
	  

Handelshögskolan  
vid Karlstads universitet   651 88 Karlstad

Tele: 054 700 10 00
E-mail: handels@kau.se   kau.se/hhk

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sofia Haraldson och Linda Ledin   
 

60-talisters och 90-talisters syn på 
fenomenet organisationskultur   

  

En jämförande studie  
 

How do people born in the 1960´s 
and 1990´s view organizational  

culture? 
 

A comparative study 
 

Arbetsvetenskap C  
 

C-uppsats   
  
Termin: VT-19 

Handledare: Birgitta Eriksson  
  



	  

Förord 
Vi som författare till denna studie har arbetat tätt tillsammans för att få ut en så bra 
uppsats som möjligt. Vi anser att ett gott samarbete medför en djupare förståelse och 
ett bredare perspektiv inom ämnet. Diskussioner har skett efter varje del som skrivits 
och mycket har även skrivits gemensamt. Linda har varit huvudförfattare till 
organisationskulturens historia samt teoridelen om Schein medan Sofia varit huvud-
författare till generationers bakgrund samt teoridelen om generationer. Vi har 
gemensamt hittat vetenskapliga artiklar till både organisationskultur samt 
generationer och skrivit om de studierna ihop för att senare kunna koppla ihop dem i 
analysdelen. Metod-delen har skrivits gemensamt och så även analys och resultat-
delen.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Birgitta Eriksson som varit till stor hjälp 
under kursens gång.  
 
Vi vill även tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuer. Utan er hade denna 
uppsats inte blivit av.  
 
Trevlig läsning!  

Sofia Haraldson och Linda Ledin 
 
  



	  

Sammanfattning 
 
Uppsats/Examensarbete: 15 HP 
Program och/eller kurs: AVGC60 
Nivå: Grundnivå 
Termin/år: VT19 
Handledare: Birgitta Eriksson 
Nyckelord: Organisationskultur, generationer, 60-talist, 90-talist, artefakter, normer, 
värderingar, grundläggande antaganden 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka fenomenet organisationskultur och få en 
förståelse för hur värdefullt och betydelsefullt det är hos äldre (60-talister) respektive 
unga (90-talister) på deras arbetsplatser. Vidare vill vi undersöka om det finns några 
likheter och eller olikheter när det gäller 60-talisters och 90-talisters syn på 
fenomenet organisationskultur. 
 
Teori: Våra teoretiska utgångspunkter har begränsat fenomenet om organisations-
kultur och breddat förståelsen. Främst med hjälp av Scheins (2010) redogörelse för 
organisationskulturens tre lager: grundläggande antaganden, normer och värderingar 
samt artefakter. Komplettering görs med hjälp av Alvesson (2015) samt flertalet 
vetenskapliga artiklar som skrivits inom ämnet. Gemensamt pekar samtliga teoretiker 
på att en uppdelning av fenomenet är nödvändigt samt att organisationskultur är 
väsentligt för att företag ska lyckas. I delen om generationer tas främst Jonkman 
(2011) samt Parment (2016) upp. De båda pekar på stora skillnader mellan de olika 
grupperna främst inom yrkeslivet. 60-talister menar de är mer plikttrogna och 
självständiga medan 90-talister ställer helt andra krav, de anses vara mer ansvarslösa 
och ombytliga. 
 
Metod: Studien är av kvalitativ art. Den har utförts med hjälp av halvstrukturerade 
intervjuer med fem personer som tillhör generationen 60-talister samt fem personer 
som tillhör generationen 90-talister. Samtliga deltagare arbetar i dagsläget. Båda 
könen är representerade, så även olika branscher och sektorer på arbetsmarknaden.   
 
Resultat: Det resultat som visade sig i studien är att det finns såväl likheter som 
skiljaktigheter i hur de tillfrågade 60-talisterna och 90-talisterna ser på och värderar 
fenomenet organisationskultur. Inom Scheins (2010) kulturlager har normer och 
värderingar och artefakter värderats högt hos samtliga respondenter men på olika sätt 
mellan generationerna. Medan grundläggande antaganden är en del som inte varit lika 
central.  
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1. Inledning  
 

I följande kapitel kommer bakgrund, problemformulering samt syftet 
med studien att presenteras. Som läsare får man en inblick i studiens 
funktion, ändamål och bakgrund.  Samt en redogörelse för vilken 
ambition vi haft för att utföra denna studie.  

 
1.1 Bakgrund 
Den här studien har undersökt om det finns några likheter och eller olikheter mellan 
60-talister och 90-talisters syn på värdet av att ha en bra organisationskultur. I dagens 
samhälle diskuteras det hett kring begreppet organisationskultur och många forskare 
hävdar att det är nyckeln till framgång för företag (Alvesson, 2015). Andra teoretiker 
såsom Schein (2010), och Bang (1992) fokuserar mycket på just kulturfaktorn inom 
organisationer. De menar att denna faktor kan vara den mest grundläggande och 
viktigaste delen för en ledning att arbeta med i strävan om att nå bra resultat och ha 
nöjda anställda.  
 
Under vår studietid har vi fått besöka Academic Work och höra om deras omtalade 
organisationskultur, även fått följa statistik kring vilka företag som lockar flest 
arbetstagare. Flertalet gånger har samma företag legat i toppen, som till exempel 
Google (Forbes, 2019). Detta har lett till många vardagliga diskussioner med vänner 
kring vad som är populärt hos människor när det kommer till olika kulturer på 
företag. Många har haft olika åsikter kring ämnet och vi har uppfattningen om att det 
ser väldigt olika ut beroende på vilken ålder man är i. Eftersom det skiljt sig  mer när 
vi sedan diskuterat fenomenet med våra föräldrar. Vår förförståelse kring ämnet om 
organisationskulturer har alltså varit relativt bred, dock inte så djupgående. Dels på 
grund av att det är ett fenomen vi upplevt på tidigare arbetsplatser, men också ett 
ämne som vi har diskuterat med vänner och familj. Ur dessa diskussioner växte ett 
intresse fram att studera ämnet och undersöka hur det skiljer sig mellan en äldre 
generation och en generation som relativt nyligen kommit in på arbetsmarknaden. 
Därav har vi valt att kombinera variabeln generation med fenomenet organisations-
kultur.  
 
Vi motiverades av valet av just 60-talister och 90-talister eftersom det är två 
åldersgrupper som ofta florerar inom media när det kommer till vår svenska 
arbetsmarknad. Vi anser det vara motiverat att ha med vår “egen” generation vilket är 
90-talister, som i populärkulturen omnämnts som “odugliga” och “fiaskon” när det 
kommer till deras roll på arbetsmarknaden (SvD, 2017). Det är också motiverat för 
oss att ha med vad vi anser vara ”föräldragenerationen” till vår egen. Vilken är 60-
talisterna som även de har talats om i media, där de omnämns som i kontrast mot 90-
talisterna som, ordentliga, plikttrogna, pålitliga och effektiva i sina arbeten (Draftit, 
2015). 
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1.2 Problemformulering                                                                                               
I dagens samhälle pratas det mycket kring organisationskultur och hur de påverkar de 
anställda på arbetsplatsen (Alvesson, 2015). Människor motiveras på helt olika sätt 
vilket skapar en problematik kring huruvida en organisationskultur ska vara eller 
skapas. Vissa arbetstagare anser kulturen på företaget vara en grundläggande faktor 
som för organisationen framåt mot resultat. Medan andra anser att det inte spelar 
någon roll om det finns bra normer, kontorslokaler, en god sammanhållning etcetera 
för att fullgöra sitt arbete. Hur pass viktigt det är med en bra och stark 
organisationskultur och vilka delar inom fenomenet som är viktigast är något som 
den här studien undersöker.  En problematik kring forskning som redan finns inom 
begreppet organisationskultur är att de främst intresserat sig för utvalda aspekter av 
själva begreppet (Bang, 1999, s. 22f). Ett annat problem som beskrivs är att 
organisationskultur är ett abstrakt begrepp som kan vara svårt att definiera och förstå, 
samt problematiskt att applicera till verkligheten Bang (1999). 

Ambitionen för oss var att få en djupare förståelse kring ämnet organisationskulturer 
och hur det delarna ter sig i verkligheten. Att utföra en så pass bred och djupgående 
studie kring att förstå en organisationskulturs helhet är inte något tiden funnits till för. 
Däremot har vi, med utgångspunkt i Schein (2010) studerat fler delar än bara en inom 
organisationskulturen. Det är något vi har gjort för att få en så bred förståelse som 
möjligt och för att ge respondenterna möjlighet att reflektera kring fler än en aspekt 
av organisationskultur. Även andra teorier gällande organisationskultur har 
genomgående använts i studien. Vi ser en relevans i att studera hur respondenternas 
syn på organisationskulturen ser ut och värderas, men också om den ändras eller 
skiljer sig i förhållande till vilken åldersgrupp man befinner sig i. Enligt tidigare 
forskning som gjorts angående organisationskulturer har den dels i mångt och mycket 
baserats utifrån en kvantitativ metod, men också ofta i kombination med variabeln 
ledarskap. Alltså synen på organisationskulturer utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vi 
ville fördjupa oss inom området och genomföra en djupgående studie som baseras 
utifrån en arbetstagares synvinkel. Samt innefatta variabeln om ålder för att kunna 
göra en jämförande studie och analys.  
 
1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka begreppet organisationskultur och få en förståelse 
för hur värdefullt och betydelsefullt fenomenet är hos två olika åldersgrupper. Vidare 
ville vi undersöka om det finns några likheter och eller olikheter när det gäller 60-
talisters och 90-talisters syn på organisationskultur.  
  



	   3	  

1.4 Uppsatsens disposition 
Vidare kommer vi presentera våra teoretiska utgångspunkter för den här studien. 
Frågeställningarna som vi har satt upp för denna studie presenteras efter 
genomgången av de teoretiska utgångspunkterna. Detta görs därför att läsaren ska få 
en grundlig genomgång i de teorier som har legat till grund för intervjuguiden, samt 
analys och resultatdelen. Valet av metod redogörs för i kapitel fyra. Analys och 
resultatkapitlet presenterar de teoretiska utgångspunkterna varvat med insamlad 
empiri och de slutsatser som dragits. Avslutningsvis så innefattar uppsatsen ett 
diskussionskapitel, där vi diskuterar bland annat styrkor och svagheter med studiens 
resultat. Samt förslag till framtida forskning inom ämnet organisationskultur. 
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2. Teoretiska utgångspunkter  
 

Följande kapitel inleds med begreppsförklaringar för att få en 
definierad förklaring av dess betydelser. Dessa underlättar vidare 
läsning och är ett försök till att avgränsa studien. Vidare följer 
organisationskulturens historia och bakgrund till generation. Sedan 
följer etablerade teorier och redogörelser kring organisationskultur 
och generationer. 

 
 
2.1 Begreppsförklaringar 
2.1.1 Organisation 
Nationalencyklopedin (NE, 2019) förklarar organisation som en företags eller en 
förvaltningsverksamhet och uppläggningen för den. Vidare menar Flaa.m.fl (2011, s. 
9) att “En organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan 
människor”. 
 
Hofstede och Hofstede (2005, s. 50) förtydligar att en organisation är ett typ av 
socialt system som skiljer sig från en nation dels på grund av att det är enbart de som 
tillhör organisationen men som inte växt upp i den. En organisationstillhörighet är 
också något som individen kan välja, och är något individen befinner sig i när de 
arbetar. Detta är då också något som de kan avträda ifrån när man så önskar.  
 
2.1.2 Kultur  
Flaa P, m.fl. (2011, s. 78) beskriver begreppet kultur som “de grundläggande an-
taganden och uppfattningar som delas av många och som tas för givna och omedvetet 
styr beteendet” (s. 78). Schein (2010, s. 3) talar om att kultur är både här och nu, ett 
dynamiskt fenomen och en tvingande bakgrundsstruktur som influerar oss på många 
sätt.  Vi skapar och konstruerar kultur genom vårt beteende och på grund av vår 
interaktion med andra. Kultur medför stabilitet för oss människor och stränghet i de 
normer om hur vi är antagna att uppleva, känna och agera i givna samhällen, 
organisationer eller yrkesroller. Hofstede G, Hofstede G.J (2005, s. 17) benämner 
kultur som det sociala spelets oskrivna regler och som är något som kräver inlärning 
och yttras från den sociala miljön vi befinner oss i. 
 
2.1.3 Organisationskultur 
Schein (2010, s. 3) talar om att organisationskulturer varierar i styrka och stabilitet i 
sin funktion inom en organisation, medan olika yrkeskulturer varierar från 
strukturerade till svävande kulturer. Han menar att en organisationskultur består av 
tre olika nivåer, artefakter, normer och värderingar samt grundläggande antaganden 
som alla har olika betydelser. Dessa kommer även vara vår utgångspunkt i denna 
uppsats. Bang (1999)  redogör däremot fenomenet organisationskultur på följande 
sätt: 
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Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 
samverkar med varandra och omvärlden (Bang, 1999, s. 24). 

 
2.1.4 Generation 
Med generation menas ungefärligt likåldriga individer (NE, 2019). I denna uppsats 
utförs en jämförelse mellan generationen 60-talister och generationen 90-talister. Ett 
spann på tio år inom båda generationerna men i princip likåldriga. 90-talister ingår i 
generation Y medan 60-talister ingår i generation X.  
 
2.2 Organisationskulturens historia 
Organisationskultur är ett väldigt brett ämne, som i många fall kan vara svårt att 
klassa som mätbart. Däremot är det ett viktigt fenomen att arbeta med inom samtliga 
organisationer. Begreppet organisationskultur har inte alltid varit så uppmärksammat 
som det blivit i dagens moderna samhälle. Nu pratas det dagligen om hur viktigt det 
är med kulturen på organisationer för att lyckas attrahera och behålla medarbetare. 
Det var inte förrän under 80-talet som företagsledare och konsulter insåg att 
organisationskultur kan vara en av de mest avgörande faktorerna bakom ett 
företag/organisations resultat och framgång. Tanken då var att den bästa styrningen 
kunde skapas genom organisationskultur då den för med sig både riktning, 
samordning, flexibilitet och engagemang hos de anställda (Alvesson, 2015, s. 111).  
 
Även Bang (1992, s. 12) redogör för fenomenet organisationskultur och hävdar att 
dess framväxt främst har skett efter 1980-talet. Bara under år 1984 så genomfördes 
det fyra konferenser kring ämnet om organisationskultur vilket resulterade i 
artikelsamlingar om just kultur (Frost, 1985), (Kilman, 1985b) som omnämns i Bang 
(1999, s. 12f). Sverige är en av de geografiska platser där organisationskultur-
begreppet haft en betydande roll inom forskningen. Vid universitetet i Lund finns en 
specialiserad forskningsgrupp mot just ämnet om organisationskultur och symbolism.  
 
Många menar fortfarande att en bra och stark organisationskultur är viktigt för att 
klara sig som företag och visa på bra resultat. Nyckeln till framgång är ofta bra 
samarbete och sammanhållning vilket Alvesson (2015, s. 111) menar att en bra 
organisationskultur för med sig. Enligt Alvesson används ibland företagskultur när 
det är mera inriktat på affärs- och effektivitet aspekter, och med organisationskultur 
menar man hela organisationen i stort. Därför har vi valt att använda oss av begreppet 
“organisationskultur” i uppsatsen. 
 
2.3 De tre kulturlagren som beskriver en organisationskulturs uppbyggnad 
enligt Schein 
Edgar Schein är professor på Massachusetts Institute of technology. Han har studerat 
både på Chicago university, Stanford samt Harvard, där han tog sin doktorsexamen 
inom socialpsykologi. Han har studerat mycket inom organisationskultur och lyckats 
bli väldigt känd inom området. Hans teori kring hur en organisationskultur är 
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uppbyggd har blivit omtalad världen över (Scheinocli, 2019). Därför har vi valt att 
lägga mycket vikt på det som han väljer att definiera en organisationskultur som, 
samt ha det som utgångspunkt genomgående i studien. Nedan följer hans resonemang 
kring organisationskultur, och även om de olika indelningarna av de olika kultur-
lagren.  
 
Att kultur medför stabilitet för oss människor är något vi lärt oss genom sociala 
sammanhang och erfarenheter för att behålla den “sociala ordningen”, som betyder 
att finna en mening i vad vi gör och att komma överens med andra. Kultur ger oss 
olika språk som sedermera ger oss mening i vårt liv. Vidare menar Schein (2010, s. 3) 
att kultur kan ligga till grund för den sociala ordningen som vi lever i och de regler 
och de normer vi strävar efter. För att finna mening i vad vi gör och komma överens 
med andra så talar Schein (2010, s. 7f) om hur de flesta människor, framförallt inom 
en organisation arbetar med och runt olika grupper. Dessa grupper skapar kulturer, 
som kan vara svåra att förstå sig på och förhålla sig till. Vidare att beteendemönster 
som skapas inom en organisationskultur och att sådana mönster kan vara svåra för till 
exempel ledare att ändra på. Schein (2010, s. 8) benämner att bristande kommuni-
kation inom organisationen är ofta ett problem som skapar konflikter inom grupper 
som påverkar resultat och arbetsförmåga. Inom de allra flesta yrkesgrupperna så är vi 
som individer medvetna om vad som krävs av oss för att utföra våra arbeten, 
samtidigt som det är minst lika viktigt att anpassa sig till organisationens eller 
företagets normer och värderingar som definieras av yrket (Schein, 2010, s. 8).  
 
Konceptet av kultur och förmågan att förstå dess innebörd kan vara behjälplig för oss 
människor för att normalisera och anpassa oss till olika kulturer. Om vi förstår de 
olika dynamikerna av en organisationskultur, så är det mindre troligt att vi upplever 
stress, ångest och irritation när vi stöter på främmande beteenden. Samt att, finns 
förmågan att förstå hur en organisationskultur är uppbyggd, får vi också en djupare 
förståelse för vilka vi själva är som individer, vilken personlighet vi har i en viss 
grupp och vilken typ av tillhörighet man har. Om vi förstår en kultur så medför det 
även en djupare förståelse över människors olikheter och varför det kan vara svårt att 
ändra vissa beteendemönster (Schein, 2010, s. 9). 
 
Schein (2010, s. 23) menar att begreppet kultur kan bli analyserat på olika nivåer, där 
ett kulturellt fenomen är synligt i de olika nivåerna. De olika nivåerna sträcker sig 
från mycket konkreta och offentliga uttryck som en betraktare kan se, uppleva och 
känna. Men också till djupt inbäddade, omedvetna och grundläggande antaganden 
som Schein (2010, s. 23) definierar som essensen av en kultur. I dessa olika lager så 
hittas varierande typer av tro, värderingar, normer och beteendemönster där de som är 
delaktiga i kulturerna använder som ett sätt att framställa kulturen till sig själva och 
för andra. De tre omfattande nivåerna av kultur är artefakter, det som kan ses och 
höras - de synliga produkterna av en kultur. Men också vilka normer och värderingar 
som reflekterar gruppen och till sist de grundläggande antaganden som finns, dessa är 
grundläggande i en kultur men är också ofta omedvetna antaganden som människor 
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har. Nedan följer en redogörelse för de tre olika kulturlager som Schein (2010) 
redogör för. 
 
2.3.1 Artefakter  
Schein (2010, s. 23f) beskriver den nivå som finns på ytan i en organisationskultur, 
som han kallar för artefakter. Artefakter inkluderar alla fenomen som kan ses, höras 
och kännas när man stöter på en ny grupp som har en främmande kultur. Artefakter 
inkluderar de synliga produkterna av gruppen, såsom arkitekturen av den fysiska 
miljön, språket, teknologin, produkter, konst som finns på arbetsplatser, dess stil som 
kan delas in i uniformer och klädkoder, dess uppförande, de sanningar eller 
osanningar som sägs om organisationen, dess lista av värderingar och eventuella 
ceremonier. Även om artefakter ofta är synliga, kan de vara svåra att förstå sig på och 
de reflekterar i regel främst vad en individs känslor och reaktioner inför artefakterna 
faktiskt är.   
 
Vidare talar Schein (2010, s. 23f) om att ett observerat beteende också är en typ av en 
artefakt, likväl som processerna inom organisationen där olika beteenden kan bli till 
en daglig rutin. Samt att strukturella grunder inom en organisation såsom en 
organisations stadgar. De formella beskrivningar av hur en organisation fungerar kan 
också ses som en del inom artefakter. Den mest betydande delen inom artefakter som 
Schein (2010, s. 24f) talar om är att de är enkla att observera samtidigt som de är 
svåra att tolka. Det finns också en risk i att försöka dra slutsatser från enbart en 
artefakt. Eftersom en artefakt speglar en annan persons uppfattning, känslor och 
reaktioner. Om man som observatör stannar i en grupp under en längre tid, så blir 
artefakterna successivt tydligare och så ges det även en bredare förståelse för vikten 
av värderingar, normer och regler på en daglig basis.  
 
2.3.2 Normer och värderingar  
Den andra nivån som Schein (2010, s. 25) identifierar inom organisationskultur är 
normer och värderingar. Det vill säga hur människor beter sig på en arbetsplats men 
även vad för tankesätt, åsikter och uppfattningar som finns. Värderingar ger ofta sitt 
uttryck i företagets mål och strategier och skapar en tydlig riktning för de anställda i 
hur de ska bete sig och vad som anses viktigt hos dem. En grund till vad som är rätt 
och fel på arbetsplatsen. Normer förklaras som beteenden som de anställda har i 
organisationen. Samt förväntningar över hur andra medarbetare ska bete sig och 
handla i vissa situationer. Normer talar om hur en person ska bete sig för att uppnå de 
värderingar som arbetsplatsen har.  
 
Mintzbergs teori som omnämns i (Hofstede och Hofstede, 2005, s. 268f) har 
sammanfattat det han kommit fram till gällande organisationskulturer och presenterar 
att en organisation oftast består av fem olika delar. Vidare att värderingar har stor 
betydelse för hur samordningen ser ut inom en organisation. Samt att organisationen 
formulerar beteenden enligt vissa regler för att kunna kontrollera och organisera dem, 
dels för att uppnå ordning och reda. Detta styrker det Schein (2010, s. 26f) talar om i 
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att värderingar ofta uttrycks i mål och strategier och som skapar en tydlig riktning för 
de anställda i hur de ska bete sig och vad de värderar inom en organisation. Schein 
(2010, s. 25f) redogör för att inom denna nivå om normer och värderingar finns inte 
förklaringar till varför normerna skapats utan för att förstå det måste det grävas 
djupare in i nästa nivå, grundläggande antaganden.  
 
2.3.3 Grundläggande antaganden 
Schein (2010, s. 27f) beskriver de grundläggande antagandena som finns inom 
organisationer som den mest betydelsefulla och djupa delen av en organisations-
kultur. De ligger även till grund för efterföljande nivåer. Begreppet handlar bland 
annat om hur problem löses på arbetsplatsen. När ett problem uppstår ett flertal 
gånger i en organisation och de anställda väljer att lösa det likadant varje gång blir 
det som en riktlinje till kommande problem. Medarbetarna förutsätter att det är så 
saker ska lösas och på så sätt formas grundläggande antaganden i organisationen 
(Schein, 2010, s. 29). Efter en tid tas det för givet av medarbetare att det är så det ska 
gå till även om det inte står nedskrivet i någon policy eller lag. Det vill säga att, 
grundläggande antaganden ofta är omedvetna och ser olika ut inom olika 
organisationer. Andra grundläggande antagande är att de anställda antar och räknar 
med att sin arbetsgivare följer lagar och förordningar. Det är något som personer 
inom organisationen inte reflekterar över, utan anser som givet.   
 
Schein (2010, s. 69) talar om att en kultur blir uppenbar på nivåerna artefakter och 
värderingar. Men att essensen för kulturen ligger i de grundläggande antagandena, 
däremot är det svårt att specificera vilka dessa antaganden är. För att försöka förstå 
alla varianter av organisationskulturer är det lockande att dela in de i olika typer för 
att det ska bli enklare att skapa teoretiska kategorier, däremot kan de dock bli väldigt 
abstrakta och svåra att ta på (Schein, 2010, s. 70). 
  
För att identifiera de grundläggande dimensionerna av en organisationskultur menar 
Schein (2010, s. 73) att man måste se till socialpsykologiska faktorer och grupp-
dynamiker. Samtliga grupper och organisationer står inför två typer av problem, den 
första handlar om överlevnad och anpassning till en miljö. Det andra problemet 
handlar om integration av interna processer för att säkerställa ständig utveckling. 
Processen för när en organisationskultur ska växa fram är på ett sätt identisk med 
processen av när en grupp eller en grupps identitet växer fram. Delade mönster av 
tankar, tro, känslor och värderingar är ett resultat från delade erfarenheter och 
gemensamt lärande. Detta resulterar i mönster av grundläggande antaganden som kan 
kallas ”kulturen” av den specifika gruppen. Att en grupp växer samman och att 
kulturer skapas kan vara ett resultat av både ledarskap, men också av aktiviteter och 
delade erfarenheter (Schein, 2010, s. 73). 
 



	   9	  

	  
Figur	  1	  En	  rekonstruktion	  av	  organisationskulturens	  olika	  lager	  (Schein,	  2010,	  s.	  24). 

2.4 Andra studier kring organisationskultur  
Trots att Schein (2010) utgör den främsta utgångspunkten i studien presenteras nedan 
andra studier och forskning som gjorts kring organisationskultur. Det här görs för att 
kunna förhålla sig till Scheins teori.  
  
Denison och Mishra (1995) beskriver en typ av modell över en organisationskultur 
som har fyra olika grundläggande karaktärsdrag. Det första handlar om involvering, 
det andra att något är genomgående/konsekvent, den tredje delen om 
anpassningsförmåga och den sista delen om delegering. Involvering och 
anpassningsförmåga är faktorer som visar på att det finns en öppenhet, flexibilitet och 
lyhördhet vilket visar sig i tillväxt och utveckling inom en organisation. De andra 
delarna som handlar om att något är genomgående och konsekvent medan delegering 
är en faktor som visar på integrering, riktlinjer och visioner. Att det finns tydliga 
riktlinjer och visioner och att alla integreras ser man resultat i form av lönsamhet och 
vinster inom en organisationskultur. 
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De faktorer som Denison och Mishra (1995) benämner skiljer sig ifrån de lagren 
Schein (2010, s. 23f) redogör för. Artefakter handlar mer om de synbara produkterna 
av en grupp, normer och värderingar om vilka beteenden som finns inom en 
organisation och hur de ter sig i förhållande till uppsatta värderingar. Slutligen så 
handlar de grundläggande antagandena om det som det som är underliggande till de 
andra kulturlagren och är ofta abstrakta och svåra att definiera.  
 
Med dessa fyra indelningar av organisationskultur (Denison och Mishra, 1995) 
utfördes två olika studier för att se huruvida de olika faktorerna bidrar till effektivitet 
samt lönsamhet. Den första studien var kvalitativ och undersökte fem olika företag 
där målet va att ta reda på vilka delar inom kultur som påverkar effektiviteten på 
företagen. Den andra studien var kvantitativ och involverade 764 olika 
organisationer. Där målet var att skapa en länk mellan kulturdelarna och 
effektiviteten. Resultaten av studierna visade sig ha positiva värden kring de fyra 
egenskaperna. Det konstaterades att alla faktorerna behövs för att skapa effektivitet 
samt hög prestation hos de anställda. Denison och Mishra (1995) benämner flertalet 
exempel på hur viktigt det är för företag att ha en bra kultur för att konkurrera med 
andra företag på marknaden.  
 
Organisationskultur är ett brett fenomen som kräver en nedbrytning. Precis som 
Denison och Mishra (1995) talar om så menar även Schein (2010)  att en 
organisationskultur bör delas in i olika delar för att ges möjlighet att kunna beskriva 
och förstå den.  
 
Något som också styrker Scheins indelning för att beskriva en organisationskultur, är 
Hoogan och Coote (2014) som beskriver att Scheins teori är indelad i olika kultur-
lager och anser detta vara ett bra sätt för att spegla en kulturs prestationer. Vidare att 
om man bara skulle se till specifika eller enstaka lager som att en organisation enbart 
har en värdering som skapar innovation, så anses det inte vara starkt nog för att 
beskriva en hel organisationskultur. Det krävs flera delar eller aspekter för att förstå 
hur en organisationskultur ser ut och är uppbyggd. Precis som Scheins (2010) 
indelning av de olika kulturlagren. Processen för indelningen enligt Hoogan och 
Coote (2014) utgår ifrån att det finns starka värderingar som speglar sig i gruppens 
eller organisationens resultat. De här värderingarna är i sin tur beroende av att ha 
uppsatta normer, artefakter samt grundläggande beteenden eller antaganden för att 
gruppen i sig ska bli mer innovativa och utvecklas.  
 
En spekulation som Hoogan och Coote (2014) också påstår är att organisationer 
skiljer sig mycket när det kommer till processer som kopplar artefakter och 
beteenden. I sin studie förhåller sig de också kritiskt till kopplingen att artefakter kan 
skapa värderingar och förväntade beteendemönster inom en organisation. Detta 
skiljer sig ifrån det Schein (2010) talar om gällande artefakter. Som han menar 
speglar de synliga produkterna av en grupp och de synbara beteendemönster som 
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finns inom en organisation som har en viss koppling till bland annat beteende-
mönster. 
 
2.5 Organisationskultur som en framgångsfaktor enligt Mats Alvesson 
Alvesson (2015, s. 7) talar om att organisationskulturer generellt sett ofta är väldigt 
viktiga och är en del av arbetet det läggs mycket vikt vid. Däremot så är det vanligt 
att även om personer inom organisationen förstår betydelsen av kulturen, så saknas 
det ofta en djupare förståelse kring på vilket kulturellt sett organisationer och 
människor fungerar. Att definiera kultur är väldigt komplext och kan vara svår att 
förstå och applicera till en organisation, detta gör kulturen dock inte mindre viktig. 
Alvesson (2015, s. 8f) beskriver att det finns en stark koppling mellan ett företags 
tillväxt, framgångar och effektivitet och dess organisationskultur. Dessutom att det är 
viktigt att försöka förstå en organisationskultur och vilken roll den spelar i 
förhållande till strategiska förändringar, ledarskap samt till hur kunskap skapas och 
delas inom en organisation.  
 
Det är inte bara Alvesson (2015) och Schein (2010) som menar att organisations-
kultur är en väsentlig del i företags arbeten för att få motiverade och välmående 
anställda. Utan många andra pratar om organisationskulturer och forskar kring dess 
mening. Torkan och Vanani (2017) har studerat kring begreppen organisationskultur 
och kvalité i arbetslivet för att få en uppfattning om hur viktigt det är samt hur de 
påverkar varandra. Deras studie stärker Alvessons (2015) argument kring organ-
isationskulturens väsentlighet. Undersökningen gjordes på ett Iranskt sjukhus där 295 
sjuksköterskor deltog för att svara på frågor kring hur de reflektera kring kvalitén på 
deras arbetsplats. Resultatet visade att det finns en positiv korrelation mellan 
kvaliteten på arbetslivet och begreppet organisationskultur. 
 
2.6 Bakgrund till generationer 
Att studera generationer är ett av de sätt som finns för att förklara sådant som 
mänskligt beteende. Olika generationer har olika uppväxt vilket resulterar i att olika 
åldrar beter sig olika. Genom att kunna förklara dessa olikheter kan samhällen, 
arbeten eller liknande anpassas till den generation man har att göra med. För att vara 
så framgångsrikt som möjligt som organisation är det viktigt att rätta sig efter den 
målgrupp arbetet riktar sig mot. När begreppet om generationer studeras är målet att 
ta ett grepp kring vad som format just den generationen och utifrån det förstå den och 
sedan kunna använda den som verktyg (Parment, 2016, s. 12ff). En generation bär 
inte bara på gemensamma värderingar utan även på andra egenskaper. Liknande 
levnadsvillkor är ett annat exempel på vad en generation har ömsesidigt. De som 
växer upp samtidigt upplever samma samhälle, politik, livsstil, konsumtion etcetera 
vilket skapar liknande beteenden och lik världsbild. Parment (2016, s. 48) menar att 
en generation förstås bäst om den sätts i relation till andra generationer. Därför sätts 
60-talisters syn och värderingar på en organisationskultur i förhållande till 90-talisters 
i denna studie. 	  
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2.7 90-talisters beteende i jämförelse med andras, enligt Parment 
I denna del kommer det tas upp teorier kring 60-talister och 90-talister. Teorier kring 
generation X och Y finns med då 60-talister ingår i generation X och 90-talisterna 
ingår i generation Y. I följande del används ibland begreppet “generation Y” som då 
syftar enbart till 90-talister, medan när begreppet “generation X” används syftar det 
enbart till 60-talister. Andra åldersgrupper är inte relevanta för studien.  
 
Parment som forskat inom begreppet generationer (2016, s. 10) pekar på att varje 
generation har olika karaktärsdrag och är unika på sitt sätt. Han anser vikten av att 
förstå hur olika generationer skiljer sig vara en grundsten för att människor ska kunna 
arbeta och leva tillsammans. Parment, (2016, s. 49) menar att en generations 
preferenser, beteendemässiga egenskaper inte förändras på en natt utan att de snarare 
beror på förändringar i samhället. Hur ser samhället ut idag jämfört med tidigare? En 
90-talist är uppväxt i en helt annan miljö än när 60-talisterna va små. Detta har såklart 
medfört och påverkat varför 90-talister är som dem är.  
 
Till skillnad från förr har de som är födda på 1990-talet i Sverige växt upp i ett 
västland med ekonomiskt välstånd. Detta har resulterat i att denna generation har haft 
möjligheter som äldre generationer (bland annat 60-talister) inte haft. 90- talisterna 
har haft tid till att fundera på livet, testa olika utbildningar, överväga karriärval samt 
att resa och uppleva nya kulturer vilket gett dem nya impulser samt ett annat pers-
pektiv i sin helhet (Parment, 2016, s. 49). Han menar även att inställningen till att 
byta arbete har ändrats. Trivs inte 90-talister på sitt arbete så har de inga problem 
med att byta. Enligt hans studier kan 90-talister inte tänka sig att vara kvar på ett 
arbete där de vantrivs mer än ett år. Till skillnad från tidigare generationer där 
människor normalt sätt inte byter arbete förrän man har ett nytt. 
 
Ytterligare ett begrepp som visar på stora skillnader mellan de två generationerna och 
som diskuteras mycket i samhället idag är flexibilitet. Idag är kraven på flexibilitet 
otroligt höga jämfört med äldre generationer. Då 90-talisterna är uppväxta med ett 
enormt utbud av allt och med stora valmöjligheter. Jämfört med tidigare har 90-
talister växt upp med ett hav av tv kanaler, skolor, transportmedel, affärer etcetera. 
Vilket resulterat i ett behov av att kunna få flexibilitet inom alla områden i sina liv, 
det vill säga även på arbetsplatsen (Parment, 2016, s. 74).  
 
En ytterligare skillnad som Parment (2016, s. 85ff) benämner när det kommer till 90-
talister jämfört med bland annat 60-talister är att de är mycket mer öppna med 
känslor och problem. Detta återspeglar sig i hur 90-talister ser på integritet i för-
hållande till tidigare generationer. De anser inte saker och ting vara så hemliga och 
tycker inte heller att de ska vara så hemlighetsfullt. En generation som delar med sig 
betydligt mycket mer än föregående. De är mer vana att prata om sig själva.  
 
En studie som gjorts av Putri, Sjabadhyni och Mustika (2018)  inom området och 
ämnet generationer, tyder på att generation Y inte har mycket till organisatoriskt 
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engagemang och lätt byter arbete vilket stärker Parments (2016, s. 74) teori kring 90-
talisters höga krav och behov av flexibilitet. Undersökningen gjordes för att få en 
förklaring till hur man underhåller och behåller de yngre anställda på sin arbetsplats 
för att minska den enorma jobbomsättning som de bidrar med. Innan generation Y 
kom ut på arbetsmarknaden var det inte lika stor arbetsomsättning vilket tyder på att 
de unga har en helt ny syn på arbete än de äldre. 284 personer i generation Y bidrog i 
undersökningen och fick svara på tre olika frågeformulär inom ämnena 
organisatoriskt engagemang, organisatorisk stöd samt jobbomsättning. Detta gjordes 
för att kunna få fram hur de olika begreppen hänger ihop. Resultatet av denna 
omfattande studien tyder på att upplevt organisatorisk stöd påverkar den anställdes 
engagemang i positiv mening och sänker individens vilja att byta jobb. För att sänka 
generation Ys jobbomsättning tyder studien på att organisationer måste fokusera på 
företagets atmosfär. Vikten måste läggas på att skapa en trevlig kultur där de 
anställda inom generation Y får känna sig delaktiga och ett välbefinnande för att inte 
ständigt byta arbete. 
 
2.8 Definitioner av Generation X och Generation Y 
Katz (2017) menar att generation X representerar den åldersgrupp efter “Baby-
boomers” men är företrädare till “Millenials”. Även nämns det att generation X växte 
fram från den tidigare babyboom generationen som sträcker sig fram till cirka 1964. 
Det har omdiskuterats vilka åldersgrupper som är involverade, men Katz (2017) men-
ar att det är de som är födda mellan 1965 och fram till 1980. Själva termen om 
generation X kommer ursprungligen ifrån en amerikansk krigsfotograf Robert Capa 
som porträtterade människor som vuxit upp under andra världskriget. Generation X 
är en generation som formats av den historiska bakgrunden och som även influerats 
av sociokulturella faktorer, bland annat att de levt i en tid där digitaliseringen växte 
fram, mycket politiska svängningar varvat med ekonomiska svårigheter (Katz, 2017). 
 
Katz (2017) omnämner även generation Y i sin artikel och gör en jämförelse med 
generation X. Trots att generation X fått ta del av internets uppstart så har det inte 
blivit en naturlig del i deras vardag i samma utsträckning som det har för generation 
Y. Generation Y är uppväxta med att ständigt vara uppkopplade, nåbara och 
analyserade av omvärlden vilket skapar en stor skillnad mellan de två generationerna.  
 
Jonkman (2011) skriver i sin bok Generationsanpassat ledarskap om både generation 
X och Y. Generation X där 60-talisterna ingår beskriver han som en mycket 
självständig grupp. De växte upp och gav sig ut på arbetsmarknaden under en väldigt 
konkurrenskraftig tid. Den konjunktur och konkurrens som va då gjorde att 60-
talisterna hade väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och lyckas få det jobb 
som de ville. Detta har resulterat i att de ser på arbete som ett privilegium och tar det 
inte för givet att det finns jobb till alla. De är glada och tacksamma över sitt arbete 
och ser det som en mycket viktig del i sina liv. 
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Tid är en faktor som är otroligt viktig för generation X (Jonkman, 2011, s. 70). De är 
väldigt måna om hur och vart de ska spendera den. Ett exempel Jonkman (2011, s. 
71) tar upp i sin bok är möten. Han menar att allt nu för tiden kretsar kring möten. 
Det ska vara möten även om cheferna inte har något att ta upp. Dessa möten menar 
han är något som generation X avskyr. Tid som läggs på onödiga saker. 
 
90-talister tillhör den omtalade generationen Y. Jonkman (2011, s. 80) menar att 
denna grupp är födda med en stor portion av självförtroende. Att de är uppmuntrade 
till att inte se några begränsningar hur långt de kan komma utan att de ser sig själva 
på höga positioner inom arbetslivet. Han förklarar även hur denna generation har en 
helt annan syn på världen och är extremt ombytliga. Ena dagen ska de bo i storstaden, 
andra dagen ute på landet. Under generation Ys uppväxt ändrades skolreformerna, 
och gick från att ha åtta program att välja emellan till att ha en enorm uppsjö att välja 
emellan. Vilket Jonkman (2011, s. 80ff) menar resulterat i det som även Parment 
(2016, s. 49ff) talar om: stora valmöjligheter för 90-talisterna. Dessa valmöjligheter 
har gett dem en känsla av frihet men även skapat en stor stress i samhället.   
 
Jonkman (2011, s. 80ff) beskriver även hur uppväxten för de som är födda inom 
generation Y varit rätt okomplicerat ekonomisk sätt. De har fått beskåda hur landets 
ekonomi stigit under hela uppväxten. De dalar som varit med storföretag har alltid 
räddats upp av staten vilket han menar lett till en ansvarslöshet hos generationen och 
som har lett till en obekymrad syn på ekonomi. Att oavsett vad som händer har gene-
ration Y inställningen till att det finns en form av skyddsnät som kommer rädda upp 
situationen.  
 
Föräldraskapet är även det något som Jonkman (2011, s. 80) anser ha förändrats 
enormt mellan när generation X växte upp till skillnad från när generation Y växte 
upp. Han menar att det skedde en totalomvändning inom uppfostran under nittiotalet. 
Plötsligt lades det enorm vikt på att skydda barnen så mycket det bara går. Detta i 
takt med att media växte och skrämde upp samhället med varningar om pedofiler och 
andra farliga händelser. Från att småbarn kunde ses på stan helt själva under 
sjuttiotalet blev det under nittiotalet upprörande och oförskämt att se ett litet barn 
springa runt själv. Jonkman (2011, s. 80ff) menar att föräldrar påverkar sina barn 
enormt och har stort inflytande i hur deras barn blir på äldre dagar. Att 90-talister 
växte upp med överbeskyddande och i många fall curling-föräldrar kan ha stor del i 
att 90-talister är som de är idag. Föräldrar till 90-talister är ofta extremt involverade i 
sina barns liv vilket tidigare inte varit fallet. Att de flesta inom generation Y ses med 
enormt självförtroende är ett resultat av att de varit så uppassade och uppmuntrade 
genom hela sina liv. Jonkman (2011, s. 81) berättar om en studie som gjorts i 
Michigan kring barnuppfostran. Det som kom fram visar att det skett en betydande 
förändring mellan 1981 och 1997 i hur mycket ensamtid barnen fått. Resultatet visar 
att generation Y det vill säga 90-talister haft, 37 % mindre ensamtid än de som växt 
upp tidigare har haft.  
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Vidare är generation Y en grupp som ifrågasätter till skillnad från äldre generationer 
som hellre håller det inom sig för att inte verka okunniga. För Y är det inte en fråga 
hur privatliv ska gå ihop med arbetslivet utan hur jobbet ska anpassa sig till deras 
privatliv. Och inom arbetslivet behöver denna generation någon typ av byteshandel 
för att arbeta bra. Det vill säga att denna generation kräver något tillbaka för att göra 
ett bra arbete (Jonkman, 2011, s. 84ff).   
 
När generation X och Y sätts i jämförelse med varandra i arbetslivet menar Jonkman 
(2011, s. 91ff) att Y har ett nödvändigt behov av flexibilitet och grupporientering 
medan X inte ser detta som varken väsentligt eller nödvändigt för deras arbeten. De 
har alltid arbetat på ett sätt där flexibilitet inte legat som fokus då det inte ens funnit 
som ett alternativ. Även kommunikation ses som en viktig faktor för generation Y 
medan X inte anser det vara betydelsefullt alls. Det är nu på senare tid som vikten 
och möjligheten av kommunikation varit väsentlig (Jonkman, 2011, s. 91ff).  
 

	  
Figur	  2	  Illustration	  över	  skillnader	  mellan	  generation	  X	  och	  generation	  Y.	  Rekonstruktion	  från	  Jonkman	  
(2011). 
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Sammanfattningsvis finns det många olika teorier kring organisationskultur. Olika 
forskare har olika åsikter kring vad som ska ingå och hur en bra organisationskultur 
ser ut. Schein (2010) förklarar organisationskultur i tre olika lager; artefakter, normer 
och värderingar samt grundläggande antaganden. Denison och Mishra (1995) 
försvarar Scheins teori kring att organisationskultur är ett brett ämne och måste delas 
in i mindre delar. Alvesson (2015) menar mer generellt att fenomenet är väsentligt för 
att ett företag ska nå framgång. Och även Torkan och Vanani (2017) stärker 
Alvessons (2015) teori kring organisationskulturens väsentlighet för företag. Det har 
lagts mest fokus på Schein då hans förklaring om hur en organisationskulturs 
uppbyggnad är en etablerad teori som är tydlig och lättförståelig, vilket gör den 
tillämpningsbar till verkligheten. För att undersökningen ska bli så utförlig och tydlig 
som möjligt har samtliga respondenter getts en förklaring till Scheins (2010) teori 
kring organisationskulturens lager. Därför är Scheins teori så väsentlig för denna 
studie.  
 
För att summera generationsdelen går det att konstatera att det även finns många 
studier och teorier kring ämnet. 60-talister uppfattas som mer självständiga, ansvars-
tagande samt ensamma enligt både Jonkman (2011) och Parment (2016). Det finns 
betydligt mycket mer information och undersökningar om 90-talister som ingår i 
generation Y än vad det gör om 60-talister på grund av att 90-talisterna sticker ut 
väldigt mycket från mängden och i jämförelse med andra åldersgrupper. 90 - 
talisterna ställer mycket högre krav på sina arbetsgivare och är mer svåranställda 
vilket tros har att göra med alla valmöjligheter de växt upp med. En studie som gjorts 
av Putri, Sjabadhyni och Mustika (2018) stödjer både Parment (2016) och Jonkman 
(2011) teorier kring 90-talisters höga krav och ombytlighet. De menar att 90-talister 
bidrar till stor jobb omsättning och att företag måste fokusera på deras atmosfär för 
att få dem att stanna kvar som anställda.    
 
De teorier som omnämnts i denna teoridel är alla relevanta för att få en djup och bred 
förståelse kring fenomenet om organisationskulturer och generationer. Utifrån den 
empiri som insamlats under intervjuerna kan teorin och metoden kopplas samman i 
analys och resultatdelen.   
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2.9 Frågeställningar 
Utifrån de teoretiska utgångspunkter som presenterats i ovanstående avsnitt har vi 
formulerat nedanstående frågeställningar som främst bygger på Scheins (2010) teori 
kring de tre kulturlagren. 
 

• Finns det några skillnader och eller likheter i hur 60-talister och 90-talister 
värderar artefakter? 

 
• Finns det några skillnader och eller likheter i hur 60-talister och 90-talister 

värderar normer och värderingar? 
 

• Finns det några skillnader och eller likheter i hur 60-talister och 90-talister 
värderar grundläggande antaganden? 

 
• Är generationsteorierna tillämpningsbara för respondenterna i denna studie? 
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3. Metod  
 

I följande kapitel presenteras studiens metod, urval, datainsamlings-
metod, bearbetning och analys av empirin samt hur vi behandlat etiska 
aspekter. En metoddiskussion kring valet av metod avslutar kapitlet. 

 
 
3.1 Forskningsansats 
I denna studie har vi i huvudsak utgått ifrån den etablerade teorin kring 
organisationskulturens lager (Schein, 2010). Den har även legat till grund för 
upplägget av studien i sin helhet. Vi har även haft med andra, vad vi anser varit 
relevanta teorier till grund för studien. Syftet och även våra frågeställningar har 
baserats utifrån dessa teorier.  Vilket har medfört att teori genomsyrar hela vår 
uppsats. Det här har vi gjort för att försöka avgränsa det breda fenomenet 
organisationskultur. Vi har även försökt att operationalisera begreppet om 
organisationskultur och generation genomgående. Med hänvisning till utgångs-
punkten i Scheins teori om organisationskultur, andra teoretiker och förhoppningen 
om att uppnå vårt syfte och få våra frågeställningar besvarade, har vi valt att göra en 
deduktiv ansats.  
 
Från vår datainsamling som varit grundad i en kvalitativ metod skapades en möjlighet 
att se om teorin var tillämpningsbar till våra arbetande deltagare. För att i nästa steg 
kunna göra en jämförande analys utifrån denna empiriska insamling. Lantz (1993, s. 
42) menar att deduktion är ett tillvägagångssätt för att kunna dra en slutsats. En 
deduktiv ansats handlar om att se över om teoretiska begrepp är tillämpningsbara till 
verkligheten. Man kan sedan se om den teoretiska bakgrunden går att applicera till 
det specifika fallet. Lantz (1993, s. 39) talar om hypotesprövande studier. Dessa 
bygger på att finns det en teori som ska appliceras till verkligheten, och utifrån den så 
kan man formulera en hypotes genom att lyfta begrepp utifrån den valda teoretiska 
referensramen, som sedan prövas i en empirisk undersökning. Vi har lyft fram de 
viktigaste ståndpunkterna i den etablerade teorin och sedan utifrån detta formulerat 
en egen intervjuguide som förhåller sig till de olika begreppen och den teoretiska 
referensramen, som sedan analyserats.   
 
3.2 Kvalitativ metod  
Som Lantz (1993, s. 31) beskriver så kan kvalitativa analyser ge en möjlighet att få 
en ökad förståelse för vissa fenomen. Utifrån det Lantz (1993, s. 31) beskriver 
angående ökad förståelse föll valet på att tillämpa en kvalitativ intervjuundersökning 
som metod. Det syfte och frågeställningar vi satt upp grundar sig i att få en djupare 
förståelse till hur man som anställd värderar och ser på fenomenet organisations-
kultur. Det fanns också en önskan om att se om teorin speglade verkligheten i den 
jämförande studien som gjorts mellan 60- och 90-talisternas uppfattningar. Att utföra 
intervjuer som metod har därför passat denna studie väl. Enligt Lantz (1993, s. 13) så 
ska en intervju uppfylla vissa krav för att anses vara en professionellt genomförd 



	  19	  

intervju. Dessa krav handlar om reliabilitet, validitet och att det ska vara möjligt att 
kunna granska och kritisera de slutsatser som tas, och att dessa resultat är tillförlitliga 
nog för andra att ta del av. Vi önskade att ha en utgångspunkt i redan etablerad teori, 
för att sedan kunna basera en kvalitativ undersökning och dess empiri till djupgående 
och reflektiva analyser.  
 
Att utföra en kvantitativ undersökning har inte varit aktuellt för denna studie. Bryman 
(2016, s. 152) menar att vid utförandet av en kvantitativ metod ser man ofta 
konsekventa mönster och koncept som kan göras mätbara. Vilket inte hade speglat 
syftet och frågeställningarna med studien särskilt väl.  Att utföra annan typ en 
kvalitativ metod, exempelvis en observation för denna studie var något vi uteslöt i ett 
tidigt skede. Bryman (2016, s. 423) menar att en deltagande observation har sina 
begränsningar och att en sådan ofta är väldigt tidskrävande. Vi ansåg oss själva inte 
ha den relevanta kunskap som krävs för att utföra observationer på en vetenskaplig 
nivå. 
 
3.3 Urval 
När det kommer till vårt urval har ett bekvämlighetsurval samt snöbollsurval 
tillämpas, vilket baserades utifrån studiens syfte. Bekvämlighetsurval bygger på vilka 
objekt som ligger närmast till hands medan snöbollsurval utgår från en metod där 
personer i urvalet rekommenderar andra (Trost, 2010, s.140f). Det blev en naturlig 
blandning av dessa urvalsmetoder, eftersom vi vid första urvalet fick rekommen-
dationer om personer som skulle passa bra för studien. De urvalen som gjorts utgick 
till en början ifrån en gammal kollega och en annan vän, som rekommenderade nästa 
intervjupersoner. Vi hade även en stark önskan om att i största möjliga mån få en 
spridning i av deltagarna inför våra intervjuer. Våra tio deltagare arbetar alla inom 
olika yrkesgrupper och det finns även en spridning mellan privat och offentlig sektor, 
likväl som att de båda könen är representerade. På grund utav den begränsade tid vi 
haft för att utföra studien lämpade sig ett bekvämlighetsurval bra för oss. Vi är 
medvetna om bristerna i variationen av att använda ett sådant urval, och valde 
därmed att kombinera med ett snöbollsurval för att öka reliabiliteten och spridningen 
bland deltagarna.  
 
Våra valda respondenter är alla personer som innehar en anställning och antalet 
intervjuer har fördelats utifrån vår jämförande studie och därför valt fem stycken 
intervjuer med arbetsföra respondenter som är födda på 90-talet, samt fem stycken 
respondenter födda på 60-talet. 
 
3.3.1 Presentation av respondenterna 
Nedan presenteras en tabell över de deltagande respondenterna i denna studie. 
Samtliga deltagare innehar en anställning i Sverige och har arbetat i minst några år, 
för att de ska kunna ha en uppfattning om fenomenet organisationskultur. Fiktiva 
namn har använts i den första kolumnen, på grund av konfidentialitetskravet 
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(Vetenskapsrådet, 2011). För att i största mån skydda deltagarna. I den här kolumnen 
framgår även vilket kön deltagaren har. 
 
Den andra kolumnen visar vilken generation deltagaren har tillhört, på grund av att 
det är av relevans för oss för att kunna utföra en jämförande studie. Den tredje 
kolumnen visar vilken yrkesroll individen arbetar inom, och den fjärde visar sektor. 
Relevansen för detta är enbart för att visa att båda sektorerna är representerade samt 
belysa att det finns stor variation. Utöver det har yrkesroll ingen vidare betydelse.  
 
Tabell	  1	  Lista	  med	  presentation	  av	  respondenter.	  

 
3.4 Datainsamling 
För att få en förståelse över hur våra respondenter ser på och värderar organisations-
kultur på sina respektive arbetsplatser använde vi oss av halvstrukturerade intervjuer. 
Lantz (1993, s. 21) beskriver att en halvt strukturerad intervju har utgångspunkten i 
en modell, där man kan se relationer mellan olika begrepp. Detta är tillämpningsbart 
till vår studie, eftersom vi har utgångspunkten i redan etablerad teori. Våra 
frågeställningar är riktade mot respondenternas upplevelser och relationer mellan och 
betydelse av begrepp. Alvesson (2011, s. 16) menar att i många fall så är intervjuer 
som är löst strukturerade mest fördelaktiga i förhållande till resultat där frågor ställs 
och olika teman berörs. Men också där intervjuaren tillåts att vara relativt fri i 
förhållande till följdfrågor och den ursprungliga intervjuguiden. Valet av att ha 
halvstrukturerade intervjuer gav oss ett utrymme att utveckla våra frågor, att ställa 
följdfrågor för att få en så utförlig beskrivning som möjligt av deltagarnas syn och 
värdering angående organisationskulturer. Om strukturerade intervjuer istället hade 

Fiktiva namn Generation Yrkesroll Sektor 

Birgitta 60-talist Gruppchef på bank Privat 

Lars 60-talist Tandläkare, EF Privat 

Anna 60-talist Vårdbiträde Offentlig 

Petra 60-talist Handläggare Offentlig 

Martin 60-talist Fastighetsskötare Privat 

James 90-talist Nätverksspecialist inom IT Privat 

Hanna 90-talist Kommunvägledare Offentlig 

Fredrik 90-talist Butiksbiträde, mataffär Privat 

Nicklas 90-talist Mjukvaruingenjör Privat 

Svea 90-talist Projektingengör Privat 
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använts, där frågor och svar är i en bestämd ordningsföljd (Lantz 1993, s. 21) så tror 
vi att svaren inte blivit lika levande och utvärderande. 
 
Vidare så beskriver Lantz (1993, s. 21) att halvstrukturerade intervjuer som följer 
samma tema och utgångspunkt ofta visar sig vara jämförbara. Vilket passar oss väl i 
förhållande till vår jämförande studie om 60/90-talister. Syftet med intervjuerna var 
att få respondenternas helhetssyn av hur de ser på begreppet organisationskultur. Vi 
försökte i största möjliga mån undvika att ställa ledande frågor, men däremot ställdes 
flera följdfrågor vilket gav utrymme för deltagarna att utveckla sina svar. En forskare 
som önskar göra en jämförande studie, och vill ha en utgångspunkt i något med ett 
relativt tydligt fokus, är en semi-strukturerad/halvstrukturerad intervju att föredra 
(Bryman, 2016, s. 469). Vilket vi har använt oss av. 
 
3.4.1 Intervjuguide 
Intervjuguiden delades upp i olika kategorier som baserats utifrån redan etablerad 
teori främst utifrån Schein (2011) och hans kulturlager om artefakter, normer och 
värderingar samt grundläggande antaganden. Där det inkluderades ett antal 
underrubriker. Vi valde utöver Schein, också att innefatta ett mindre antal frågor som 
utgått från andra konsekventa teorier, både från Alvesson (2015) och Parment (2016).  
 
När vi utformade intervjuguiden (bilaga 1) utgick vi från Brymans (2016, s. 469f) 
anvisningar och riktlinjer, där de flesta frågor hade en anknytning till teori. Vi valde 
att inkludera överrubriker utifrån de etablerade teoriernas huvudaspekter, samt med 
underrubriker. Våra överrubriker handlade om det generella organisationskultur 
begreppet, grundläggande antaganden, normer och värderingar, artefakter och till sist 
generationer i intervjuunderlaget. Underrubrikerna ingav mer djupgående information 
och frågor kring de gällande delarna i teorierna. Rubrikerna som skapats, användes 
även vid tematiseringen och vidare även utgick vi ifrån dem i analys- och 
resultatdelen. Intervjuguiden bestod av sju fasta rubriker med ett varierat antal frågor 
under varje rubrik. Eftersom vi valt att ha halvstrukturerade intervjuer gavs 
möjligheten att vara flexibel i vilka följdfrågor som ställdes. I övrigt fungerade 
intervjuguiden som ett stöd vid intervjutillfällena med utrymme för att ställa 
följdfrågor eller följa upp svar med utvecklande och mer djupgående frågor. Allt för 
att få så levande och nyckfulla intervjuer som möjligt. 
 
3.4.2 Genomförande av intervjuer 
Våra intervjupersoner kontaktades via e-mail (bilaga 2) och telefon för att bestämma 
plats och tid för när intervjun skulle äga rum. Deltagarna försågs med ett 
kompletterande informationsbrev om upplägget inför intervjun, vad som förväntades 
av dem, hur materialet skulle användas samt vilka etiska aspekter som tagits i 
beaktning redan innan intervjutillfället. 
 
Innan utförandet av intervjuerna läste vi Trosts (2010, s. 64ff) tips om hur en intervju 
utförs bra. Han menar att intervjuarens beteende under intervjun är otroligt viktigt för 
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att få ut så bra information som möjligt. Trost (2010, s. 81ff) menar att intervjuaren 
ska ligga lågt med egna åsikter, undvika orden “jag förstår”, och inte heller ta något 
för givet. Utan nyckeln till framgång är följdfrågor när det kommer till kvalitativa 
intervjuer. Därav föll som tidigare nämnt valet på halvt strukturerade intervjuer. Det 
lades stor vikt i att verkligen förstå vad den intervjuade menade med sina svar och 
åsikter. Men vi väntade helt och hållet med att börja reflektera och analysera kring 
svaren för att inte låta det påverka resterande biten på intervjun.  
 
Vid intervjutillfällena gav vi samtliga respondenter en kortare men detaljerad 
beskrivning av hur vi uppfattat de olika delarna utifrån teorin. Detta i förhoppning att 
respondenten skulle få en ökad förförståelse om tolkningen vi gjort av vårt valda 
ämne om organisationskultur i sin helhet. Vi gjorde detta för att alla respondenter 
skulle utgå ifrån samma grundkunskap och inkludera rätt aspekter i begreppen vi 
använde oss av utifrån intervjuguiden. Vi valde att gå efter Lantz (2013, s. 63ff) 
rekommendationer kring huruvida en intervju styrs i rätt riktning. För att kunna få 
fram det vi ville behövde vi styra respondenterna i en viss riktning för att de inte 
skulle flyta iväg och börja prata om annat. Det hände några gånger att 
intervjupersonen började prata om irrelevanta ämnen vilket ledde till att vi under 
samtalen jobbade för en bra balansgång mellan att följa upp vad respondenten sa 
samtidigt som en avgränsning var nödvändig. Allt eftersom intervjuerna fortlöpte 
blev vi mer och mer tydliga med vad syftet med vår undersökning var för att göra 
intervjupersonen helt införstådd i vad vi vill veta.    
 
Samtliga intervjuer utförde vi tillsammans, en anledning till detta är för att stärka 
reliabiliteten och det gav oss båda utrymme att ställa följdfrågor och liknande. 
Intervjuerna utfördes på olika platser, men i avskärmande rum. Dels på 
respondenternas arbetsplatser, men även vissa på andra platser. Vi använde oss av en 
applikation som heter ”Inspelare” för att spela in samtliga intervjuer. 
 
Vi märkte också, vid de två första intervjuerna att begreppen vi utgått ifrån till viss 
del var för teoretiska och svåra att förstå. Därav gjorde vi en mindre revidering av 
intervjuguiden inför kommande intervjuer, med fokus på att ändra just vissa begrepp 
och adderade exempel för att få de mer lättförståeliga för intervjupersonerna. 
 
3.4.3 Databearbetning, analys och slutsats  
Vi valde att dela upp transkriberingarna emellan oss, och skriva ned vad som sas ord 
för ord. För att undvika att det insamlade datamaterialet missuppfattas så noterades 
pauser, suckar, skratt och liknande. Vidare gjorde vi båda individuellt en kortare 
sammanfattning av varje intervju. En sådan sammanfattning gjordes för att dels 
kunna visa på nyckfull empiri som kunde vara användbar i resultat och analysdelen. 
Efter genomförandet av samtliga intervjuer så sammanstrålade vi och presenterade 
resultatet för varandra, och utifrån våra individuella resultat gjordes tolkningar och 
analyser tillsammans. När transkriberingen var genomförd gjordes en samman-
fattande resultatdel följt av en analys över det insamlade datamaterialet.  
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Efter transkriberingarna gjorts följdes Hedins (1996) anvisningar som förklarar hur 
man bearbetar och bryter ned materialet i mindre delar. Vi plockade ut relevanta 
nyckelord, som vi ansåg representerade vad båda generationerna hade gemensamt 
och vad som skiljer dem åt. Nyckelorden använde vi oss av i analys- och 
resultatdelen för att spegla respondenternas svar. Utgångspunkten i att utföra en 
tematisering speglade syftet med studien och beslutet om att göra en jämförande 
analys.  
 
Bryman (2016, s. 570) menar att den vanligaste metoden vid kvalitativ dataanalys är 
att använda sig av kodning, som är central vid Grounded Theory och vid tematiserad 
analys. Tematisering innebär att försöka hitta olika teman i det som sägs, och detta 
var något som gjordes för att kunna koppla tillbaka det insamlade datamaterialet till 
de teorier vi utgått ifrån. För att möjliggöra att se mönster, likheter och olikheter 
mellan respondenternas svar så resulterade kodningen av empirin först i olika teman 
som handlar om den generella uppfattningen om organisationskultur, “artefakter”, 
“normer och värderingar”, “grundläggande antaganden” samt “generationer”. I 
samtliga teman fanns även underrubriker, främst för att få det insamlade data-
materialet så tydlig som möjligt. Sedan, utifrån respondenternas svar så plockade vi 
ut ett antal nyckelord som speglar både 60-talisternas, 90-talisternas upplevelser av 
organisationskultur. Till sist nyckelord som vi ansåg de båda åldersgrupperna vara 
framstående när det kommer till hur de värderar en organisationskultur. Utifrån dessa 
teman och nyckelord, hade vi konkretiserat ned resultaten av intervjuerna och kunde 
sedan påbörja analysen.  
 
När all databearbetning var utförd påbörjades analysering samt en jämförelse av de 
svar som kommit fram under intervjuerna, kodningen samt under uttagen av 
nyckelorden. Lantz (2013, s. 135ff) beskriver en analys med att man karaktäriserar de 
enskilda delarna. Vilket gjordes efter transkriberingarna. I analysdelen bryts svaren 
ned ytterligare för att få ökad förståelse av detaljer för att sedan bygga ihop det till en 
helhet igen. Valet gjordes att ytterligare bryta ned underrubrikerna, och där vi under 
varje del samlade in relevanta citat för att kunna utgöra skillnaderna mellan de två 
generationerna i vårt resultat och analysdel. När detta gjorts påbörjades arbete för att 
bygga upp en helhet igen vilket är viktigt för att vidga förståelsen (Lantz, 2013, s. 
135ff). Då kopplades den teoretiska förförståelsen in i analysen. Genom användning 
av det teorier som tagits upp i teoridelen kunde förståelsen kring fenomenet vidgas 
enormt. Med hjälp av Schein (2010), Parment (2016), Jonkman (2011) med flera 
kunde uppfattningen och skillnaderna kring generationerna förklaras och beskrivas 
djupare och tydligare. Men samtidigt få en tydlig avgränsning för att inte arbetet 
skulle bli för stort.  
 
Lantz (2013, s. 160) beskriver slutsatser som det sista ledet i databearbetningen. Men 
i detta arbete ingår det även att kritiskt granska det som kommit fram. Efter vi 
kommit fram till slutsatserna med hjälp av nyckelorden och resterande analys gjordes 
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även en undersökning genom att gå tillbaka till de teoretiska utgångspunkterna för att 
se så de begrepp som det skrivits om även använts på rätt sätt.  
 
3.5 Etiska överväganden 
De principer när det kommer till forskningsetik som är framställt av Vetenskapsrådet 
(2011) har följts genomgående i denna studie. Dessa principer handlar om 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet och är till för att 
skydda individen som deltar. Nedan följer förklaringar till de fyra olika principerna 
som tagits i beaktande under studiens gång. 
 
I informationsbrevet skickade vi ut information kring dessa aspekter till samtliga av 
våra respondenter inför intervjutillfällena. Reglerna och principerna var även något 
som återupprepas muntligt vid samtliga intervjutillfällen. I det förutskickade e-mailet 
informerade vi om syftet med vår studie, för att respondenterna skulle få en förståelse 
till varför deras deltagande var av betydelse för undersökningen. Respondenterna 
informerades om samtyckeskravet som förtydligar vikten av samtycke mellan 
intervjuaren och intervjupersonen. Respondenten har en rättighet till att bestämma 
om han/hon vill vara med eller inte men även på vilka villkor (Vetenskapsrådet, 
2011). 
 
Intervjupersonerna informerades även om informationskravet som finns till för att ge 
respondenten rättighet till att få veta vad för undersökning personen ska delta i. I 
denna princip ska deltagarna även få ta del av att deras deltagande är frivilligt samt 
att de har rätt att avbryta sin medverkan om de skulle vilja. Kravet är att de ska få 
reda på allt som skulle kunna påverka deras villighet att vara med i studien 
(Vetenskapsrådet, 2011). De blev även informerade om att deras deltagande när som 
helst kunde avbrytas, utan att någon negativ påföljd skulle förekomma. Vi 
informerade också våra respondenter om deras rätt till anonymitet dock till den 
utsträckning att deras ålder skulle uppges vilket är av betydelse för vår jämförande 
studie. Samt att vi valt att använda fiktiva namn i vår sammanställning, för att inte 
utomstående obehöriga skulle kunna identifiera deras deltagande. Även det företag 
eller organisation de arbetat för hölls även den anonym, dock så blev deltagarna 
informerade om att vi ville ha med deras titel/yrkesroll när vi presenterat resultatet. 
 
Vidare så informerades också respondenterna om konfidentialitetskravet som handlar 
om att alla uppgifter som samlas in om deltagarna i studien ska ges största möjliga 
konfidentialitet. Personuppgifter ska behandlas på ett sätt så att obehöriga inte kan få 
tag på dem. Inom denna punkt ingår även att låta respondenterna vara anonyma. Att 
de inte ska gå att lista ut vem som är vem av de som deltagit (Vetenskapsrådet, 2011). 
Det sista etiska kravet kallas nyttjandekravet, som Vetenskapsrådet (2011) framställt 
för forskningsetik. Denna princip belyser vikten av att respondenternas 
personuppgifter bara får nyttja dessa för de forsknings mål vi har informerat dem om. 
Det vill säga, den information som vi tagit del av får inte användas till annat bruk. 
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Alltså att den insamlade informationen inte ska finnas tillgänglig för obehöriga 
(Bryman, 2016, s. 144).  
 
Deltagarna fick samtliga information om detta både skriftligt i god tid inför 
intervjuerna, men också muntligt under intervjutillfället. Vi gav också information att 
om respondenterna önskar att ta del av vår slutliga rapport, ska detta vara fullt 
möjligt. Vi anser att vi gjort det vi kunnat för att undersökningen ska följa etiska 
riktlinjer och att respondenterna ska känna en trygghet och förtroende för oss som 
forskare i denna studie.   
 
3.6 Metoddiskussion  
Reliabilitet är en viktig aspekt som används främst inom kvantitativ metod men som i 
viss mån även går att applicera på kvalitativ metod (Trost, 2010, s. 131). Med 
begreppet menar man hur tillförlitlig ens undersökning är. Att den mätning som 
gjorts är stabil och inte utsätts för slumpinflytelser eller annat som kan göra studien 
mindre trovärdig. När det handlar om intervjuer kan det bland annat reflekteras till 
hur intervjuaren uppfattar och tolkar svar. En komponent som kollas på inom 
reliabilitet inom kvalitativa undersökningar är bland annat objektivitet. Trost (2010, 
s. 131) beskriver objektiviteten som hög om skilda intervjuare registrerar samma 
saker likadant under intervjuerna. Vi anser vår objektivitet vara hög då vi diskuterat 
intervjuerna efter de utförts och kunnat konstatera att vi registrerat många saker 
likadant.  
 
Trost (2010, s. 132f) menar också att det ska finnas hög precision vid intervjuer, för 
att undersökningen ska ha hög reliabilitet. Med det menar han att det ska finnas en 
säkerhet i att man förstått vad respondenten menar och även kontrollerat sin för-
ståelse för att vara säker. Även här anser vi att det är hög reliabilitet då vi 
dubbelkollat samt återupprepat många av respondentens svar för att vara helt säkra på 
att vi uppfattar svaren rätt. Vi har även förklarat begreppen och teorierna vi använt 
oss av genomgående under hela intervjuerna för att vara på den säkra sidan att 
respondenten vet exakt vad för fråga som ställs. Vi anser oss kunna bevisa och göra 
trovärdigt för andra att vår data är insamlad på ett seriöst och relevant sätt för de 
frågeställningar vi haft.  
 
Med validitet menas giltighet, det vill säga hur giltig den fråga man ställer är. Om 
den verkligen mäter eller svarar på det som den är avsedd att svara eller mäta (Trost, 
2010, s. 131ff). För att få en bra giltighet valdes att göra halvt strukturerade intervjuer 
för att komma åt precis vad respondenten menar med sina svar. Det fanns utrymme 
till både följdfrågor och påbyggnad av svar för att få en djup förståelse och kunna 
svara på uppsatsens frågeställningar. Däremot kan validiteten för resultatet om 
grundläggande antaganden anses ha en del brister. Då många respondenter uppfattat 
begreppet olika och inte ansett det vara en central del inom organisationskulturen har 
resultatet blivit svårt att analysera.  
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4. Analys och resultat  
 

I följande kapitel presenteras studiens resultat i kombination med 
analys. Undersökningens resultat kopplas samman med fråge-
ställningarna samt ställs i relation till de teoretiska utgångspunkter och 
begrepp som presenterats i teoriavsnittet. 

 
 
4.1 Organisationskultur  
Följande resultat har tagits från de tio halvstrukturerade intervjuer som genomförts, 
fem stycken med 60-talister och fem stycken med 90-talister. Som tidigare nämnts 
har fiktiva namn använts för att bibehålla respondenternas anonymitet i högsta mån 
och de citat vi valt att ha med har till viss del korrigerats av oss som författare, det 
vill säga att exkludera pauser och till viss tagit bort en del utfyllnadsord. Resultaten 
har sedan analyseras utifrån och i förhållande till våra teoretiska utgångspunkter. 
Nedan följer en rad olika citat som vi plockat ut ifrån våra transkriberingar, de är 
många till antalet men är också värdefulla för att kunna belysa de skillnader och 
likheter som vi upptäckt att respondenterna haft. Organisationskultur är ett brett 
fenomen och begrepp, men ett resultat vi kunnat se är att det är något som påverkar 
samtliga av dem arbetsföra deltagarna vi frågat på ett eller annat sätt på deras 
arbetsplatser. Detta gäller oberoende av yrkesgrupp, generation och arbetsplats. 
 
Vikten av att ha en bra organisationskultur understryks i följande respondenters svar 
till “har du reflekterat kring organisationskulturen” som speglar båda generationerna: 
 

Jag har nog reflekterat över organisationskulturer på samtliga av mina arbetsplatser, 
redan när man är där på intervju så suger man ju in klientel och miljö, även lite 
jargonger och så. För att försöka bilda sig en uppfattning om hur det är, och om det 
skulle passa mig som person. För oftast är det ju så, att företag väljer att ta in en viss 
typ av målgrupp av människor som ska passa tillsammans. 

(James, 90-talist) 
  
Nicklas menar att bemötande är otroligt viktigt för lagandan i det mer långsiktiga 
perspektivet och att det påverkar motivationen som finns inför sitt arbete. 
 

Ett av det viktigaste på företag är just det här med att säga hej till folk. Det är så 
jävla viktigt. Jag blir mycket mer motiverad av det, absolut. Det spelar jättestor 
roll. Eller jättestor roll spelar det inte för hur jag kanske presterar de kommande 
tio minutrarna men det spelar jättestor roll för min laganda på företaget. Och det 
är value. I långa loppet tror jag absolut vi skulle få bättre resultat på grund av det 
men inte de närmsta tio minutrarna. Men i långa loppet absolut, laganda.  

       (Nicklas, 90-talist) 
 
  



	  27	  

Birgitta menar att det blivit relevant på senare tid.  
 
Det är inte förrän på senare år som jag börjat reflektera över att en bra 
organisationskultur är viktigt. I början gjorde jag inte det. Då var det inte riktigt 
något man diskuterade kring. Det är något som växt fram nu på senaste tiden. 
        (Birgitta, 60-talist) 

 
Schein (2010), Alvesson (2015) och Bang (1992) fokuserar mycket i sin forskning på 
organisationskultur, och menar att den är den viktigaste och mest grundläggande 
delen att arbeta med. Vikten av att arbeta med organisationskultur, och ha en bra 
sådan stärks i ovanstående citat. 
 
Ett resultat gällande hur man ser på organisationskulturer är att den för de flesta av de 
tillfrågade respondenterna har betydelse. Men de olika delarna inom kulturen har 
större och mindre innebörder för deltagarna. En gemensam faktor vi kunnat se hos 
deltagarna är att man strävar efter en känsla av en bra trivsel, samt att normer och 
värderingar är en stor och viktigt del för respondenterna, oberoende av generation. 
Detta styrker det Schein (2010, s. 3) beskriver i att kultur är ett dynamiskt fenomen 
som influerar oss människor på många sätt, att vi skapar och konstruerar kultur 
genom vårt beteende och vår interaktion med andra. Samt att det är det som skapar en 
stabilitet inom organisationskulturen och är det som sätter upp gränsdragningarna för 
vilka normer och värderingar som finns. Beteende och interaktion som nämns har vi 
sett varit betydelsefulla faktorer bland de tillfrågade respondenterna. Det dagliga 
mötet med sina medarbetare, interaktionen med varandra och gemenskapen har vi sett 
bland våra respondenter ofta ligger till grund för hur de trivs på sin arbetsplats. Detta 
resulterar även till stor del hur de ser på fenomenet om organisationskultur.  
 
Om man ska kunna göra någon form av generalisering så har vi sett att det är två 
underrubriker som sticker ut i förhållande till vad respondenterna värderat som 
viktigast inom organisationskulturens lager (Schein, 2010). Dessa är sociala principer 
som faller under “normer och värderingar”, samt själva arbetsplatsen som är en 
underrubrik till “artefakter”. Nedan följer resultat och analyser utifrån de mest 
framträdande, frekventa och relevanta svar vi fått utifrån datainsamlingen varvat med 
de teoretiska utgångspunkterna. Att ha med samtliga underrubriker utifrån 
intervjuguiden har därmed inte gjorts, på grund av att det inte ansetts vara relevant 
för kommande analys.  
 
4.2 Organisationskultur utifrån Scheins kulturlager 
  
4.2.1. Finns det några skillnader och eller likheter i hur 60-talister och 90-
talister värderar artefakter?  
Gällande artefakterna kategoriserade vi in det i klädkoder, synbara beteendemönster 
och den fysiska utformningen av arbetsplatsen för att underlätta både för 
respondenterna men även under analysen. Däremot tar vi bara upp de mest väsentliga 
underrubrikerna som gett mest relevanta svar. Vi såg en majoritet hos respondenterna 
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i att de värderar synbara beteendemönster, alltså faktorer som handlar om hur man är 
och beter sig mot varandra på arbetsplatsen betydligt högre än artefakter som 
klädkoder och utformningen av den fysiska arbetsplatsens lokaler. Detta förtydligas i 
nedanstående svar: 
 

Jo men jag tror trivsel har i grund och botten att göra med själva bemötandet, 
bemötandet av varandra. Det är det som skapar tryggheten, känner man sig trygg 
på sitt jobb så tror jag man presterar bättre och på så sätt bygger en bra 
arbetskultur. Bemötande och respekt tror jag är det viktigaste. Sen så sitter även 
våra chefer nere med oss, det tror jag också varit jätteviktigt, att känna att de finns 
nära till hands och vi alla jobbar tillsammans.  

(Hanna, 90-talist) 
 

Men ja normer också. Om det va det här med att hitta på saker utanför jobbet? 
Men ja både artefakter och normer absolut. Jag har svårt att välja. Jag tycker det 
mycket handlar om att man måste lära känna människorna man jobbar med. Så 
man vet hur de funkar så det blir bra samarbete. Det är ändå dem man spenderar 8 
timmar per dag med så det är galet om man inte vet vilka det är. Hur ska man då 
kunna jobba ihop om man inte vet vilken rolla de tar i en grupp.  

(Svea, 90-talist) 
 
Schein (2010, s. 23f) beskriver den ytligaste nivån i en organisationskultur, som är 
artefakter vilka speglar de synliga produkterna av en grupp, men som kan vara svåra 
att förstå då de främst speglar vad en individs känslor och reaktioner är inför något. 
Ett observerat beteende är också en typ av artefakt. Likväl som den fysiska miljön, 
språk, produkter och klädkoder inom en organisation. Han menar också att det finns 
en risk i att dra slutsatser från enbart en artefakt. Samt att det krävs tid för att 
artefakter ska bli successivt tydligare. 
 
Om man ser till ovanstående svar från respondenterna så talar de om olika aspekter 
av observationer de gjort gällande beteenden, vilket reflekterar intervjusvaren 
genomgående. Men en samsyn i att det är något som definitivt påverkar dem i deras 
arbete och trevnad. Däremot, som Schein (2010, s. 23f) talar om så speglar ofta 
artefakter en individs känslor och reaktioner inför ett fenomen eller företeelse. Detta 
medför att de uppfattningar deltagarna har haft inte kan ses som helt objektiva, utan 
snarare har respondenternas svar varit subjektiva och speglar deras egen uppfattning 
om olika företeelser. Schein (2010, s. 23f) beskriver att det krävs det en längre period 
av tid för att kunna dra slutsatser om en organisationskulturs artefakter, samt att det 
kan finnas en risk i att dra en slutsats utifrån en “ensam” artefakt. Dock så har vi 
kunnat se ett resultat över skiljaktigheter likväl som likheter när det kommer till 
“artefakter” mellan de två generationerna.  
 
Ett resultat som kan konstateras när man talar om synbara beteendemönster är att det 
finns likheter mellan generationerna och deltagarna. Både 60-talister och 90-talister 
uppskattar att det råder en bra stämning på deras arbetsplatser, att man lär känna sina 
medarbetare samt att man trivs med sitt arbetslag. Det som även har kunnat 
konstateras gällande artefakterna är att det skiljer sig mellan generationerna, när det 
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kommer till deras upplevelser om hur den fysiska arbetsplatsens utformning sett ut. 
Bland underkategorierna synbara beteendemönstren och klädkoder har vi däremot 
kunnat se betydligt färre skillnader mellan generationerna. Men också betydligt fler 
likheter. Dessa skillnader och likheter mellan generationerna belyses i följande 
avsnitt.  
 

Synbara beteendemönster 
 
Något man kan konstatera är att den något diffusa del om artefakter och observerat 
beteende är något som spelar en betydande roll för hur respondenterna mår, trivs och 
presterar i sitt arbete. Trygghet, att uppnå en bra arbetsmiljö och att bygga relationer 
med sina medarbetare är alla reflektioner vi fått då frågan ställts om synbara 
beteendemönster (artefakter). Dessa är något som speglar respondenternas svar och 
pekar i samma riktning gällande vad arbetstagarna värderar som högt på sin 
arbetsplats och därmed i organisationskulturen oavsett generation. 
 
Schein (2010, s. 7f) benämner att grupper och olika gruppsammansättningar finns 
inom samtliga organisationer och arbetsplatser. Finns det bristande kommunikation 
inom dessa grupper inom en organisation kan detta ofta vara ett problem som är 
konfliktskapande, vilket påverkar individens arbets- och prestationsförmåga (Schein, 
2010, s. 8).  Vilket är det vi kunnat konstatera utifrån de respondenter som upplever 
grupperingar på sin arbetsplats. Detta återspeglas hos en av respondenterna (Svea, 
90-talist), som benämner att det finns tydliga grupperingar på hennes arbetsplats. 
Grupperingarna gör så att stämningen blir dålig och motivationen till att vilja prestera 
blir lägre. Andra respondenter har resonerat annorlunda angående grupperingar på 
sina arbetsplatser. Nedan följer exempel:  
 

Några grupperingar finns inte. Man jobbar oftast två och två, så jag vet inte om man 
kan kalla det grupperingar. Man byter ju mellan varandra, det är inte två som är 
riktigt givna. Alla jobbar ju med alla i stort sätt.  
        (Martin, 60-talist) 

 
Medan Martin anser att grupperingar inte finns på sin arbetsplats menar James (90-
talist) att det är väldigt grupperat. “På min arbetsplats är det nog väldigt grupperat 
skulle jag säga, det är nästan lite vi och dom känsla”. 
 
Svaren speglar variationen i respondenternas svar när vi frågat dem om grupperingar. 
Slutsatsen är alltså att det ser väldigt olika ut från arbetsplats till arbetsplats. Men att 
grupperingar är en faktor inom organisationskulturen som definitivt påverkar dem 
som finns på en arbetsplats. Vad som kan konstateras är att vid de arbetsplatser där 
grupperingar finns, har det varit något som respondenterna ansett vara negativt och 
som har skapat utanförskap och generellt sämre stämning. Vid arbetsplatser där 
grupperingar inte funnits i någon högre utsträckning, har vi däremot sett ett mönster i 
att respondenterna generellt trivts bättre på sina arbetsplatser. Någon mer djupgående 
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analys i på vilket sätt grupperingar har påverkat respondenterna, eller om det finns 
några större skillnader mellan generationerna har inte kunnat konstateras. Detta är på 
grund av att svaren har varierat mycket och att inte alla upplever grupperingar på sina 
arbetsplatser.  
 

Själva arbetsplatsen 
 
Gällande artefakter ser vi större skillnad i åsikter kring hur en arbetsplats ska se ut 
enligt de två generationerna. 60-talister uppskattar en mer stabil och trygg miljö där 
de har sin egna kontorsstol som de kan gå till varje morgon. Medan 90-talisterna i vår 
studie är mer nyfikna, spontana och flexibla. De uppskattar ombytlighet och ställer 
sig mer öppna till ett öppet kontorslandskap där de kan komma på morgonen och ta 
vilken plats på kontoret som helst. Vilket Fredrik beskriver nedan: 
 

Alltså jag uppskattar ju väldigt mycket när man kan komma till en arbetsplats och 
liksom ta den arbetsplats som känns bäst för dagen. Det är inte alltid man vill sitta 
på samma ställe med samma personer dag ut och dag in. Vecka ut och vecka in. Lite 
omväxling är aldrig fel.  
             (Fredrik, 90-talist) 

          
Det är precis det som Jonkman (2011) benämner flertalet gånger i sin bok, 90-
talisternas enorma behov av flexibilitet och ombytlighet. En 90-talist kan vakna upp 
en dag och vilja sitta mitt bland alla kollegor medan en annan dag vara i enormt 
behov av att sitta instängd i ett rum. Utifrån deltagarnas svar så är det Jonkman 
(2011) beskriver om viljan till ombytlighet inte tillämpningsbart på 60-talisterna. 
 
4.2.2 Finns det några skillnader och eller likheter i hur 60-talister och 90-talister 
värderar normer och värderingar? 
Normer och värderingar innefattar frågor inom sociala principer, gemenskap och om 
det är viktigt att man som grupp utför aktiviteter tillsammans, både på och utanför 
arbetsplatsen. För att underlätta strukturen har frågorna delats upp i underkategorier-
na sociala principer samt oskrivna regler.    
 

Sociala principer 
 
Inom underrubriken om “sociala principer” ställde vi en fråga som handlade om att 
utföra aktiviteter med sina kollegor på fritiden, eller att en chef eller arbetsgivare 
anordnar olika typer av aktiviteter. Ett resultat vi kunnat se här är en signifikant 
skillnad från hur en 60-talist och en 90-talist besvarade frågan och vilken syn de hade 
på den här typen av aktiviteter.  
 
Alla respondenter har sin egen uppfattning om hur de ser på begreppet gemenskap. 
Medan en del av de svarande anser att en trevlig och go stämning på jobbet är det 
som är gemenskap, är det inte tillräckligt för andra. Utan de menar att umgås utöver 
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arbetstid är det som kallas gemenskap. Av de som blivit intervjuade anser samtliga 
60-talister att det inte finns några större behov av att utföra aktiviteter med sina 
kollegor på sin fritid. Jämfört med 60-talisterna som anser det vara onödigt att lägga 
ned tid utanför arbetet, är det motsatt för 90-talisterna. De anser olika AWs, fester 
och liknande vara både en rolig och nödvändig del i sitt arbete, för att öka 
gemenskapen och trivseln i övrigt. Det finns en skillnad i om en arbetsgivare 
anordnar aktiviteter för att visa uppskattning för sina medarbetare, eller om det är 
något som anordnas av medarbetare emellan för en 60-talist. Vi har alltså sett en 
tydlig skillnad i att samtliga 90-talister värderar aktiviteter av det här slaget betydligt 
högre för att stärka gemenskapen, än vad en 60-talist gör. Det här styrks även i det 
Schein (2010 s. 73) beskriver, att en grupp växer samman och att kulturer skapas kan 
vara ett resultat av bland annat aktiviteter och delade erfarenheter. Följande svar 
speglar det Schein (2010) talar om: 
 

Nej inte ett dugg, nej men vi umgås ju på dagtid, det blir inte så mycket mer. Att 
det anordnas aktiviteter är inte så viktigt, det fungerar ju även om man inte gör det. 
Men det underlättar ju på något sätt om man gör det, det blir en helt annan 
stämning i gruppen då.  

(Martin, 60-talist) 
 

Mm, det är viktigt. Jomen det tycker jag. Det visar ju på ett engagemang från 
ledningens sida. Att de vill vara med och skapa gemenskap, skapa en bättre kultur. 
Så det tror jag är väldigt viktigt. Vi anordnar ju även frukostar en gång i månaden, 
olika grupper på jobbet och chefer brukar ibland ha med lite fika när det är något 
speciellt, eller bara för att visa sin uppskattning. Personligen tycker jag det är 
jättekul att vara med på sånt.  

(Hanna, 90-talist)  
 
Schein (2010, s. 25) beskriver normer och värderingar, som hur människor beter sig 
på en arbetsplats men även vilket tankesätt som finns, vilka åsikter och uppfattningar 
som individerna har. Inom underkategorin sociala principer valde vi att ställa några 
frågor kring begreppet gemenskap för att skapa en djupare förståelse angående 
respondenternas åsikter kring vad för tankesätt och beteenden som de uppskattar i en 
organisationskultur. Betydelsen av begreppet “gemenskap” framkom i stort sett 
samtliga av de utförda intervjuerna. Utifrån de tillfrågade deltagarnas svar kan vi dra 
en slutsats i att synen på gemenskap är olika bland deltagarna, och att som ovan 
nämnt inte enbart behöver handla om aktiviteter. Det är också ett begrepp som ofta 
sammankopplas med andra synonyma begrepp. En slutsats vi kunnat dra är dock att 
gemenskap är betydelsefullt för alla, oavsett generation och arbetsplats och styrks 
nedan: 
 

Gemenskap, det är ju mycket att man lyssnar på varandra, att man respekterar, 
kommer överens med varandra. Kunna säga åt varandra, allt möjligt. Allt sånt ska 
kännas bra.  
              (Martin, 60-talist) 
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Han poängterar vikten av att gemenskap är något som ska kännas bra, att det är 
viktigt och ha i en organisation för att föras framåt.  Även Hanna (90-talist) menar att 
gemenskap är viktigt för att man ska känna sig trygg på sin arbetsplats och poängterar 
följande under sin intervju: 
 

Gemenskap för mig är att man ska känna sig trygg och att man kan vända sig till en 
kollega med vilken fråga som helst, det här gamla uttrycket med att ingen fråga är 
dum att ställa, lite den känslan. Man ska känna sig trygg i att få hjälp, att det inte 
finns någon prestige överhuvudtaget. Likadant om någon kommer till mig och 
ställer en fråga då känner jag att vi bygger liksom, stärker vår gemenskap.  

(Hanna, 90-talist)  
 
Schein (2010, s. 73) redogör om att gruppdynamik och även till viss del social-
psykologin ligger till grund för att definiera de grundläggande dimensionerna i en 
organisationskultur. Också att grupper står inför två typer av problem som handlar 
om överlevnad och anpassning till en miljö, samt att processer integreras för att se till 
att man hela tiden utvecklas och anpassar sig inom organisationen. Schein (2010, s. 
73f) menar också att det finns en likhet i hur en organisationskultur växer fram, och 
hur en grupp växer fram och att det handlar om att det finns delade erfarenheter och 
därmed ett gemensamt lärande som är det som resulterar i mönster av grundläggande 
antaganden och är också en “kultur” av den specifika gruppen. 
 
Vi tänker att gemenskap kan vara en faktor som är delvis omedveten, men framförallt 
medveten i att det spelar stor roll i hur man trivs. Men också att det är en grund till 
hur en organisationskultur växer fram, att det finns delade erfarenheter, mönster och 
tankar i gemenskapen som man har med varandra. Gemenskap är något som hela 
tiden har utvecklingspotential och en bra och stark gemenskap tror vi leder till att 
individer i större utsträckning identifierar sig, känner tillhörighet och anpassar sig till 
organisationen. Förhoppningsvis resulterar en stark gemenskap till en stark och bra 
organisationskultur.  
 
Sammanfattningsvis så har vi sett ett tydligt mönster hos de tillfrågade res-
pondenterna. Vikten av gemenskap på arbetsplatsen är av stor betydelse för bägge 
generationerna dock skiljer sig de enskilda generationernas definition av begreppet 
åt. 90-talisterna uppskattar umgänge utanför arbetstid och anser det skapa gemenskap 
till skillnad från 60-talisterna.  
 

Oskrivna regler 
 
Även om de två generationerna värderar gemenskap, aktiviteter och andra 
tillställningar olika så uppskattar både 60-talister och 90-talister ändå en trevlig 
stämning på arbetet. Alla ser det som en självklarhet att hälsa på varandra när man 
kommer och går. Likaväl som att umgås under sina raster och att man generellt 
uppför sig på ett vad som normen säger “bra” sätt mot varandra.  
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Nedan följer en respondents svar som beskriver hur man utan att några regler finns 
uppskrivna beter sig mot sina kollegor och att man ställer upp och hjälper varandra 
och hur det påverkar miljön. Petras svar nedan är tydligt och speglar genomgående de 
intervjuer som utförts, oavsett generation;  

 
Man är ett team idag där jag jobbar, man hjälper varandra, man hälsar på varandra, 
man är mån om varandra vilket såklart påverkar arbetsmiljön.  

         (Petra, 60-talist) 
 
Det här styrker även det Alvesson (2015, s.111) talar om, att “nyckeln till framgång” 
inom en organisation är ofta att man har ett bra samarbete och en bra 
sammanhållning. Även Hoogan och Coote (2014) menar att de uppsatta normer som 
finns inom en organisation, är viktiga för att skapa och definiera organisationens 
värderingar. För vissa av de tillfrågade respondenterna, främst bland 90-talisterna 
ansåg de att det anordnades aktiviteter var mer eller mindre en oskriven regel på 
deras respektive arbetsplatser. Respondenterna, liksom Hoogan och Coote (2014) 
menar alltså båda att den här typen av norm skapar starkare värderingar inom 
organisationen, och därmed goda resultat och framsteg.  
 
4.2.3 Finns det några skillnader och eller likheter i hur 60-talister och 90-talister 
värderar grundläggande antaganden? 
Essensen av en kultur ligger i de grundläggande antagandena, men de är svåra att 
specificera och definiera vad de är för några (Schein, 2010, s. 69f). Här upplevdes det 
i samtliga intervjuer att respondenterna hade svårt att förhålla sig till vad “grund-
läggande antaganden” är och betyder, vilket även speglas i det insamlade 
datamaterialet. Alltså är en slutsats att det funnits en problematik i att förstå vikten av 
grundläggande antaganden och därmed svårigheter att analysera skillnaderna mellan 
generationerna. Däremot har det varit enklare att uttyda de likheter som funnits bland 
respondenterna.  
 
Vi har kunnat se resultat, utifrån våra intervjuer att samtliga respondenter räknar med 
och tar gör givet att alla behandlas lika på sina arbetsplatser. Ett exempel på detta är 
Fredrik som är 90-talist svar på vad han ser som ett grundläggande 
antagande: ”Jamen att alla är lika värda oavsett kön, sexuell läggning eller så. Att 
man behandlas lika”. Respondenterna vill även få uppskattning från kollegor och de 
alla har förutsättningar på att alla sköter sitt på sin arbetsplats, oavsett generation. 
Vilket även Lars stärker i sitt svar om grundläggande antaganden: 
 

Nejmen jag har ju en massa förutsättningar. Jag förutsätter ju att hon sköter det 
jag ska göra. Och hon förutsätter jag gör det som jag ska. Jag förutsätter ju att hon 
inte går iväg tidigare än hon ska och gör hon det så frågar hon ju alltid. Så det är 
ju, jag menar vi har ju jobbat i tjugo år ihop. Så skulle hon vilja gå tidigare så 
frågar hon alltid mig om det är okej. Och det är ju sånt här underliggande 
antagande. Trots att det gått lång tid så tar hon inte det för givet.  
       (Lars, 60-talist) 
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Dessa är faktorer som vi anser falla under vad som Schein (2010, s. 24) beskriver om 
grundläggande antaganden, alltså värderingar eller övertygelser man ofta tar för 
givet. Grundläggande antaganden speglar en individs känslor och tankar inför något, 
och därför betyder sådana antaganden olika för olika individer. Precis som Schein 
(2010, s. 73) talar om så är delade mönster av tankar, känslor och värderingar ett 
resultat från delade erfarenheter och ett gemensamt lärande som skapar mönster av 
grundläggande antaganden. Också att dessa antaganden kan ses som “kulturen” av 
den specifika gruppen, utan en grupp så finns ingen kultur. Utifrån det Schein (2010, 
s. 73) beskriver så kan man se det som att det alltså är viktigt att arbetstagarna i det 
här fallet har haft olika värderingar, antaganden och övertygelser för det är just det 
som skapar delade grundläggande antaganden som skapar en grupp och därmed 
också en kultur.  
 
4.2.4 Är generationsteorierna tillämpningsbara i denna studie?  
Gällande de generationsinriktade frågor som ställdes under intervjun så har 
respondenterna besvarat hur 60-talister och 90-talister uppfattar och ser på varandra 
på arbetsplatsen samt hur de ser på sin egen generation i arbetslivet men även 
generellt. Här råder lite delade meningar i synen och uppfattningen de har på 
varandra, men något som är framträdande är att de yngre upplever att en 
organisationskultur värderas annorlunda för en 60-talist kontra en 90-talist. De anser 
inte att 60-talister tycker att organisationskultur är lika väsentligt i en organisation 
som 90-talister.  
 
Intressant nog så ser respondenterna under gruppen 90-talister sig själva som en 
väldigt krävande generation att anställa. Att de själva samt sina vänner i samma 
åldrar har otroligt höga krav på arbetsgivare och att de lätt byter arbetsplats om det 
inte snabbt blir tillfredsställda på jobbet. De anser möjligheterna till att få nya jobb 
vara ganska lätta vilket resulterat i att de anser att de ska trivas snabbt på en 
arbetsplats för att stanna kvar. Annars har de inget emot att vara ombytliga och ändra 
sig och söka sig vidare. Det är precis det som Jonkman (2011, s. 80) betonar i sin 
teori. Han menar att detta har sin grund i att skolreformerna ändrades drastiskt på 
åttiotalet. Sverige gick från att ha få program i skolan att välja mellan till att ha en 
uppsjö av olika valmöjligheter. Det har resulterat i att den senare generationen 90-
talister haft en helt annan uppväxt och lett dem till att inte bli nöjda med vad som 
helst. De har inget emot att byta runt och att kunna välja och vraka då det är vana vid 
det. Vilket styrks nedan:  
 

Vi har flytande kontorslandskap på huvudkontoret. Jag tror jag gillar konceptet. 
Jag har aldrig testat men jag vill inte ha min plats. Jag vill kunna byta. Jag behöver 
ombytlighet. Om jag ska sitta vid datorn vill jag iallafall flytta miljö.  

(Svea, 90-talist) 
 
Behovet av ombytlighet är stort. Ovan är vad Svea svarade på vad hon anser om att 
inte ha sin specifika plats på kontoret. Svaret tyder på att hon måste få byta miljö för 
att känna sig motiverad och optimistisk till de arbetsuppgifter hon ställs inför. Finns 
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inte denna ombytlighet eller starka trivsel söker hon sig vidare på grund av nöd-
vändigheten av förändring. Parment (2016, s. 49) menar att 90-talisterna växte upp i 
ett västland med ekonomiskt välstånd vilket även det kan ha påverkat generation Y 
till att byta runt och söka sig till nya arbetsplatser vid brist på motivation och 
tillfredsställelse. I de flesta fall har de som unga fått möjligheter som 60-talister 
knappt vågat drömma om. Resa runt, testa utbildningar och mycket annat. Inget 
större krav har lagts på dem att börja arbeta så fort som möjligt och välja mellan ett 
fåtal yrken. 
 
Vi har sett återkommande ord när 60-talister beskrev sig själva men även när 90-
talister beskrev 60-talister under intervjuerna var begreppen trogna och arbetsplikt. 
Vilket kan vara anledningen till att generation X upplevs som mer anställningsbara då 
de lättare ställer sig in hos sin arbetsgivare (Jonkman, 2011). De accepterar det som 
chefen eller kollegorna säger utan att ifrågasätta i någon större utsträckning. Jonkman 
(2011) beskriver hur 60-talister gav sig in på arbetsmarknaden under en väldigt svår 
och konkurrenskraftig tid. De fick kämpa för att få det som de ville. Vilket förklarar 
varför generation X är mer tacksamma över att ha ett arbete och varför trogna och 
arbetsplikt återkom som begrepp i förklaringar av 60-talister.  
 
Nedan följer olika respondenternas svar angående hur de ser på de olika 
generationerna (60- och 90-talister) och som till stor del även speglar det Jonkman 
(2011) talar om gällande generation X och Y.  
 

De yngre har ett bättre beteende än de äldre. De försöker skapa någon sorts 
trevligare kultur. Absolut. Alla de yngre trivs jag jättebra med. De är jätteroliga 
och jättehärligt. Alla i typ min ålder och lite äldre. Upp till trettio. Alla som är 
över fyrtio är dryga. Och de bryr sig inte att det är dålig stämning. Med några 
undantag såklart.   

(Svea, 90-talist) 
 

En 90-talist ja, de är lite bekväma. Fast ja det är ju väldigt olika. En del är väldigt 
ambitiösa och duktiga medan många känns lite bortskämda, de är vana att få som 
de vill. En 60-talist däremot, har ett mer ansvarstänk och erfarenhet, och vi går 
nog lite i samma fotspår som vi alltid gjort. Ibland kan vi ha svårt för förändringar. 
Så jag tror det är en frisk fläkt att ha unga på arbetet också.   

(Anna 60-talist) 
 

Den största skillnaden på yngre och äldre är just det här med att man kanske inte 
är lika redo att prova på något nytt, att man finner sig väldigt trygg med sitt arbete 
som äldre, man är rätt nöjd med att få sin lön, sen lägger man ingen större vikt på 
hur man mår eller hur man trivs, utan man tågar på, det tror jag kan vara en tydlig 
skillnad mellan yngre och äldre.  

(James, 90-talist) 
 
Resultatet av vad som präglar och speglar de två olika åldersgrupperna enligt 
respondenterna visar på att 60-talister ses ofta som oflexibla, att de har svårare till 
förändring men att de utför sitt arbete korrekt och utan minsta klagomål. Medan 90-
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talisterna trivs i en flexibel miljö med en härlig stämning och skäms inte för att sätta 
högre krav på sina arbetsgivare. 90-talisterna upplevs också mer öppna för att arbeta i 
en föränderlig miljö vilket skiljer sig från de 60-talister vi frågat. Detta stöds även i 
det Katz (2017) benämner om generation X och generation Y. Han menar att den 
yngre generationen har fått vara en del av internet och digitaliseringens framväxt som 
blivit en naturlig del i deras vardagliga liv. Vilket skulle kunna vara en förklaring till 
svaren vi fått från respondenterna som är födda på 90-talet. Resultaten har visat att 
90-talister är mycket mer öppna för att arbeta i en föränderlig arbetsmiljö, vilket kan 
ha en förklaring i att förändring är något som de blivit uppväxta med och är vana vid. 
Snarare än de tillfrågade 60-talisterna, som inte växt upp med internets framfart och 
utveckling i samma utsträckning. Vilket har visats i respondenternas svar, att en 
föränderlig miljö är något ovant och man som 60-talist vill ha en organisationskultur 
och ett arbete där man vet vilka kunskaper man besitter och vad man ska göra. 
Förändringar för en 60-talist kan ofta ses som ett hinder snarare än något spännande 
och utvecklande. 
 

Flexibilitet 
 
Vi kan även se ett resultat utifrån de tillfrågade respondenternas svar, att man 
värderar flexibilitet högt oavsett generation. Värt att tilläggas är att ombytlighet i 
kontorslandskap inte innefattas här, snarare betoning på vilket arbetssätt man trivs 
med. Alla anser frihet under ansvar vara ett bra och fungerande arbetssätt jämfört 
med att ha strikt styrning. Respondenterna uppskattar att delges ett ansvar och 
förtroende från sina överordnade för att kunna utföra ett bra arbete. Detta präglas i 
följande respondenters svar.  
 

Arbetet är väldigt fritt, vi får ju ta på oss egna uppdrag och så där. Det är 
jättebra, det är ju mycket frihet under ansvar, man känner ju på så sätt ett bra 
förtroende för varandra. Hellre att man hjälper varandra med något, än att man 
går hem på dagarna. 

(Martin, 60-talist) 
 

Flexibilitet är något jag värderar väldigt högt. För min del och kanske för andra 
är folk redo att gå ner i lön för att liksom få större frihet under ansvar. Att man 
kombinera arbete och privatliv på ett problemfritt sätt är viktigt, att man kan 
jobba hemifrån och så där.  

(James, 90-talist) 
 
Den modell som Denison och Mishra (1995) beskriver visar på att det är viktigt med 
en öppenhet, flexibilitet och lyhördhet inom en grupp. Vidare om det finns en bra 
dynamik på en arbetsplats och att man känner tillhörighet och är en del av en grupp 
så skapas en öppenhet och en flexibilitet inom olika delar av arbetet. Flexibilitet kan 
betyda olika saker i ett arbetssammanhang, men “frihet under ansvar” är ett uttryck 
som nämnts vid flertalet intervjuer. Vi hade med en fråga gällande “flexibilitet” i 
förhållande till arbetssätt. Att man känner en öppenhet och får utföra sitt arbete 
relativt fritt på sin arbetsplats gör att man är mer benägen att vilja prestera bra och 
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som i sin tur leder till en personlig utveckling anser respondenterna. Denna 
utveckling är något som påverkar individens arbetsprestationer men även arbets-
gruppen man befinner sig i. Vid en mindre strikt styrning i kombination med ett 
ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare, kan det i många fall leda 
till ökad produktivitet och motivation i arbetet. En slutsats som kan dras är att de 
tillfrågade intervjupersonerna värderar flexibilitet högt inom organisationskulturen. 
Det är något som skapar förtroende och leder till ökad produktivitet. Samt att kunna 
vara flexibel i förhållande till arbetstider, arbetsuppgifter och att inte alltid vara strikt 
platsberoende har även positiva effekter på det så kallade livspusslet.  
 
En slutsats på frågeställning fyra är att det går att tillämpa generationsteorierna på 
respondenterna i vår studie. Mycket av det som Parment (2016), Jonkman (2011) 
samt andra artiklar tar upp speglar våra respondenters svar angående de två 
generationernas beteende och åsikter.  
 
Sammanfattningsvis så har de svar vi samlat in om grundläggande antaganden varit 
väldigt varierande. Respondenterna har haft delade meningar och åsikter gällande de 
grundläggande antagandena. De har heller inte ansett att de är en så viktig del i 
organisationskultur. Det som däremot kan konstateras är att delen om “normer och 
värderingar” och “artefakter” är delar inom Scheins (2010) kulturlager som våra 
respondenter värderat som viktigast. De grundläggande antagandena har inte varit en 
central del i deltagarnas värderingar och syn de haft på organisationskulturer. Trots 
att Schein (2010, s. 69f) menar att de grundläggande antagandena är essensen av en 
kultur är så inte fallet i denna studie. Att undersöka essensen av en kultur, alltså det 
som är det djupt inbäddade inom organisations-kulturen har inte varit syftet med 
studien, vilket kan vara en förklaring till deltagarnas odetaljerade och varierade svar. 
Responsen utifrån intervjuerna har varit att det är viktigt med någon form av 
grundläggande antaganden inom en organisations-kultur.  Men en tydlig problematik 
i att definiera och redogöra för vilka sorts antaganden det skulle kunna vara. 
 
Utifrån Scheins (2010) kulturlager är underkategori “normer och värderingar” den 
underrubrik vi kunnat se flest skillnader mellan de båda generationerna. En markant 
skillnad på om, när och hur mycket tid man vill spendera med sina kollegor. Samt på 
vilket sätt. Inom kulturlagret som handlar om artefakter fanns det både skiljaktigheter 
och likheter mellan generationerna. Slutligen så resulterade de grundläggande 
antaganden inte i några framträdande skillnader, snarare en bred variation som varit 
problematiskt för oss att analysera. Detta på grund av att de grundläggande an-
tagandena är så omedvetna och inget respondenterna reflekterar mycket kring.  
 
4.3 De olika generationernas nyckelord 
Vi har nu presenterat relevanta resultat och bearbetningar utifrån respondenternas 
svar i en sammanfattande analys- och resultatdel. Utifrån respondenternas svar har 
det även gått att plocka fram tre nyckelord för 60-talister samt tre för 90-talister som 
alla är nyckfulla termer som de värderar högt inom en organisationskultur och 
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benämner genomgående i intervjuerna. En tematisering av respondenternas svar har 
gjorts, och vi har valt att dela in dessa sammanfattningar i “60-talister” “90-talister” 
samt en del i “gemensamma faktorer”.  
 
Dessa är alltså nyckelord utifrån transkriberingarna som vi upplever är de mest 
frekvent nämnda faktorerna i hur respondenterna värderar en bra och stark 
organisationskultur. Som de också alla är överens om har en stor inverkan i hur de 
trivs och presterar på sin arbetsplats. 
 
60-talister:  

• Få sin röst hörd 
• Självständighet (trygghet i sin roll och sin anställning) 
• Effektivitet (i organisationen, vill göra det man ska, fokus på “rätt” saker) 

 
När det kommer till 60-talisterna vi intervjuat, kunde vi plocka ut tre andra faktorer 
fram som respondenterna benämnt ofta under sina intervjuer. Att få sin röst hörd 
anser de vara väldigt viktigt för att trivas på arbetsplatsen. Att organisationskulturen 
är öppen mellan chefer och andra anställda spelar en betydande roll för generation X. 
De uppskattar inte att bli nedtrampade av en chef utan de vill stå på sina egna ben och 
få möjlighet att presentera det som de har att komma med. 
 
60-talist respondenterna uppskattar även en organisationskultur som präglas av 
självständighet. De uppskattar inte för mycket samarbete, aktiviteter och andra 
händelser som uppmuntrar till grupporientering. Detta stämmer bra in på det som 
Jonkman (2011) förklarar om generation X. De är en självständig grupp som föredrar 
att jobba själva och trivs mer i att göra det dem ska själva.  
 
Det sista nyckelordet som gått att ta fram ur transkriberingen är att 60-talisterna 
uppskattar en mer effektiv organisationskultur. De vill göra det arbete som de måste 
för att sen kunna gå hem och göra det de vill på fritiden, som inte är relaterat till 
arbetet. De känner en stor arbetsplikt och vill gärna göra arbete så bra men även så 
snabbt som möjligt. Birgitta som är en av 60-talisterna som deltagit i studien 
beskriver hur viktig effektivitet är för henne. “När jag är på arbetet vill jag bara bli 
klar för att åka hem till det som jag själv “valt”. Det låter hårt men kollegorna har jag 
inte valt”. Detta stödjer det Jonkman (2011, s. 70) skriver om generation X. De är en 
åldersgrupp som är extremt måna om sin tid. Det är väldigt noga med var och hur den 
ska spenderas.   
 
90-talister: 

• Aktiviteter  
• Flexibilitet  
• Samarbete 
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De 90-talister vi haft som respondenter har genomgående svarat på våra frågor med 
relativt liknande svar. Några nyckelord som vi kunnat plocka från våra 
transkriberingar handlar mycket om att 90-talister ofta värdesätter gemensamma 
aktiviteter med sina kollegor och chefer både på och utanför arbetsplatsen i högre 
utsträckning än vad de 60-talister vi frågat gör. Aktiviteter som utförs utanför 
arbetsplatsen kan bidra till en bättre gemenskap och trivsel på arbetsplatsen. Vidare 
så är begreppet om flexibilitet viktigt för en 90-talist. Hur man ser på, och vilken 
betydelse flexibilitet har varierar mellan respondenterna, men om ett mönster ska 
kunna uttydas så är det viktigt för de yngre att ha en större öppenhet, variation och 
frihet på sin arbetsplats än vad en 60-talist vill ha.  
 
Samarbete är även det en viktig faktor, här finns en vilja av att lära av varandra och 
att det ska finnas en öppenhet i att det finns möjlighet att kunna fråga och ta hjälp av 
varandra på arbetsplatsen. Vi tror det kan ha att göra med som även Parment (2016, s. 
85ff) benämner, 90-talister är mycket mer öppna med känslor, problem och annat. De 
gillar att prata av sig och diskutera kring saker och ting. Det skulle kunna vara en 
förklaring till varför 90-talister verkar uppskatta samarbete i betydligt högre 
utsträckning än bland annat 60-talister. De förklaras inte i teorin som självständiga, 
vilket är precis det som 60-talisterna är igenkända för (Jonkman, 2011, s. 92). 
 
Utöver de tre faktorer som skiljer sig mellan de två generationerna har det 
möjliggjorts att få fram tre faktorer som 90-talister och 60-talister har gemensamt 
gällande vad de uppskattar för att de ska anse sig ha en bra organisationskultur.  
 
Gemensamma nämnare för båda generationerna: 

• Trevlig stämning 
• Frihet under ansvar 
• Se representerbar ut 

 
Den första som går att konstatera är att trevlig stämning är värdefullt för båda parter. 
Även om de har olika åsikter på vad de anser vara gemenskap och hur mycket tid 
man vill spendera med sina kollegor så är det viktigt att det hålls en bra och trevlig 
ton på arbetsplatsen. Båda generationerna motiveras av att få ett “hej” när man 
kommer och ett “hejdå” i slutet av dagen. Samt att kunna luncha eller småprata med 
sina kollegor. Att det generellt råder en god stämning och ett gott bemötande är något 
som vi upptäckt att båda generationerna uppskattar och värderar högt på sin 
arbetsplats.  
 
En av intervjufrågorna vi ställde var om personen i fråga föredrar frihet under ansvar 
eller direktiv uppifrån. Samtliga svar pekade i samma riktning från alla tillfrågade 
respondenter. Alla tio föredrar frihet under ansvar, snarare än en strikt styrning. 
Enligt dem utgör det mer tillit och förtroende på arbetsplatsen, som de alla motiveras 
av.  
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Det vi kunnat läsa ut från transkriberingarna är att individerna önskar att få klä sig 
som de vill samt att strikta klädkoder är ett fenomen som inte är så vanligt 
förekommande. Däremot har samtliga respondenter haft åsikter gällande att de på 
arbetet ska se “hel och ren” ut i förhållande till klädsel. Man ska utföra ett 
professionellt bemötande i de delar där arbetstagare möter kunder eller ska 
representera sin arbetsplats på något sätt. Respondenterna anser alla att de på något 
sätt måste finnas en “minimistandard” för hur de anställda ska få gå klädda.  
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5. Sammanfattande diskussion 
 

I följande kapitel kommer ett förtydligande om vad vi kommit fram till i 
förhållande till det syfte och frågeställningar vi satt upp samt en 
diskussion om styrkor och svagheter med studiens resultat. 

 
 
5.1 Slutsatser  
Syftet med den här studien har varit att undersöka om det finns några likheter och 
eller skiljaktigheter i hur en 60- och en 90-talist värderar och beskriver begreppet 
organisationskultur. Samt att få en ökad förståelse från ett arbetstagarperspektiv hur 
man upplever de olika delarna som finns inom en organisationskultur, och vad som är 
viktigt och mindre viktigt. Syftet med studien har uppnåtts då vi fått våra 
frågeställningar besvarade och en jämförande studie har varit genomförbar. De har 
möjliggjorts att upptäcka både likheter och skillnader mellan de båda generationerna. 
Främst inom underrubrikerna som handlar om synbara beteendemönster, själva 
arbetsplatsen, sociala principer och oskrivna regler. Inom samtliga delar  har det gått 
att besvara de forskningsfrågor vi valt att studera genom att grundligt analysera 
intervjuerna som gjorts och koppla det till teorin kring generationer och 
organisationskultur.  
 
De grundläggande antagandena är avvikande i förhållande till studiens resultat och 
insamlad empiri. Dock så kan en förklaring till detta vara att vi aldrig hade som 
avsikt att studera essensen i en organisationskultur. Utan snarare att få en mer 
generell uppfattning om vilka värderingar respondenterna haft om de olika delarna 
inom en organisationskultur. 
 
Vid en närmare djupdykning inom begreppets olika delar, från Scheins kulturlager så 
kan vi dra en slutsats i att ha en bra och stark organisationskultur har stor betydelse 
för hur alla våra respondenter mår, presterar, trivs och motiveras på sina respektive 
arbetsplatser. Där finns det alltså en tydlig likhet mellan generationerna. 
Organisationskulturen är något som konstrueras mycket utifrån vilka stämningar och 
sociala beteenden som finns på arbetsplatserna, vilket vi också kunnat konstaterat 
speglar respondenternas svar. Något vi inte kunnat konstatera utifrån studiens resultat 
är om och hur organisationskulturen förändras över tid. Nedan presenterar vi ett 
resultat i form av en “sex-fältare”. Där vi sammanställt de mest tydliga och vanligaste 
skillnader generationerna emellan utifrån respondenternas svar. 
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Tabell	   2	   Slutsatser	   om	   vad	   60-‐	   och	   90-‐talister	   värderar	   som	   högst	   inom	   de	   olika	   kulturlagren,	   utifrån	  
frågeställningarna.	  

 

Det finns vissa delar inom organisationskulturen där båda generationerna resonerar 
likvärdigt såsom i “grundläggande antaganden”. Alla parter ansåg det fenomenet vara 
väldigt svårt att tillämpa i praktiken och därför har ingen direkt slutsats kunnat dras. 
Det finns även delar där det skiljer sig åt mellan de båda generationerna. En tydlig 
slutsats som kunnat dras utifrån denna studie är att 90-talister värderar och är i större 
behov av att ha en mer öppen och rörlig organisationskultur där många aktiviteter och 
andra gemensamma tillställningar anordnas. Som Nicklas poängterar: 

 60-talister 90-talister 

Artefakter • Värderar sin egen 
kontorsstol högt 

• Stabil och trygg 
miljö 

• Värderar rutiner 
högt 

• Värderar ett öppet 
kontorslandskap högt 

• Värderar att inte vara 
platsberoende högt 

• Uppskattar ombytlighet 
 

Normer och 
värderingar 

• Värderar högt att 
man utför sitt 
arbete och vill sen 
gå hem 

• Värderar 
gemenskap på 
arbetsplatsen men 
inte utanför 

• Värderar gemenskap i 
form av aktiviteter 
utanför arbetsplatsen högt 

• Positiva till AWs och 
fester ofta 

Grundläggande 
antaganden 

Finns främst likheter. 
Såsom likabehandling, 
förutsättningar kring 
kollegor 

Finns främst likheter. Såsom 
likabehandling, förutsättningar 
kring kollegor 

Generationsutpekande  
• Självständiga 
• Effektivt arbete 
• Plikttrogna 
• Ifrågasätter ogärna 

saker på 
arbetsplatsen 

 
• Ställer högre krav på 

arbetsgivare 
• Värderar en levande 

arbetsplats 
• Söker tillfredställelse 
• Ifrågasättande  
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Jag tror att 60-talister ser på organisationskultur som en kan vara en jobbig grej och 
behöva tänka på liksom. De kanske bara vill att jobbet ska vara ett jobb. Man ska gå dit 
klockan åtta och hem klockan fem och tjäna sina stålar och leva livet efter det. Men 90-
talister tror jag snarare vill se det som ”fan varför ska vi bara leva livet mellan 17-08 på 
morgonen” istället för att leva livet hela tiden. Så man vill ju liksom inkludera timmarna 
man är på jobbet som en del av sitt liv. Och ha kul och trivas på jobbet. 

         (Nicklas, 90-talist) 
 
Detta är något som 60-talister inte alls uppskattar i lika stor utsträckning. Det går 
även att konstatera att 60-talister inte behöver underhållas lika mycket på sin 
arbetsplats som 90-talister. De nöjer sig generellt mycket med vad som ges till dem, 
att de utför sitt arbete rutinmässigt och lämnar arbetet på arbetsplatsen. 60-talisterna 
har inte alls de krav som 90-talister ställer på ombytlighet och flexibilitet i sitt arbete.  
 
5.2 Diskussion 
Om vi reflekterar tillbaka till skrivandeprocessen i denna studie så finns det styrkor 
men också svagheter att diskutera. Vi har genomgående i studien aktivt valt att ha en 
vinkling utifrån ett arbetstagarperspektiv snarare än från ett arbetsgivarperspektiv. Vi 
är medvetna om att organisationskulturer i många fall skapas på en högre nivå ofta av 
personer i ledande ställning, som sedan speglar sig nedåt till medarbetarna inom 
organisationen. Detta argument, samt att vi inte stött på så många studier inom ämnet 
organisationskultur som studerar det utifrån ett arbetstagarperspektiv med jämförande 
ger vår studie styrka. Vi är nöjda med valet av att involvera flera olika sektorer och 
branscher då vi anser det gett en större variation och bredd till studiens resultat. 
 
En svaghet med studiens resultat är att en del inom den centrala teoretiska 
utgångspunkt vi haft, Scheins (2010) kulturlager som handlar om grundläggande 
antaganden, varit svåra att kunna dra några direkta slutsatser ifrån. När vi förklarat 
alla tre kulturlager vid intervjutillfällena har två av lagren artefakter samt normer och 
värderingar varit enkla för respondenterna att översätta till verkligheten. Samt varit 
de lagren som respondenterna direkt kopplat till sin uppfattning av organisations-
kultur. Ett konstaterande är att det är dessa två kulturlager som respondenterna sett 
som essensen i en organisationskultur. Vilket också speglat resultaten. De 
grundläggande antagandena har inte setts som en central del för respondenterna inom 
hur de värderar organisationskultur och de har även ansett grundläggande antaganden 
vara omedvetna ting som de inte riktigt kopplar till organisationskultur. För att 
underlätta analysarbetet och kunna dra en slutsats från individernas svar gällande 
grundläggande antaganden hade det möjligtvis varit enklare om samtliga 
respondenter arbetade på samma arbetsplats och där svaren enbart skulle kopplas till 
“en” organisationskultur. Alternativt att använda sig av ytterligare en metodform, 
exempelvis observationer för att kunna undersöka de grundläggande antagandena 
mer inom en organisationskultur.  
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En annan diskussion som uppstått utifrån studiens resultat är om de likheter och 
skillnader vi kunnat hitta bland respondenterna delvis beror på åldern individerna haft 
eller om det är en tydlig generationsfråga. Däremot så anser vi att de generations-
teorier vi har haft med i studien kombinerat med resultatet, styrker att det är en 
generationsfråga. För att se hur mycket ålder spelar in krävs ytterligare forskning 
under en längre tid. Där man också måste ta i beaktning att samhället ständigt 
förändras. Alltså är det problematiskt att förutspå om och hur ålder och 
generationsfaktorn kommer ha en inverkan i hur människor ser på och värderar en 
organisationskultur i framtiden.  
 
Om man ser till vad som hade kunnat gjorts annorlunda och bättre så hade definitivt 
mer tid varit önskvärt för att kunna utföra en än mer detaljerad och fokuserad studie 
som kunnat ge andra resultat. Om vi utfört fler intervjuer än de tio som gjorts i 
studien, hade det möjligtvis gett oss mer nyckfull empiri. Dock så har inte tiden för 
att utföra fler intervjuer funnits. Vi kunde också ha som nämnt tidigare utfört studien 
på enbart en arbetsplats, för att få ett mer djupgående resultat om en specifik 
organisationskultur. Om detta hade gjort studiens resultat bättre eller sämre är dock 
svårt för oss att avgöra. 
 
Att ha med en variabel om kön var något vi till en början diskuterade. Dock kom vi 
fram till att utesluta den och istället använda oss av variabeln om åldersgrupper 
(generationer). Att ha med två olika variabler (kön och generationer) ansåg vi se som 
problematiskt och vi är av den uppfattningen att resultatet inte hade sett så 
annorlunda ut. Vi hade intrycket att generationer skulle medföra större skillnader, och 
därmed ett mer intressant resultat än om vi skulle ha jämfört om det finns några 
likheter och eller olikheter mellan de olika könen i hur de värderar och ser på 
organisationskultur. Vi tror att resultaten som studien visar kan vara användbara inom 
organisationer där det finns en spridning i åldrar, och där både 90-talister och 60-
talister finns representerade. Studiens resultat kan ge en djupare förståelse till vad 
som är viktiga fokuspunkter inom organisationskultur för att båda generationerna ska 
trivas på samma arbetsplats. Det är användbart för framförallt chefer som vill skapa 
en så bra, trivsam och effektiv arbetsplats som möjligt. Vi tror en god 
organisationskultur som alla anställda uppskattar genererar bättre resultat på arbetet.  
 
Studien visar även vilka delar inom organisationskulturen som generationerna inte 
tycker är viktiga. Detta är användbart för att kunna minimera kostnader och energi på 
tillställningar som inte uppskattas. Kunskapen man får genom att ta del av studien är 
vad vi anser bred och tillämpningsbar till flera olika organisationskulturer och 
därmed arbetsplatser. Just eftersom att vi haft en bra spridning i våra deltagares 
yrkesroller, sektorer och kön.  
 
5.3 Förslag till framtida forskning 
Organisationskultur är ett omtalat fenomen i dagens arbetsmarknads-samhälle, 
samtidigt som vi tror det är något som blir allt viktigare på arbetsmarknaden. Idag är 
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även konkurrensen mellan arbetsgivare hög och det måste därför läggas stort fokus på 
vad arbetstagare vill ha och uppskattar på sina arbetsplatser. Därför ser vi många skäl 
till fortsatt forskning inom ämnet. Den studie vi har utfört speglar enbart en liten 
population och är gjord utifrån ett arbetstagarperspektiv. Vad som dock kunnat 
konstateras är att det faktiskt finns tydliga skillnader mellan två generationer i hur de 
värderar en organisationskultur. Vår studie är begränsad till två generationer och kan 
utvidgas till många fler generationer för att få en djupare inblick i likheter och 
olikheter. Den är även begränsad på så sätt att respondenterna utgör människor med 
svensk bakgrund. Därför ser vi ett behov i att för framtiden forska kring mångfald 
och etnicitet. Vi tänker det eftersom att de då redan har med sig olika kulturer in i 
organisationskulturen. Alltså att se om det finns några olikheter och eller likheter 
mellan olika etniciteter i hur man värderar organisationskulturer. Vikten att anställa 
människor från olika bakgrund är stor. Att skapa heterogena grupper inom yrkena. 
Vad har andra etniska bakgrunder för behov när det kommer till organisationskultur? 
Vad värderar de som viktigast? 
 
Vidare förslag till framtida forskning är att man i tillägg till intervjuer som metod 
form även utför observationer under en längre tidsperiod, för att kunna upptäcka och 
studera skiljaktigheter och likheter mellan olika åldersgrupper. Ytterligare en variabel 
som skulle kunna inkluderas inför framtida forskning är den om kön. Om hur de olika 
delarna inom organisationskulturen värderas och skiljer sig om man är man eller 
kvinna hade varit intressant att studera vidare.  
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7. Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Informera om:  

• Respondents anonymitet 
• Hur vi kommer att sammanställa materialet 
• Be om acceptans till inspelning av intervjun 
• Bakgrund till ämnet, teori och viktiga begrepp (för att utesluta bias) 

 
Vad vi inte anser vara företagskultur: 
Lön, Förmåner, Kompetensutveckling/utbildning. 
 
Förklaringar Scheins teori: 
Artefakter: Det man kan se, höra och känna. Ex: Fysisk miljö, klädkoder.  
Normer & värderingar: Här ingår mål, strategier, beteenden mot varandra. 
Grundläggande antaganden: Det omedvetna. Det man tar för givet. Det som bör 
finnas eller göras. 
 
Bakgrundsfrågor 

• Ålder och kön? 
• Vad arbetar du med? 
• Hur länge har du arbetat där? 
• Vilken titel har du?  
• Vad innebär din yrkesroll? 
• Är du född på 90 eller 60-talet? 

 
Organisationskultur 

• Har du någonsin reflekterat över organisationskulturer på din nuvarande 
arbetsplats? 

• Har du någonsin reflekterat över organisationskulturer på tidigare 
arbetsplatser? 

• Hur stor betydelse har det för dig, om du får värdera från 1-10? 
• Har du någon gång valt eller valt bort en arbetsplats på grund av dess 

organisationskultur? 
 
Generationer 

• Hur skulle du beskriva/uppfattar du 90-talister? 
• Hur skulle du beskriva/uppfattar du 60-talister?  
• Tror du ni har olika syn på organisationskultur?  
• Det sägs att 90-talister har högre krav på flexibilitet på arbetsplatsen 

(Parment, 2016). Hur ser du på begreppet flexibilitet? Anser du att det ingår i 
begreppet ”organisationskultur”?  
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Grundläggande antaganden 
Omedvetna och svåra att definiera, Antaganden man tar “för givet” 

• Har du någon gång reflekterat över att din arbetsgivare följer exempelvis 
lagar och föreskrifter? Eller är det något du tar för givet? 

• Vad anser du vara självklart i en organisation? (Ex: ingen diskriminering) 
• Vilka grundläggande antaganden är mest tydliga på din arbetsplats? (Ex: 

mångfald), Påverkar detta hur du beter dig?  
 
Värderingar och normer 
Sociala principer: 

• Är det viktigt för dig med gemenskap på arbetsplatsen?  
• Vad är gemenskap för dig?  
• Är gemenskap viktigt för dig? 
• Är det viktigt för dig att göra saker med dina kollegor på fritiden?  
• Att chefen arrangerar fika/AWs/fester etc?  

 
Mål, strategier 

• Vad föredrar du: Frihet under ansvar? Eller direktiv uppifrån?  
• Grunden till vad som är rätt eller fel 

 
Oskrivna regler till hur man beter sig och vad som förväntas 

• Är det viktigt för dig att man hälsar på varandra?  
• Är det viktigt för dig att det är lika fördelat mellan kollegor bland uppgifter 

som inte har med arbetet att göra? Som tex plocka ur diskmaskin  
 
Artefakter  
En artefakt speglar en persons uppfattning, känslor och reaktioner inför något. 
Artefakter kan man ofta se, höra och känna.  
 
Klädkoder 

• Är det viktigt med klädkoder?  
• Har ni några klädkoder på din arbetsplats? 
• Skulle du uppskatta att alla klär sig likadant? (Ex. Uniform) 
• Ska det vara upp till var och en hur man vill klä sig?  
• Vad för olika typer av klädkoder finns det? 

 
Synbara beteendemönster 

• Hur upplever du att man generellt beter man sig mot varandra på 
arbetsplatsen? 

• Hur ser det ofta ut i lunch/fikarum? 
• Finns det olika grupperingar? Hur ser man den uppdelningen? 
• Hur tilltalar man med varandra på arbetsplatsen? (Jargoner, tonläge) 
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Själva arbetsplatsen 
• Hur är lokalerna ni sitter i? (Bra, Dåliga, Stora, Små, Luftiga, Instängda) 
• Hur är kontorslandskapet uppbyggt? Öppet? Egna rum? 
• Trivs du med nuvarande kontorslandskap, hade du velat ha det på något annat 

sätt?  
• Är det något annat du vill tillägga angående artefakterna? Är det något du 

tänkt på som är extra viktigt/ mindre viktigt? 
 
Avslutande frågor 

• Av nivåerna grundläggande antaganden, normer & värderingar samt 
artefakter. Vad anser du vara viktigast? Vad motiverar dig mest?  

• Om artefakter är viktigast för dig, Vilket av undergrupperna är viktigast 
(klädkoder, synbara beteendemönster eller själva arbetsplatsen)?  

• Om normer & värderingar är viktigast, vad inom detta? 
• Om grundläggande antaganden, vilka?  
• Är det något av det vi pratat om som du inte tycker är viktigt överhuvudtaget? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Hej, vad roligt att du vill ställa upp på en intervju för att hjälpa oss i vår C-uppsats! 

Syftet med vår uppsats är att få en förståelse för vilken syn och hur man värderar 
organisationskultur på sin arbetsplats. Vi ska också göra en jämförande studie mellan 
60-talister och 90-talister, för att se eventuella likheter och olikheter bland 
åldersgrupperna.  
 
Frågeställningarna som vi önskar att besvara är:  

• Finns det några skillnader och eller likheter i hur 60-talister och 90-talister 
värderar artefakter? 

 
• Finns det några skillnader och eller likheter i hur 60-talister och 90-talister 

värderar normer och värderingar? 
 

• Finns det några skillnader och eller likheter i hur 60-talister och 90-talister 
värderar grundläggande antaganden? 

 
• Är generationsteorierna tillämpningsbara för respondenterna i denna studie? 

 
Vi kommer att ställa frågor som är kopplade till organisationskultur (på nuvarande 
arbetsplats i första hand). Frågor som berör ämnen om normer och värderingar, 
vilken betydande del klädkoder och den fysiska arbetsplatsen har haft för dig samt 
lite andra frågor kopplade till beteendemönster och generationsfrågor. Du har full rätt 
att välja att inte besvara någon av de frågor som ställs. 
 
Följande är några krav som vi kommer att tillämpa: 
- Informationskravet - vår studies syfte - som vi även kommer presentera 
vid intervjutillfället. 
- Samtyckeskravet - Vi vill informera om att du kommer att ditt deltagande är helt 
frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att det medför 
negativa följder för dig.  
- Konfidentialitetskravet - Vi ska ge dig största möjliga konfidentialitet och 
dina personuppgifter kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Du kommer även vara anonym, och vi kommer att använda fiktiva namn. 
- Nyttjandekravet - alla de uppgifter vi samlar in, får endast användas för 
forskningsändamål till vår studie. Du har också möjlighet att i efterhand få ta del av 
resultaten och vår C-uppsats i sin helhet, om så önskas. 
 
Har du några frågor är det bara att kontakta oss 
Linda Ledin: linda__ledin@hotmail.com 
Sofia Haraldson: Sofia.haraldson@hotmail.com 
 
Vi ser fram emot den kommande intervjun. Med vänlig hälsning, Linda och Sofia. 


