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Sammandrag 

 

Tidigare forskning tyder på att det finns skillnader mellan generationer och att de 

olika generationerna förväntar sig och drivs av olika faktorer. Uppdelningar av 

generationer har gjorts utifrån generationsforskning i västvärlden vilket den här 

studien har använt sig av för att definiera generationer i Europa. Syftet med den här 

studien är att ta reda på om det finns likheter i hur olika generationer i Europa 

förhåller sig till arbete eller om likheterna mellan nationaliteter är större, oavsett 

generation. Detta för att kunna ta reda på om det går att generalisera generationer i 

Europa till hur de förhåller sig till arbete. Genom en faktoranalys har frågor gällande 

arbetsvärderingar jämförts för att ta reda på hur de kan mätas med Hofstedes 

nationella kulturdimensioner. För att definiera skillnaderna mellan hur generationerna 

förhåller sig till arbete har en Anova genomförts. Hofstedes menar att den nationella 

tillhörigheten är stark och svårföränderlig. Genom att jämföra hans dimensioner med 

hur generationer i olika länder förhåller sig till arbetsvärderingar visade resultatet på 

att de nationella likheterna var större än de likheter som finns mellan generationer 

över länder i Europa.   

 

Nyckelord: Hofstede, Generation, Arbetsvärdering, Nationella likheter 
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1. Inledning 

1.1 Problematisering och bakgrund  

Hofstede (1994) kan anses vara en pionjär inom olika värderingar hos nationaliteter genom 

hans formulerade nationella kulturdimensioner. Hofstede kulturdimensioner är ett 

återkommande fenomen inom arbetslivsforskning rörande både internationalisering och 

organisationskultur. Kagitcibasi & Berry (1989); Smith & Bond (1993) diskuterar vidare att 

Hofstede har den mest omfattande studien när man räknar till antal länder där nationell kultur 

studerats. Inom de nationella kulturdimensioner ryms även arbetsvärderingar gällande hur 

individer förhåller sig till sitt arbete. Alla respondenter som svarat i Hofstedes genomförda 

studier har varit en del av en liknande företagskultur, vilket kritiker menar skiljer dem från 

den generella populationen (Kagitcibasi & Berry, 1989; Smith & Bond, 1993). Eftersom 

Hofstedes dimensioner noga har studerats inom en generell företagskultur baseras Hofstede 

studier om nationell kultur på individers arbetsvärderingar. Det som styrker hans studie är att 

undersökningarna har gjort under olika tidpunkter och i olika typer av sociala situationer. 

Hofstedes studier har framförallt reflekterat individer i Europas värderingar (Kagitcibasi & 

Berry, 1989; Smith & Bond, 1993).  

Samtidigt har mer aktuell forskning fokuserat mer på hanteringen av arbetsvärderingar hos 

olika generationer, framför allt de yngre, och hur yngre generationer liknar varandra mer och 

mer (Barnes, 2008, Krahn & Galambos, 2012). Detta är även något som populärkultur och 

media berört mer och mer med stort fokus på Generation Y, vilken är den första generation 

som växt upp under millennieskiftet och i det moderna samhället som existerar idag. Media 

och populariserad samhällsvetenskaplig forskning redogör ofta hur arbetsvärderingar och 

övertygelser hos unga vuxna idag skiljer sig från tidigare generationer, trots en brist på 

välkonstruerade kohort-jämförelsestudier (Twenge et al, 2010). Tidigare generationer har 

visat tendenser på att vara rutinbaserade och att ha svårt att ändra på saker och ting medan 

många fördomar rör sig runt yngre generationer som att de är teknikberoende, lata, krävande 

samt har överdrivet självförtroende. Denna generalisering förankras i stora delar av Europa. 

Det har därför framkommit en mängd av föreläsare och tyckare som anser sig bäst veta hur 

man hanterar yngre generationer på arbetsplatser. Är det så att yngre generationer har mer 

liknande värderingar, oavsett tillhörighet till nationell grupp, och bör företag fokusera mer på 

nyanställdas generationstillhörighet framför eventuell nationalitet? 
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Många företag i Europa har under de senaste åren börjat arbeta på en mer internationell 

marknad samt anställa mer från olika länder. För företag är det därför relevant att ta reda på 

hur en internationell arbetskraft tilltalas. Då olika generationer drivs, attraheras och motiveras 

av skilda faktorer är studiens mål att ta reda på vad de olika generationerna attraheras av. 

Givet att generationer och nationaliteter skiljer sig åt, ska den här studien komma fram till om 

generationella likheter är större än nationella likheter inom Europa. Den här studien bidrar 

teoretiskt med forskning gällande hur den nationella kulturen förhåller sig inom olika länder 

mellan generationer samt hur generationer förhåller sig till arbete.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att med hjälp av Hofstedes nationella kulturdimensioner 

undersöka om det finns skillnader i arbetsvärderingar mellan nationaliteter samt generationer 

i Europa. Hofstede menar att hur man förhåller sig till arbete beror på vilken nationell kultur 

man tillhör. Vi vill ta reda på om det finns likheter mellan hur olika generationer förhåller sig 

till arbetsvärderingar och om det är större likheter mellan generationer än mellan länder. För 

att ta reda på det har frågor om arbetsvärderingar operationaliseras med hjälp av Hofstedes 

dimensioner. Denna studie kan därefter bidra med indikationer på om företag ska se till 

generationella kulturskillnader eller nationella kulturskillnader vid internationalisering 

beroende på vilken generationstillhörighet de anställer ur.  

1.3 Frågeställningar 

Hur förhåller sig olika generationer i Europa till arbete? Är det större likheter mellan 

generationer än mellan nationaliteter gällande arbetsvärderingar? 

2. Teori 

I följande kapitel kommer den här studiens teoretiska utgångspunkt att presenteras. Studien 

utgår ifrån Hofstedes teori (1994) om nationell kultur och fyra av de dimensioner som 

förklarar nationell kultur har använts i den här studien. Teorin ligger som grund för studiens 

analys. Inledningsvis förklaras bakgrunden till nationell kultur för att ge en ökad förståelse 

för hur den nationella kulturen kan påverka en grupps arbetsvärderingar och hur de förhåller 

sig till en arbetsplats. Vidare i kapitlet förklaras Hofstedes dimensioner och hur de är 

kopplade till arbete och kultur.  
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2.1 Nationell kultur 

Grunden till forskning om nationell kultur baserades på implikationer som uppstod när 

företag började internationalisera. När företag internationaliserar så kan eventuella 

komplikationer uppstå när organisationens kultur inte passar in med den nationella kulturen 

som företaget har flyttat till. Forskning har visat bland annat att effektivitets skillnader kan 

uppstå när den nationella kultur skiljer sig från organisationskultur (Hofstede, 1994). 

Hofstede (1994) använder mycket av sin forskning om nationell kultur som förklaring till hur 

grupper förhåller sig till sitt arbete och vad som ligger till grund för förväntningar och ger 

exempel i de fem dimensionerna. När nationella skillnader studeras inom företag tenderar 

forskning att använda sig av Hofstedes kulturella dimensioner (Leung et al, 2005). Hofstede 

(1994) skapade fem dimensioner som är tänkta att täcka nationella kulturella skillnader och 

sex dimensioner som ämnar täcka organisatoriska kulturella skillnader. Hofstede menar att 

genom att se till både kan ett företag uppnå bättre kapacitet genom att se till att de olika 

dimensioner fungerar tillsammans. Skillnader uppkommer främst när ett företag startar en 

verksamhet i ett nytt land med lika värderingar som i ursprungslandet. Det finns dock kritik 

mot just användandet av Hofstedes dimensioner då de anses vara för simplistiska framförallt 

genom att det är för få variabler och nivåer som används (Leung et al, 2005). Hofstede (1994) 

nämner just att det finns flera olika grupper som kan kopplas till begreppet kultur när han 

definierar det. Hofstede menar att det var en strategi att välja respondenter som hade en enad 

företagskultur och såg det som en styrka, medan kritiker motiverar det med att respondenter i 

ett yrke inte kan spegla hur respondenter inom ett annat yrke förhåller sig till nationell kultur. 

Kultur definieras som den kollektiva programmering av sinnet som skiljer medlemmarna från 

en kategori från medlemmarna av en annan. Det kan därför finnas till exempel både nationell 

kultur och generationell kultur.  

 

Leung et al (2005) diskuterar Hofstedes forskning om nationell kultur samt till vilken 

utsträckning den har använts. Hofstede började sin forskning 1980 men har utvecklat och 

uppdaterat den under åren allt eftersom länder och samhällen ändras och utvecklas. Leung et 

al (2005) skriver att Hofstedes forskning har spridit information om människors liv i olika 

delar av världen vilket har påverkat minoriteter som jämför sitt öde med andra människor 

som har högre levnadsstandard. De menar att Hofstedes forskning har revolutionerat synsättet 

och forskningen om kultur samt ökat förståelsen genom de olika dimensionerna. Vi valde att 
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använda oss av Hofstedes artikel från 1994 i vår studie då de dimensionerna av nationell 

kultur är de som bäst kan kopplas ihop med arbetsvärderingar. 

2.2 Hofstedes definition av nationell kultur 

Hofstede (1994) definierar nationella kulturer som något som uppstår från 

organisationskulturer. Vidare förklarar han en ledning eller styrning som något som leder till 

att saker blir gjorda, genom andra människor och menar att detta är definitionen som världens 

följer. För att kunna göra dessa saker måste man förstå människorna som utgör arbetet för att 

uppnå det. Att förstå människor enligt Hofstede (1994) handlar om att ha förståelse för deras 

bakgrund vilket ligger grund för individens handlingar i nutid och framtid. Det gäller även att 

ledningen har den här förståelsen för nationer och samhällen eftersom de skiljer sig baserat på 

historia och dagslägets sociala kontext.  

2.3 Hofstedes dimensioner 

Som tidigare nämnt har Hofstede (1994) olika dimensioner för att få en ökad förståelse för de 

nationella kulturella skillnader som finns mellan länder. Nedan presenteras och förklaras de 

olika dimensionerna som kommer användas i den här studien och ligga till grund för vidare 

jämförelser: 

 

Maktdistans; mäter hur människor med lite makt i en organisation och institution accepterar 

och förväntar sig att makten är fördelad ojämt. Det representerar olikheter definierat 

underifrån och inte uppifrån. Den föreslår att ett samhälles nivå av ojämställdhet är stödjs av 

ledarna såväl som följarna. Hur nivån av maktdistans uppkommer beror mycket på hur 

samhället är uppbyggt och eftersom alla samhällen är olika skiljer sig nivån av maktdistans 

mellan olika länder (Hofstede, 1994). Maktdistans tar sig i uttryck genom grupper med hög 

nivå på maktdistans fungerar bäst i en hierarkisk organisation där centralisering är populär, 

underordnade förväntar sig att blir tillsagda vad de ska göra samt att den ideala chefen är en 

välvillig auktoritär. Låg nivå på maktdistans föredrar att vara självständiga i sitt arbete, 

chefen ska fungera som stöd framför styrande samt ledningen anses finnas till för att 

förenklas och förstärka (Hofstede, 2017).  

 

Kollektivism/Individualism; undersöker till vilken grad människor är integrerade i grupper där 

ett kollektivistiskt land har tätt integrerade relationer med grupper. I de kollektivistiska 
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grupper sträcker sig integrationen utanför den närmaste familjen och man hjälper varandra 

om problem uppstår. Den individualistiska sidan är samhällen där banden mellan individer 

och grupper är lösa och man är förväntad att se efter och ta hand om sig själv samt sin 

närmsta familj. Personliga relationer kan vara en huvudsaklig motivation till att välja ett 

arbete framför arbetsuppgift och företag. Vidare redogör Hofstede (2017) att kollektivism tar 

sig i uttryck genom personliga relationer och därmed en låg grad av individualism. 

Ytterligare tenderar grupper med låg grad individualism att vilja att deras arbetsuppgifter är 

av nytta till samhället och kan hjälpa andra. Hög grad individualism föredrar en arbetsplats 

som bedömer individer på deras meriter framför personliga relationer ytterligare förväntar sig 

de att relationen arbetsgivare/ arbetstagare bygger på ett kontrakt av ömsesidiga fördelar.  

 

Maskulinitet/Femininitet; I varje samhälle är uppdelningen mellan de kvinnliga och manliga 

rollerna en väl diskuterad fråga. Forskning har visat att kvinnors åsikter skiljer sig lite mellan 

samhällen medan mäns åsikter samhällen emellan skiljer sig mer markant. Maskulinitet mäter 

preferenser för prestation och materialism medan ett högt index på femininitet också skulle 

föreslå en preferens för samarbete och blygsamhet. I de mer feminina länderna tenderar 

kvinnor att ha liknande blygsamma, omtänksamma värderingar som män och kvinnor i 

maskulina länder är mer tävlingsinriktade och hårda, dock inte till samma nivå som männen i 

de maskulina länderna (Hofstede, 1994). I en feministisk kultur föredrar dessa grupper att i 

arbetssituationer ha en balans mellan jobb och livet samtidigt som de söker efter solidaritet, 

jämlikhet och kvalite i deras arbetsliv. I arbetslivet motiveras en stereotypisk maskulin grupp 

av prestige som hög inkomst och högt uppsatta åtråvärda arbetspositioner. En viktig del i en 

maskulin kultur av arbetslivet är konkurrens och konflikter löses a (Hofstede, 2017).  

 

Osäkerhetsundvikande; mäter ett samhälles tolerans för osäkerhet och tvetydighet, där målet 

är att söka sanningens svar. Ett högt resultat tyder på att samhället har tydliga riktlinjer för 

säkerhet, lagar och det är ett mer känslosamt samhälle, baserat på den inre osäkra energin. 

Motsatsen är samhällen som accepterar den här typen av osäkerhet och de är mer toleranta 

mot åsikter som bryter mot normen. Människor i dessa samhällen är mer fundersamma och är 

inte förväntade av samhället att uttrycka känslor (Hofstede, 1994). Grupper som får höga 

poäng på osäkerhetsundvikande prioriterar säkerhet i arbetslivet. Detta gäller både 

anställningsvillkor och affärsstrategi. De är emot progressiv förändring och har ett behov av 

regler på arbetsplatsen att förhålla sig till. Grupper med låga poäng på osäkerhetsundvikande 
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följer hellre riktlinjer framför regler på arbetsplatsen, innovationer på arbetsplatsen anses 

positiva och att gå emot normer på arbetsplatsen accepteras (Hofstede, 2017).  

2.4 Olika generationer 

Det här kapitlet kommer redovisa tidigare forskning inom ämnet. Tidigare forskning om 

generationer pekar på att värderingar skiljer sig betydligt åt mellan generationerna. Följande 

stycke kommer behandla generationer samt vilka indelningar som gjorts. De olika 

indelningarna av generationer vi använder oss av i den här studien kommer förklaras och 

beskrivas. Därefter kommer kritik mot tidigare generationsforskning behandlas. Kapitlet 

avslutas med ett diagram av Anantatmula och Shrivastavs (2012) där generationsgrupperna 

och deras karaktäristiska förklaras enligt tidigare forskning. 

2.5 Generationsskillnader  

Twenge (2010) har med sin forskning visat på att dessa värderingsskillnader leder till att 

generationer förhåller sig på olika sätt till sina arbeten. Twenge (2010) använder sig av olika 

grupper för att dela in generationerna i större grupper för att visa på skillnaderna samt 

likheterna mellan generationsgrupperna samt vad som definierar dem. Baby boomers anses 

vara självupptagna och ha svårt att ändra på saker och ting. Generation X ses ofta som lata, 

ofokuserade och vana att inte binda sig till saker. Vidare menar Wey Smola et al (2002) på att 

Generation X är individualistiska och att de inte sätter arbetet lika centralt i livet och inte har 

samma lojalitet som Baby Boomers. Generation Y är beroende av bekräftelse, är krävande 

och har orealistiska synsätt på deras karriärer. Twenges (2010) studie av dessa 

generationsgrupper visar resultatet att generation X & Y har skillnader gällande inställningen 

till arbete jämfört med tidigare generationers inställning. Generation X & Y tenderar att 

värdesätta ett arbete med hög lön samt ledighet medan tidigare generationer visar på att de 

har värderat själva arbetet högt. Vidare har Chao (2011) har genom sin forskning visat på att 

de yngre generationerna överlag värdesätter ekonomisk stabilitet och trygghet jämfört med de 

äldre generationerna.  

 

Angående altruistiska värderingar, benägenheten att hjälpa människor, finns inga generella 

skillnader beskriver Twenge (2010). Värderingar hos grupper är föränderliga och Wey Smola 

et al. (2002) menar på att arbetsvärderingar steg för steg kan förändras över tid eftersom att 
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hur en individ värderar sitt arbete starkare kan kopplas till generationen individen tillhör än 

att åldern är en betydande faktor. 

2.6 Kritik mot uppdelning av generationer 

Wang & Peng (2015) kritiserar uppdelningen av generationer då de menar att en kategorisk 

indelning av generationer resulterar i problem på grund av att forskare använder olika 

faktorer för att placera en individ i en generationsgrupp. Författarna menar att indelning av 

generationer inte tar hänsyn till vad en unik individ har upplevt sedan innan och därför inte 

kan generaliseras till en grupp samt att en generationsindelning inte respekterar att individer 

hanterar situationer olika. 

 

Lyons & Kuron (2014) stämmer in i Wang & Pengs (2015) kritiska synsätt mot 

generationsgrupper då de också menar att forskare använder det inkonsekvent. Vidare pekar 

de på att sociala kontexten i samhällen kombinerat med historiska händelser skiljer sig åt 

mellan länder. Den traditionella generationsindelningen i tidigare nämnda grupper (Twenge, 

2010) utgår från ett amerikanskt perspektiv vilket de menar inte är applicerbart med precision 

på andra länder.  

 

Ytterligare en kritik mot generationsforskning är att den mesta forskning utgår från det 

amerikanska samhället. Generationer talas ofta om att vara nationsöverskridande i Europa 

speciellt för yngre generationer (Twenge, 2010). Genom att testa generationers 

arbetsvärdering på europeiska länder bemöts den kritik att den mesta generationell forskning 

utgår från USA. 

2.7 Generationsavgränsning 

Som tidigare nämnt så utgår forskning frekvent från olika generationsavgränsningarna. För 

att bemöta den kritik som förs mot inkonsekvent generationsavgränsning så kommer studien 

utgå från den generationsavgränsning som Anantatmula och Shrivastav (2012) formulerade 

utifrån en litteraturundersökning på generationsfältet. Litteraturundersökningen utgick från 

generationsstudier som presenterade anekdotisk data, fallstudier samt statistik. Genom att 

utgå från en generationsavgränsning som baseras på tidigare forskning på generationer 

försöker studien att ta hänsyn till de mest frekventa och återkommande karaktäristika samt 

avgränsningar inom generationsforskning. Litteraturundersökningen har gjorts på olika länder 
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vilket ligger grund till att vi valde att använda den då vår studie också tenderar att mäta olika 

länders generationer. Det ska dock tilläggas att litteraturundersökningen främst mätte de 

amerikanska generationerna. Nedan presenteras Anantatmula och Shrivastavs (2012) tabell 

för generationer som beskriver de olika karaktäristika hos generationsgrupperna samt vad de 

övergripligt har för arbetsvärderingar. 

 

Figur 1. Redogörelse för indelning av generationer. 

 

Generation  Veteraner Baby Boomers  Generation X           Generation Y 

Tidsperiod  1922-1945 1946-1964  1965-1979  1980-2001 

                  

Källa: Anantatmula & Shrivastav, 2012 

 

Tabellen ovan visar på de generationsavgränsningar som kommer användasi den här studien; 

Veteraner 1922 till 1945, Baby Boomers 1946 till 1964, Generation X 1965 till 1979 samt 

Generation Y 1980 till 2001. Valet att ha med alla fyra generationer i undersökningen är för 

att ta reda på hur arbetsvärderingar skiljer sig mellan generationerna då det är vad studien 

strävar efter att undersöka. För att kunna göra det möjligt att ta reda på om det finns något 

samband mellan generationsgrupperna eller om det skiljer sig åt valde vi att ta med alla fyra 

grupperna i studien.  

3. Metod och material 

Den här studien har använt ett dataset från ISSP för att ta reda på om det finns skillnader 

mellan hur generationer beroende på nationalitet förhåller sig till arbetsvärderingar. Det som 

är intressant att ta reda på är om det finns likheter mellan generationer i Europa eller om det 

är större likheter inom ett land, oberoende generation. De metodologiska tillvägagångssätt 

som använts i den här studien kommer framöver presenteras. Först kommer studiens syfte 

och datamaterialet som studien utgår ifrån att presenteras. Därefter presenteras avgränsningar 

som gjorts i datamaterialet samt tillvägagångssättet studien har använt vid operationalisering 

av Hofstedes nationella kulturdimensioner. Vidare förklaras och diskuteras studiens 

tillförlitlighet genom att ta aspekter som rör validitet, reliabilitet och forskningsetiska 

principer i beaktning. Avslutningsvis presenteras och diskuteras de analysförfarande som 

användes i studien och hur dessa ska tolkas.  
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Frågan som studien ska besvara är Hur generationella arbetsvärderingar ser ut mellan olika 

länder? För att kunna besvara denna fråga studerades tre olika länder i Europa och hur den 

nationella kulturen skiljer sig åt sinsemellan, samt vilka likheter som upplevs. Dessa resultat 

för nationaliteterna kommer sedan jämföras med hur generationerna i dessa länder upplever 

hur de förhåller sig till arbete i allmänhet.  

3.1 Datainsamling 

Studiens data kommer från ISSP undersökningen “ISSP 2015- Work Orientations IV”. 

International Social Survey Programme (ISSP) är ett kollaborativt storskaligt projekt med 

representanter över hela världen. Målet med kollaborationen är att samla högkvalitativ 

komparativ data på ämnen som är av övergripande sociopolitiskt intresse. Varje år utförs ett 

nytt tema och flera teman återanvänds. “ISSP 2015- Work Orientations IV” är precis som 

namnet antyder den fjärde gången studien genomförs och är den senaste studien inom 

arbetsförhållanden samt åsikter om arbete (ISSP, 2015).  

 

Studien genomfördes i totalt 38 länder, de länder som studien kommer utgå från är Sverige, 

Spanien och Polen. Antal respondenter i Sverige är 1162, i Spanien 1834 och samt i Polen 

2112. Svarsfrekvensen för de olika länderna är 38,7 % för Sverige, 61,1% för Spanien och 

64,6% för Polen. Urvalet i samtliga länder skedde genom ett obundet slumpmässigt urval. 

Enkäten är standardiserad men har översatts till varje enskilt lands officiella språk på ett 

sådant sätt så att frågorna uppfattas på ett liknande sätt i varje land. Varje land där studien 

administrerades hade även övergripande direktiv för att ytterligare se till att studien 

genomförs enhetligt i samtliga länder (ISSP, 2015). Det är upp till varje enskild respondent 

att ansvara för att enkäten bli ifylld vilket resulterar i att vissa frågor kan misstolkas eller 

lämnas obesvarade. Därför är det viktigt vid utskick av enkäter i kvantitativ forskning att 

medräkna en stor andel bortfall (Djurfeldt et al. 2003 s. 112).  

3.2 Studiens urval  

Även fast studien hade tillgång till totalt 38 länder valdes en avgränsning till tre länder. 

Länderna är Sverige, Spanien och Polen, vilka alla tre är länder i Europa. Avgränsningen till 

just dessa länder har valts för att dessa tre länder representerar olika delar av Europa. För att 
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tydligt kunna se om det finns eventuella likheter mellan generationer ville studien utgå från 

länder som särskiljde sig tydligt nationellt.  

 

Studien har valt att undersöka de nationella kulturerna i Sverige, Spanien och Polen. Sverige 

är ett av de rikaste länderna i världen och valdes då studiens skrivs på svenska och 

upplevelser kring en antydan till att generationernas åsikter hänger samman. Spanien är ett 

tydligt i-land men det kan mer generaliseras till ett land som representerar fler länders 

samhällen i Europa då Spanien har en liknande nivå på Hofstedes nationalitets index som till 

exempel Portugal och Italien. Polen har sedan sitt medlemskap i EU och ökade ekonomi 

definierats som ett land i västvärlden och valdes i den här studien för att representera den 

nyare delen av Europa.  

 

Nedan visas Hofstedes insight index som visar hur Sverige, Spanien och Polens nationella 

kultur förhåller sig till de olika dimensionerna. Det ger en övergripande samt jämförande 

uppfattning om hur de olika länderna skiljer sig åt samt att det är en stor skillnad mellan 

länderna även fast de alla är länder i Europa.  

 

Figur 2. Jämförelse av länder enligt Hofstede.  
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Källa: Hofstede-Insight 2017 – Country comparison. https://www.hofstede-

insights.com/country-comparison/poland,spain,sweden/) 

 

Polen och Spanien liknar sig mer än Sverige då de har en förhållandevis lik nivå av 

maktdistans, maskulinitet samt osäkerhetsundvikande. Nivån för individualismen är relativt 

lik länderna emellan men Sverige drar iväg något vilket var det vi även förväntade oss sedan 

innan. Hofstedes insight tabell gör det möjligt att få en grundläggande bild hur länderna 

förhåller sig till dimensionerna baserat på sin respektive nationalitet.  

 

För att förstå till vilket omfång studien har gjorts kommer procentuella andelen av varje 

generation att redovisas. Generations uppdelning var väldigt lik mellan de olika länderna 

därför presenteras samtliga länders total tillsammans.  

 

Tabell 1. Procentuell andel för varje generation.    

 
Generationer    Antal      Procent         

Veteraner       820       16,1        

Baby Boomers    1722         33,7     

Generation X      1328          26,0     

Generation Y      1235          24,2     

Total       5105             100,0     

 

Källa:  ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? 

https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 

3.3 Avgränsning i enkät 

I enkäten från ISSP så ställs frågor om arbetssituation, attityder till arbete samt 

bakgrundsfrågor. Först så valde studien att utgå från frågan om vilket år respondenterna var 

födda. Detta för att kunna tilldela respondenterna en generationstillhörighet. Studien 

intresserar sig av både nationell arbetskultur samt generationell arbetskultur och för att kunna 

mäta detta var frågor som rörde attityd till arbete av intresse. Hofstede (1994) definierar 
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kultur som den kollektiva programmering av sinnet som skiljer medlemmarna från en 

kategori från medlemmarna av en annan. Genom att se om det finns liknande attityder till 

arbete hos olika grupper kan studien mäta kultur. De nationella grupperna som kommer 

undersökas är invånare i Sverige, Poland samt Spanien och de generationella grupperna som 

kommer undersökas är Veteraner, Baby boomers, Generation X och Generation Y. De främst 

förekommande attityderna hos varje grupp kan antas vara gruppens kultur, som Hofstede 

definierar det, och kan då förklaras med hjälp av Hofstedes (1994) dimensioner.  

 

I frågeformuläret utgår studien från enkätens andra fråga där olika områden av arbetet berörs 

för att mäta attityd gentemot arbetet hos olika grupper. Frågorna presenteras på följande sätt: 

 

Figur 2. Frågor från enkäten i ISSP. 

 
Källa:  ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? 

https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
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Alla underfrågor förutom alternativ d och i kommer att användas i undersökningen. Nedan 

sammanställs vilka frågor vi har utgått ifrån för att förtydliga samt översätta dem: 

a. Jobbsäkerhet 

b. Hög inkomst 

c. Bra möjligheter för utveckling 

      e.   Ett arbete som tillåter någon att arbeta självständigt 

      f.   Ett jobb som tillåter någon att hjälpa andra människor 

      g.   Ett jobb som är användbart till samhället 

      h.   Ett jobb som tillåter någon att bestämma sina tider eller dagar man jobbar 

3.4 Operationalisering av material 

Följande förklaras hur frågorna i enkäten är lämpliga att att koppla samman med Hofstedes 

dimensioner: 

 

Jobbsäkerhet kopplas till osäkerhetsundvikande. Att inneha hög jobbsäkerhet förhindrar 

oväntade förändringar i ens liv vilket kan visa var någonstans en generation lägger sig i en 

specifik fråga.  

 

Hög inkomst är något som Hofstede (2017) menar är av särskild stor vikt i ett maskulint 

samhälle. Det kan därför kopplas till dimensionen maskulinitet/femininitet för att ta reda på 

hur de olika länderna förhåller sig till vikten av att ha hög lön. Till den här dimensionen valde 

vi även att ha med hur man förhåller sig till hur viktigt det är att ha möjlighet för utveckling i 

sitt jobb då karriären är viktigt i ett maskulint samhälle. 

 

Maktdistans handlar om hur man förhåller sig till hierarkier och vi har valt att undersöka och 

koppla samman svaret från fråga e och h. De tar reda på hur viktigt man tycker det är att 

arbeta självständigt och få ansvar, samt om man tycker det är viktigt att kunna bestämma hur 

man jobbar själv. Överlag så är det här frågor som man kan koppla till hur gruppen förhåller 

sig till den hierarkiska situationen på arbetsplatsen. 

 

Individer som arbetar i grupp/ kollektivt tenderar att ha större intresse av att göra 

arbetsuppgifter som nyttjar samhället samt att hjälpa andra med arbetet. Nivån av 
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individualism kan även den mätas genom att se över svaren på hur individer har svarat på 

dessa frågor.  

 

Hofstede har en femte dimension i hans studie från 1994; Long-term/Short-term orientation 

vilken beskriver kopplingen mellan det förflutna och framtiden. Ett short-term resultat på 

indexet indikerar att traditioner är viktiga samt vikten att försvara varandras “face”, medan ett 

long-term resultat driver mot ihärdighet och uthållighet och tyder på att anpassning och 

problemlösning är en nödvändighet (Hofstede, 1994). Den här studien har valt att inte ha med 

long-term/short-term orientation då den dimensionen inte kan kopplas ihop väl till någon av 

frågorna i enkäten samt för att den indikerar till samhället som helhet och inte specifikt kan 

appliceras till arbetslivet.  

 

Statistikprogrammet SPSS har använts för att behandla det dataset studien har utgått ifrån. 

Inledningsvis så användes skapades nya variabler i form av generationstillhörighet. Först 

genomfördes ett Kaiser-Meyer-Olkin-test (KMO) vilket visar hur lämplig datan som används 

i studien är. Det bevisar om det finns en stabilitet i svaren på de olika variablerna och KMO 

ska vara över .6 (Pallant, 2016, s. 187). Datan i vår studie har ett KMO på .76. Det visar att 

datainsamlingen passar och är lämplig att använda.  

 

När man undersöker flera olika variabler är det lämpligt att göra en faktoranalys för att ta 

reda på om det finns en korrelation mellan de olika variablerna . När man hanterar och ska 

analysera flera variabler kan en faktoranalys urskilja om det finns bakomliggande faktorer till 

vad variablerna visar (Pallant, 2016, s.108). Hofstedes dimensioner är i den här studien det 

som kan förklaras som latenta konstruktet. Ett latent konstrukt är mångfacetterat och något 

som inte kan observeras direkt. För att kunna mäta latenta konstrukt används ofta enkäter, 

vilket det även görs i denna studie. Om det visar sig finnas eventuella sammanhängande 

variabler som ligger bakom resultatet, kan man genom en faktoranalys undersöka de olika 

variablerna tillsammans istället för att analysera varje enskild (Pallant, 2016, s. 108). Detta 

ger studien möjlighet att mäta utvalda latenta konstrukt. 

 

Studien genomförde faktoranalyser för varje land samt för varje generation för att kontrollera 

för homogeniteten i de latenta konstrukten. Ett Eigenvärde visar hur datamaterialets variation 

förklarar den underliggande faktorn och man brukar räkna med att faktorer med ett 

Eigenvärde över 1 är de faktorer som är intressanta. När samtliga länder och generationer 
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användes i urvalet vid faktoranalysen så fick studien fram tre olika faktorer. För att 

kontrollera för homogenitet bland de olika grupperna gjordes enskilda faktoranalyser på varje 

grupp. Detta gjordes för att kontrollera att samtliga generationer samt länder uppfattar 

frågorna likadant och att man återkommande får upp samma faktor.  Eftersom studien har en 

så pass stor svarsandel togs beslutet att ändra eigenvärdet från 1 till .85. vid kontroll 

faktoranalyserna. En faktorladdning är vad som avgör om en variabel är accepterad eller inte, 

alltså om det ger en positiv korrelation eller inte. För att kunna mäta de latenta konstrukten på 

ett adekvat sätt har studien använt en gräns för faktorladdningen på .65. Detta för att kunna 

välja bland faktorerna och välja bort dem som vi inte tenderar ska korrelera (Hair, Black, 

Babin, & Anderson, 2010; Pallant, 2004). Vid kontrollanalyserna fick studien återkommande 

fram samma faktorer dock med viss skillnad i faktorladdningarna vilket visar på homogenitet 

bland grupperna och faktorerna. 

 

I en faktoranalys visar ett resultat över .65 på en positiv korrelation (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). Studien valde ut sju av de underfrågor som finns tillgängliga på fråga 2 i 

ISSP studien. Vissa av frågorna som användes antogs kunna korrelera med varandra baserat 

på studiens teoretiska ramverk. Pallant (2016, s. 108) menar att lägga ihop frågor för att se 

om de korrelerar minskar risk för ett missvisande resultat eftersom fler variabler minskar risk 

för fel. Pallant (2016, s. 108) beskriver ytterligare att en faktoranalys tillåter att man kan 

komprimera flera variabler till färre, mer hanterbara dimensioner eller faktorer. 

Faktoranalysen gav resultatet nedan och är en sammanställning baserad på vad de fyra olika 

generationerna i de tre länderna har svarat: 

 

Tabell 2. Faktoranalys  

Faktoranalys          Komponent     

   Questions        1     2     3 
Q2a Personally important: job security         ,326    ,677     -,300 
Q2b Personally important: high income        -,096    ,817     ,251 
Q2c Personally important: opportunities for advancement      ,215    ,678      ,333 
Q2e Personally important: work independently       ,350    ,193     ,686 
Q2f Personally important: help other people      ,884     ,089    ,227 
Q2g Personally important: a job useful to society       ,885    ,133     ,156 
Q2h Personally important: decide time of work        ,106    ,078      ,810 

 



 
18  

Källa:  ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E   
 
Q2 betyder att det är fråga 2 i frågeformuläret vilket som tidigare nämnt är den fråga den här 

studien har använt. Fråga 2 hade 7 stycken underfrågor vi använt oss av vilka definieras med 

bokstäver (a-h). Som faktoranalysen visar går det att slå ihop fråga b och c, e och h samt f och 

g. Detta baseras på att de har korrelerade variabler med ett värde över eller nära 0.65 men 

framförallt drar vi slutsatsen efter vårt teoretiska ramverk. I fallet med faktor två har även a 

en faktorladdning över 0,65 dock motiverar studien exkluderingen av denna då a snarare 

mäter osäkerhetsundvikande framför maskulinitet.  

 

Nedan visar bilden på hur studien är uppbyggd, hur olika generationer ställer sig via 

Hofstedes dimensioner. Detta förtydligas genom att visa vilka av de olika frågorna om 

arbetsvärderingar som fungerar som indikatorer till dimensionerna: 

Figur 3. Studiens uppbyggnad. 

 

Därefter skapades ett index för att undersöka hur de olika generationerna i de olika länderna 

svarade. Ett index är bra att använda när man använder fler frågor som indikatorer eftersom 

ett index jämnar ut det som skulle kunna vara slumpmässigt i respondenternas svar. Det blir 

därför lättare att se en helhet i studien beroende med hjälp av ett index. Enkätfrågorna var 
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skapade så att 1 var det högsta värdet/svarsalternativet och 5 det lägst. Detta ansåg studien 

vara missvisande därför togs ett beslut om att vända svarsalternativ så att 1 var det lägsta 

värdet samt att 5 var det högsta. Maktdistans vändes dock inte då variablerna som utgör 

faktorn maktdistans mäter en låg maktdistans. I och med att tre av dimensionerna mäts av två 

variabler blev gick skalnivåerna från 1 till 5 till 2 till 10 efter att de slogs ihop. Studien valde 

därför att normera svarsalternativen så de gick på samma skalnivå där 0 var det mest negativa 

och 1 var det mest positiva. Detta leder till att svaren var på samma svarsskala.  

3.5 Eigenvärde och Homogeniteten bland faktorerna 

Efter skapandet av ett index genomförde vi ett Anova-test för att ta reda på medelvärdet för 

de olika respondenterna i de olika länderna. Ett Anova-test beskrivs enligt Pallant (2016, s. 

110) som ett verktyg för att göra det möjligt att ta reda på hur medelvärdet för fler än två 

grupper förhåller sig när man undersöker en särskild fråga. Den här studien tar fyra olika 

generationsgrupper i beaktning vilket gör att ett Anova-test är lämpligt att använda. I 

tabellerna nedan visas hur medelvärdet för de olika ländernas generationsgruppers förhåller 

sig till Hofstedes dimensioner. Under varje lands tabell diskuteras vilka trender som 

framkommit.  

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

3.6.1 Validitet 

Gällande validiteten i en undersökning så beskriver den hur väl frågorna som ställs i 

frågeformuläret mäter det som faktiskt strävas efter att mätas i undersökningen. Bryman & 

Bell (2015, s. 50) beskriver validiteten som en faktor som mäter hur giltigheten för en 

undersökning och hur hög den är och de menar att svårigheten med validiteten är att se till att 

man har operationaliserat frågorna på rätt sätt och hur det gått till. Validiteten för en skala 

som används är att den mäter det som det ska tendera mäta och räknar med att informationen 

som använts har samlats in på ett korrekt sätt med empirisk bevisning (Pallent, 2016, s. 7). 

Extern validitet är det som bestämmer om det är genomförbart att generalisera resultatet av 

undersökningen till en större population (Bryman & Bell, 2015, s. 50). 

3.6.2 Reliabilitet 

Bryman & Bell (2015) diskuterar fortsättningsvis reliabilitetens inverkan samt betydelse av 

en undersökning. För att en studie ska ha tillförlitliga frågor samt gå att använda i ett annat 
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sammanhang och samtidigt ge samma resultat är det viktigt att studera reliabiliteten. 

Beroende på hur undersökningens mätinstrument har varit och använts kan de ha påverkat 

reliabiliteten. Genom den här undersökningen har bearbetningen av resultaten gjorts stegvis 

och de har även dokumenterats för att se till att datasetet tolkats på rätt sätt i varje fråga. 

Eftersom ISSPs dataset är en enkät som är standardiserad stärker det undersökningens 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2015, p. 49).  

 

För att kontrollera reliabiliteten för variablerna i ett index måste reliabiliteten kunna styrkas. 

Detta kan göras genom Cronbachs Alfa då värdet i regel ska vara över .7 för att kunna räknas 

som hög reliabilitet. Att frågorna i studien har en hög reliabilitet kan förklaras genom att de 

tolkas och besvaras på ett liknande sätt (Pallant, 2016, s. 101). Vidare förklarar Pallant (2016) 

att det för studier med färre än tio variabler kan vara svårt att uppnå ett Cronbachs Alfa över 

.7. Enligt vad Pallant (2016, s. 101) menar ska man då titta på medelvärde för inter-item 

korrelationer då Cronbachs Alfa inte visar på hög reliabilitet. Då vi inte har fler än två 

variabler för den här studien drar vi slutsatsen att vi kan ha med våra faktorer i studien även 

fast de inte har ett värde över .7 på Cronbachs Alfa. Medelvärdet för inter-item korrelationer 

visade sig ge hög reliabilitet vilket gör att våra variabler kan användas. En optimal 

medelvärde inter-item korrelation bör vara mellan .2 och .4 (Pallant, 2016, s. 101). 

 

Tabell 3. Reliabiliteten för frågorna i studien 

 

Fråga   Alfavärde  Mean Inter-item korrelation 

 

b + c  .63   .40 

 

f+g  .84   .72 

 

e + h  .57   .40 

 

Källa:  ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? 

https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
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Tabellen ovan visar hur de olika ihopslagna frågorna korrelerar med Hofstedes dimensioner 

de syftar att spegla. Två frågor ska alltså kunna användas för att mäta en och samma 

dimension. För att testa reliabiliteten för frågorna studerades Alfavärdet. Då inte alla faktorer 

nådde upp till ett Alfavärde över .7 genomförde vi en inter-item korrelationsanalys för att ta 

reda på frågorna ändå har hög reliabilitet. Inter-item korrelationen visade sig vara .4 för de 

faktorer som inte nådde upp till ett Alfavärde vilket motiverar att de faktorerna ändå har hög 

reliabilitet och kan räknas med i studien.  

3.7 Etiska övervägningar  

I alla vetenskapliga studier är det viktigt att ha etiska överväganden i åtanke för att säkerställa 

att undersökningen genomförs på rätt sätt. År 2002 tog Vetenskapsrådet fram fyra 

övergripande huvudkrav som ska följas vid forskning av ett humanistiskt eller 

samhällsvetenskaplig slag. Dessa fyra krav är för att säkerställa informationen, samtycket, 

konfidentialiteten samt nyttjandet av undersökningen vilka den här studien har följt och detta 

är i linje med Vetenskapsrådets krav.  

 

Informationskravet grundar sig i att respondenterna blir informerade av forskaren vad de har 

för villkor samt vad de har för uppgift i undersökningen. Det är av stor vikt att 

respondenterna är medvetna om att deras deltagandet är frivilligt, någon som tydligt står i 

informationsbrevet till ISSPs enkät 2015 (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtyckeskravet omfattar att respondenterna själva har rätten att bestämma deras medverkan 

i undersökningar (Vetenskapsrådet, 2002). Även detta förklaras tydligt i informationsbrevet 

till ISSP 2015 undersökningen. För att minska bortfall förklaras även vikten av att inte lämna 

frågor obesvarade. 

 

Kravet om konfidentialitet berör respondenternas rättighet till anonymitet i deras svar. 

Konfidentialiteten tas hand om genom att försvara respondenternas personuppgifter säkert 

vilket endast ger behöriga tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002). Vid insamlingen av svar 

från ISSP 2015 enkäten medföljer ej personuppgifter vilket gjorde respondenterna anonyma 

för oss. 
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Nyttjandekravet handlar om hur forskningen används och vem som kan ta del av den 

(Vetenskapsrådet, 2002). ISSP ger endast ut enkätsvar till utbildning- eller 

forskningssammanhang och för att ta del av svaren måste en förklaring motiveras. 

 

Den här studien har följt Vetenskapsrådet fyra övergripande huvudkrav som ska följas vid 

forskning vilket gör att studien har genomförts på ett korrekt sätt. Vidare har analysen av 

studien genomförts efter operationalisering vilket ökar förståelsen för de olika frågorna samt 

Hofstedes dimensioner som använts i studien.  

4. Resultat  

I metoden förklarades samtliga steg för hur datamaterialet genomarbetades samt vilken 

analysmetod som kommer ligga till grund för studien. Härefter presenteras resultatet från 

anovan från de olika länderna och de olika generationsgrupperna.  

 

Tabell 4. Resultat för de olika generationerna i Polen  

 

Polen   Maktdistans   Osäkerhetsundvikande Mask/Fem  Koll/Ind  

Veteraner  .29   .91   .72  .75 

 

Baby Boomers  .29   .90   .71  .73 

 

Generation X   .28   .91   .71  .73 

 

Generation Y  .26   .89   .74  .71 

 

Källa:  ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? 

https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 

 

Tabellen visar hur de olika generationerna i Polen förhöll sig till arbetsvärderingar baserat på 

Hofstedes dimensioner. Det framkom två tydliga trender som kan avläsas. En trend är hur de 

olika generationerna förhåller sig till nivån av maktdistans. De äldre generationerna har ett 

mer hierarkiskt förhållningssätt till sitt arbete än de yngre generationerna. Den andra trenden 

som kan avläsas är hur nivån av kollektivism har minskat över generationerna och det visar 

att generation Y förhåller sig mer individuellt till sitt arbete.  
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Tabell 5. Resultat för de olika generationerna i Spanien 

 

Spanien  Maktdistans   Osäkerhetsundvikande Mask/Fem  Koll/Ind  

Veteraner  .29   .93   .70  .80 

 

Baby Boomers  .25   .93   .70  .82 

 

Generation X   .21   .93   .71  .84 

 

Generation Y  .26   .94   .71  .84 

 

Källa:  ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? 

https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E  

 

För generationerna i Spanien visar det sig att den kollektivistiska nivån har ökat över 

generationerna. Det tyder på att de yngre generationerna har en något högre nivå av 

individualism. Graden av osäkerhetsundvikande har inte ändrats förhållandevis mycket över 

generationerna men man kan urskilja en ökning för generation Y. 

 

Tabell 6. Resultat för de olika generationerna i Sverige 

 

Sverige   Maktdistans   Osäkerhetsundvikande Mask/Fem  Koll/Ind  

Veteraner  .30   .88   .56  .72 

  

Baby Boomers  .27   .86   .57  .70 

  

Generation X   .26   .85   .58  .70 

 

Generation Y  .32   .88   .61  .70 

 

Källa:  ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? 

https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
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De svenska generationerna har visat på två tydligt genomgående trender. Det har blivit en 

tydlig ökning över generationerna gällande nivån av maskulinitet vilket kan motiveras med 

att hög lön och prestige inom arbetet blir allt viktigare. Nivån av kollektivism har minskat 

sedan Veteranerna men samtidigt varit konsekvent sedan Baby Boomers fram till Generation 

Y.  

5. Analys  

Följande kapitel kommer börja med att diskutera hur de olika generationernas förhållningssätt 

till arbetsvärderingar att presenteras för att ta reda på om trenderna kan generaliseras för de 

olika generationerna, oavsett nationalitet. Därefter kommer de olika nationaliteterna som 

helhet förhåller sig till de olika dimensionerna och vilka tydliga trender som förekommit. 

Baserat på upptäckterna i studien kommer analyskapitlet diskutera de signifikanta skillnader 

eller likheter som uppkommit samt om generationer förhåller sig till arbetsvärderingar mer 

likt sin generationstillhörighet än sin nationalitet, eller om nationstillhörighet resulterar i mer 

liknande värderingar.  

5.1 Hur de olika generationerna förhöll sig till de olika dimensionerna 

Veteranerna hade den högsta graden av kollektivism oavsett vilken nationalitet de tillhörde 

och hur de förhöll sig till maktdistans var den dimension som var mest lik för den här 

generationen. Gällande maskulinitet var det likheter mellan veteraner i Polen och Spanien 

men veteranerna i Sverige har en betydligt lägre nivå vilket kan bero på att det svenska 

folkhemmet införlivades under veteranernas karriär.  

 

Det som var de signifikanta skillnaderna för Baby Boomers var att i Sverige har även dem en 

fortsatt låg nivå av maskulinitet jämför med Polen och Spanien. Vidare hade Baby Boomers i 

Sverige en lägre nivå av osäkerhetsundvikande vilket kan kopplas ihop med ett stabilt 

samhälle i Sverige under den tiden.  

 

Generation X och Y visade sig fortsätta i samma mönster som de tidigare generationerna med 

samma nationalitet. Detta gäller alla länder, att de olika generationerna inom varje land 

förhåller sig liknande till varje fråga även om det skiljer sig lite mellan de olika 

generationerna. Att det finns likheter i hur de olika generationerna inom varje land förhåller 
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sig till varandra vilket kan förklaras med att det är mycket av sociala och historiska händelser 

som speglar hur värderingar grundar sig. 

5.2 Trender 

Bland de olika generationerna var det bara en trend som återfanns i samtliga länder. 

Maskulinitet ökade med yngre generationer och var näst högst bland generation X och högst 

bland generation Y i samtliga länder. Maskulinitet mättes med frågorna om hur viktigt hög 

inkomst är samt hur viktigt möjligheter för befordran är. Detta är i linje med tidigare 

forskning (Twenge, 2010) som säger att generation X och Y tenderar att värdera hög lön i 

större grad än tidigare generationer. Detta kan även relateras till Hofstedes dimensioner och 

hans index som jämför länder vilket presenterades tidigare. Även fast maskulinitet ökar bland 

yngre generationer i samtliga länder så ligger de på olika nivåer. Sverige placeras lägst på 

maskulinitet, Spanien i mitten och Polen högst vilket även denna studie har kommit fram till 

då samtliga generationer skiljer sig mellan länderna på detta sätt. Samtidigt skiljer sig inte 

resultaten från denna studie på samma sätt som Hofstedes index visar vilket kan förklaras av 

begränsningarna av variabler som användes för att mäta dimensionerna i denna studie.  

 

Maskulinitet är dock den den enda trenden bland generationer som är generaliserbar mellan 

länderna. Denna studie har precis som tidigare forskning har konstaterat att det existerar 

skillnader mellan generationer. Generationsforskning har en tendens att både explicit och 

implicit indikera generaliserbarhet på de skillnader som upptäcks.  

5.3 Hur de olika nationaliteterna förhåller sig till de olika dimensionerna  

Respondenterna i Polen har genom sina enkätsvar visat på en hög nivå av maktdistans, hög 

nivå av osäkerhetsundvikande samt att det är ett relativt maskulint samhälle. Det är en tydlig 

hierarki på de polska arbetsplatserna även den nivån har minskat något över generationerna 

och Generation Y förhåller sig inte riktigt på samma sätt hierarkiskt som de äldre 

generationerna. Sedan Polen gick med i EU 1994 så har det ekonomiska läget förbättrats 

markant och ökat möjligheterna för Polens situation på arbetsmarknaden. Detta har gjort 

många organisationer mer internationella och öppna vilket är något som den yngre 

generationen har fått ta del av sedan de började arbeta. Att öppna upp arbetsmarknaden har 

lett till nya perspektiv och organisatoriska förändringar, bland annat att synsättet och 

förhållningssättet till hierarkier har ändrats.  
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Spanien liknar Polen som land i många av de frågor som undersökts. Det som är tydligt för 

Spaniens generationer är att graden av osäkerhetsundvikande är relativt stabil över de olika 

generationerna även om Generation Y har haft en liten ökning i hur de förhåller sig till 

osäkerhetsundvikande. Det är markant den högsta nivån för att länder med alla frågor 

inräknat och visar på hur viktigt det är med jobbsäkerhet i Spanien. Det är dock lite högre 

grad av jobbsäkerhet för den yngre generationen, vilket kan kopplas till det osäkra läget i 

Spanien idag där bland annat arbetslösheten är hög för den yngre generationen.  

 

Sverige är det land som skiljer sig mest inom Hofstedes områden jämfört med Spanien och 

Polen, men liknar Polen i det avseende att den kollektivistiska nivån har minskat över 

generationerna. Dock så har nivån för hur generationer förhåller sig till kollektivism varit 

konsekvent sedan Baby Boomers till Generation Y. Svenskar förhåller sig alltså generellt 

individuellt till sitt arbete. Det var intressant att se att nivån av maskulinitet verkligen har 

ökat över de svenska generationerna då detta kan relateras till hur tidigare forskning har 

menat på att Generation Y har blivit mer och mer fokuserade på hög lön och mer flexibla i 

sitt arbete. Detta kan relateras till det ökade konsumtionssamhället idag vilket uppmuntrar 

materiella ting och för att möjliggöra detta krävs hög inkomst. De största skillnaderna som 

denna studie upptäckt är sammanfattningsvis mellan de olika länderna som undersökts.  

5.4 Slutsats 

Den här studien har ämnat att ta reda på om det finns likheter mellan hur olika generationer 

oavsett nationalitet förhåller sig till arbetsvärderingar eller om det är större likhet mellan 

nationaliteter. Det som framförallt var intressant var att se om det fanns likheter mellan 

Generation Y och om arbetsvärderingar var lika för den generationen oavsett nationalitet då 

Generation Y är en generation som blir mer och mer van vid internationella arbetsplatser, 

kommunikation via ny teknologi och ett modernt samhälle vilket därför förmodas ligga grund 

för lika värderingar. Genom bearbetat datamaterial har resultatet visat på att det är större 

likheter för nationaliteter än mellan generationer. Det visade sig vara ett tydligt mönster i att 

de olika generationernas arbetsvärderingar inom varje land liknade varandra mer än vad de 

gjorde generellt över generationer. Även fast värderingar skiljer sig åt mellan generationer i 

varje land är de ändå övergripande lika och genom vår studie går det att se ett mönster över 

hur folket i ett land resonerar gällande arbetsvärderingar. Den yngre generationen var den 



 
27  

som framförallt förväntades ha likasinnade arbetsvärderingar grundat på tidigare nämnda 

faktorer samt hur den generationen är beskriven enligt tidigare forskning. Det var dock ingen 

tydligt generaliserbar likhet mellan hur Generation Y förhåller sig till arbetsvärderingar i 

Europa baserat på den här studien.  

5.5 Kritik mot operationalisering av Hofstedes Dimensioner 

Det som kan kritiseras i den här studien är dess tolkning och operationalisering av Hofstedes 

dimensioner. Studien har fått fram ett homogent resultat för alla tre länder och alla fyra 

generationer i den här studien vilket betyder att samtliga länder och generationer uppfattade 

frågorna liknande.  Det är dock viktigt att ha i åtanke att frågorna bara täcker 

arbetsvärderingar medan Hofstedes original dimensioner täcker fler värderingsområden än 

endast arbetsvärderingar även om det är en essentiell del. Detta påverkar hur dimensionerna 

speglas i olika länder och bland generationer. Alla olika områden kan ge olika utslag och 

ackumulerat skapar detta en dimension, i studiens fall berörs bara ett område vilket därför 

kan ge annorlunda utfall än Hofstedes egna resultat.  

5.6 Rekommendationer   
Studiens resultat har visat på att det inte går att generalisera generationer överlag och hur de 

förhåller sig till arbete, utan den nationella tillhörigheten är starkare gällande 

arbetsvärderingar. Detta resultat kan bidra teoretiskt som underlag gällande hur generationer i 

Europa förhåller sig till arbetsvärderingar. Hofstedes (1994) studie om kulturskillnader visade 

sig vara en bra teori att använda för den här studiens forskning då de olika dimensionerna har 

kunnat mäta olika områden av värderingar för arbete. Forskningen har även använts för 

många tidigare studier angående kulturskillnader och hur olika nationaliteter förhåller sig till 

bland annat arbete.  

 

Gällande vidare forskning inom det här området rekommenderas att fler variabler används för 

att stärka dimensionerna. Den här studien har definierat Europa utifrån tre olika länder i 

Europa. Det som ytterligare kan stärka resultatet är att undersöka fler länder i Europa för att 

kunna dra en slutsats som då grundar sig på ett större urval av länder i Europa. Det som 

skulle kunna kompletteras i den här studien skulle vara att lägga till ytterligare frågor för att 

stärka de dimensioner som använts för att mäta arbetsvärderingar. I den här studien har 
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Hofstedes dimensioner som använts sammankopplats med en eller två frågor vilket kan anses 

vara svagt.  

 

Studier rörande generationsforskning är mestadels genomförda i en internationell kontext och 

som tidigare nämnt är mycket av forskningen baserad på amerikansk population. Det är 

därför intressant att den här studien är besvarad av individer i olika europeiska länder. Att öka 

förståelsen kring hur olika generationer skiljer sig åt kombinerat med kunskapen gällande att 

det inte finns lika stora likheter mellan generationer som man kunnat tro, är bra för chefer 

som är verksamma i en internationell kontext att veta. Då generation Y har visat ökat intresse 

för karriär och hög lön än tidigare generationer är det en ytterligare faktor att ta hänsyn till. 

Dock är det som tidigare nämnt viktigt att ta i beaktning att studien endast berört en liten del 

av de europeiska länderna.  
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