de är något som han anser att de borde ha och som de förmodligen kommer ha i 



 

56 

framtiden. VD C upplever att rekrytering och introduktion av nyanställda som är 

inriktad på företagskultur är något som de skulle kunna bli ännu bättre på. Han berättar 

att de redan nu samtalar kring värderingar på anställningsintervjuerna, och försöker 

skapa sig en bild av huruvida personen kan passa in på företaget eller inte, men bland 

lyckas inte rekryteringen som den ska och VD C menar det då kan leda till ett 

försvårande när det kommer till deras möjlighet till att arbeta med kultur på ett 

konstruktivt sätt.  

 

VD D berättar att de nyligen börjat arbeta mer aktivt med företagskultur och att de varit 

på en konferens där de arbetat med frågan om vilken självbild och självuppfattning som 

företaget utstrålar. De kom då fram till att de behöver arbeta mer med detta för att 

identifiera, definiera och avgränsa företagskulturen. Detta arbete har de nu inlett genom 

workshops där de, med en given affärsinriktning, företagsstrategi och verksamhets-

strategi, försöker forma en kultur, värdegrund och identitet som stöttar och möjliggör 

den riktning som är satt. VD D menar att det inte får finnas någon distans mellan 

värdegrund, kultur och det som ska leverera utan att de måste gå hand i hand. 

 

4.2.7 Upplevelser 

VD C upplever att företagskulturen på företaget i det flesta fall hjälper dem, men när de 

ibland vill komma framåt lite snabbare så kan den även verka något begränsande. VD C 

medger dock att det förmodligen ändå gynnar dem i ett långsiktigt perspektiv och att det 

nog är han själv som kan vara lite stressad. VD C kan även tycka att de är lite för lite 

resultatfokus hos medarbetarna i vissa lägen. 

 

VD D menar att det finns risk att de uppfattas som ett rätt likriktat företag. På företaget 

finns en kvinnlig ekonomiassistent och en man med bakgrund från Palestina som sticker 

ut från de övriga anställda som annars är svenska män från medelklassfamiljer, i 

åldrarna 28 till 60 år. VD D hade uppskattat lite större diversifiering med fler tjejer, fler 

yngre och fler med utländsk bakgrund. Han upplever dock att det är svårt att rekrytera 

utifrån de önskemålen utan att göra avsteg från de kompetenskrav det har. 

 

4.2.8 Skillnader 

VD C kan tänka sig att den äldre generationen har mer traditionella värderingar, att man 

går till jobbet och man jobbar hårt. Han menar också att äldre ledare kanske väljer att ta 

de beslut som behövs och sedan får alla rätta in sig efter det. Han tror att många äldre 
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kan tänkas uppleva VD C:s sätt att arbeta med värderingar som lite flummigt. VD D tror 

att de värderingar som kan skilja sig mellan generationerna kan höra till lojalitets-

aspekten. Han tror att det både kan vara på gott och ont, men att man ur ett företags-

perspektiv vill ha medarbetare som stannar eller som åtminstone ger ledarna chansen att 

förbättra saker som medarbetarna kanske inte är nöjda med. Han upplever att yngre 

medarbetare ibland kan sakna den lojaliteten, medan man förr i tiden började på ett 

företag och sedan stannade man där till man fick sin guldklocka och gick i pension. Det 

upplever han dock kan både vara positivt och negativ då nya människor som kommer in 

i företaget även innebär nytt blod och nya perspektiv. VD D upplever också att den 

yngre generationen anställda för med sig färskare kunskap och ny information som den 

äldre generationen saknar, vilket är speciellt värdefullt för företag inom teknikområdet. 

 

Gällande beteenden tror VD C att den äldre generationen kan ha mer distans till sina 

kollegor och väljer att inte blanda ihop dem med vänner på det sätt som den yngre 

generationen gör. VD D upplever i sin tur att den yngre generationen vågar ta mer plats, 

är orädda och vill gärna vara med och bidra och engagera sig. Han menar dock att det 

ibland kan slå över och att de då kan upplevas som okänsliga, och uppvisar svårigheter 

med att se andras perspektiv och att kompromissa och göra avkall på sina principer. VD 

D upplever även att den äldre generationen ibland kan ha svårt att göra avkall på sina 

principer, och visar ibland en övertro på sin erfarenhet. Det är viktigt att inse att det som 

var sanning för ett år sedan behöver inte vara sanning idag, och VD D upplever därför 

att det gäller att använda sina erfarenheter och applicera sina mönster och karaktäristika 

på ett klokt sätt. Han menar att det bästa hade varit om man kunde förena den 

ungdomliga fräschören som den unga generationen har, med erfarenheten och förmågan 

att se mönster och helheten som många gånger finns hos den äldre generationen. 

 

När det kommer till motiveringsfaktorer så tror VD C att båda generationerna i grunden 

motiveras av samma sak, det vill säga Autonomy, Purpose och Mastery, men att de 

äldre kan ha vant sig vid att vara lite mer motiverade kring lön och bonus. Han upplever 

dock att det kan variera. VD D beskriver liknande tankegångar genom att han tror att 

den yngre generationen motiveras mest av stimulerande och utmanande arbetsuppgifter, 

att det finns kul saker att göra utöver arbetet och att arbetsplatsen erbjuder roliga 

aktiviteter och för människor samman. Han tror att den äldre generationen kanske 

motiveras mer av lön, men inte bara, och det som förenar de två generationerna är att 

man får bra återkoppling, känner att man bidrar och får stimulerande arbetsuppgifter. 
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4.2.9 Förändring 

VD D upplever att det finns många saker som företaget skulle kunna behöva bli bättre 

på för att locka till sig arbetskraft från Generation Y. Han upplever att de utifrån inte 

betraktas som ett särskilt hippt företag, de är ganska anonyma, gör inte så mycket väsen 

av sig och har en rätt dålig webbnärvaro, och VD D menar att de behöver bli bättre på 

att visa upp sig utåt och göra reklam för sig själva på ett sätt som gör att de kan locka 

till sig rätt arbetskraft. VD D tror även att företag överlag kan behöva förändra sin 

företagskultur kopplat till Generation Y:s antågande, speciellt när det gäller kompetens-

företag. Han tycker att det är viktigt att försöka utvecklas och stäva mot att hela tiden bli 

bättre, utforska nya kompetenser, se över erbjudanden, koncept och tjänster, och förfina 

och förbättra dem, lägga till, kanske applicera dem på andra sätt och få ut dem i nya 

kanaler. Han menar att det även är viktigt att man hela tiden arbetar med att bygga sitt 

varumärke, sin profil och sin företagskultur. 

 

VD C tror att det kan vara en jätteutmaning för arbetsgivare att locka till sig yngre 

arbetskraft och särskilt för de äldre som kan behöva tänka om helt när det kommer till 

företagskultur. VD C menar att ju attraktivare du är som arbetsgivare desto duktigare 

och mer kompetent arbetskraft kan du locka, och de som lyckas bäst är de som kommer 

ha de bästa, smartaste, skarpaste och mest kreativa medarbetarna. Han tror att det skulle 

kunna vara lättare för yngre vd:ar att skapa företagskulturer som attraherar den yngre 

generationen då de är närmare i ålder och själva vet vad som kan ses som lockande, men 

han menar också att det alltid finns en risk att yngre vd:ar inte är tillräckligt mogna och 

istället frambringar skadliga kulturer som till exempel är alltför prestationsinriktade. 

Därför menar VD C att även erfarenhet och klokskap kan vara nyttiga egenskaper när 

det kommer till att skapa en bra kultur. Även VD D tror att yngre vd:ar kan ha lättare att 

forma en kultur som kan attrahera den yngre generationen, eftersom de umgåtts i samma 

miljöer och har samma bakgrund och utbildning, men han menar att det inte behöver 

vara så. Om de äldre vd:arna är öppna för nya saker och arbetssätt, har en förmåga att se 

möjligheterna, använder sin erfarenhet till att försöka förstå mönster och dessutom ser 

nyttan med den energi och spontanitet som kännetecknar yngre medarbetare, då kan det 

istället vara positivt att vara äldre. 
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4.3 Sammanställning av jämförelsestudierna 

 

Intervjuerna har sammanställt för att förenkla jämförelsen mellan de två generationerna. 

Sammanställningen är uppdelad utifrån de tre forskningsfrågor som studien bygger på 

och presenteras genom tre tabeller (Tabell 7-9). 

 
4.3.1 Syn på företagskultur 

 
Tabell 7: Sammanställning av analys gällande huvudtemat företagskultur 

 

Gen Y - VD A Gen Y - VD C 

 

Babyboom -VD B 

 

Babyboom - VD D 

Företagskultur: Osynliga och 

oskrivna regler, hur man 

arbetar mot sina mål, hur 

man behandlar sina 

medarbetare, känns tydligt 

men syns inte, viktigaste 

framgångsfaktorn, vinner 

alltid 

• Viktigast: 

Möjliggörande, ger 

energi 

• Förödande: Osäkerhet, 

otydlighet, saknar 

ledning 

Företagskultur: Avgörande 

framgångsfaktor, påverkar 

allt man gör, trivsel, hur 

medarbetare mår, 

utveckling 

• Viktigast: Trivsel, 

våga vara sårbar, 

öppenhet till andras 

tankar och åsikter. 

• Förödande: 

Osäkerhet, otydlighet, 

saknar ledning 

Företagskultur: Sitter i 

väggarna, något nedärvt "Så 

här har vi alltid gjort", policy, 

det man står för, sättet man 

behandlar sina medarbetare 

på, sprider de oskrivna 

reglerna till de nyanställda 

• Viktigast: Positiv syn 

på människor 

• Förödande: Saknar 

ledning, saknar 

förståelse för andra och 

transparenthet. 

Företagskultur: Definierar 

företaget, hur man 

kommunicerar med kunder 

och medarbetare, trivsel på 

arbetsplatsen, trivsel i uppdrag 

• Viktigast: Delaktighet, 

närhet, gemenskap, 

engagemang och 

passion, 

kompetensöverföring 

• Förödande: Hierarkiska 

strukturer 

Värderingar: Stämmer 

överens med 

företagsvärderingar.  

• Egna - Roligt att gå till 

jobbet, 

lösningsfokusering, 

energi 

• Medarbetare -

Välmående, hälsa, 

trivsel, respekt, 

jämlikhet, positivitet 

 

Värderingar: Stämmer 

överens med 

företagsvärderingar.  

• Egna och 

medarbetare - 

Kärleksfull 

gemenskap, 

överträffa förvänt-

ningar, tänk lång-

siktigt, gör mer med 

mindre, var kreativ, 

kommunicera väl, 

respektera deadlines, 

kom i tid till möten, 

respektera 

medarbetare 

 

Värderingar:  

• Egna - Trygghet 

• Medarbetare - Allas lika 

värde 

 

Värderingar:  

• Egna - Öppenhet, närhet, 

tillgänglighet, 

delaktighet 

• Medarbetare - 

Engagemang, generositet 

vid informationsdelning 

och kompetens-

överföring, respektera 

olikheter 

 

Beteenden:  

• Positiva - Eget ansvar, 

driven, ser helheten  

• Negativa - 

Fyrkantighet 

 

Beteenden:  

• Positiva - 

Hjälpsamhet 

• Negativa - Göra sig 

rolig på någon annans 

bekostnad 

 

Beteenden:  

• Positiva - Komma 

med förbättrings-

förslag och 

anmärkningar 

 

Beteenden:  

• Positiva - Kompetens 

inom kärnverksamheten, 

problemlösningsfokus, 

lyhördhet, engagemang, 

passion, positiv 

grundsyn, humor, glädje 

Motiveringsfaktorer: 

Inspirera, delaktighet 

 

Motiveringsfaktorer: 

Autonomy, Purpose och 

Mastery 

 

Motiveringsfaktorer: 

Information, arbetsmiljö, 

gemensamma aktiviteter 

 

Motiveringsfaktorer: 

Återkoppling, rätt och roliga 

uppdrag, utmaningar, lön, 

gemensamma aktiviteter 
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4.3.2 Arbeta med företagskultur 

 
Tabell 8: Sammanställning av analys gällande huvudtemat sätt att arbeta med företagskultur 
 

Gen Y - VD A Gen Y - VD C 

 

Babyboom -VD B 

 

Babyboom -VD D 

 
Företagskulturen: 

Energi, flexibelt, 

föränderligt, delaktighet, 

positivt, roligt, trivsel, 

tävlings-inriktat  

• Positivt -Hantera 

vardagen, 

motgångar, hålla 

ihop 

• Negativt -Nej 

 

Företagskulturen: Varm, positiv, 

hjälpsam, syns tydlig  

• Positivt -Hjälper i det 

mesta 

• Negativt -Kan hålla 

tillbaka snabb utveckling, 

inte så resultat- och 

tillväxtfokuserad  

 

Företagskulturen: Familjär.  

• Positivt - Hjälper till vid 

rekrytering 

• Negativt - Nej 

 

Företagskulturen: Högt i 

tak, bra stämning, kan 

munhuggas utan att någon 

blir ledsen, humor, värme, 

tillit och förtroende, 

kompetens, stolthet, 

stabilitet och kontinuitet  

• Positivt -Försäljning 

och rekrytering, 

• Negativt -Behöver 

mer diversifiering  

Företagsvärderingar: 

Respekt, jämlikhet, prata 

med varandra inte om 

varandra, roligt på 

jobbet, positiva, tydlig 

kommunikation 

Företagsvärderingar: 

Kärleksfull gemenskap, 

överträffa förväntningar, tänk 

långsiktigt, Gör mer med 

mindre, var kreativ 

 

Företagsvärderingar: Känner 

inte till dem. 

 

Företagsvärderingar: 

Känner inte till dem. 

 

Artefakter: Visionstavla 

med värderingar 

 

Artefakter: Ljust, fräscht, bra 

luft, kreativa rum, vägg-

målningar, graffiti-konst, 

pingisbord, popcornmaskin, gå-

band, teman 

Artefakter: Fint och fräscht, ny 

teknik och datamiljöer 

 

Artefakter: 

Personalhandbok, intranät, 

öppet kontorslandskap 

 

Teamwork: Familjen, 

gemensamma 

aktiviteter, stöttar 

varandra 

Teamwork: Aktiviteter, tema-

baserat utvecklingsarbete, 

teambuilding 

 

Teamwork: Protokollförda 

möten i olika grupper, 

gemensamma aktiviteter 

 

Teamwork: Team-

orienterad utveckling 

genom teamarbete i 

uppdrag 

Feedback och 

informationsdelning: 

Naturligt feedback i 

vardagen, öppenhet med 

information, intranät, 

nyhetsbrev, 

informationsmöten 

Feedback och 

informationsdelning: Väldigt 

viktigt, Regelbundna samtal, 

medarbetarundersökningar, 

Slack, måndagsmöten, 

planeringsveckor  

 

Feedback och 

informationsdelning: Feedback 

genom kvartalsmöte, alla får ta 

del av samma information. 

Tillgängliga protokoll fram 

vissa av mötesgrupperna, 

medarbetarundersökningar 

Feedback och 

informationsdelning: 

Viktigt, kontinuerligt, 

saklig och underbyggd, 

närhet och delaktighet   

 

Rekrytering och 

introduktion: Används 

vid rekrytering, 

introduktion med 

nyanställda gällande 

kultur 

Rekrytering och introduktion: 

Används vid rekrytering   

 

Rekrytering och introduktion: 

Kulturen förtydligas vid 

rekrytering, ingen introduktion 

runt kultur 

 

Rekrytering och 

introduktion: Används vid 

rekrytering, ingen 

introduktion runt kultur 

 

Strategi, mål och 

affärsidé: Lika viktigt, 

går ej att separera 

 

Strategi, mål och affärsidé: 

Påverkar hela tiden, inbyggt 

 

Strategi, mål, vision och 

affärsidé: Nej 

 

Strategi, mål, vision och 

affärsidé: Uppmuntrar 

personliga initiativ vid 

utvärdering, exploatering 

och utforskning av ny 

teknik 

Forma kulturen: 

Rekrytera rätt, rätt 

personer på företaget, 

agera förebild, tydlighet, 

återknyta och upprepa 

Forma kulturen: VD och 

ledningsgruppen har stort 

ansvar 

Forma kulturen: Formas av sig 

själv 

Forma kulturen: Ska börja 

arbeta aktivt med det 

genom workshops 
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4.3.3 Tankar kring generationsskillnader 

 
Tabell 9: Sammanställning av analys gällande huvudtemat generationsskillnader 

 

Gen Y - VD A Gen Y - VD C Babyboom - VD B Babyboom - VD D 

Värderingar:   

• Äldre - Mer 

plikttrogna,  

• Yngre - 

Känslodriven, vill 

ha roligt och 

trivas, värderar 

fritid  

 

Värderingar:  

• Äldre - 

Traditionella 

värderingar, 

professionalism, 

peka med hela 

handen, ser 

alternativa sätt att 

arbeta som lite 

flummigt 

Värderingar:  

• Äldre - Mer 

rotad, 

• Yngre - Mer 

flexibla 

 

Värderingar:  

• Äldre - Mer lojala 

• Yngre – Utbildning och 

färsk kunskap 

 

Beteenden:  

• Äldre -Plikttrogen 

och fyrkantig  

• Yngre -Ser inte 

jobbet som så 

viktigt 

 

Beteenden:  

• Äldre -Har mer 

distans till sina 

kollegor  

• Yngre -Närhet till 

kollegor, skrattar 

och skojar 

 

Beteenden:  

• Yngre -

Tekniska, 

snabblärda, tar 

fram 

information 

 

Beteenden:  

• Äldre -Kan se mönster, 

övertro på sina 

erfarenheter 

• Yngre -Tar mer plats, 

orädd, engagerad, vill 

vara med och bidra, 

okänslig, svårigheter att 

kompromissa 

Motiveringsfaktorer:  

• Äldre -Vill 

belönas genom 

pengar och titlar 

• Yngre -Vill 

belönas genom 

ledighet  

Motiveringsfaktorer: 

Autonomy, Purpose och 

Mastery fungerar oavsett 

generation  

• Äldre -Vant sig vid 

att motiveras av lön 

och bonus 

Motiveringsfaktorer:  

• Äldre -Lön  

• Yngre -

Värdesätter 

fritid och arbeta 

hemifrån, 

teknisk 

utrustning 

Motiveringsfaktorer: 

Återkoppling, känna att man är 

med och bidrar fungerar oavsett 

generation  

• Äldre -Lön 

• Yngre -Stimulerande och 

utmanande 

arbetsuppgifter, roliga 

aktiviteter, ha kul 

Förändring av kultur 

kopplat till GenY: Ja, kan 

behövas. Behöver skapa 

kulturer som lockar till sig 

den typ av människor man 

vill ha på företaget. 

Förändring av kultur kopplat 

till GenY: Ja, jätteutmaning 

för många äldre företag. 

Äldre kan behöva tänka om. 

Förändring av kultur 

kopplat till GenY: Sker 

per automatik 

Förändring av kultur kopplat till 

GenY: Ja viktigt för att göra 

reklam för sig utåt. Att hela tiden 

sträva efter utveckling och 

förbättring, och jobba med sitt 

varumärke och företagskultur. 

Möjligheter att skapa en 

kultur anpassad för GenY: 

Yngre kan ha lättare att 

locka till sig yngre per 

automatik. 

 

Möjlighet att skapa en kultur 

anpassad för GenY: Fördel 

för de yngre även om 

klokhet och erfarenhet kan 

hjälpa till. 

 

Möjlighet att skapa en 

kultur anpassad för 

GenY: Fördel för de 

yngre då de tänker 

likadant. 

 

Möjlighet att skapa en kultur 

anpassad för Gen Y: Yngre kan 

ha en fördel genom att de kommer 

från samma miljö och bakgrund, 

men även äldre skulle kunna ha 

fördelar genom sin erfarenhet. 

Det kräver dock att man har 

förmågan att se och kunna dra 

nytta av de yngres förmågor. 

 

 

4.4 Resultatet i förhållande till Generation Y 

 

VD A och VD C visar båda en stor tro på företagskulturens roll som framgångsfaktor 

och de har båda arbetat aktivt med att försöka skapa en stark, positiv och teambaserad 

företagskultur. En teambaserad företagskultur är också vad Stewart et al (2017) menar 
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att Generation Y värderar och söker sig till. Forskarna menar att Generation Y vill 

känna att de är med i ett sammanhang, med en närhet, mycket feedback och tät kontakt 

med sina chefer, och detta är något som både VD A och VD C men också VD D lyfter 

och framhåller vikten av. 

 

Stewart et al (2017) menar att Generation Y har svårt att knyta an till många av 

företagskulturer som finns idag och att det är viktigt att man inser att man kan behöva 

arbeta med sin kultur och förändra sitt sätt att leda och motivera för att locka till sig och 

behålla arbetskraft från Generation Y. VD A, VD C och VD D ser alla tre behovet av att 

arbeta aktivt för att skapa och forma företagskulturer som är anpassade till Generation Y 

och även om VD A och VD C har kommit längre i sitt arbete har VD D nyligen påbörjat 

arbetet med att forma kulturen och ta fram gemensamma värderingar och 

företagsidentitet. Stewart et al. (2017) menar att det behövs skapas företagskulturer som 

framhåller feedback, uppmärksamhet och belöningssystem, och att kulturen behöver 

grunda sig både på de anställdas personliga värderingar och på företagets värderingar. 

VD A och VD C har tydliga och formulerade företagsvärderingar som stämmer överens 

dels med deras egna värderingar, dels med de värderingar de ser alternativt önskar se 

hos sina medarbetare.  

 

VD C och VD D lyfter båda vikten av utveckling hos medarbetarna dels för att skapa 

motivation, dels för att de ska trivas. Det stämmer överens med Generation Y:s sätt att 

värdera utveckling och utbildning (Winter & Jackson, 2016; Carpenter & de Charon. 

2014) och att få arbeta för ett företag som utvecklas (Cloates, 2017). VD B påtalar en 

förhoppning av att arbetsprocesserna ska utvecklas per automatik när allt fler yngre 

medarbetare kommer in i företaget vilket även kan kopplas till vad Winter och Jackson 

(2016) skriver om vikten av att uppmärksamma hur arbetsprocesserna uppfattas av den 

yngre generationen då det är just dessa uppfattningar som avgör vad som är rätt och vad 

som fungerar i företaget. 

 

Srivastavas och Banerjees (2016) menar att Generation Y värderar gemenskap och 

sammanhållning, jämlikhet och rättvisa, och har en positiv syn på livet. Just gemenskap 

och sammanhållning är något som främst VD A och VD C lyfter. VD C arbetar väldigt 

mycket och aktivt med teambuilding och gemenskap genom det temabaserade 

utvecklingsarbete de har, och VD A genom skapandet av [företagets namn]-familjen 
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och gemensamma aktiviteter. Respekt och jämlikhet är något som även Cloates (2017) 

menar att Generation Y värderar och det är även något som alla deltagarna lyfter på 

olika sätt under respektive intervju. VD C påtalar också vikten av att man som chef och 

ledningsgrupp behandlar medarbetarna på ett bra sätt vilket Cloates (2017) 

undersökning visade var viktigt för medarbetare från Generation Y. 

 

Egenmakt, effektivitet och möjligheter till att ta egna beslut är något som VD A, VD C 

och VD D lyfter som viktiga faktorer dels för företagets utveckling, dels för att skapa 

engagemang, trivsel och motivation hos de anställda. Det är även något som Winter och 

Jackson (2016) och Cloates (2017) menar att Generation Y sätter ett stort värde på. 

Winter och Jackson menar också att det är viktigt för Generation Y att känna att de har 

möjlighet att bidra till resultatet och det är något som alla VD:ar i studien tar upp. 

Bencsik och Machova samt Tóth-Bordásné och Bencsik (refererade i Bencsik et al. 

2016) menar att Generation Y motiveras av individuell rörelsefrihet, möjlighet till att ta 

egna beslut, tävlingar, självförverkligande. Även Srivastava och Banerjee (2016) lyfter 

bland annat fram tävlingar, självständighet, utveckling och maktdistans som 

motiverande för Generation Y, och Winter och Jackson (2016) och Cloates (2017) 

lägger där till att vetskapen om att de gör något bra för någon eller för samhället i stort. 

Dessa motiveringsfaktorer kan i sin tur kopplas till Pinks (2010) motiveringsfaktorer 

Autonomy, Mastery och Purpose.  VD A menar att de är väldigt tävlingsinriktade på 

företaget. Hon lyfter även fram motivationsfaktorer som kan kopplas till Pinks (2010) 

motiveringsfaktorer Autonomy och Purpose. VD C talar mycket om Autonomy, 

Mastery och Purpose och menar att han använder sig av dessa tre för att motivera sina 

anställda. VD B talar endast om motivering genom belöningar och hot. VD D använder 

sig av motiveringsfaktorer som kan kopplas till Mastery och Purpose. 
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5 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras en slutsats fram utifrån de resultat som framkommit av 

undersökningens empiriavsnitt och i förhållande till studiens forskningsfrågor. 

 

5.1 Forskningsfråga 1 

Forskningsfråga 1 härrör till studiens syfte genom att lyfta fram den skillnad som 

studiens resultat visat när det kommer till den syn som de deltagande vd:arna har på 

företagskultur. Forskningsfråga 1 har besvarats genom två jämförelsestudier. 

 

5.1.1 Diskussion 

De genomförda jämförelsestudierna har visat att det finns en skillnad i de båda 

generationernas vd:ars sätt att se på företagskultur. Skillnaden är större mellan vd:arna i 

branschen partihandel med emballage än för de i dataprogrammeringsbranschen, vilket 

kan vara en tillfällighet och bero på deltagarnas personligheter och erfarenheter, men 

det kan också härröra till vad Alvesson (2015) skriver om att intresset för företags-

kultur, organisationsidentitet och värdegrund har visat sig större i yngre, mer innovativa 

och kunskapsintensiva företag än i många mer mogna rationaliseringsinriktade företag. 

Alvesson (2015) skriver att intresse för företagskultur brukar finnas hos personer med 

intressen för att identifiera, utveckla, dela och använda kunskap, vilket även denna 

studie visat på och som i så fall skulle kunna motsäga hypotesen om att skillnaderna i 

synen på företagskultur skulle bero på vd:ns generationstillhörighet. Resultatet som 

sådant kan på grund av metodvalet inte generaliseras utan endast tillämpas på de fyra 

deltagande vd:arna. Dock sammanstämmer resultatet med tidigare forskning som lyft 

fram Generation Y:s behov av en viss företagskultur för att känna trivsel och må bra på 

arbetet då det är denna syn på företagskultur som de deltagande vd:arna i den yngre 

generationen har. Generation Y:s vd:ar såg gemensamma värderingar som väldigt 

viktigt och deras värderingar sammanstämde även med de företagsvärderingar som 

fanns på företaget. Då gemensamma värderingar är en av företagskulturens viktigaste 

grundstenar (Alvesson & Sveningsson, 2012; Philipsson, 2001; Schein, 2010) tyder det 

på att den yngre generationens deltagande vd:ar i sig skulle kunna ha lättare för att 

forma en medveten kultur.    
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5.1.2 Slutsats 

Studien har visat att bland de deltagande vd:arna skiljer sig synen på företagskultur på 

ett sätt som skulle kunna vara kopplat till den generation de tillhör. De yngre vd:arna ser 

kulturen som en viktig framgångsfaktor som verkar möjliggörande, ger energi och får 

medarbetarna att må bra, och de lyfter värderingar på ett sätt som skiljer sig från de 

äldre vd:arna. De äldre vd:arna ser kulturen som det som definierar företaget och som 

skapar trygghet och gemenskap bland medarbetarna. 

 

5.2 Forskningsfråga 2  

Forskningsfråga 2 härrör till studiens syfte genom att lyfta fram den skillnad som 

studiens resultat visat när det kommer till hur de deltagande vd:arna arbetar med 

företagskultur. Forskningsfråga 2 har besvarats genom två jämförelsestudier. 

 

5.2.1 Diskussion 

De genomförda jämförelsestudierna har visat att det finns en skillnad när det kommer 

till det sätt som de olika generationernas vd:ar arbetar med företagskultur. På grund av 

metodvalet kan dock resultatet inte generaliseras utan endast tillämpas på de fyra 

deltagande vd:arna och det gör det även svårt att säkerställa att resultatet är kopplat till 

den generation som vd:arna tillhör. Resultatet visade dock en tydlig medvetenhet hos de 

yngre vd:arna i hur man kan arbeta och forma kultur, och likt resultatet i förhållande till 

forskningsfråga 1 tyder det på att den yngre generationens deltagande vd:ar har lättare 

för att forma en medveten kultur. Resultat visar även på en vilja hos de äldre vd:arna att 

förändra och utveckla sin kultur och de såg båda behovet av att få in fler yngre 

medarbetare i företaget. De äldre vd:arnas insikt när det gäller dessa faktorer lyfter 

studiens relevans och äkthet då studien kan skapa förståelse för sättet man kan arbeta 

med kultur för att locka till sig Generation Y och för att få de yngre medarbetarna att 

trivas och stanna kvar. En tydlig skillnad mellan de båda generationernas vd:ar var 

behovet av gemensamma företagsvärderingar. Ingen av de äldre vd:arna hade kännedom 

om det fanns några fastställda företagsvärderingar i företaget, och just företags-

värderingar menar Gill (2011) är oerhört viktigt för att en positiv och lönsam kultur som 

stödjer företagets syfte, vision och strategi, ska kunna skapas. Resultatet samman-

stämmer med tidigare forskning genom att de yngre vd:arna i studien arbetar med 

kulturen på ett sätt somt tidigare forskning menar tilltalar den yngre generationens 

medarbetare, med ett stort fokus på gemenskap, närhet, delaktighet, feedback och 
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informationsdelning (Winter & Jacksson, 2016; Myers & Sadaghiani refererade i 

Winter & Jackson, 2016; Stewart et al., 2017). Dock visade studien att även en av de 

äldre generationens vd:ar lyfter närhet, delaktighet och feedback som viktiga faktorer i 

det sätt han arbetar med företagskultur, vilket skulle kunna motsäga generations-

tillhörighetens betydelse.    

 

5.2.2 Slutsats 

Studien har visat att bland de deltagande vd:arna skiljer sig sättet att arbeta med 

företagskultur på ett sätt som skulle kunna vara kopplat till den generation de tillhör. 

Till skillnad från de äldre vd:arna är de yngre vd:arna väl inlästa i företagskulturens 

betydelse och de sätt som man kan arbeta med företagskultur, och de har en tydlig 

riktning och ett mål med sitt kulturarbete. De använder sig dessutom av fler av de 

faktorer som kan bidra till en kultur som skapar både lönsamhet, trivsel och utveckling, 

än vad de äldre vd:arna gör.  

 

5.3 Forskningsfråga 3  

Forskningsfråga 3 härrör till studiens syfte genom lyfta på vilket sätt de skillnader som 

hittats genom resultatet av forskningsfråga 1 och 2, tyder på att de olika generationernas 

möjligheter till att skapa en företagskultur som attraherar Generation Y skiljer sig åt.  

 

5.3.1 Diskussion 

Studiens resultat visar att det finns en skillnad i hur äldre och yngre vd:ar ser på och 

arbetar med företagskultur, men på grund av metodvalet kan resultatet inte generaliseras 

utan endast appliceras på de fyra vd:ar som deltagit i studien. Dock tyder resultatet på 

ett behov för företag att se över sin företagskultur då Generation Y allt mer kommer ut i 

arbetslivet och genom det ökar vikten av att ha en företagskultur som inte bara verkar 

lockande för generationens kompetenta medarbetare utan även lyfter fram den potential 

de har och möjliggör för dem till att använda alla de tekniska kunskaper och innovativa 

idéer som de kommer med (Carpenter & de Charon. 2014; Phil, 2011). En kultur som 

attraherar Generation Y bör även framhäva utveckling, gemenskap och trivsel och den 

behöver få medarbetarna att känna sig omtyckta och värdefulla för företaget (Stewart et 

al., 2017), och studien har visat att när det kommer till de deltagande vd:arna så har 

Generation Y:s vd:ar lättare för att skapa en kultur som sammanstämmer med den 

företagskultur som lockar till sig arbetskraft från Generation Y.  De yngre vd:arna har 
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en större förståelse för den kraft en företagskultur kan ha när det kommer till att locka 

till sig rätt arbetskraft och skapa det känslomässiga band som kan få Generation Y att 

vilja stanna kvar (Cloates, 2017; Phil, 2011; Stewart et al., 2017). De yngre beskriver 

dessutom vikten av egenmakt, delaktighet och utveckling vilket ses som viktigt för 

Generation Y, dels som motiveringsfaktorer i arbetet, dels för att skapa engagemang, 

passion och trivsel (Winter & Jackson, 2016; Stewart et al., 2017; Srivastava & 

Banerjee, 2016). Dock beskriver även en av de äldre vd:arna detta vilket skulle kunna 

motsäga generationstillhörighetens betydelse i skapandet av en företagskultur som 

attraherar Generation Y.  

 

5.3.2 Slutsats 

Studien visar att när det kommer till de studerade fallen är de yngre vd:arnas sätt att se 

på och arbeta med företagskultur mer kompatibelt med den företagskultur som 

attraherar Generation Y än vad de äldre vd:arnas sätt att se på och arbeta med kultur är. 

Studien visade också att yngre vd:ar skulle kunna ha en initial fördel i formandet av en 

företagskultur som attraherar Generation Y, genom att de delar erfarenheter och 

värderingar, men att äldre vd:ar som dels har en insikt i hur man kan arbeta med kultur, 

dels en förståelse för hur man kan lyfta de yngre medarbetarna och dels kan använda sig 

av sin erfarenhet på ett positivt sätt, även de skulle kunna skapa en kultur som kan 

attrahera Generation Y.  
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6 Avslutning 
 

I detta kapitel diskuteras undersökningens metod och betydelse, och dessutom 

presenteras förslag till vidare forskning. 

 

Genom studien har det skapats en grund för förståelse kring vikten av att forma en 

kultur som dels attraherar den yngre generationens medarbetare, dels får dem att trivas 

och vilja stanna kvar. Arbetet beskriver vilken sorts kultur som lyfter fram Generation 

Y:s potential, men det ger också en insikt till den betydelse som vd och ledningsgrupp 

har när det kommer till formandet av en kultur där medarbetarna trivs och mår bra men 

som även verkar positivt för företaget när det kommer till utveckling och lönsamhet. 

Studien visar också att det kan vara särskilt viktigt för de äldre generationernas vd:ar att 

se över sin kultur och sättet de arbetar med den för att de inte ska gå miste om de 

konkurrensfördelar som den yngre generationens arbetskraft kan bidra med. 

 

Genom valet av kvalitativa telefonintervjuer skapades möjligheten att få fram vd:arnas 

egna tankar kring ämnet och vid deltagarvalideringen av det transkriberade materialet 

gavs dessutom deltagarna chansen till att i efterhand lägga till eventuella ytterligare 

tankar och åsikter som dykt upp. Det resulterade i en relativt hög grad av trovärdighet 

och tillförlitlighet för studien. Något som dock skulle kunna skapa en djupare grund till 

studiens resultat är att göra en undersökning av själva företagskulturen på respektive 

företag för att därefter koppla samman resultatet av den med den information som fåtts 

från vd:arna. Genom det skulle man kunna se hur vd:arnas syn på den företagskultur 

som finns på företaget stämmer samman med den företagskultur som medarbetarna 

upplever, och det skulle också skapa möjlighet till att se hur det sätt som vd:arna menar 

att de arbetar med kulturen upplevs av medarbetarna. Genom att inrikta undersökningen 

av företagskulturen på de generationer som de anställda består av skapas även 

möjligheten att få fram huruvida det finns någon generationsskillnad i hur medarbetarna 

upplever kulturen på företaget. 

 

På grund av arbetets storleksbegränsning var det inte möjligt att göra fler 

jämförelsestudier vilket motverkar möjligheten till att generalisera resultatet utöver de 

vd:ar som deltagit i studien. Förslag till vidare forskning är därför att se om ett liknande 

resultat går att finna bland ytterligare vd:ar, dels inom de branscher som studien 

undersökt, dels inom andra branscher. Då studien visade att skillnaden mellan 
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generationerna var mindre i den kunskapsintensiva dataprogrammeringsbranschen, 

vilket även var något som teorin lyfte fram, skulle det kunna tyda det på att arbetet med 

företagskultur är särskilt viktigt i just den branschen. Ytterligare förslag till forskning 

skulle därför kunna innebära en fördjupning inom branschen där man fokuserar på att 

undersöka vd:ars syn och arbete med företagskultur och hur det kan kopplas till 

företagets framgång.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A-Intervjuguide 

Teman Underteman Frågor 

Inledande bakgrundsfrågor – Faktorer 

som kan ha inflytande på svaren 

Utbildning 

Tidigare arbetslivserfarenheter 

Anställningstid på företaget 

Varför företaget? 

Tid i rollen 

Anställda 

 

 

• Berätta kort om dig själv, eventuell 

utbildning, tidigare arbetslivserfarenheter etc. 

• Berätta hur det kom sig att du började som vd 

på företaget/Berätta om hur det kom sig att du 

startade företaget? 

• Hur många anställda har ni?  

• Inom vilket åldersspann är de anställda? 

Vd:ars syn på företagskultur – Frågor kopplat till deras personliga syn på ämnet 

Företagskultur Innebörd/faktorer 

Påverkan på företaget 

Beskrivning av faktorerna 

Bra företagskultur 

Dålig företagskultur 

 

• När du hör ordet företagskultur vad tänker du 

på då? 

• På vilket sätt kan en företagskultur påverka 

företaget? 

• Vad innebär en bra företagskultur för dig? 

• Vilka faktorer ser du som extra viktiga för att 

en företagskultur ska verka positivt för 

företaget? 

• Vad innebär en dålig företagskultur för dig? 

• Vilka faktorer tror du kan påverka extra 

mycket för att en företagskultur ska verka 

negativt? 

 



 

II 

Värderingar Deltagarens värderingar 

 

Värderingar hos medarbetare 

 

• Hur skulle du beskriva dina egna värderingar? 

• Vilka värderingar ser du som önskvärda 

respektive icke önskvärda hos dina 

medarbetare? 

 

Beteenden  Beteenden hos anställda • Beskriv de positiva beteenden som du önskar 

hos anställda. 

• Beskriv de negativa beteenden som du ser 

som icke-önskvärda hos anställda 

Motivation Motivera anställda 

 

• Beskriv vilka motiveraringsfaktorer som du 

anser fungerar bäst när man ska motivera 

anställda. 

Vd:ars sätt att arbeta med företagskultur – Frågor kopplat till arbetsplatsen och ledningsgruppen 

Kulturen på arbetsplatsen Värdeord 

Artefakter 

Rekryteringsprocess 

Informationsdelning 

Teamwork 

Karriär 

Förmåner  

Feedback 

• Hur skulle du beskriva företagskulturen på er 

arbetsplats? 

• Har ni några fastställda värdeord etc.? 

• Finns det några materiella ting eller artefakter 

som du tror kan bidra till företagskulturen? 

• Hur ser ni på feedback?  

• Har ni några speciella förmåner för de 

anställda? 

• Hur ser ni på teamwork och teamkänsla? 

• Hur ser ni på informationsdelning?  

• Finns det möjlighet att klättra i företaget? 

Göra karriär?  

Ledningsgruppens roll och arbete Förhållandet ledningsgrupp och anställda 

Styrverktyg 

Motivation 

 

• Hur ser förhållandet mellan er som vd och 

ledningsgrupp, och de anställda? 

• Hur ser ni på förhållandet mellan 

ledningsgrupp och företagskulturen, vad är er 

roll när det kommer till kulturen? 



 

III 

• På vilket sätt använder ni i ledningsgruppen er 

av företagskultur i erat arbete med strategi, 

mål, vision och affärsidé? 

• Hur arbetar ni för att forma företagskulturen? 

• Har ni någon strategi när det kommer till 

rekrytering och/eller introduktion av 

nyanställda som är inriktad på företagskultur? 

• Finns det situationer eller moment där er 

företagskultur kan hjälpa er? 

• Finns det situationer eller moment där er 

företagskultur kan begränsa er? 

 

Upplevelser Upplevelse av kulturen 

• Positivt 

• Negativt 

Förändring 

 

• Finns det något som du upplever är extra 

positivt med företagskulturen i företaget? 

• Finns det något som du upplever som negativt 

med företagskulturen i företaget? 

• Upplever du att företagskulturen på företaget 

skulle behöva förändras på något sätt? 

Generationer 

Skillnader Värderingar 

Beteenden 

Motiveringsfaktorer 

• På vilket sätt tror du Generation Y och 

Babyboom-generationen skiljer sig åt när det 

gäller värderingar? 

• På vilket sätt tror du generation Y och 

Babyboom-generationen skiljer sig åt när det 

gäller beteenden på arbetsplatsen? 

• På vilket sätt tror du generation Y och 

Babyboom-generationen skiljer sig åt när det 

gäller motiveringsfaktorer? 

Förändring Behov av förändring • Upplever du att det finns behov av förändring 

av företagskulturen på din arbetsplats kopplat 

till generation Y:s antågande? 



 

IV 

•  Upplever du att det skulle kunna finnas behov 

av förändring av företagskulturer på andra 

företag kopplat till generation Y:s antågande? 

På vilket sätt? 

 

 Vd:ars möjligheter • Tror du att yngre vd:ar skulle kunna ha lättare 

för att forma en företagskultur som är mer 

anpassad för den yngre generationens 

arbetskraft än vad de äldre vd:arna har? 

Avslutning 

Avslutningsfrågor Tillägg 

 

• Är det något du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


