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Sammanfattning 
Under de senaste 100 åren har världens befolkning ökat avsevärt. Sveriges åldersfördelning 
har sedan 1930-talet påverkats av tre perioder med höga födelsetal som har mynnat ut i tre 
generationer; Rekordgenerationen (1941-1960), Generation X (1961-1976) och Generation Y 
(1977-1992). Dessa generationers värderingar relaterade till arbetet skiljer sig på flera punkter 
vilket ligger till grund för denna uppsats. Syftet med uppsatsen är att jämföra olika 
generationers värderingar relaterade till arbetet i tre fastighetsbolag och undersöka vilken 
påverkan generationstillhörighet kan ha på dessa värderingar. Problemformuleringen lyder 
enligt följande; Hur stor påverkan kan generationstillhörighet ha på värderingar relaterade 
till arbetet i fastighetsbolag? För att öka förståelsen i ämnet har vi inlett den teoretiska 
referensramen med att presentera karaktärsdrag för varje generation, därefter har vi redogjort 
för deras värderingar angående karriär, arbetstillfredsställelse och motivation samt ledarskap. 
För att tydliggöra kopplingen till både ledarskap och generationsskillnader har vi slutligen ett 
avsnitt om hur det är att leda flera generationer. Uppsatsen är en kvalitativ studie där den 
teoretiska referensramen ligger till grund för intervjuguiden och empirin har samlats in genom 
sex intervjuer i tre fastighetsbolag. Respondenterna består av två representanter från varje 
generation och intervjuerna har gjorts med tre ledare och tre medarbetare. Resultatet visar att 
generationstillhörighet har relativt stor påverkan på värderingar relaterade till arbetet. 
 
Nyckelord: Generation, Värderingar, Ledarskap 
 
 
 
  



Abstract 
The population in the world has increased significantly during the last 100 years. Since the 
1930’s the age distribution has been influenced by three periods of high birth rates which 
resulted in three different generations; Baby Boomers (1941-1960), Generation X (1961-
1976) and Generation Y (1977-1992). These generations’ work values differ on several 
points, which is the basis for our study. The purpose of the study is to compare generational 
differences in work values within three real estate companies and investigate how 
generational affinity can affect work values. The problem area is; How big impact may 
generational affinity have on work values in real estate companies? The theoretical 
framework begins with a presentation of the characteristics of each generation, followed by 
work values of each generation concerning career, job satisfaction and motivation and also 
leadership. In the end of the theoretical framework we have a chapter about how to manage 
the multigenerational mix to clarify the study’s connection to leadership and generational 
differences. This is a qualitative study where the questions for the interviews are based on the 
theoretical framework. To collect the empirical data we have made six interviews in three real 
estate companies with two respondents from each generation and company. Three of the 
respondents have a leading position and three of them are employees. The result of the study 
shows that generational affinity has a rather big impact on work values.  
 
Keyword: Generation, Values, Leadership 
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1. Introduktion 
   

I detta inledande kapitel följer en presentation av den bakgrund som leder till vår 
problemformulering samt en diskussion kring problemet utifrån tidigare studier. För att 
tydliggöra uppsatsens ämnesområde redovisas även uppsatsens syfte, centrala begrepp och 
avgränsningar. 

 
 
1.1 Problembakgrund 
Enligt Statistiska Centralbyrån (2005) har befolkningen i världen ökat avsevärt de senaste 100 
åren. Under 1900-talets första årtionden var befolkningstillväxten relativt långsam för att 
sedan öka kraftigt efter andra världskriget. Den snabba folkökningstakten pågick ända fram 
till 1980-talet då den saktade ner. Folkökningen berodde delvis på ökad medellivslängd och 
minskad spädbarnsdödlighet.  
 
I Sverige har det förekommit tre perioder med höga födelsetal sedan 1930-talet som har 
påverkat åldersfördelningen. Den första perioden började på 1940-talet då det föddes uppåt 60 
procent fler än på 1930-talet, den andra perioden var på 1960-talet och den tredje på 1980-
talet (Statistiska Centralbyrån, 2002). Detta är jämförbart med Smola och Suttons (2002) 
indelning av olika generationer som är Baby Boomers, Generation X och The Millennials. 
 
Dwyer (2009) menar dock att det finns flera benämningar på den sistnämnda generationen. 
Han hänvisar bland annat till Zemke, Raines och Filipczak (2000) som kallar generationen för 
the nexters och Martin och Tulgan (2001) som använder benämningen Generation Y. I den 
här uppsatsen kommer denna generation att benämnas Generation Y. Baby Boomers kommer 
att benämnas Rekordgenerationen enligt Lindgren, Fürth, Kempe och Krafft (2005). Glass 
(2007) har delat in generationerna enligt följande årtal: 
 

• Rekordgenerationen födda mellan år 1941-1960 
• Generation X födda mellan år 1961-1976 
• Generation Y födda mellan år 1977-1992 

 
Samtidigt som fyrtiotalisternas stora årskull nu håller på att gå i pension träder en annan stor 
årskull in på arbetsmarknaden, nämligen Generation Y (Statistiska Centralbyrån, 2002; 
Parment, 2008; Lindgren et al., 2005). De berörda generationerna besitter enligt Ohlsson och 
Broomé (2003) helt olika typer av kunskap. Rekordgenerationen står för erfarenhet och 
mentorskap medan Generation Y har stor teknisk kompetens. Det innebär att 
generationsväxlingen kommer att påverka Sveriges näringsliv mycket, vissa branscher 
påverkas mer än andra beroende på hur åldersfördelningen ser ut (Ohlsson & Broomé, 2003). 
Bygg- och fastighetsbranschen är en av dem som ingår då de har många medarbetare som går 
i pension (Öster, 2009, ¶ 43).  
 
Enligt Cennamo och Gardner (2008) är det viktigt för ett företag att tydliggöra sina 
värderingar för att på så sätt skapa samstämmighet mellan företagets och de anställdas 
värderingar. Denna samstämmighet ökar i sin tur både kunskapen och produktiviteten i 
företaget. Flera forskare har studerat om det finns skillnader mellan olika generationers 
värderingar i arbetslivet. Smola och Sutton (2002) är några av forskarna som har kommit fram 
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till att det finns betydande skillnader. De får även stöd av Rodriguez, Green och Ree (2003) 
som också har kommit fram till liknande skillnader. Kupperschmidth (2000) menar dock att 
det självklart finns individuella skillnader inom generationerna. 
 
1.2 Problemdiskussion 
Utifrån den problembakgrund som har presenterats framgår det att värderingar är en central 
del i ett företag. Vi kommer nedan att redogöra för de värderingar forskningen hittills har 
kommit fram till som skiljer sig mellan olika generationer.  
 
Ett område som skiljer sig i olika generationers värderingar är strävan efter att bli befordrad. 
Smola och Sutton (2002) har liksom Cennamo och Gardner (2008) kommit fram till att många 
ur Generation X är mer intresserade av att bli befordrade än Rekordgenerationen generellt 
sett. De menar att detta antagligen beror på att Rekordgenerationen är i slutet av sin karriär 
och därför inte är lika intresserade av att bli befordrade.  
 
Cennamo och Gardner (2008) menar generellt sett att Generation Y föredrar frihet och större 
flexibilitet i arbetet till skillnad från Rekordgenerationen och Generation X. Rodriguez et al. 
(2003) har dock funnit att många ur Generation X föredrar flexibla arbetstimmar. Gemensamt 
för de båda studierna är att många ur Rekordgenerationen hellre arbetar mer strukturerat med 
fasta arbetstider.  
 
Flertalet ur Rekordgenerationen fokuserar på hårt arbete och anser att det är en stor del av 
livet då de lever för att arbeta (Smola & Sutton, 2002; Martin & Tulgan, 2006). De flesta i 
Generation X anser inte att arbetet är en lika viktig del av livet då de istället arbetar för att 
leva. De är inte lika lojala till företaget då de inte tvekar till att byta arbete om företaget inte 
uppfyller deras krav eller om de får ett attraktivare erbjudande (Smola & Sutton, 2002; 
Cennamo & Gardner, 2008; Westerman & Yamamura, 2006; Kupperschmidth, 2000). 
Cennamo och Gardner (2008) har även funnit likheter mellan de tre generationerna när det 
gäller värderingar relaterade till sociala och ekonomiska faktorer samt strävan efter ett 
meningsfullt arbete. 
 
Både Parry och Urwin (2010) och Cennamo och Gardner (2008) har riktat viss kritik till att 
dessa skillnader beror på tillhörighet av en viss generation. Cennamo och Gardner (2008) 
menar att det kan vara svårt att urskilja om skillnaderna beror på mognad, karriärsposition 
eller generationstillhörighet. För att identifiera om det är generationsskillnader menar 
Cennamo och Gardner (2008) att grupperna behöver studeras över en längre tid. Det har 
Smola och Sutton (2002) gjort då de har studerat olika generationers värderingar relaterade till 
arbetet och jämfört sitt resultat med en studie som gjordes 25 år tidigare. Smola och Sutton 
(2002) kunde konstatera att det fanns skillnader mellan dessa gruppers värderingar vilket 
indikerar på att olika generationer har sina värderingar. 
 
1.3 Problemformulering 
För att öka förståelsen för olika generationers värderingar relaterade till arbetet kommer vi att 
undersöka följande problemformulering: 
 

• Hur stor påverkan kan generationstillhörighet ha på värderingar relaterade till arbetet i 
fastighetsbolag? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att jämföra olika generationers värderingar relaterade till arbetet i 
tre fastighetsbolag samt undersöka vilken påverkan generationstillhörigheten kan ha på dessa 
värderingar.  
 
1.5 Avgränsningar 
För att avgränsa oss i ämnet ledarskap kommer vi att fokusera på värderingar relaterade till 
arbetet både hos ledare och medarbetare i tre fastighetsbolag. De värderingar vi kommer att 
fokusera på är karriär, arbetstillfredsställelse och motivation samt ledarskap. Vi kommer att 
begränsa oss geografiskt till sydvästra Sverige. Då vi ska undersöka likheter och skillnader 
mellan olika generationer kommer vi avgränsa oss till de generationer som är i yrkesverksam 
ålder, det vill säga Rekordgenerationen, Generation X och Generation Y som vi presenterade 
tidigare i problembakgrunden. Vi kommer att göra den empiriska studien i tre mindre privata 
fastighetsbolag med cirka 5-15 anställda i varje bolag.  
 
1.6 Centrala begrepp 
 
Generation: 
”… an identifable group (cohorts) that shares birth years, age location, and significant life 
events at critical developmental stages (times) divided by 5-7 years into first wave, core 
group, and last wave.” (Kupperschmidt, 2000, s. 66). 
 
Värdering: 
”Handlingen att sätta ett (positivt eller negativt) värde på något eller resultatet av att utföra 
en sådan handling. Resultatet har i allmänhet formen av ett omdöme, en åsikt eller en 
uppfattning.” (www.ne.se/kort/värdering). 
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2. Teoretisk referensram 
 
I följande kapitel kommer vi presentera den teoretiska referensram som ligger till grund för 
uppsatsen. Vi kommer att göra en inledande presentation av de aktuella generationernas 
karaktärsdrag för att sedan redogöra för varje generations värderingar samt hur det är att leda 
flera generationer. 

 
 
2.1 Generationer och värderingar 
Värderingar är något som formas under uppväxten. Detta innebär att människor som växte 
upp under liknande förhållanden och villkor erhåller gemensamma erfarenheter som påverkar 
deras värderingar. Människor tillhörande samma generation tenderar därför att utveckla 
liknande värderingar (Lindgren et al., 2005). De värderingar vi har valt att fokusera på är 
karriär, arbetstillfredsställelse och motivation samt ledarskap. 
 
2.2 Rekordgenerationen, 1941-1960 
Stora delar av Rekordgenerationen växte upp under helt andra förutsättningar än vad tidigare 
generationer hade gjort. Då det varken rådde krig eller fattigdom i lika stor utsträckning fick 
de en mycket tryggare uppväxt samtidigt som den stränga och auktoritära barnuppfostran 
började försvinna. Detta ledde till att många ur Rekordgenerationen fick helt andra 
förhoppningar om framtiden. Vissa utbildade sig och bröt traditioner genom att utveckla nya 
värderingar i samhället medan andra var med och skapade vårt välfärdssystem (Lindgren et 
al., 2005).  
 
Martin och Tulgan (2006) menar att stora delar ur generationen tycker att det är viktigt att de 
blir respekterade eftersom de har lång arbetslivserfarenhet. De flesta vill att deras visdom, 
kunskap och allt de bidragit med till företaget ska respekteras.  
 
2.2.1 Karriär  
Dries, Pepermans och De Kerpel (2008) har i sin studie kommit fram till att många ur 
Rekordgenerationen i något större utsträckning än de yngre generationerna har en traditionell 
karriär och arbetar inom samma företag under i stort sett hela arbetslivet. De litar dessutom 
helt till företaget när det gäller anställningstrygghet (Dries et al., 2008). Generellt sett är 
Rekordgenerationen kända för att arbeta hårt och identifiera sig med sitt arbete (Martin & 
Tulgan, 2006; Smola & Sutton, 2002). Smola och Sutton (2002) menar att denna generation 
lever för att arbeta. 
 
Smola och Sutton (2002) menar att Rekordgenerationen överlag har en lägre benägenhet att 
bli befordrade än de yngre generationerna. Även Cennamo och Gardner (2008) har en teori 
där de menar att många ur generationen värderar status i företaget lägre än de andra 
generationerna. Många ur Rekordgenerationen har redan uppnått den position i karriären de 
har strävat efter och prioriterar därför inte status lika högt då de är i slutet av sin karriär. 
Arbetet hamnar långsamt längre ner i större delen av Rekordgenerationens prioriteringar och 
får mindre fokus i deras liv vilket leder till att de yngre generationerna får större möjligheter 
då de ska ersätta dem (Zemke et al., 2000; Parment, 2008). 



Teoretisk referensram 

	  
 

 5 

 
2.2.2 Arbetstillfredsställelse och motivation 
Enligt Zemke et al. (2000) föredrar stora delar ur Rekordgenerationen en arbetsmiljö som är 
demokratisk, human och avslappnad. Många vill ha en arbetsplats som ger utrymme för 
relationer då de bär med sig sina egna värderingar till arbetsplatsen och skapar med hjälp av 
dem samspel och enighet. Även Westerman och Yamamura (2006) har kommit fram till att de 
flesta ur Rekordgenerationen lägger stor vikt vid fungerande relationer på arbetsplatsen för att 
de ska trivas. 
 
Rodriguez et al. (2003) menar precis som Sullivan, Forret, Carraher och Mainiero (2009) att 
en stor del ur Rekordgenerationen vill ha utmanande arbetsuppgifter. Flertalet ur generationen 
arbetar helst under regelbundna arbetstider och tar ogärna med sig arbetet hem. Dries et al. 
(2008) menar att många ur Rekordgenerationen finner tillfredställelse i form av status, 
befordran och lön. Cennamo och Gardner (2008) menar också att Rekordgenerationen 
generellt sett finner tillfredsställelse i form av bra lön, men att många dessutom vill ha ett 
meningsfullt arbete. 
 
Enligt Wong, Gardiner, Lang och Coulon (2008) blir många ur Rekordgenerationen 
motiverade av makt och förmågan att påverka andra. I det stadie generationen befinner sig i 
nu, då de har varit ute på arbetsmarknaden en längre tid, är det därför sannolikt att många 
söker mer ledarskap och ansvar för rapportering. Samtidigt är generationen i slutet av sin 
karriär och möjlighet till avancemang är därför inte längre motiverande för de flesta av dem. 
 
Zemke et al. (2000) menar att flertalet ur Rekordgenerationen har ett antal huvudprinciper för 
att motivera sina anställda. Dessa huvudprinciper är att de vill ge sina anställda en chans att 
lyckas och visa vad de kan samt ge dem extra förmåner och belöna deras hårda arbete (Zemke 
et al., 2000). Många anser dessutom att feedback är viktigt (Sessa, Kabacoff, Deal & Brown, 
2007). 
 
2.2.3 Ledarskap  
Flertalet ur Rekordgenerationen föredrar sociala ledare som är passionerade i sitt yrke. Många 
ur generationen har höga preferenser för omsorg, kompetens och ärlighet och föredrar därmed 
sociala ledare som är medkännande, kompetenta och utåtriktade (Arsenault, 2003). Generellt 
sett anser Rekordgenerationen att ärlighet är den viktigaste egenskapen hos en ledare och de 
anser därför att ledaren måste vara öppen med sina värderingar, standarder och sin etik. Andra 
egenskaper som många ur Rekordgenerationen anser är viktiga är att ledaren ska visa hög 
grad av lojalitet och de beundrar ledare som talar sanning och inte vilseleder dem (Arsenault, 
2003; Sessa et al., 2007). Flertalet ur generationen föredrar dessutom att deras ledare är 
lyhörda (Sessa et al., 2007). 
 
Många ur Rekordgenerationen tillför både hjärta och humanitet till arbetsplatsen och arbetar 
bäst när deras ledare behandlar dem som jämlika och låter dem känna att de har ett ansvar. 
Om de känner att de blir missledda konfronterar de inte problemet direkt, men låter det inte 
heller gå obemärkt förbi (Zemke et al., 2000).  
 
Flertalet ur Rekordgenerationen är kända för att vända företagens hierarkiska ordning upp och 
ned. En stor del ur generationen anses ha en del brister i färdigheter så som kommunikation, 
motivation och delegering, trots att det är av stor betydelse för den ledarstil de strävar efter att 
uppnå. Den ledare som har dessa brister är i många fall inte medveten om dem (Zemke et al., 
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2000).  
 
2.3 Generation X, 1961-1976 
Många ur Generation X växte upp med föräldrar som i hög grad tog ut skilsmässa, hade 
dubbla inkomster och var väldigt tillåtande i sitt föräldraskap. Detta har lett till att stora delar 
av denna obevakade generation blivit lämnade till att klara sig på egen hand och på så sätt 
utvecklats till självständiga och målinriktade entreprenörer (Martin & Tulgan, 2006).  
 
När flertalet av de äldre från Generation X kom ut på arbetsmarknaden på 1980-talet förekom 
det stora förändringar som ny teknik och globalisering. Överlag kom generationen snabbt till 
insikt att anställningstrygghet var något som tillhörde det förgångna, vilket medförde att de än 
en gång fick klara sig själva (Martin & Tulgan, 2006; Kupperschmidth, 2000). I slutet av 
1990-talet var deras egenskaper mycket eftertraktade för företag som var på väg in i en 
teknisk och global marknad med hård konkurrens. Stora delar ur generationen klarade sig bra 
under lågkonjunkturen som inträffade några år senare. Detta eftersom de fann trygghet någon 
annanstans än i arbetet, nämligen i sig själva (Martin & Tulgan, 2006).  
 
Trots att många från Generation X är väldigt självständiga vill de ha tillgång till någon typ av 
mentor som kan bidra med sin erfarenhet och kunskap, eftersom den informationen kan vara 
svår att få tag i på annat sätt inom företaget. Detta medför att deras kunskapsbas ökar och de 
blir mer eftertraktade på arbetsmarknaden (Martin & Tulgan, 2006; McDonald & Hite, 2008). 
 
2.3.1 Karriär 
Martin och Tulgan (2006) och McDonald och Hite (2008) menar att många ur Generation X 
prioriterar att utbilda sig för att samla så mycket färdigheter och erfarenheter som möjligt. På 
så sätt blir de anställningsbara och attraktiva för flera företag. Därmed tar de alla chanser de 
stöter på som har med karriärsutveckling att göra (Martin & Tulgan, 2006; McDonald & Hite, 
2008).   
 
Ungefär hälften av de respondenter som deltog ur Generation X i Dries et al. (2008) 
undersökning föredrar en så kallad traditionell karriär inom ett och samma företag, precis som 
många ur Rekordgenerationen. Däremot var det nästan tre gånger fler i Generation X jämfört 
med Rekordgenerationen som hade arbetat på flera olika företag och de förväntas inte att 
stanna kvar på företaget någon längre tid. Dries et al. (2008) har även kommit fram till att 
deltagarna ur Generation X inte prioriterar anställningstrygghet i lika hög grad som deltagarna 
ur Rekordgenerationen, även om skillnaden är marginell. 
 
Överlag är Generation X benägna om att bli befordrade, de vill dessutom att det ska ske 
relativt snabbt. Många ur generationen är mindre lojala till företaget och fokuserar mer på sig 
själva och sin karriärsutveckling (Smola & Sutton, 2002). Cennamo och Gardner (2008) 
menar att Generation X generellt sett anser att status är viktigt eftersom det medför synlighet 
och de blir därmed uppmärksammade i företaget. Arbetet är inte en lika central del i livet som 
hos delar ur Rekordgenerationen, då de flesta från Generation X arbetar för att leva (Smola & 
Sutton, 2002). 
 
2.3.2 Arbetstillfredsställelse och motivation 
Överlag är Generation X angelägna om att arbetet ska vara flexibelt, det gäller såväl 
arbetstider som arbetsuppgifter och kollegor (Martin & Tulgan, 2006; Rodriguez et al., 2003; 
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Sullivan et al., 2009). Zemke et al. (2000) menar att Generation X överlag inte tycker att det 
spelar någon roll när arbetet utförs, bara det blir färdigt i tid. De bryr sig inte om traditionella 
arbetsdagar utan arbetar då de får tid, vare sig det är på jobbet eller hemma. Cennamo och 
Gardner (2008) och McDonald och Hite (2008) menar dessutom att stora delar ur Generation 
X finner tillfredsställelse om de känner att de har ett meningsfullt arbete och en bra lön. 
 
För att Generation X ska trivas på sin arbetsplats anser de flesta ur generationen att företaget 
ska lägga stor vikt vid målinriktning (Westerman & Yamamura, 2006).  Många ur 
generationen är inte speciellt lojala till företaget och drar sig inte för att byta arbetsplats om 
deras önskemål i arbetet inte uppfylls (Westerman & Yamamura, 2006; Cennamo & Gardner, 
2008; Smola & Sutton, 2002; Kupperschmidth, 2000).  
 
Liksom Rekordgenerationen motiveras Generation X generellt sett av förmågan att påverka 
och utöva auktoritet över andra. Generation X är i liknande skede i karriären som 
Rekordgenerationen där de söker ansvar och chefskap (Wong et al., 2008). 
 
Flertalet ur Generation X föredrar ett utmanande arbete (Martin & Tulgan, 2006; Rodriguez et 
al., 2003; Sullivan et al., 2009). För att arbetet ska bli utmanande måste det innehålla någon 
typ utav ansvar, då många ur generationen ser ett större ansvar som ett bevis på att de gör ett 
bra arbete och att företaget litar på dem (Martin & Tulgan, 2006; McDonald & Hite, 2008). 
Dock föreligger det enligt Martin och Tulgan (2006) här ett dilemma. När Generation X inte 
kan klättra mer i karriären inom ett företag sjunker deras motivation och därmed finns det risk 
för att vissa tar sin samlade kunskap och erfarenhet de fått på företaget och söker andra 
arbeten (Martin & Tulgan, 2006). 
 
Några huvudprinciper som motiverar Generation X generellt sett är bland annat att ge dem ett 
arbete som de själva kan bestämma och känna att de har kontroll över. Många vill dessutom 
ha konstruktiv feedback för att bli mer effektiva och att ledaren ger dem frihet att även ha 
roligt på arbetet (Zemke et al., 2000). 
 
2.3.3 Ledarskap 
Enligt Arsenault (2003) vill flertalet ur Generation X ha ledare som skapar förändringar och 
kan fatta beslut. Enligt de flesta från Generation X bör en framgångsrik ledare vara effektiv 
och veta vad han eller hon gör samt visa hög grad av lojalitet (Arsenault, 2003). Ytterligare en 
viktig egenskap en ledare bör besitta enligt många ur Generation X är ärlighet (Arsenault, 
2003; Salahuddin, 2010; Sessa et al., 2007; Zemke et al., 2000). 
 
De flesta ledare som tillhör Generation X trivs med förändringar och är vana att utmana och 
bli utmanade. Många ledare utvecklar ett kompetent samspel till sina anställda för att de 
snabbt ska kunna ändra riktning i arbetet. Ledare från Generation X tenderar att vara rättvisa 
och kompetenta (Zemke et al., 2000). Sessa et al. (2007) menar dessutom att generationen 
överlag vill att deras ledare ska vara lyhörda och duktiga på att ge feedback. 
 
2.4 Generation Y, 1977-1992 
Generation Y växte upp då ekonomin expanderade som mest under 1900-talet. De är den 
första årskullen som har blivit riktiga världsmedborgare på grund av globaliseringen och det 
har ständigt påtalats för dem under deras uppväxt att de kan förändra världen. Många ur denna 
generation är uppväxta med teknologi och internet vilket medför att de lätt kan göra sin röst 
hörd och utbyta information med människor från hela världen (Martin & Tulgan, 2006). 



Teoretisk referensram 

	  
 

 8 

 
Före lågkonjunkturen som inträffade runt millenniumskiftet hade många ur Generation Y 
stora förhoppningar om framtiden. Förhoppningarna innebar bland annat att de skulle ha 
meningsfulla och högavlönade arbeten redan innan de fyllt 30 år (Martin & Tulgan, 2006; 
Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova, 2002). Den höga arbetslösheten medförde dock att 
många studerade vidare i väntan på att konjunkturen skulle vända, vilket den så småningom 
även gjorde (Martin & Tulgan, 2006). 
 
Generellt sett påminner Generation Y:s egenskaper om de egenskaper som stora delar ur 
Generation X besitter. Många ur Generation Y är också självständiga entreprenörer som söker 
ansvar och flexibilitet i sitt arbete. Utöver detta har flertalet ur Generation Y bättre 
självförtroende än de tidigare generationerna och teknologin har medfört att de både ger och 
vill ha feedback omgående (Martin & Tulgan, 2006).  
 
2.4.1 Karriär 
Precis som de äldre generationerna föredrar en stor del av Generation Y en traditionell karriär 
men de är liksom Generation X inte helt främmande inför att byta arbetsgivare flera gånger 
under sitt arbetsliv (Dries et al., 2008; Fürth et al., 2002; Parment, 2008). I likhet med 
Rekordgenerationen och till skillnad från Generation X prioriterar de generellt sett 
anställningstrygghet tämligen högt. Deras preferenser angående karriär baseras dock mer på 
åsikter än arbetslivserfarenhet, eftersom de inte tillbringat lika lång tid i arbetslivet som de 
äldre generationerna (Dries et al., 2008).  
 
Generellt sett anser många ur Generetion Y att utbildning är ett måste då det utgör grunden 
för en lyckad framtid (Martin & Tulgan, 2006; McDonald & Hite, 2008). Enligt Feiertag och 
Berge (2008) anser flertalet ur Generation Y dessutom att det är viktigt att de får framföra sin 
åsikt angående hur deras utbildning ska vara utformad.  
 
Enligt Cennamo och Gardner (2008) prioriterar Generation Y överlag status och position i 
företaget högt. Stora delar ur generationen anser att det är upp till dem själva hur deras karriär 
utvecklas och försöker därför samla på sig så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt för 
att lättare få jobb i framtiden (Martin & Tulgan, 2006). 
 
2.4.2 Arbetstillfredsställelse och motivation 
Överlag vill Generation Y ha tydliga instruktioner för hur arbetet ska utföras, men de vill 
sedan ha frihet att utföra det på deras vis och i deras takt. De vill alltså att ledaren balanserar 
tydliga instruktioner med frihet och flexibilitet (Martin & Tulgan, 2001; Fürth et al., 2002). 
Parment (2008) menar att Generation Y dessutom inte är främmande för att arbeta hemifrån.  
 
Precis som Generation X blir Generation Y generellt sett motiverade av att få någon typ av 
ansvar eftersom de då får bekräftat att deras kompetens är värdefull för företaget och att 
företaget känner tillit till dem (Martin, 2005). Även Martin och Tulgan (2006) menar att 
flertalet ur Generation Y vill ha ansvar och flexibilitet i arbetet. Martin och Tulgan (2006) 
menar också att stora delar ur generationen anser att det är viktigt att få feedback. Flertalet ur 
Generation Y vill ha ett meningsfullt arbete (Cennamo & Gardner, 2008; Parment, 2008; 
McDonald & Hite, 2008). Enligt Parment (2008) beror detta på att generationen generellt sett 
inte står ut med alltför monotona arbetsuppgifter. 
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Som nämnts tidigare är många ur Generation Y väldigt självständiga och arbetar bra när de 
arbetar själva, men ännu bättre om de får arbeta tillsammans. För att bli motiverade vill de 
alltså ha möjligheter till samarbete (Martin, 2005). Då Generation Y är relativt nya på 
arbetsmarknaden är de i ett helt annat stadie än de tidigare generationerna. De flesta är inte 
lika intresserade av att utöva auktoritet och ledarskap (Wong et al., 2008). De tenderar 
däremot att bli mer motiverade av karriärmöjligheter och avancemang (Wong et al., 2008; 
Fürth et al., 2002).  
 
2.4.3 Ledarskap 
Överlag anser Generation Y att en bra ledare både ska kunna ge och ta feedback, vara lyhörd 
och ha en jämställd relation till sina anställda.  Det är även viktigt för många ur generationen 
att deras arbetsgivare arbetar med hänsyn till miljön och strävar efter välbefinnande hos sina 
anställda (Martin & Tulgan, 2006). Även Sessa et al. (2007) menar att många ur Generation Y 
föredrar lyhörda ledare som är engagerade genom att stötta och uppmuntra dem. Många 
rankar detta högre än att ledaren är bra på att delegera och skapa delaktighet på arbetsplatsen. 
(Sessa et al., 2007). Många anser också att en bra ledare uppmärksammar både gruppens och 
individernas prestationer (Fürth et al., 2002; Martin & Tulgan, 2006).  
 
Det är viktigt för många ur Generationen Y att ledaren ska kunna mer än dem själva eftersom 
många av dem förväntar sig att ledarna på så sätt har nått den position de befinner sig i. De 
förväntar sig däremot inte att ledarna ska vara mer kunniga än dem inom teknologi utan det är 
här generationen har möjlighet att glänsa. Flera ur generationen anser att fortlöpande 
utbildning i arbetet är viktigt och blir därför missnöjda om deras ledare inte kan ge dem det 
(Martin & Tulgan, 2001). 
 
Eisner (2005) har studerat hur Generation Y överlag anser att en ledare ska vara. I studien 
ingick uppfattningar angående en ledares ansvarsområden, egenskaper, färdigheter samt vad 
en ledare kan åstadkomma med hjälp av sin arbetsgrupp. Eisner (2005) fann att de egenskaper 
som stora delar av Generation Y prioriterar hos en ledare är kompetens, rättvisa, respekt och 
tillgänglighet. 
 
2.5 Att leda flera generationer 
Zemke et al. (2000) menar att det inte är något nytt att flera generationer arbetar tillsammans 
på ett och samma företag men att de idag arbetar under annorlunda omständigheter än 
tidigare. Förr var de flesta företag hierarkiskt uppbyggda där äldre medarbetare ofta arbetade 
högt upp i hierarkin och de yngre längre ner. Det var således sällan förekommande att 
personer från olika generationer arbetade tillsammans på ett sådant sätt som är vanligt idag 
(Zemke et al., 2000).  
 
Varje generation tar med sina värderingar till företaget vilket innebär att det är viktigt att 
ledaren skapar enighet bland medarbetarna och förenar deras mål med företagets. För att 
uppmuntra sina medarbetare är det viktigt att ledaren utnyttjar sin ledande position genom att 
visa att han eller hon värderar och respekterar de skillnader som kan förekomma mellan olika 
generationer (Kupperschmidth, 2000).  
 
Enligt Zemke et al. (2000) finns det fördelar med att flera generationer arbetar tillsammans. 
Generationernas olika synsätt och värderingar kan skapa kreativa lösningar på problem som 
kan medföra nya möjligheter för företaget. Dock kan dessa olika synsätt och värderingar även 
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leda till konflikter mellan generationerna, vilket kan påverka företaget och dess intressen 
negativt (Zemke et al., 2000; Kupperschmidth, 2000; Salahuddin, 2010). 
 
För att en ledare ska kunna lösa de konflikter som kan uppstå mellan olika generationer är det 
viktigt att ledaren skapar en bra kommunikation som identifierar konflikterna (Zemke et al., 
2000). Det är även viktigt att ledaren skapar en arbetsmiljö och en välfungerande arbetskraft 
som främjar tillvaratagandet av varje generations egenskaper (Zemke et al., 2000; 
Kupperschmidth, 2000). För att skapa en välfungerande arbetskraft menar Zemke et al. (2000) 
att det är viktigt att företagets avdelningar består av en blandning av personer med olika 
bakgrund, erfarenheter, färdigheter och synsätt. 
 
Zemke et al. (2000) menar att konflikterna ofta beror på fördomar om andra generationer och 
genom att identifiera dessa är det ett stort steg mot en lösning. Detta är något som Martin och 
Tulgan (2006) också belyser då de menar att det är viktigt att ledaren tillsammans med sina 
medarbetare tar fram en profil över olika generationers karaktärsdrag och värderingar. Detta 
för att uppmärksamma varje generations unika egenskaper och bidrag till företaget. När 
konflikterna är lösta är det viktigt att ta vara på de skillnader som finns mellan generationerna, 
se dem som styrkor och ta lärdom av varandra (Zemke et al., 2000; Martin & Tulgan, 2006; 
Kupperschmidth, 2000; Arsenault, 2003). 
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2.6 Sammanfattande figur 
För att sammanfatta den teoretiska referensramen har vi konstruerat figur 2.1. Denna figur 
kommer att användas genomgående i uppsatsen för att tydliggöra likheter och skillnader 
mellan teori och empiri. Det kommer därmed att återfinnas en liknande figur i kapitel 4. 
Empiri. I kapitel 5. Analys har vi lagt ihop figurerna och konstruerat en samlad version som 
ligger till grund för slutsatserna. 
 
 

 Figur 2.1 Sammanfattning av den teoretiska referensramen
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3. Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de val vi har gjort och hur vi har gått tillväga under 
vår uppsatsprocess när det gäller data- och empiriinsamling. Avslutningsvis kommer vi även 
att diskutera vår uppsats giltighet, tillförlitlighet samt kritik som kan riktas mot våra 
metodval. 

 
 
3.1 Förklaringsmodeller 
Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det finns olika förklaringsmodeller för att kartlägga 
verkligheten. De kallas för induktiva, deduktiva och abduktiva ansatser. Vi har använt oss av 
den abduktiva ansatsen. 
 
Enligt Jacobsen (2002) innebär den induktiva ansatsen att undersökningen går från empiri till 
teori. Utgångspunkten i denna ansats är att den som undersöker går ut i verkligheten och 
samlar in relevant information helt utan egna förväntningar. Den deduktiva ansatsen innebär 
att undersökningen går från teori till empiri. Studien går ut på att den som undersöker skaffar 
sig vissa förväntningar om hur verkligheten ser ut. Dessa förväntningar bygger på tidigare 
teorier och empiriska rön som sedan jämförs med hur förväntningarna stämmer överens med 
verkligheten (Jacobsen, 2002). 
 
Alvesson och Sköldberg (2008) menar att de ovan nämnda ansatserna nyanseras i den 
abduktiva ansatsen, ”Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktionen utgår 
från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och 
ligger i så måtto närmare deduktionen” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56).   
 
Alvesson och Sköldberg (2008) menar också att undersökaren kan göra ändringar i teorin och 
empirin under processens gång. På så sätt kan båda successivt tolkas på nya sätt i skenet av 
varandra. Vi har som sagt använt oss av den abduktiva ansatsen då vår uppsats är ett levande 
material och vi har gått tillbaka och gjort ändringar i vår teoretiska referensram. Då vi fick 
fram ny intressant information under uppsatsens gång har vi bland annat lagt till avsnittet att 
leda flera generationer. Konsekvensen av detta val är att den nya informationen förstärkte vår 
undersökning eftersom vi då kunde beakta respondenternas svar ytterligare. 
 
3.2 Val av utformning 
Jacobsen (2002) menar att utformningen av en undersökning ska vara anpassad till 
undersökningens problemställning. Vidare beskriver Jacobsen (2002) att det finns en extensiv 
och en intensiv utformning, vi har valt den sistnämnda då den enligt Denscombe (2009) ofta 
används i kvalitativa studier. 
 
För att skildra olika generationers värderingar relaterade till arbetet har vi valt att gå in mer på 
djupet i vår undersökning. Vi har undersökt många variabler och få enheter då vi har gjort sex 
intervjuer i tre fastighetsbolag, vilket enligt Jacobsen (2002) passar in på en intensiv 
utformning. Detta eftersom vi ville få fram en helhetsbild av våra respondenters värderingar, 
där både likheter och skillnader i deras individuella iakttagelser var relevanta. Jacobsen 
(2002) anser att detta är centralt i en intensiv utformning. Konsekvensen av vårt val innebär 
att det blir svårare att generalisera undersökningens resultat. För att göra en generalisering 
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menar Jacobsen (2002) att få variabler och många enheter måste undersökas, vilket 
förekommer i en extensiv utformning. Vi har dock valt att lägga mer vikt vid en djupare 
förståelse för det fenomen vi har undersökt. 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två typer av studier i en intensiv utformning; fallstudier och 
små-N-studier. Då vi har gjort intervjuer med sex personer angående deras värderingar har vi 
genomfört en så kallad små-N-studie eftersom en sådan undersöker få enheter. Ytterligare en 
anledning till att vi har valt små-N-studier är för att det enligt Jacobsen (2002) ger en 
noggrann beskrivning av ett särskilt fenomen. Denna beskrivning var något vi eftersträvade 
och fenomenet är i vårt fall olika generationers värderingar. Fallstudier undersöker ofta något 
som är avgränsat i tid och rum (Jacobsen, 2002), vilket inte var aktuellt för oss eftersom vår 
uppsats inte fokuserar på en specifik händelse. Vi har haft svårt att se konsekvenser av detta 
val eftersom avsikten med uppsatsen inte har varit att göra en fallstudie. 
 
3.3 Val av metod 
Det finns två typer av vetenskapliga metoder att välja mellan, dels kvalitativ metod och dels 
kvantitativ metod (Jacobsen, 2002; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Vi har valt att 
använda oss av en kvalitativ metod som innebär att den som utför undersökningen gör 
intervjuer angående ett specifikt ämne. Den kvantitativa metoden består av en 
enkätundersökning där respondenten får välja mellan givna svar och utifrån det prövar 
undersökaren olika hypoteser (Jacobsen, 2002). Det kan även förekomma en blandad metod 
som består av en kombination av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Det är den mest 
ideala metoden, som tyvärr i många fall är alltför tids- och kostnadskrävande (Jacobsen, 2002; 
Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008).  
 
Vi har valt en kvalitativ metod av flera skäl. Dels för att vi med vår studie vill skapa en 
djupare förståelse för likheter och skillnader i de tre olika generationernas värderingar 
relaterade till arbetet (Jacobsen, 2002). Då vi även var okunniga inom ämnet lämpade sig 
denna metod bäst eftersom en kvantitativ undersökning kräver mycket förkunskap för att göra 
det möjligt att pröva hypoteser (Jacobsen, 2002). Ytterligare ett skäl till att vi har valt en 
kvalitativ metod är för att vi ville undersöka hur våra respondenter tolkar sin verklighet och 
vad de har för värderingar, vilket Backman (2008) menar är typiskt för en kvalitativ metod.  
 
Öberg (2008) menar att kvalitativa studier ofta fokuserar på en inre kvalitet. Dessa studier 
brukar ofta ha problemformuleringar som inleds med hur, varför eller vad (Öberg, 2008; 
Backman, 2008), vilket stämmer överens med vår problemformulering som inleds med hur. 
Vår problemformulering är även beskrivande och oklar eftersom vi har beskrivit ett visst 
fenomen som vi hade lite kunskaper om, vilket också gör en kvalitativ metod lämplig då den 
enligt Jacobsen (2002) skapar större förståelse i ett oklart ämne. 
 
Genom en intervju erhålls mycket information från ett fåtal enheter, dock går det inte att 
generalisera resultatet på samma sätt som vid en kvantitativ metod (Jacobsen, 2002). Det är 
dessutom lättare att upprepa kvantitativa studier eftersom de ofta får entydigare svar (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2008). Detta är några av de konsekvenser valet av vår metod medför. 
Den kvantitativa informationen blir dock väldigt ytlig och respondenternas åsikter begränsas 
till de redan angivna svarsalternativen (Jacobsen, 2002). Vi anser att detta hade inverkan på 
vårt val då vi ville ha en djup och detaljerad förståelse som ger en helhetsbild av ämnet, vilket 
är en av de fördelar Jacobsen (2002) och Denscombe (2009) tar upp med en kvalitativ metod. 
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Ännu en fördel med denna metod är att datainsamlingen blir väldigt flexibel. En konsekvens 
som detta medför är att den insamlade informationen kan bli så detaljerad att den blir svår att 
överblicka (Jacobsen, 2002). Gällande vår uppsats fann vi dock att fördelarna med en 
kvalitativ metod överväger de nackdelar som finns. 
 
3.4 Primärdata 
Upplysningar som forskare samlar in för första gången kallas primärdata. Det innebär att 
forskaren går direkt till primärkällan för upplysningar. Datan samlas in genom intervjuer, 
observationer eller frågeformulär (Jacobsen, 2002). De vanligaste metoderna att samla in 
empiri är genom gruppintervjuer, observationer, dokumentundersökningar och individuella, 
öppna intervjuer då den sistnämnda är den allra vanligaste av dem (Jacobsen, 2002).  
 
För att samla in data till vår uppsats har vi valt att göra individuella, öppna intervjuer. Dels för 
att vi ville ha en dialog och ett samspel med våra respondenter och dels för att denna typ av 
datainsamling är väldigt flexibel och möjliggör förtydliganden. Detta är anledningar som både 
Jacobsen (2002) och Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) stödjer. Eftersom vi ville få fram 
individuella iakttagelser var varken gruppintervjuer eller observationer aktuella för vår 
uppsats. Då dokumentundersökningar enligt Jacobsen (2002) är lämpliga när det är omöjligt 
att samla in primärdata var det inte heller ett alternativ för oss.  
 
Den individuella intervjun kan genomföras antingen ansikte mot ansikte eller via telefon. Då 
vi ville att våra respondenter skulle känna tillit till oss och för att de skulle ge så ärliga svar 
som möjligt valde vi att göra intervjuerna ansikte mot ansikte. Jacobsen (2002) menar att detta 
medför att respondenten får lättare att prata om känsliga ämnen, vilket vi fick uppleva i en 
utav våra intervjuer. Respondenten förklarade att hon upplevde frågan som känslig men sa att 
hon ändå ville ge ett ärligt svar. Vi tog sedan bort denna fråga eftersom vi insåg att den inte 
var relevant för vår studie. 
 
Genom att vi genomförde intervjuerna ansikte mot ansikte har vi även kunnat observera våra 
respondenter och sett hur de har uppträtt och reagerat på våra frågor. Holme och Solvang 
(1997) menar liksom Jacobsen (2002) att detta är bra eftersom vi som undersökare då lättare 
kan forma intervjun efter respondentens reaktioner. Konsekvensen av vårt val är dock att 
denna typ av intervju är väldigt tidskrävande (Jacobsen, 2002). Detta är något som verkligen 
har påverkat oss, speciellt då ett företag lämnade återbud. 
 
Vi spelade in våra intervjuer och kunde på så sätt sätta oss ned i efterhand och lyssna igenom 
vad som diskuterades, vilket Ejvegård (2009) menar underlättar för att sammanställa empirin. 
Dessutom har vi genom detta kunnat använda oss av korrekta citat, något som Ejvegård 
(2009) och Repstad (1999) också förespråkar eftersom det stärker upplysningarna. Så snart 
som möjligt efter intervjuerna lyssnade vi på inspelningarna, vi gick igenom respektive fråga 
och antecknade vad som hade sagts. Anledningen till att vi gjorde det kort tid efter 
intervjuerna var för att vi fortfarande skulle minnas övriga intryck vi hade fått från våra 
möten.  
 
3.5 Sekundärdata 
Sekundärdata är en annan typ av insamling av information. Eftersom informationen baseras 
på tidigare insamlat material har vi varit kritiska till de källor vi valde att använda (Jacobsen, 
2002). I dessa källor kan det förekomma en del felaktigheter och det är därför viktigt att 
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källorna granskas noga innan de används (Ejvegård, 2009). Idealet är att använda både 
primärdata och sekundärdata. På så sätt kan datan jämföras, vilket görs genom att ställa 
teorier mot varandra (Jacobsen, 2002).  
 
För att samla in data till vår teoretiska referensram har vi använt oss av data från 
vetenskapliga artiklar och litteratur. Vi har gjort sökningar i diverse databaser via Högskolan i 
Halmstads bibliotek, där vi främst använde oss av Emerald, ABI Inform, Google Scholar. De 
sökord som gav bäst resultat var generational och work values, andra sökord vi använde var 
motivation, leadership, Baby Boomers, Generation X och Generation Y. Genom dessa 
sökningar fick vi fram både litteratur och vetenskapliga artiklar. Allt fanns dock inte 
tillgängligt på skolans bibliotek respektive i fulltext, därför har vi även gjort en del fjärrlån 
och artikelbeställningar. 
 
Ejvegård (2009) menar att eftersom den som undersöker samlar på sig mycket litteratur och 
information är det därför viktigt att undersökaren kan sålla ut relevant data som kan användas. 
Vi sållade ut relevanta artiklar genom att läsa artiklarnas sammanfattningar. Vi studerade 
artiklarnas referenser dels för att söka upp de referenser som återkom i flera artiklar och dels 
för att finna primärkällan. På så sätt fick vi fram centrala studier inom ämnet.  
 
I vår teoretiska referensram har vi valt att inleda med att presentera karaktärsdrag för de tre 
generationerna som är centrala i uppsatsen. Detta för att ge läsaren en introduktion i hur 
tidigare forskning har presenterat de olika generationerna. Vi har dock inte beaktat dem under 
en egen rubrik i analysen då dessa avsnitt är till för att öka förståelsen för läsaren. Vidare har 
vi valt att fokusera på de olika generationernas värderingar och delat upp dem efter varje 
generation. De värderingar vi har valt att fokusera på är karriär, arbetstillfredsställelse och 
motivation samt ledarskap. Anledningen till att vi valde dessa var för att det var de 
värderingar som återkom flest gånger i de vetenskapliga artiklar vi har läst, vilket 
möjliggjorde en jämförelse mellan generationerna. För att tydliggöra kopplingen till vårt 
huvudämne ledarskap har vi även ett avsnitt som handlar om hur det är att leda flera 
generationer samtidigt. Vi har sammanställt en figur utifrån de rubriker vi har använt i den 
teoretiska referensramen för att få en tydlig bild av kapitlet. 
 
Något vi stötte på i litteraturen och i flera artiklar var att författarna hade olika åldersindelning 
på generationerna. Detta gör att de individer som är födda i början eller slutet av en period 
kan komma att tillhöra olika generationer beroende på studiens generationsindelning. Med 
detta i åtanke har vi varit kritiska till studiernas resultat då det eventuellt kan ha påverkat 
utfallet. 
 
Vi har även varit kritiska till om studier som är gjorda i andra länder går att överföra till 
svenska förhållanden.  När vi har sammanställt teorin har vi därför valt ut data som inte är 
typiskt för ett speciellt land så som historiska händelser och betydande ledargestalter för olika 
generationer. 
 
3.6 Urval 
Då vi läser ekonomi med bygg- och fastighetsinriktning ställdes vi först och främst inför valet 
att genomföra våra intervjuer på antingen fastighetsbolag eller byggföretag. Vi valde att göra 
intervjuerna på fastighetsbolag eftersom vi såg chansen att få en första kontakt med våra 
framtida arbetsgivare samt för att få en inblick i hur det ser ut i verkligheten.  
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Alla som arbetar på fastighetsbolag i sydvästra Sverige motsvarar den population vi ville 
undersöka. Enligt Holme och Solvang (1997) är en population alltså alla vi önskar få 
upplysningar om. Populationen delade vi sedan upp i undergrupper med utgångspunkt från 
vår indelning av generationerna, vilket Jacobsen (2002) belyser. 
 
Därefter funderade vi över vilka fastighetsbolag som skulle vara intressanta att besöka och 
vilka städer som var aktuella. Eftersom användning av internet erbjuder en effektiv sökteknik 
och tillgängligheten till information är oerhört stor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) har 
vi använt sökmotorer som Google. Där sökte vi efter lämpliga fastighetsbolag i sydvästra 
Sverige och sedan gjorde vi ett besök på deras hemsidor.  
 
På de flesta hemsidorna fann vi bilder, ålder och vilken befattning medarbetarna hade. Då vi 
var måna om att respondenterna skulle bestå av två representanter från varje generation utgick 
vi från vår generationsindelning när vi valde våra respondenter. Därmed har vi uppfyllt 
Jacobsens (2002) urvalskriterium bredd och variation, då generationerna motsvarar de 
undergrupper Jacobsen (2002) diskuterar. Då vi ska undersöka värderingar relaterade till 
arbetet har vi intervjuat en person i ledande position och en medarbetare i varje företag, vilket 
vi har tagit hänsyn till i vårt urval. Enligt Jacobsen (2002) behöver det dock inte betyda att 
vårt urval är representativt, vilket vi är medvetna om.  
 
För att få en jämn fördelning mellan könen har vi valt att intervjua hälften män och hälften 
kvinnor. Då vi hade svårt att få tag i kvinnor i ledande positioner blev utgången att vi endast 
har manliga ledare och kvinnliga medarbetare. Vi anser dock att det inte har påverkat vår 
studie eftersom vi har intervjuat en man och en kvinna i varje företag. I figur 3.1 följer en 
sammanfattning av urvalet av våra respondenter. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 Figur 3.1 Sammanfattning av urvalet 
 
Antalet respondenter som behövs beror på undersökningens syfte samt tillgängligheten av tid 
och resurser. Oftast brukar det vara mellan fem och 25 intervjuer i vanliga kvalitativa studier 
(Kvale, 2009). Vi har gjort sex intervjuer, vilket ligger i den nedre delen av Kvales (2009) 
rekommendationer. Orsaken till att vi endast har gjort sex intervjuer är vår tidsbegränsning. 
Vi har dock undersökt tre företag, vilket innebär att ett företag antingen kan bekräfta eller 
dementera det som har kommit fram i de andra företagen.  
 
3.7 Intervjuguide 
Vår studie har avsikten att mäta vilka värderingar olika generationer har relaterade till arbetet. 
För att kunna mäta begrepp måste de operationaliseras, det vill säga begreppet måste göras 
mätbart (Jacobsen, 2002). Det har vi gjort genom att vi utgick från vår teoretiska referensram 
när vi sammanställde vår intervjuguide. Vi omvandlade teorierna till lämpliga frågor och 
försökte samtidigt få ett sammanhang mellan våra frågor för att intervjuerna skulle flyta på 

Företag Intervjupersoner Generationer Kön Befattning 

Antal: 3 

 

Antal: 6 Rekordgenerationen: 2 

Generation X: 2 

Generation Y: 2  

Kvinna: 3 

Man: 3 

Ledare: 3  

Medarbetare: 3 
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bra. Därefter bad vi vår handledare kommentera intervjuguiden, i enlighet med Gillhams 
(2008) rekommendationer. 
 
Precis som vår teoretiska referensram är intervjuguiden indelad utifrån rubrikerna karriär, 
arbetstillfredsställelse och motivation, ledarskap samt att leda flera generationer eftersom vi 
vill undersöka respondenternas värderingar angående dessa områden. Gillham (2008) menar 
att det är bra att dela in frågorna i ämneskategorier samt att placera liknande frågor efter 
varandra. Vi valde även att ha några inledande frågor där vi bad respondenterna berätta om 
företaget och sig själva. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1 och 2. För att undersöka vilka 
likheter och skillnader som finns mellan olika generationers karriärer bad vi respondenterna 
berätta om sina utbildningar och tidigare anställningar. Då vi har intervjuat både ledare och 
medarbetare har vi formulerat frågorna efter vilken person de skulle ställas till, frågorna berör 
dock fortfarande samma ämne.  
 
Vi funderade även på att göra en testintervju, detta för att prova om vår intervjuguide var 
lämplig (Gillham, 2008). Då vi dock har haft svårt att få tag på respondenter till uppsatsen 
fick vi göra vissa prioriteringar. Vi prioriterade därmed att finna respondenter som var 
avsedda att användas till själva undersökningen. Tiden räckte alltså inte till för att finna 
respondenter till en testintervju. Vi är medvetna om att detta kunde ha fått konsekvenser då 
det till exempel kunde ha visat sig att vår intervjuguide inte var användbar. Intervjuguiden har 
dock fungerat bra eftersom respondenterna återkopplade till tidigare frågor under intervjuerna. 
Detta uppfattar vi som att intervjuguiden har en röd tråd och att respondenterna upplevde 
kopplingar mellan de områden vi valt att belysa och ställa frågor om. Vi ser därmed inga 
konsekvenser av vårt val att inte göra någon testintervju. 
 
3.8 Genomförande 
Våra intervjuer genomfördes den 22 mars, 30 mars och 13 april 2011 då vi först ringde upp 
våra respondenter och avtalade om tid. Vi ville göra individuella intervjuer och valde därför 
att genomföra intervjuerna på respektive kontor. Det gjorde vi dels för att underlätta för våra 
respondenter och dels för att vi ville att de skulle känna en trygghet i att vara i den miljö de är 
vana vid och för att de skulle vara avslappnade i sina svar. Jacobsen (2002) menar att utfallet 
kan påverkas beroende på vilken plats intervjun utförs eftersom respondenten kan känna sig 
mer eller mindre trygg vid platsen. 
 
Vi medverkade båda två vid samtliga intervjuer där den ena av oss höll i intervjun medan den 
andra satt bredvid och observerade och förde anteckningar. Med godkännande av 
respondenterna spelade vi även in intervjuerna, vilket gjorde det lättare för oss att fokusera på 
vad respondenten berättade. Detta menar Repstad (1999) är en stor fördel. Det finns dock 
vissa nackdelar med att spela in intervjuerna enligt Repstad (1999). Bland annat att 
respondenterna kan känna sig obekväma. Detta var inget vi upplevde utan samtalen flöt på 
mycket bra. 
 
Varje intervju varade cirka 30 minuter och vi började med att berätta kortfattat vilket ämne vi 
skriver inom, syftet med intervjuerna och vår uppsats för att vi ville inleda intervjun på ett 
avslappnat sätt, vilket Repstad (1999) rekommenderar. Vi utgick sedan från vår intervjuguide 
och ställde öppna frågor till våra respondenter för att vi skulle kunna få spontana svar. Om det 
var något ytterligare vi ville ha reda på ställde vi följdfrågor om det. Vi anser att intervjuerna 
gick väldigt bra eftersom vi fick utförliga svar som var relevanta för vår uppsats. Detta beror 
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på att vi var väl förberedda samt att respondenterna verkade intresserade av vårt ämne då de 
var mycket tillmötesgående. 
 
3.9 Analysmetod 
Vår analysmetod stämmer överens med Kvales (2009) definition av ad hoc-metoder eftersom 
vi har använt olika typer av tekniker för att analysera vårt material och inte utgått från någon 
specifik metod (Kvale, 2009). De konsekvenser som detta val medför är att vi har tolkat 
informationen ganska fritt, vilket Kvale (2009) menar att användning av flera tekniker 
medför. Detta hade vi antagligen inte gjort om vi följt en specifik metod. Dock ser vi detta 
som en fördel då vi kunnat analysera informationen från flera infallsvinklar.  
 
Datan vi samlade in från våra intervjuer har vi sammanställt och redovisat i empirikapitlet. 
För att inte missa någon intressant information lyssnade vi igenom inspelningarna från 
intervjuerna och antecknade ordagrant vad respondenterna svarade på respektive fråga. 
Därefter sållade vi ut det som var relevant utifrån den insamlade teorin och sammanställde på 
så sätt empirin. Utifrån empirin sammanställde vi en liknande figur som återfinns i den 
teoretiska referensramen. På så sätt fick vi en bra blick över de två kapitlen för att lättare 
kunna analysera informationen. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) menar att särskilda 
scheman och tabeller underlättar vid sökandet efter samband och mönster till analysen. Vi har 
valt att inte ta med avsnittet att leda flera generationer i våra figurer eftersom det är en mer 
generell beskrivning vilket gör det svårt att urskilja värderingarna mellan generationerna. 
 
Under hela analysprocessen har vi utgått från våra figurer för att hitta samband, likheter och 
skillnader mellan våra respondenters svar och vår teoretiska referensram samtidigt som vi 
förde anteckningar. För att fördjupa analysen läste vi teorin och empirin noga med 
utgångspunkt från våra anteckningar. Därefter utgick vi från vår empiri och jämförde den med 
teorin och vi har även jämfört empiri med empiri samt teori med empiri. På så sätt 
sammanställde vi analysen utifrån respektive rubrik för tydliggöra kopplingen till tidigare 
kapitel. Jacobsen (2002) menar att delar i analysprocessen är att kategorisera den insamlade 
datan för att sedan koppla samman och jämföra den. Vi har inte beaktat generationernas 
karaktärsdrag i ett eget avsnitt då de som nämnts tidigare är till för att öka förståelsen i ämnet. 
I de fall vi funnit kopplingar mellan respondenternas svar och de teorier som återfinns bland 
karaktärsdragen har vi dock beaktat dem för att stärka analysen. Vi har dessutom fått fram 
empiri som inte går att koppla till den teoretiska referensramen. Då dessa uppgifter bekräftas 
av flera respondenter har vi ändå valt att beakta dem i analysen. 
 
3.10 Validitet 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) definierar validitet ”… som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, 
s. 38). Validitet anger en studies giltighet som stärks om flera undersökningar har kommit 
fram till samma slutsats. Det finns både intern och extern validitet (Jacobsen, 2002; Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2008). För att ta reda på om undersökarna har fått tag på det de ville, 
används intern validitet (Jacobsen, 2002). Extern validitet används för att se om det går att 
överföra det som har hittats i en studie till verkligheten (Jacobsen, 2002; Alvesson & 
Sköldberg, 2008). 
 
Vid vår insamling av data arbetade vi metodiskt igenom allt material och granskade det 
kritiskt innan vi valde att använda det i uppsatsen. Vi granskade giltigheten i studierna och 
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författarna vilket Jacobsen (2002) och Denscombe (2009) menar att en undersökare bör göra. 
För att öka giltigheten ytterligare har vi valt att namnge respondenterna och vi skickade även 
den renskrivna empirin till dem. Denscombe (2009) menar att en undersökare på så sätt kan 
kontrollera validiteten i den empiriska datan genom att återkoppla med respondenterna. Våra 
respondenter ansåg att vi hade framställt deras tankar på ett riktigt sätt. 
 
De fastighetsbolag vi har besökt och intervjuat verkar i tre olika städer i sydvästra Sverige, 
vilket innebär att respondenterna varit oberoende av varandra. Därmed har vi ökat giltigheten 
i vår studie eftersom svaren kommer från flera oberoende källor samt att respondenterna inte 
har gemensamma motiv eller intressen för att förvrida bilden av verkligheten, vilket Jacobsen 
(2002) anser är en risk som kan påverka utfallet. Även om så skulle vara fallet i ett av 
företagen har vi kunnat prova giltigheten i de källorna gentemot de andra företagen.  
 
Vi anser att det är svårt att hålla en hög extern validitet eftersom Jacobsen (2002) menar att 
det krävs många respondenter för att undersökningen ska kunna generaliseras. Eftersom vi 
endast har undersökt ett fåtal enheter är det därför svårt att bevisa att undersökningen även 
kan gälla för en större population. Denscombe (2009) menar att kvalitativa undersökningar 
ofta baseras på ett fåtal undersökta enheter. Därför kan vi ange en mer detaljerad beskrivning 
av generationers värderingar vilket Denscombe (2009) menar är en stark sida.  
 
3.11 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är och att den ska kunna göras om och 
få samma resultat och slutsatser, under förutsättning att den senare undersökaren använder 
precis samma metod (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001; Denscombe, 2009). Syftet med att 
ta hänsyn till reliabiliteten är att minska felaktigheter i studien (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2008). Reliabilitet handlar även om i vilken utsträckning undersökningsmetoden 
påverkar resultatet (Jacobsen, 2002). 
 
För att öka tillförlitligheten i vår uppsats har vi redogjort vilka metoder vi valt att använda, 
vilka beslut vi har fattat samt gjort en redogörelse för analysprocessen. Denna information 
menar Denscombe (2009) är viktig för att andra forskare ska kunna upprepa vår 
undersökning. 
 
Enligt Jacobsen (2002) kan respondenterna utsättas för stimuli och olika signaler under 
intervjun via intervjuarens kroppsspråk, talesätt och utseende. Ett resultat är därför tillförlitligt 
då två olika undersökare har fått samma resultat, då det inte är troligt att dessa två utsätter sina 
respondenter för samma stimuli (Jacobsen, 2002). Även Denscombe (2009) menar att den 
som intervjuar kan påverka svaret som anges av respondenterna. För att undvika att utsätta 
våra respondenter för exakt samma stimuli turades vi om att hålla i intervjuerna, där en av oss 
enbart observerade och förde anteckningar. Då vi dessutom varit medvetna om dessa effekter 
har vi kunnat ta hänsyn till dem i vår analys.  
 
3.12 Metodkritik 
När vi går tillbaka och tittar på vårt material efter att studien har avslutats anser vi att de 
vetenskapliga artiklar vi använt oss av har gett bra och relevant information till den teoretiska 
referensramen. Vi anser även att vårt empiriska underlag utgör en bra grund för analysen då 
våra respondenter gav ärliga och utförliga svar vilket har gett oss ett tillfredsställande resultat. 
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Vi har utgått från samma upplägg genom hela uppsatsens gång, med undantag från valet av 
rubriker i den teoretiska referensramen. I början av uppsatsprocessen utgick vi från rubrikerna 
karriär, arbetstillfredsställelse, motivation och ledarskap. Under processens gång upptäckte vi 
dock att rubrikerna arbetstillfredsställelse och motivation påminde om varandra. Det 
bekräftades av att våra respondenter i vissa fall gav samma svar till båda rubrikerna. Vi valde 
därför att slå ihop dessa rubriker till arbetstillfredsställelse och motivation. Det gjorde vi för 
att underlätta inför analysen då vi delvis hade svårt att urskilja respondenternas svar. Vi anser 
därför att det inte har påverkat resultatet eftersom avsnitten redan påminde om varandra och 
fortfarande har samma innehåll.  
 
Vi valde att intervjua sex personer från tre fastighetsbolag varav tre i ledande position och tre 
medarbetare. Två av respondenterna i ledande position tillhör Rekordgenerationen och den 
tredje tillhör Generation X. Det innebär att en medarbetare tillhör Generation X och de två 
kvarvarande tillhör Generation Y. Kritik kan riktas mot denna uppdelning då vi inte har en 
respondent från varje generation i ledande position. Då vi har haft svårt att få tag på 
respondenter till vår undersökning valde vi istället att fokusera på att ha två respondenter från 
olika generationer i varje företag. Detta för att vi skulle kunna undersöka om värderingar 
mellan generationer skiljer sig i företaget. Vi anser att det ultimata hade varit att ha tre 
respondenter från varje generation i respektive företag, men det hade dock varit alltför 
tidskrävande och osäkert om vi hade fått fram ytterligare information.  
 
Vi anser att det är svårt att veta om resultatet hade blivit annorlunda om vi utfört studien på 
annat vis, eftersom vi i slutsatsen kommit fram till att värderingarna delvis kan bero på 
individuella skillnader. Med tanke på antalet respondenter anser vi ändå att resultatet är 
rättvist. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel följer en presentation av vår empiriska undersökning. För tydlighetens skull 
presenterar vi varje intervju för sig och vi kommer även dela upp dem efter 
generationstillhörighet.  

 
 
4.1 Presentation av respondenter 
Vår empiri består av sex intervjuer i tre fastighetsbolag, vilka är Melin Förvaltnings AB i 
Ängelholm, Fastighetspartner AB i Göteborg och Fastighetsstaden AB i Halmstad. I figur 4.1 
nedan följer en sammanfattande presentation över fastighetsbolagen och respondenterna.  
 
 

Företag: 

Anställda: 

Datum för 
intervjuer: 

Melin Förvaltnings AB 

12 stycken 

2011-03-22 

Fastighetspartner AB 

10 stycken 

2011-03-30 

Fastighetsstaden AB 

7 stycken 

2011-04-13 

Respondent: 

Befattning: 

Ålder 

Richard Petersson 

VD 

66 år - Rekordgenerationen 

Mattias Qwint 

Vice VD 

43 år - Generation X 

Greger Petersson 

VD 

60 år - Rekordgenerationen 

Respondent: 

Befattning: 

Ålder: 

Maria Sjögren 

Medarbetare 

28 år - Generation Y 

Clara Persson 

Medarbetare 

29 år - Generation Y 

Cecilia Mattsson 

Medarbetare 

44 år - Generation X 

Figur 4.1 Presentation av respondenterna 

 
4.2 Rekordgenerationen 
De respondenter som ingår i denna generation är Richard Petersson och Greger Petersson. 
Nedan följer en presentation av respondenternas värderingar angående karriär, 
arbetstillfredsställelse och motivation samt ledarskap. 
 
4.2.1 Richard Petersson  
Richard Petersson är 66 år och arbetar som VD på Melin Förvaltnings AB. Hädanefter 
kommer han att benämnas R. Petersson. 
 
4.2.1.1 Karriär 
R. Petersson har arbetat som VD på Melin Förvaltnings AB sedan 2003. Dessförinnan har han 
haft en rad olika arbeten under sitt yrkesverksamma liv. I botten har han en utbildning som 
gymnasieingenjör därefter har han bland annat arbetat som konstruktör, entreprenör, konsult 
och byggnadsinspektör. 
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4.2.1.2 Arbetstillfredsställelse och motivation 
För R. Petersson är det viktigt att stämningen i företaget är bra. Han föredrar ”mindre, snabba 
organisationer där man har korta beslutsvägar och det kan man påstå att vi har här” (R. 
Petersson, personlig kommunikation, 22 mars, 2011), då han syftar på Melin Förvaltnings 
AB. Därför anser R. Petersson även att engagemang från ägarnas sida är betydelsefullt. För att 
han ska trivas på arbetet anser han att arbetsmiljön är viktig med bra lokaler och att de har en 
bra sammanhållning mellan medarbetarna. För att få sina medarbetare att trivas vill han att de 
har trevligt tillsammans, kan hjälpa varandra och att de har öppen attityd till varandra på 
företaget.  
 
Under de senaste åren har Melin Förvaltnings AB haft en hel del nyproduktion, R. Petersson 
menar ”att se någonting växa fram till något positivt och bra, det är motivation” (R. 
Petersson, personlig kommunikation, 22 mars, 2011). Melin Förvaltnings AB arbetar 
tillsammans med andra fastighetsägare i Ängelholm och de har även kontakter via 
fastighetsägarföreningar. Den gemenskapen och kontakten de har inom branschen tycker R. 
Petersson är både trevlig och motiverande.  
 
När ett projekt är färdigställt samlas projektörer och entreprenörer för en dags genomgång om 
vad som varit bra eller mindre bra för att de ska kunna dra nytta av det inför kommande 
projekt. Att få denna typ av feedback anser R. Petersson är motiverande. R. Petersson menar 
att det även på kontorsnivå fungerar bra med feedback eftersom Melin Förvaltnings AB har 
ett ganska litet kontor. R. Petersson kan inte peka på något speciellt han gör för att motivera 
sina medarbetare, utan menar att anställningslängden är ett bevis på att medarbetarna tycker 
att de har roligt på arbetet och självmant är motiverade att arbeta med det de gör. Dock 
nämner han deras nya teknik som underlättar för medarbetarna i deras arbete. 
 
4.2.1.3 Ledarskap 
De egenskaper R. Petersson i hög grad värderar hos en ledare är tydlighet och att 
kommunikationen är rak för att visa vad som gäller. En ledare ska även kunna föra en bra 
diskussion med alla sina medarbetare då de alla arbetar mot en och samma sak. ”Det finns inte 
vi och dom” (R. Petersson, personlig kommunikation, 22 mars, 2011) och därför ska en ledare 
se till att det inte förekommer några grupperingar eller olika nivåer i företaget, menar R. 
Petersson. En annan del är att ägarna visar när företaget går bra i form av bonusar till sina 
medarbetare. När R. Petersson ska beskriva vilka egenskaper han som ledare besitter svarar 
han att han är lyhörd, vilket han anser är viktigt hos en ledare. Det han försöker göra är att 
hålla sig uppdaterad hela tiden dels inom materialutvecklingen och dels inom den nya 
tekniken. 
 
Relationen mellan en ledare och medarbetarna ska vara naturlig, menar R. Petersson. Han 
menar att ledare och medarbetare ska kunna både ge och ta kritik i olika situationer. Han anser 
även att relationen ska vara öppen, men att det ska göras viss skillnad mellan privata- och 
arbetsrelationer. 
 
4.2.1.4 Att leda flera generationer 
R. Petersson upplever att ledarskapet har förändrats med åren och att det var mer auktoritärt 
ledarskap förr. Han tror att värderingarna är olika beroende på generationstillhörighet. Vidare 
menar R. Petersson att på deras kontor är synsättet relativt lika oavsett ålder, dock menar han 
att Melin Förvaltnings AB är mer tekniskt traditionsbundet. De vidhåller ett mer traditionellt 
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sätt att anlägga byggnader på och han menar att ”hus ska byggas med så få materialsorter 
som möjligt” (R. Petersson, personlig kommunikation, 22 mars, 2011), medan yngre 
människor gärna experimenterar med olika sorters material.  
 
4.2.2 Greger Petersson 
Greger Petersson är 60 år och arbetar som VD på Fastighetsstaden AB. Han kommer 
hädanefter att benämnas G. Petersson. 
 
4.2.2.1 Karriär 
G. Petersson är uppvuxen i en företagarfamilj i Halmstad och har läst ekonomi både på 
gymnasiet och vid Handelshögskolan i Göteborg. Han tog dock aldrig någon examen eftersom 
han istället tog över sin fars företag då fadern gick i pension. Där var han VD fram till 1997 
då han startade Fastighetsstaden AB på heltid. G. Petersson hade arbetat med fastigheter 
parallellt sedan 1980. Sedan 40 år tillbaka har han även drivit företag inom racing parallellt 
med sitt arbete i fastighetsbranschen. 
 
4.2.2.2 Arbetstillfredsställelse och motivation 
För att G. Petersson ska trivas på arbetet vill han ha ett intressant och roligt arbete, men han 
menar att detta ”måste ha en kombination med en viss framgång, både ekonomisk och 
företagsmässigt” (G. Petersson, personlig kommunikation, 13 april, 2011).  Detta stämmer 
även överens med vad han gör för att öka både trivseln och motivationen hos sina 
medarbetare, vilket är att erbjuda dem ett roligt och intressant arbete men även en anständig 
lön och att skapa en positiv och trevlig anda på företaget. 
 
Det som motiverar G. Petersson är att utvecklas, lyckas samt att skapa och manifestera något. 
Han menar även att detta ska ske i kombination med ekonomisk framgång för att det ska bli 
ännu mer motiverande. Fastighetsstaden AB har dessutom en del sammankomster i jul- och 
sommartider. G. Petersson tror dock inte att detta ökar motivationen i någon större grad om 
inte det vardagliga arbetet fungerar. 
 
4.2.2.3 Ledarskap 
G. Petersson vill att en ledare ska vara ärlig, utåtriktad, nyfiken och positiv. Han anser även 
att det är viktigt att ledaren inte drar ut på saker, kan delegera samt ta till sig information 
bland annat genom att acceptera att andra kan vissa saker bättre och ta hjälp utav dem. I G. 
Peterssons fall gäller detta främst teknik och IT då han ofta ber sin son om hjälp. Det är även 
dessa egenskaper han som ledare menar att han besitter. 
 
Samspelet mellan ledare och medarbetare har förändrats genom de år G. Petersson har arbetat, 
han anser att det var mer disciplinerat förr. Han menar att det i mindre företag inte 
förekommer några väsentliga skillnader mellan ledare och medarbetare, det är däremot ofta 
mer hierarkiskt i större företag. Dock vilar det många beslut på G. Petersson eftersom han 
både är den största delägaren och VD. 
 
4.2.2.4 Att leda flera generationer 
G. Petersson upplever att det finns stora skillnader mellan olika generationers värderingar 
relaterade till arbetet. Då syftar han främst på att den yngre generationen generellt sett inte har 
samma arbetsdisciplin som tidigare generationer. Han upplever att de flesta inte förstår hur 
hårt de måste arbeta för att bli befordrade och att många har mindre pliktkänsla till företaget. 
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Många har väldigt bra självförtroende vilket gör att de kan upplevas som kaxiga då de tror att 
de kan mer än vad de i själva verket kan.  
 
Det är viktigt att anpassa sitt ledarskap efter olika generationer anser G. Petersson.  Han 
känner att han inte kan vara lika spontan i alla situationer, då det finns risk för att det tolkas på 
fel sätt. Han är även orolig för hur det kommer att se ut i samhället i framtiden, om studiestöd 
och pension kommer att räcka till då många studerar längre samtidigt som fler pensioneras 
tidigare. Antalet yrkesverksamma år minskar således. 
 
4.3 Generation X 
De respondenter som ingår i denna generation är Mattias Qwint och Cecilia Mattsson. Nedan 
redovisas en presentation av respondenternas värderingar relaterade till arbetet. 
 
4.3.1 Mattias Qwint 
Mattias Qwint är 43 år och arbetar som vice VD på Fastighetspartner AB. Fortsättningsvis 
kommer han att benämnas M. Qwint. 
 
4.3.1.1 Karriär 
Qwint har arbetat som vice VD på Fastighetspartner AB sedan december 2010. Tidigare 
arbetade han på ISS som distriktschef för hela Göteborgs förvaltningsavdelning i fyra år. 
Qwint har en bred teknisk och ekonomisk bakgrund då han i grunden är ingenjör och 
dessutom har en civilekonomutbildning med inriktning på fastighetsekonomi.  
 
Han har arbetat i både kommunala och privata fastighetsbolag, till en början som teknisk 
förvaltare och vissa tjänster har även innefattat personalansvar för fastighetstekniker och 
fastighetsskötare. Fastighetsvärdering är också något han har arbetat med, främst under krisen 
i början av 1990-talet. 
 
4.3.1.2 Arbetstillfredsställelse och motivation 
För att Qwint ska trivas på arbetet vill han ha tillfredställande arbetsuppgifter som innehåller 
utmaningar så att han har möjlighet att utvecklas men även för att kunna påverka. Qwint trivs 
med de korta beslutsvägar som finns inom ett sådant litet företag som Fastighetspartner AB. 
För att alla medarbetare ska lära känna varandra vid sidan av arbetet och samtidigt bygga upp 
företagsgemenskapen har de olika tillställningar och middagar. De har även utbildningar och 
personalutvecklingssamtal där de sätter upp individuella planer.  
 
Arbetsmiljön är inte en lika stor faktor för att Qwint ska trivas, han menar att han nästan kan 
arbeta var som helst. Däremot föredrar han att arbeta på kontoret eftersom den sociala biten 
finns där. Han menar dock att det kan vara skönt att arbeta hemifrån de gånger han verkligen 
måste fokusera och inte vill bli störd. En av de viktigaste faktorerna för att Qwint ska trivas är 
kollegorna och att de både kan arbeta och ha roligt ihop, han menar att ”man behöver inte 
älska alla men man måste ha en bra relation” (M. Qwint, personlig kommunikation, 30 mars, 
2011). Detta är speciellt viktigt för Fastighetspartner AB då det är ett litet bolag. 
 
Qwint menar att som ledare finner han det motiverande att se att han har skapat en bra 
arbetsgrupp, ett team, där han får se sina kollegor lyckas. ”När du uppfyller ett mål är det 
motiverande men även att lösa problem på vägen; gör vi såhär istället så jobbar vi mer 
effektivt och klarar oss på befintlig personal” (M. Qwint, personlig kommunikation, 30 mars, 
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2011). Qwint berättar också att när de har uppfyllt något mål brukar Fastighetspartner AB fira 
det och göra någonting roligt tillsammans. Qwint menar att bygg- och fastighetsbranschen är 
väldigt konservativ och därför försöker Fastighetspartner AB tänka på andra sätt och ändå nå 
målet. Han säger att de gärna vill ”få in yngre medarbetare med modernare utbildning som 
kan tänka på ett annat sätt och para ihop det med oss som har branscherfarenhet” (M. 
Qwint, personlig kommunikation, 30 mars, 2011).  
 
Det som motiverar Qwint i arbetet är att ha ett bra samarbete på kontoret där de ska 
komplettera varandra. Det är viktigt att alla känner till varandras rutiner så att de kan ersätta 
varandra vid behov. Qwint tycker också att det är motiverande att göra affärer och få in nya 
affärer. Han försöker därför se affärsmöjligheter i allt, han menar att mötet med oss är ett 
exempel. 
 
Qwint motiverar sina anställda genom att ge dem olika typer av ansvar. Han menar att alla ska 
få misslyckas någon gång eftersom de lär sig av sina misstag, det kan vara svårt att lösa 
arbetsuppgifterna på ett bra sätt om de inte vågar misslyckas. Han tycker det är viktigt att 
bolla idéer och att arbeta som ett team där både ledare och anställda löser uppgifter 
tillsammans.  
 
4.3.1.3 Ledarskap 
Enligt Qwint ska en bra ledare vara tydlig och noga med att lämna besked. Han tycker även 
att det är viktigt att en ledare stöttar sina medarbetare så att de känner sig trygga, om de 
misslyckas ska de ha vetskap om att de har någon bakom sig. Han anser att han själv är tydlig 
och stresstålig i sitt ledarskap. 
 
För att samspelet mellan ledare och medarbetare ska fungera anser Qwint att det är viktigt att 
arbeta tillsammans i team. Han anser att hierarkiska förhållanden mellan chef och 
medarbetare är förlegat och att det inte passar in i vårt moderna samhälle. Även om de har 
olika roller i företaget ska det finnas ett samförstånd. Ibland måste någon bestämma och då 
menar Qwint att det är ledarens uppgift. 
 
4.3.1.4 Att leda flera generationer 
Qwint anser att det finns stora skillnader mellan olika generationers värderingar relaterade till 
arbetet då yngre ledare arbetar mer i team där alla får vara delaktiga. Qwint pekar på att det 
alltid finns individuella skillnader men han har själv upplevt att äldre ledare generellt sett är 
mer hierarkiska och blir nervösa vid förändringar. Detta är både på gott och ont då han menar 
att äldre ledare ofta arbetar väldigt effektivt. 
 
4.3.2 Cecilia Mattsson 
Cecilia Mattsson är 44 år och arbetar med det administrativa samt med uthyrning av 
hyresrätter på Fastighetsstaden AB. Hon kommer fortsättningsvis att benämnas Mattsson. 
 
4.3.2.1 Karriär 
Mattsson är utbildad IT-ekonom vid Högskolan i Halmstad och har arbetat på 
Fastighetsstaden AB sedan fyra månader tillbaka. Innan hon fick anställning på 
Fastighetsstaden AB arbetade hon på Severins möbler i 15 års tid dels som säljare och dels på 
kontoret. På Fastighetsstaden AB har hon hand om den administrativa delen samt uthyrning 
av hyresrätter. 
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4.3.2.2 Arbetstillfredsställelse och motivation 
Mattsson strävar efter att ha ett så meningsfullt arbete som möjligt. Att bli tillfredsställd på 
sitt arbete menar hon är ”känslan av att göra något beståndigt [sic]” (C. Mattsson, personlig 
kommunikation, 13 april, 2011), vilket även är något som motiverar henne. Vidare förklarar 
Mattsson att det är grundläggande för henne att hon har känslan av att det finns en anledning 
till att hon utför sina arbetsuppgifter. 
 
En annan viktig del för att hon ska trivas på arbetet är relationen mellan medarbetarna och att 
det fungerar bra dem emellan. Dock är detta inte lika viktigt som känslan av att göra avtryck. 
Eftersom Mattssons arbetsuppgifter ofta varierar från dag till dag menar hon att det även är 
bra att kunna arbeta under flexibla arbetstider. På så sätt kan hon själv bestämma över sin 
egen tid. 
 
Feedback är också något som motiverar Mattsson. Hon behöver dock inte få feedback i form 
av ord utan mer genom känslan av att hon får större befogenhet och större insikt i företaget. 
Detta visar att företaget litar på henne som anställd. 
 
4.3.2.3 Ledarskap 
En bra ledare ska ha förmågan att leda och kunna stå för att det är han eller hon som leder, 
menar Mattsson. Hon menar att en bra ledare både ska kunna ge och ta emot förslag, men att 
det i slutändan är ledaren som fattar besluten. Ledaren ska även vara lyhörd, ha bra 
framförhållning och kunna ge feedback som inte bara är negativ. Att göra uppföljningar och 
ställa frågor på hur arbetet framskrider är något Mattsson värdesätter hos en ledare eftersom 
det på så sätt sätter ett värde på de utförda arbetsuppgifterna. 
 
Relationen mellan en ledare och medarbetare ska vara avslappnad men professionell, anser 
Mattsson. Hon menar att ”den som är ledare är ledare” (C. Mattsson, personlig 
kommunikation, 13 april, 2011), men det ska ändå finnas respekt från båda håll. Vidare menar 
Mattsson att hon vill kunna lägga fram ett förslag som hjälper till att bygga upp besluten som 
tas.  
 
4.3.2.4 Att leda flera generationer 
Mattsson anser att det inte finns några skillnader mellan olika generationers värderingar. Hon 
tror istället att det handlar om individuella skillnader. 
 
4.4 Generation Y 
De respondenter som ingår i denna generation är Clara Persson och Maria Sjögren. Deras 
värderingar relaterade till arbetet presenteras nedan. 
 
4.4.1 Clara Persson 
Clara Persson är 29 år och arbetar som ekonomiassistent på Fastighetspartners AB. 
Hädanefter kommer hon att benämnas Persson. 
 
4.4.1.1 Karriär 
Sedan hösten 2006 har Persson arbetat på Fastighetspartner AB. Dessförinnan läste hon 
ekonomi på gymnasiet för att sedan läsa marknadsföring på Högskolan i Kalmar. De 
anställningar hon har haft är diverse sommarvikariat när hon var yngre och en anställning på 
Posten. Hon har inte någon tidigare erfarenhet av fastighetsbranschen utan det började med 
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sommarvikariat på Fastighetspartner AB som ledde till anställning som ekonomiassistent. 
Efter hand kom Persson in på bostadsrätter och det hon arbetar med idag har hon lärt sig på 
företaget. 
 
4.4.1.2 Arbetstillfredsställelse och motivation 
För att Persson ska trivas på sitt arbete är arbetskamraterna viktiga. Dels att hon ska trivas 
socialt med dem men även att samarbetet ska fungera. Fastighetspartner AB har 
återkommande tillställningar och middagar eftersom det skapar en bra stämning i gruppen 
även utanför arbetet, vilket Persson tycker är bra. 
 
Det är viktigt för Persson att känna att hon utvecklas på arbetet, ”det blir väldigt tråkigt om 
man kommer till en punkt där man inte lär sig något nytt” (C. Persson, personlig 
kommunikation, 30 mars, 2011). Därför anser hon att variation i arbetet är väldigt viktigt. För 
att dessa trivselfaktorer ska uppnås anser Persson att det är upp till ledaren att fördela 
arbetsbelastningen och arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Persson varken vill eller kan arbeta 
hemifrån då hon arbetar med ett fastighetsprogram som hon enbart har tillgång till på sin 
arbetsplats. Hon vill inte arbeta hemifrån på grund av att hon förmodligen skulle känna sig 
stressad av att ha arbetet hemma.  
 
Motivation för Persson är när hon känner att hon utvecklas och att det gynnar henne själv. 
Hon vill även att andra kan ta del av något hon gör eller bidrar med för att de ska bli glada och 
nöjda. Att få nöjda kunder är väldigt motiverande menar Persson. De kunder som är 
missnöjda över något tycker Persson är en drivkraft till att försöka förändra och vända till 
något bättre.  
 
Persson arbetar gärna självständigt och känner att hon har ansvar för att hennes 
arbetsuppgifter blir gjorda i tid. Hon vill kunna bolla idéer med sina kollegor, men i slutändan 
är det hon själv som har ansvaret för att arbetsuppgifterna blir gjorda. ”Jag kan inte räkna 
med att någon annan gör arbetet åt mig” (C. Persson, personlig kommunikation, 30 mars, 
2011) och hon menar att vissa uppgifter kan endast hon utföra för att tillfredsställa kundens 
behov.  
 
I ett litet företag som Fastighetspartner AB har medarbetarna god insyn i verksamheten. Detta 
menar Persson är ytterligare en motivationsfaktor, nämligen delaktigheten. Hon får en annan 
slags kontakt med ledaren och anser att hon får väldigt bra feedback i ett mindre företag, 
vilket hon värdesätter. 
 
4.4.1.3 Ledarskap 
Persson menar att en ledare ska vara lyhörd, engagerad och kunna känna av stämningen på en 
arbetsplats både socialt och arbetsmässigt. Därför tycker hon det är viktigt att ledaren ska 
kunna finna lösningar om det inte skulle fungera på ett bra sätt. Ledaren ska informera sina 
medarbetare om vad som händer i verksamheten och övergripande känna till alla 
medarbetares arbetsuppgifter samt veta vilka rutiner som finns på arbetsplatsen. Det kan göras 
via uppföljning eller personliga samtal som blir till en rutin. Relationen mellan ledare och 
medarbetare ska ligga på olika nivåer, anser Persson. ”Det måste finnas en skillnad” (C. 
Persson, personlig kommunikation, 30 mars, 2011) annars förlorar ledaren sin auktoritet.  
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4.4.1.4 Att leda flera generationer 
Persson tror att det finns vissa skillnader i de olika generationernas värderingar. Hon menar 
att yngre människor har andra värderingar idag och är mer flexibla och öppna för att testa på 
nya saker, medan äldre kan bli mer nervösa inför en omstrukturering eller en stor förändring. 
Målet idag är inte längre att få en guldklocka efter att ha arbetat i företaget länge, menar hon.  
 
4.4.2 Maria Sjögren 
Maria Sjögren är 28 år och arbetar på Melin Förvaltnings AB. Hon har ansvar för ritningar 
och mindre projekt som Melin Förvaltnings AB själva söker bygglov för. Maria hjälper även 
till med annonsering i kundtidningar. Hädanefter kommer hon att benämnas Sjögren. 
 
4.4.2.1 Karriär 
Sjögren har arbetat på Melin Förvaltnings AB sedan sommaren 2010. Innan dess har hon 
arbetat extra på Melin Förvaltnings AB både under somrarna och under hennes studietid. 
Hennes erfarenhet inom fastighetsbranschen kommer mest från arbetet på Melin Förvaltnings 
AB men även från hennes praktik på WSP i Malmö. Sjögren har läst två år på 
arkitektprogrammet i Lund och har dessutom läst en treårig utbildning inom 
fastighetsföretagande i Malmö.  
 
4.4.2.2 Arbetstillfredsställelse och motivation 
För att Sjögren ska trivas på arbetet är det viktigt att hon har trevliga kollegor, utmanande 
arbetsuppgifter, någon typ av ansvar och får känna sig delaktig för att kunna driva någonting 
framåt. När det gäller ansvar vill hon känna att hon har ett ansvar för till exempel en 
arbetsuppgift, hon vill dock inte ha hela ansvaret eftersom hon är så pass ny.  
 
Sjögren tar ogärna med sig arbetet hem och tycker att det är ”skönt när man vet att nu är jag 
på jobbet och då jobbar jag” (M. Sjögren, personlig kommunikation, 22 mars, 2011). Om det 
är mycket störmoment på en arbetsplats anser hon att det är bra att kunna arbeta hemifrån, hon 
blir dock sällan störd i sitt arbete på Melin Förvaltnings AB.  
 
Sjögren vill gärna att hennes ledare ser till att alla får vara delaktiga i de beslut som tas. Det är 
även viktigt att ledaren ser det hon gör och ger henne feedback, på så sätt blir hon bekräftad. 
Sjögren anser inte att all feedback behöver vara bra, bara hon får något slags gensvar och 
konstruktiv kritik. 
 
Motivation för Sjögren är ansvar, viljan att lära sig nya saker och utvecklas för att på så sätt 
”bli vass på det man håller på med” (M. Sjögren, personlig kommunikation, 22 mars, 2011). 
För att detta ska vara möjligt anser Sjögren att hon måste få utrymme på arbetsplatsen och 
även här är det viktigt att få feedback för att hon ska bli sporrad att fortsätta arbeta. Annars är 
det svårt att veta om hon arbetar i rätt riktning, vilket gör att motivationen sjunker. Sjögren 
finner även samarbete som en motiverande faktor eftersom gruppen då har möjlighet att dra 
nytta av varandras kunskaper samtidigt som de kan uppmuntra varandra och komma fram till 
bättre lösningar.  
 
4.4.2.3 Ledarskap 
Sjögren anser att det finns många egenskaper hon värderar hos en ledare, vilket innebär att det 
är svårt för en ledare att uppnå dessa krav. Egenskaperna är bland annat att ledaren ska se sina 
medarbetare, vara stark som person och visa vem det är som bestämmer samtidigt som han 



Empiri 

	  
 

 29 

eller hon ska vara lyhörd gentemot medarbetarna. Andra viktiga egenskaper är att ledaren är 
engagerad i det dagliga arbetet samt anpassar sig efter och utnyttjar medarbetarnas olika sätt 
att arbeta.  
 
Samspelet mellan chef och medarbetare får inte vara för stelt då Sjögren anser att de även 
måste kunna ha roligt tillsammans. Det måste dock finnas en viss skillnad eftersom det annars 
kan bli svårt för chefen att sätta gränser, vilket innebär att medarbetarna måste ha en viss 
respekt för sin chef. 
 
4.4.2.4 Att leda flera generationer 
Sjögren upplever att det finns en viss skillnad mellan olika generationers värderingar. Hon 
menar att äldre ledare generellt sett arbetar på samma sätt som de alltid har gjort och inte är 
särskilt öppna för nya idéer. Detta tycker hon är synd då de riskerar att gå miste om andra 
arbetssätt som eventuellt är bättre.  
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4.5 Sammanfattande figur 
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Figur 4.2 Sammanfattning av empirin 
 
* = Gemensam värdering för båda respondenterna i respektive generation. 
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5. Analys 
 

I följande kapitel kommer vi att analysera empirin och den teoretiska referensramen för att 
tydliggöra de likheter och skillnader som finns och ligger till grund för slutsatsen. Vi kommer 
att utgå från de rubriker som återfinns i tidigare kapitel, dock inte med generationsindelning 
då vi kommer att analysera generationerna om vartannat. 

 
 
5.1 Karriär 
Största delen av respondenterna har haft en så kallad traditionell karriär som Dries et al. 
(2008) diskuterar i sin studie, då de endast har arbetat på ett fåtal företag. R. Petersson och 
Qwint har dock haft flera olika anställningar. Denna skillnad är inte bunden till någon 
generation utan förekommer spritt över alla generationerna, med undantag från Generation Y 
då båda respondenterna endast har arbetat på ett fåtal företag. Detta innebär att det blir svårt 
att göra en koppling till Dries et al. (2008) teori om traditionella karriärer. Att respondenterna 
ur Generation Y har haft få anställningar kan kopplas till att de har befunnit sig på 
arbetsmarknaden en kortare tid, vilket Dries et al. (2008) påpekar då han menar att deras 
preferenser angående karriär baseras mer på åsikter än arbetslivserfarenhet. 
 
Samtliga respondenter från Generation X och Y har en akademisk utbildning. Martin och 
Tulgan (2006) och McDonald och Hite (2008) menar att det är typiskt att många ur 
Generation X och Y utbildar sig för att samla på sig mycket färdigheter eftersom det ger dem 
en grund för en lyckad framtid.  
 
Både R. Petersson och G. Petersson från Rekordgenerationen identifierar sig med sitt arbete 
då R. Petersson under intervjun först svarade ur företagets perspektiv och sedan ur sitt eget. 
Detta menar Martin och Tulgan (2006) och Smola och Sutton (2002) är utmärkande för stora 
delar ur Rekordgenerationen. G. Petersson har haft flera företag parallellt med sitt arbete i 
fastighetsbranschen samtidigt som han anser att det är viktigt att det ska gå bra för företaget. 
Även detta är jämförbart med Smola och Sutton’s (2002) teori om att många ur 
Rekordgenerationen lever för att arbeta. Smola och Sutton (2002) menar att Generation X 
arbetar för att leva vilket överensstämmer med våra respondenter från de två yngre 
generationerna, då de främst svarade utifrån sitt eget perspektiv. 
 
5.2 Arbetstillfredsställelse och motivation 
För att de flesta av våra respondenter ska trivas på sitt arbete är fungerande relationer en av de 
viktigaste delarna. Både R. Petersson och G. Petersson som tillhör Rekordgenerationen anser 
att det är viktigt att det ska vara en trevlig stämning på företaget. Detta är även något Zemke 
et al. (2000) och Westerman och Yamamura (2006) tar upp då de menar att flertalet ur 
Rekordgenerationen vill ha fungerande relationer för att trivas.  
 
G. Petersson menar att han vill att arbetet ska vara intressant och roligt samt att det ”måste ha 
en kombination med en viss framgång, både ekonomisk och företagsmässigt” (G. Petersson, 
personlig kommunikation, 13 april, 2011). Detta är jämförbart med Dries et al. (2008) som 
menar att Rekordgenerationen generellt sett finner tillfredsställelse i form av status, befordran 
och lön. 
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För att motivera sina medarbetade och få dem att trivas på företaget anser G. Petersson att det 
bland annat är viktigt att ge dem en anständig lön. Detta är en av de huvudprinciper för hur 
Rekordgenerationen motiverar sina anställda som Zemke et al. (2000) tar upp. Gemensamt för 
båda respondenterna ur Rekordgenerationen är att de blir motiverade av att skapa något och se 
det växa. R. Petersson från Rekordgenerationen och Qwint från Generation X trivs båda med 
de korta beslutsvägar som finns i små företag. 
 
När det gäller arbetstillfredsställelse och motivation skiljer sig våra respondenters värderingar 
ur Generation X till stor del från varandra, två undantag är dock att båda vill att arbetet ska 
innehålla flexibilitet och bra relationer. Qwint vill ha utmanande arbetsuppgifter medan 
Mattsson vill ha ett meningsfullt arbete. Qwints värdering är därmed jämförbar med Martin 
och Tulgan (2006), Rodriguez et al. (2003) och Sullivan’s et al. (2009) teorier. Mattssons 
värdering stämmer överens med McDonald och Hite (2008) och Cennamo och Gardner’s 
(2008) teori om att ett meningsfullt arbete ökar arbetstillfredsställelsen.  
 
Båda respondenterna ur Generation X har en positiv syn på en viss flexibilitet i arbetet, 
Mattsson på grund av sina varierade arbetsuppgifter och Qwint då han gärna arbetar hemifrån 
i de fall han verkligen behöver fokusera på arbetsuppgiften.  Rodriguez et al. (2003), Martin 
och Tulgan (2006), Sullivan et al. (2009) och Zemke et al. (2000) menar att detta är något 
som är utmärkande för flertalet ur Generation X. Ytterligare trivselfaktorer för Qwint är att 
han vill kunna påverka vilket Wong et al. (2008) menar är typiskt för stora delar ur 
Generation X. Qwint tycker dessutom att det är viktigt att han och hans medarbetare har roligt 
tillsammans på arbetet, vilket är något som Zemke et al. (2000) också tar upp. 
 
Qwint lägger stor vikt vid målinriktning precis som Westerman och Yamamura (2006) menar 
att många ur Generation X gör, då Qwint menar att ”när du uppfyller ett mål är det 
motiverande …” (M. Qwint, personlig kommunikation, 30 mars, 2011) samtidigt som 
företaget brukar fira när de uppfyllt vissa mål. Detta är dock inte något Mattsson nämner som 
motiverande för henne. Hon menar däremot att hon blir motiverad av feedback precis som 
Zemke et al. (2000) menar att Generation X generellt sett blir motiverad av. Mattsson menar 
dock att det inte behöver vara feedback i form av ord då hon istället ser större befogenhet i 
arbetet som ett bevis på att företaget litar på henne, vilket överensstämmer med det Martin 
och Tulgan (2006) och McDonald och Hite (2008) menar. 
 
Varken Persson eller Sjögren föredrar att arbeta hemifrån då de trivs med att utföra arbetet på 
sin arbetsplats då Sjögren menar att det är ”skönt när man vet att nu är jag på jobbet och då 
jobbar jag” (M. Sjögren, personlig kommunikation, 22 mars, 2011). Det stämmer inte 
överens med Parment’s (2008) teori då han menar att flertalet ur Generation Y inte är 
främmande inför att arbeta hemifrån. 
 
För att trivas på arbetet vill Persson utvecklas, vilket hon anser att ett varierande arbete 
medför. För att uppnå detta är det viktigt att ledaren fördelar arbetsuppgifterna på ett bra sätt. 
Det förstnämnda överensstämmer med Parment (2008) som anser att Generation Y generellt 
sett inte vill ha monotona arbetsuppgifter eftersom de flesta vill ha ett meningsfullt arbete 
(Cennamo & Gardner, 2008; Parment, 2008; McDonald & Hite, 2008). Att ledaren ska 
fördela arbetsuppgifter är jämförbart med det Martin och Tulgan (2001) och Fürth et al. 
(2002) menar som innebär att en ledare ska balansera instruktioner med frihet och flexibilitet. 
Detta stämmer dessutom överens med att Sjögren vill ha någon typ utav ansvar, samtidigt som 
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hon gärna vill ha hjälp från ledare och kollegor. Sjögren får alltså instruktioner för hur arbetet 
kan utföras samtidigt som hon har en frihet då hon själv ansvarar för arbetsuppgiften. 
 
Både Persson och Sjögren anser att det är viktigt att de får känna sig delaktiga i verksamheten 
och i de beslut som tas, vilket inte stämmer överens med det Sessa et al. (2007) kom fram till i 
sin studie. Ansvar är också något som motiverar båda respondenterna, vilket Martin (2005) 
menar är typisk för denna generation. Martin (2005) menar dessutom att många ur 
generationen ser ett större ansvarsområde som en bekräftelse på att de är värdefulla för 
företaget, vilket Sjögren också anser.  
 
Persson arbetar gärna självständigt samtidigt som hon vill kunna bolla idéer med sina 
kollegor. Detta är något Sjögren också prioriterar då hon anser att det är bra att kunna dra 
nytta av varandras kunskaper på företaget. Detta stämmer överens med Martin (2005) som 
menar att många ur Generation Y vill ha möjlighet att samarbeta. Båda respondenterna ur 
Generation Y värdesätter även feedback från ledaren vilket Martin och Tulgan (2006) menar 
är viktigt för stora delar ur denna generation. 
 

5.4 Ledarskap 
De egenskaper flera av våra respondenter värderar hos en ledare är bland annat tydlighet, 
engagemang och lyhördhet. Sessa et al. (2007) menar att lyhördhet är typiskt för samtliga 
generationer. G. Petersson anser även att ärlighet är en viktig egenskap vilket Arsenault 
(2003) och Sessa et al. (2007)  menar är högt värderat hos stora delar ur Rekordgenerationen. 
Gemensamt för respondenterna ur Rekordgenerationen är att båda anser att det är viktigt att 
ledaren är tekniskt uppdaterad. 
 
Både Persson och Sjögren tillhörande Generation Y vill att deras arbete blir uppmärksammat 
av ledaren samt att ledaren ska vara engagerad i deras arbetsuppgifter. Det menar Martin och 
Tulgan (2006) liksom Fürth et al. (2002) är typiskt för stora delar ur Generation Y som anser 
att ledaren strävar efter välbefinnande hos medarbetarna och uppmärksammar deras 
prestationer. Det är även jämförbart med Sessa et al. (2007) som menar att stora delar ur 
Generation Y föredrar engagerade ledare. Att ledaren ska kunna känna av stämningen på 
arbetsplatsen är en viktig egenskap enligt Persson, vilket fordrar att ledaren är kompetent. 
Kompetens är något som Eisner (2005) framhäver att stora delar ur Generation Y prioriterar. 
 
Respondenterna R. Petersson och G. Petersson tillhörande Rekordgenerationen menar att 
samarbetet mellan en ledare och dennes medarbetare är betydelsefullt. Detta eftersom det inte 
ska förekomma några grupperingar på arbetsplatsen och för att både ledare och medarbetare 
ska kunna ta hjälp och föra diskussioner med varandra. Detta är något Zemke et al. (2000) 
menar är utmärkande för stora delar ur Rekordgenerationen då de föredrar likvärdighet på 
arbetsplatsen. Det innebär att den hierarkiska ordningen i företaget bryts (Zemke et al., 2000). 
Qwint, tillhörande Generation X, menar att den hierarkiska ordningen är förlegad och att 
samarbete på en arbetsplats är att föredra.   
 
Båda respondenterna från Generation X anser att det är ledarens uppgift att fatta de beslut som 
behöver tas samtidigt som de ska ha ett bra samspel med sina medarbetare då de kan hjälpa 
till att komma fram till besluten. Qwint menar, precis som Mattsson, att relationen mellan 
ledare och medarbetare ska vara jämställd men att de ändå har olika roller i företaget. Detta är 
jämförbart med Arsenault’s (2003) teori om en ledares förmåga att fatta beslut samt Zemke’s 
et al. (2000) teori om samspelet mellan en ledare och dennes medarbetare.  
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Sjögren från Generation Y föredrar ett avslappnat samspel mellan ledare och medarbetare, 
men hon anser dock att det bör finnas en viss skillnad. Detta stämmer delvis överens med 
Martin och Tulgan’s (2006) teori om att stora delar ur Generation Y vill att relationen ska 
vara jämställd mellan ledare och medarbetare. Persson från Generation Y anser att ”det måste 
finnas en skillnad” (C. Persson, personlig kommunikation, 30 mars, 2011) annars förlorar 
ledaren sin auktoritet vilket inte stämmer överens med det Martin och Tulgan (2006) 
framhäver. 
 
5.6 Att leda flera generationer 
Gemensamt för våra respondenter, med undantag från Mattsson, är att de upplever att det 
finns skillnader mellan olika generationers värderingar relaterade till arbetet. Mattsson anser 
att de skillnader som förekommer är individuella och inte beroende av generationstillhörighet. 
Qwint menar också att det finns individuella skillnader men generellt sett upplever han att 
äldre ledare ofta blir nervösa vid förändringar. Det är något Persson, som också arbetar på 
Fastighetspartner AB, håller med om. Qwint menar dessutom att generationsskillnaderna även 
innehåller fördelar då äldre ledare ofta arbetar effektivt.  
 
Båda respondenterna från Melin Förvaltnings AB, det vill säga R. Petersson och Sjögren 
anser att äldre personer ofta arbetar på samma sätt som de alltid har gjort och inte är särskilt 
öppna för alternativa sätt att arbeta. G. Petersson, som tillhör Rekordgenerationen, upplever 
att yngre generationer generellt sett inte har samma arbetsdisciplin och pliktkänsla till 
företaget som äldre generationer. Han upplever att många generellt sett har väldigt bra 
självförtroende vilket kan innebära att de upplevs som kaxiga. Detta får han stöd av från 
Martin och Tulgan (2006) som menar att Generation Y generellt sett har bättre självförtroende 
än övriga generationer. Westerman och Yamamura (2006), Cennamo och Gardner (2008), 
Smola och Sutton (2002) och Kupperschmidth (2000) stödjer G. Peterssons upplevelse av att 
yngre generationer inte är lika lojala till företaget. 
 
Zemke et al. (2000) menar att det är mindre vanligt med hierarkiskt uppbyggda företag idag 
vilket Qwint också anser då han menar att hierarkiska förhållanden mellan ledare och 
medarbetare är förlegade. G. Petersson menar dock att det fortfarande är hierarki i många 
större företag. R. Petersson upplever dessutom att ledarskapet var mer auktoritärt förr. 
 
Qwint anser att det är viktigt att kombinera yngre medarbetares moderna utbildningar med de 
äldres branscherfarenhet samt att han och hans kollegor kan komplettera varandra. Qwint 
menar också att Fastighetspartner AB ständigt försöker komma bort från bygg- och 
fastighetsbranschens konservativa arbetssätt genom att tänka i nya banor. Detta 
överensstämmer med att generationers olika synsätt och värderingar kan skapa kreativa 
lösningar, vilket enligt Zemke et al. (2000) är en fördel med att flera generationer arbetar 
tillsammans. Sjögren anser precis som Kupperschmidth (2000) att det är viktigt att en ledare 
utnyttjar och respekterar sina medarbetares olika sätt att arbeta. 
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5.7 Sammanfattande figur 
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Figur 5.1 Sammanfattning av analysen 
 
* = Gemensam värdering för båda respondenterna i respektive generation. 
Fet stil = Överensstämmelse mellan teori och empiri. 
Fet stil* = Överensstämmelse mellan båda respondenterna samt mellan teori och empiri.
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6. Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel kommer vi att svara på vår problemformulering samt föra en 
diskussion kring hur vi kommit fram till våra slutsatser. Vi kommer även att redogöra för 
våra implikationer för fortsatt forskning.  

 
 
Syftet med vår uppsats är att jämföra olika generationers värderingar relaterade till arbetet och 
undersöka vilken påverkan generationstillhörigheten kan ha på dessa värderingar. För att få 
svar på vår problemformulering, som lyder; Hur stor påverkan kan generationstillhörighet ha 
på värderingar relaterade till arbetet i fastighetsbolag?, har vi i denna uppsats sammanställt 
tre yrkesverksamma generationers värderingar. Genom vår studie har vi kommit fram till att 
generationstillhörighet har relativt stor påverkan på värderingar relaterade till arbetet. Detta på 
grund av att vi har funnit flera tydliga kopplingar mellan vår insamlade empiri och teori, 
dessutom har vi funnit likheter i våra respondenters svar som tyder på denna påverkan. 
 
Vi ser dock ingen tydlig koppling mellan en så kallad traditionell karriär och 
generationstillhörighet, vilket innebär att generationstillhörigheten inte har någon större 
påverkan i detta fall. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att en persons karriär snarare 
handlar om individuella skillnader och tillfälligheter angående erbjudanden om olika 
anställningar än tillhörighet av en viss generation. Även om en person föredrar att arbeta inom 
ett företag är det inte alltid möjligt.  
 
Våra respondenter ur Generation Y har haft få anställningar, vilket kan bero på att de har 
befunnit sig på arbetsmarknaden en kortare tid. Vi tror att ytterligare en anledning till detta är 
att båda respondenterna har vidareutbildat sig, vilket också har förkortat deras tid på 
arbetsmarknaden. Något som är gemensamt för de två yngre generationerna, det vill säga 
Generation X och Y, är att samtliga respondenter har akademisk utbildning. Eftersom detta 
dessutom har en tydlig koppling till vår teoretiska referensram är vår slutsats att 
generationstillhörighet har en inverkan. För att göra en återkoppling till uppsatsens titel är 
slutsatsen att det finns en skillnad i Rekordgenerationens synsätt på arbete jämfört med de 
yngre generationerna. Utifrån vår analys kan vi konstatera att Rekordgenerationen lever för 
att arbeta. 
 
När det gäller våra respondenters värderingar angående arbetstillfredsställelse och motivation 
finns det tydliga kopplingar mellan empirin och den teoretiska referensramen. Det finns även 
flera likheter mellan de två respondenterna i Rekordgenerationen respektive Generation Y, 
vilket tyder på att deras värderingar har med generationstillhörighet att göra. Respondenterna 
ur Generation X har olika värderingar när det gäller vad som motiverar dem och ökar deras 
arbetstillfredsställelse. Deras värderingar kan dock kopplas till Generation X värderingar i den 
teoretiska referensramen. De stora skillnaderna kan bero på att respondenterna har olika 
befattningar inom företagen, då Qwint är vice VD och Mattsson är medarbetare. Värderingar 
relaterade till arbetet skulle således kunna påverkas av befattning istället för 
generationstillhörighet. Om så skulle vara fallet anser vi att dessa skillnader borde återfinnas 
bland övriga respondenter. De likheter som finns mellan respondenterna ur 
Rekordgenerationens värderingar, där båda är ledare, skiljer sig dock från Qwints värderingar. 
Det tyder på att värderingarna angående arbetstillfredsställelse och motivation påverkas av 
generationstillhörighet. 
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Våra respondenters värderingar angående en ledares egenskaper är relativt lika oberoende 
generationstillhörighet. Då det endast är respondenterna ur Generation Y som har en 
gemensam värdering är vår slutsats att generationstillhörighet inte påverkar värderingar 
angående en ledares egenskaper. Respondenterna ur Rekordgenerationen anser att det ska 
vara en jämställd relation mellan ledare och medarbetare, vilket Qwint håller med om. Detta 
skiljer sig från de respondenter som inte har en ledande position i företaget. På grund av att 
Qwint stödjer Rekordgenerationens värderingar samt att medarbetarna har gemensamma 
värderingar anser vi att värderingar angående ledarskap snarare påverkas av befattning än 
generationstillhörighet. 
 
Hittills har vi inte funnit några väsentliga likheter gällande respondenternas värderingar i 
respektive företag. Eftersom respondenterna i respektive företag tillhör olika generationer 
indikerar detta på att generationstillhörigheten påverkar deras värderingar. Det framkommer 
dock likheter i två av de tre företagen under rubriken att leda flera generationer, dessa företag 
är Fastighetspartner AB och Melin Förvaltnings AB. Detta tror vi kan bero på att 
respondenterna har gemensamma erfarenheter från respektive företag. Respondenterna i 
Fastighetsstaden AB har olika åsikter angående detta område. En orsak som vi kan spekulera i 
är om det beror på att Mattsson endast har arbetat på företaget några månader. Det är dock 
inte troligt eftersom Qwint också arbetat en kortare tid på Fastighetspartner AB. Alltså måste 
skillnaderna i Fastighetsstaden AB vara individuella. 
 
Samtliga respondenter, förutom Mattsson, upplever att det finns skillnader mellan olika 
generationers värderingar relaterade till arbetet. Detta stödjer vår slutsats då ledarskap är det 
enda avsnitt där vi inte har kommit fram till att generationstillhörighet påverkar värderingar 
relaterade till arbetet. Dock håller vi delvis med Mattsson som tror att det istället handlar om 
individuella skillnader, speciellt med tanke på att respondenternas värderingar angående 
ledarskap tyder på det. Således stämmer vårt resultat in på det Qwint menar, nämligen att det 
finns individuella skillnader men att det generellt sett handlar om skillnader mellan olika 
generationers värderingar. 
 
Vår slutsats är att det finns en del skillnader mellan olika generationers värderingar relaterade 
till arbetet. Konsekvenserna vår slutsats medför är att företag blir mer medvetna om dessa 
skillnader, vilket innebär att de kan ta vara på de skillnader som finns, se dem som styrkor och 
beakta dem vid eventuella konflikter. Något vi reflekterade över under intervjuerna är att vi 
redan innan vi analyserat respondenternas svar observerade att det fanns tydliga skillnader 
mellan deras värderingar. Vi upplever att det finns ömsesidiga fördomar och vi hoppas att vår 
uppsats kan bidra till att eliminera dessa genom att öka förståelsen för olika generationers 
värderingar.  
 
Rekordgenerationen håller på att gå i pension och ersätts succesivt av de yngre 
generationerna. Därmed är vår teoretiska implikation för fortsatt forskning att undersöka hur 
generationsskiftet kommer att påverka Sveriges näringsliv för att förhindra en eventuell 
negativ utgång, med tanke på att Rekordgenerationens färdigheter och värderingar försvinner 
från arbetsmarknaden. En praktisk implikation är att i efterhand undersöka vilka eventuella 
konsekvenser generationsskiftet fick och hur dessa kan åtgärdas. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide – ledare 
 
Karriär 

• Kan du berätta om företaget? 
 

• Kan du berätta om dig själv? 
o Ålder 
o Befattning 
o Utbildning 
o Karriär, anställningar 

 
Arbetstillfredsställelse och motivation 

• Vad är viktigt för att du ska trivas på arbetet? 
 

• Vad gör du för att dina medarbetare ska trivas på arbetet? 
 

• Vad innebär motivation för dig? 
 

• Vad motiverar dig i arbetet? 
 

• Vad gör du för att motivera dina medarbetare? 
 
Ledarskap 

• Vilka egenskaper värderar du hos en ledare? 
 

• Vilka egenskaper tycker du att du som ledare besitter? 
 

• Hur tycker att samspelet ska vara mellan ledare och medarbetare? 
 

Att leda flera generationer 
• Upplever du att olika generationer har olika värderingar i arbetslivet? 

 
• Är det något du upplever att du måste anpassa ditt ledarskap efter? 

o I så fall, på vilket sätt? 
 

 



	  
 

 

Bilaga 2. Intervjuguide – medarbetare 
 
Karriär 

• Kan du berätta om företaget? 
 

• Kan du berätta om dig själv? 
o Ålder 
o Befattning 
o Utbildning 
o Karriär, anställningar 

 
Arbetstillfredsställelse och motivation 

• Vad är viktigt för att du ska trivas på arbetet? 
 

• Vad gör din ledare för att du som medarbetare ska trivas? 
 

• Vad innebär motivation för dig? 
 

• Vad motiverar dig i arbetet? 
 

• Vad gör din ledare för att motivera dig som medarbetare? 
 
Ledarskap 

• Vilka egenskaper värderar du hos en ledare? 
 

• Hur tycker att samspelet ska vara mellan ledare och medarbetare? 
 

Att leda flera generationer 
• Upplever du att olika generationer har olika värderingar i arbetslivet? 

 
• Upplever du att ledare från olika generationer leder medarbetare olika? 

o I så fall, på vilket sätt? 
	  


