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Sammanfattning 

 

Författare: Ida Persson och Elin Sjögren, studerande vid Karlstads Business 

School. 

 

Problemformulering: Vid ett generationsskifte ökar betydelsen av att kunna 

förstå skillnaderna mellan generationer, detta för att organisationens 

produktivitet inte ska bli allt för påverkad.  

Märker bankerna av ett generationsskifte? Hur upplevs åttiotalisten- och 

fyrtiotalisten som arbetstagare? 

 

Syfte: Att se om ett generationsskifte är märkbart för bankerna och i så fall 

hur de påverkas av det. Syftet är även att undersöka och beskriva vad bankerna 

har för uppfattning om åttiotalisten- och fyrtiotalisten som arbetstagare. 

 

Metod: Undersökningen har baserats på en kvalitativ ansats i form av 

telefonintervjuer. Artiklar och litteratur ligger till grund för vår teori.  

 

Teori: Efterfrågan på banktjänstemän genomgår en långsiktig förändring, på 

grund av ändrade kompetenskrav samt effektivisering av yrket. De kommande 

tio åren kommer efterfrågan på banktjänstemän att öka på grund av mycket 

stora pensionsavgångar av fyrtiotalister (Arbetsförmedlingen 2011).  

Aryafar & Ezzedeen (2011) hävdar att ett av tidernas största och mest 

betydelsefulla generationsskifte nu pågår. Åttiotalisterna är de som främst 

kommer att inta arbetsplatserna.  

Att kombinera de befintliga erfarenheterna som finns på arbetsplatsen med 

den nya generationens nyfikenhet och ifrågasättande kan vara svårt, men leda 

till framgång för företaget om det lyckas bra (Löfgren 2011).  
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Empiri: Empirin består av en sammanställning av de telefonintervjuer vi 

genomfört med anställda på bankkontor på olika orter i Värmland. 

 

Analys: I detta avsnitt jämför vi och analyserar det material som har 

framkommit i det empiriska avsnittet med utgångspunkt i teoriavsnittet.  

  

Slutsats: Ett generationsskifte är märkbart i alla de banker vi undersökt. 

Bankerna märker av generationsskiftet genom att flera nya medarbetare 

kommer in i organisationen, många födda under åttiotalet. Åttiotalisten som 

arbetstagare upplevs bland annat driven, villig att lära sig, karriärinriktad, vilja 

ta genvägar och vara ifrågasättande. Åttiotalisten upplevs ha brist på tålamod, 

vilket också är den största skillnaden jämfört med fyrtiotalisten som 

arbetstagare. Fyrtiotalisten upplevs lojal, noggrann, ha djup kunskap och inte 

alltid se positivt på förändringar.  
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1. Inledning 

I följande avsnitt ges läsaren en inblick i vårt ämne samt syftet med vår uppsats.  

1.1. Bakgrund 

Dagens organisationer står inför stora utmaningar när samhället förändras i allt 

snabbare takt (Jacobsen & Thorsvik 2008). Inom arbetsmarknaden är stora 

förändringar att vänta eftersom varannan arbetstagare född under 40-talet 

lämnar sin arbetsplats och in kommer den nya generationen bestående av 

främst åttiotalister. Inom en fyraårsperiod väntas åttiotalisterna utgöra 50 % av 

världens arbetskraft (Meister & Willyerd 2010).  

Även i Sverige pågår stora förändringar i organisationer då fyrtiotalisterna går i 

pension och in kommer åttiotalisterna, ibland kallade för generation Y. Detta 

är en generation som sägs ha vuxit upp med många möjligheter och val, lärt sig 

kommunicera väl och använda stora sociala nätverk. Många organisationer kan 

uppleva åttiotalisterna som besvärliga och uppkäftiga, medan de egentligen är 

världsvana, kompetenta och bildade enligt Parment (2008).  

På dagens arbetsmarknad infinner sig nu fyra olika generationer. Det ses som 

en utmaning för en organisation när varje generation har sina erfarenheter, 

perspektiv, förväntningar och sätt att jobba på. (HRMagazine 2009).  

De senaste åren har det debatterats i media om det pågående 

generationsskiftet på arbetsmarknaden, främst på grund av att åttiotalisterna 

anses bete sig annorlunda än tidigare generationer (Lindgren et al. 2005). 

Nedan presenteras exempel på hur en åttiotalist framställs i svensk media.  

I artikeln ”80-talisten – en Pain in the ass” publicerad i Jusektidningen 8 april 

2011 går att läsa: 

En typisk 80-talist stormar in på arbetsmarkanden. Från dag ett 
väntar hon sig största möjliga utlopp för sina talanger och 

applåder för sina resultat. Hon undrar varför mjölken i kylskåpet 

inte är ekologisk, påpekar gärna vad chefen gör fel och funderar 
konstant på om en mer utmanande arbetsplats väntar runt hörnet. 

Jobbet är inte allt, det är bara en del i hennes självförverkligande 

(Lind 2011, s. 14) 

I en annan artikel ”Meningsfullhet lockar generation Y” publicerad i tidningen 

Personal & Ledarskap 24 mars 2011 kan man läsa om åttiotalisten: 
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De vill att saker ska gå snabbt, de vill vara i centrum, de vill ta 
ansvar tidigt och de vill se alternativa karriärmöjligheter. 

Rastlösheten är kanske det mest utmärkande draget för 

generationen och den största utmaningen för arbetsgivarna 

Tidigare har anställda sett ett fast jobb som en viktig trygghet i 
livet och varit rätt nöjda när de väl uppnått det. Men generation Y 

kräver mer (Dahllöv 2011, s. 17) 

1.2. Problemformulering 

Fler och fler företag sägs märka av ett generationsskifte på arbetsmarknaden 

och inser att fyrtiotalisterna ofta är organisationens kärna enligt Dychwald et al. 

(2004) refererad i Dwyer (2008).   

Organisationer förändras hela tiden då äldre medarbetare går i pension och 

nya medarbetare gör intåg. En av de vanligaste branscherna för ekonomer att 

arbeta inom är bank- och finans där det nu pågår stora pensionsavgångar av 

fyrtiotalister (Arbetsförmedlingen 2011).  

Vid ett generationsskifte ökar betydelsen att kunna förstå skillnaderna mellan 

generationerna. Detta för att organisationens produktivitet inte ska bli allt för 

påverkad. Att känna till skillnaderna kan även leda till stärkt konkurrenskraft 

på marknaden (Glass 2007). 

De som främst kommer att ersätta fyrtiotalisterna är åttiotalisterna. En 

stereotyp av åttiotalisterna är att de är självcentrerade, omotiverade, inte har 

respekt, är illojala och rastlösa. Detta har lett till oro i organisationer för hur 

åttiotalisten ska kunna utveckla relationer med andra medarbetare. En 

utmaning sägs vara att få dem att stanna kvar och utvecklas i organisationen 

(Myers & Sadaghiani 2010).  

1.2.1. Frågeställning 

• Märker bankerna av ett generationsskifte? Och i så fall hur?  

• Hur uppfattar arbetsgivare inom bank- och finansbranschen 

åttiotalisten som arbetstagare? 

• Upplever arbetsgivare inom bank- och finansbranschen någon skillnad 

mellan fyrtiotalisten- och åttiotalisten som arbetstagare? 
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1.2.2. Syfte 

Syftet är att se om generationsskiftet är märkbart för bankerna och i så fall hur 

de påverkas av det. Syftet är också att undersöka och beskriva vad bankerna 

har för uppfattning om åttiotalisten- och fyrtiotalisten som arbetstagare. 

1.3. Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till fyra banker med bankkontor i Värmland.  

Som ekonomstudenter vid Karlstads Business School är vi själva intresserade 

av att jobba inom bank- och finansbranschen. Därför valde vi att avgränsa oss 

till banker och till Värmland för att vi bor och studerar här. Bankerna vi valde 

är SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Vi avgränsade vår 

undersökning till att intervjua främst de som jobbar som kontorschefer, men 

accepterade även de som hade någon form av personalansvar i organisationen. 

Detta för att vi tror att de har en uppfattning om sina medarbetare i 

organisationen. Då vi själva är åttiotalister och på väg ut på arbetsmarkanden 

finner vi det intressant att studera om det pågår stora pensionsavgångar av 

fyrtiotalister i bankerna i Värmland.  

1.4. Disposition 

Vi har valt att dela upp vår uppsats i rubriker som är likadana i teori-, empiri- 

och analysavsnittet för att läsaren enkelt ska få en överblick.  
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2. Metod 

I följande avsnitt presenterar vi hur vi gått tillväga för att samla in och bearbeta information. 

Vi ifrågasätter även trovärdigheten i det insamlade materialet.  

2.1. Kvalitativ metod 

Vi anser att den kvalitativa ansatsen är att föredra eftersom vår avsikt var att 

studera pågående generationsskifte i bank- och finansbranschen, samt att 

studera hur fyrtio- och åttiotalisterna upplevs som arbetstagare. I kvalitativ 

forskning är datainsamlandet inriktat på ”mjuka” data, till exempel intervjuer 

där man vill tolka och förstå (Patel & Davidsson 2003). Den kvalitativa 

ansatsen är lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne och få fram en 

nyanserad beskrivning av det. Målet när man väljer kvalitativ metod är att inte 

sätta begränsningar på de svar som uppgiftslämnaren kan ge. Kvalitativ metod 

lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje respondent. Metoden 

ger ofta hög förståelse för ett fenomen eller en situation (Jacobsen 2002).  

2.2.  Urval 

Till vår undersökning valde vi ut fyra banker med bankkontor i Värmland. Vi 

valde ut SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken. Urvalet grundar sig på 

syftet med vår uppsats som var att studera hur åttio- och fyrtiotalisterna 

upplevs som arbetstagare samt om ett generationsskifte är märkbart för 

bankerna. Vår utgångspunkt var att tillfråga tre personer på respektive bank, 

samt att i första hand välja de personer som har någon form av personalansvar 

i organisationen. Denna grupp av individer ansåg vi borde ha en uppfattning 

om det vi ville undersöka.  

2.2.1.  Öppna intervjuer 

Öppna intervjuer är bland de vanligaste metoderna för datainsamling och kan 

göras ansikte mot ansikte eller via telefon. Här samtalar de olika parterna via 

direkt kontakt. Den som intervjuar noterar ofta det som uppgiftslämnaren 

säger skriftligen eller via band för att senare kunna analysera materialet. När 

flera personer intervjuas var för sig får man en samling av de olika individernas 

inställningar och uppfattningar. Vid båda valen finns inga begränsningar på 

vad uppgiftslämnaren kan säga (Jacobsen 2002). 

Telefonintervjuer är ett bra sätt att föra en dialog med uppgiftslämnaren, då en 

diskussion förs kring ämnet och det ges möjlighet att ställa följdfrågor 
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eftersom man har en direkt kontakt. Samtalet kan med fördel spelas in och 

analyseras i efterhand för att kunna plocka ut och belysa citat. Med 

telefonintervju dras kostnaderna för datainsamling ner eftersom man inte 

behöver förflytta sig fysiskt till den plats där intervjun sker. Vid 

besöksintervjuer kan intervjuarens sätt att framträda och sätt att ställa frågor 

påverka intervjuobjektets svar, då är den så kallade intervjueffekten som störst 

när man har kontakt både via syn- och hörsel. Intervjueffekten innebär att 

uppgiftslämnaren kan bete sig annorlunda. Vid telefonintervjuer minskas 

denna effekt något på grund av att uppgiftslämnaren endast påverkas av 

intervjuarens sätt att ställa frågan, exempelvis tonläge på rösten. Känslan av 

högre anonymitet vid en telefonintervju, jämfört med en besöksintervju, kan 

leda till att fler ställer upp på intervju och att de ger sannare svar. Vid intervju 

kring ett känsligt ämne uppges uppgiftslämnaren ha lättare att svara ansikte 

mot ansikte. Vi ansåg inte att vårt ämne var av känslig natur därför valde vi 

intervju via telefon. Nackdelen med telefonintervjuer, jämfört med 

besöksintervjuer, är att det upplevs svårare att skapa ett förtroende mellan 

intervjuaren och intervjuobjektet. Möjligheten att se hur intervjupersonen 

uppträder uteblir vid telefonintervjuer, det blir då svårt att avgöra om 

respondenten känner sig besvärad och inte vill prata mer om en fråga. Om 

intervjuaren går över gränsen finns risken att intervjuobjektet sluter sig, vilket 

kan leda till att han eller hon blir en sämre intervjukälla (Jacobsen 2002).  

2.3.  Genomförda telefonintervjuer 

Alla våra intervjuer genomfördes via telefon och spelades in. Kontakten med 

respondenterna skedde i olika steg. Först skickade vi ut ett brev där vi beskrev 

vilka vi är, varför vi kontaktat dem och syftet med vår C-uppsats. Eftersom vi 

inte ansåg att vårt ämne var av känslig natur valde vi att dela med oss av 

avsikten med vår intervju och vi bifogade de 16 frågor som vi ville diskutera 

kring. Vi ville att våra respondenter skulle få veta vad den information de 

lämnade skulle användas till, samt vad intervjun skulle handla om. Efter det 

fick våra intervjuobjekt ta ställning till om de ville delta eller inte, därefter 

gjordes en tid upp för när själva telefonintervjun skulle ske.  

Vid själva intervjutillfället presenterade vi oss själva igen och berättade än en 

gång syftet med vår uppsats och att deras svar kommer bidra till vår C-

uppsats. Vi frågade om det gick bra att intervjun spelades in, samt meddelade 

att de var anonyma. Detta för att stärka tilliten hos vår respondent och få dem 

att inte hålla inne information enligt Jacobsen (2002). Vi började sedan 
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intervjun med att låta respondenten presentera sig, berätta vilken position han 

eller hon hade i företaget, hur länge han eller hon jobbat i branschen samt 

under vilket årtionde respondenten var född. Allmänna frågor i början av en 

intervju gör att den inleds på ett mer bekvämt sätt och detta kan enligt 

Jacobsen (2002) göra att intervjun sedan lättare kan ledas in på mer 

komplicerade frågor. Till hjälp under intervjun hade vi de 16 frågorna vi ville 

diskutera kring och få besvarade, se bilaga 1. Vi började intervjun med att 

prata om respondenten upplever ett pågående generationsskifte och några 

förändringar i organisationen. Därefter riktades intervjun mer in mot hur 

fyrtio- och åttiotalisten upplevs som arbetstagare. Varje intervju avslutades 

med att fråga om det fanns något mer som intervjuobjektet ville tillägga som vi 

inte diskuterat tidigare och slutligen tackade vi för samtalet. Vi upplever att 

intervjuerna gick olika bra men att det överlag kändes som ett intressant 

ämnesval då samtalen flöt på bra. 

2.4.  Bearbetning av empiri 

Våra intervjuer spelades in för att vi i efterhand skulle ha möjlighet att i lugn 

och ro analysera dem och skapa oss en bild och förståelse för vad som 

diskuterats. Direkt efter varje intervju diskuterade vi igenom intervjun med 

varandra för att se hur vi uppfattat den. Därefter lyssnade vi igenom den 

inspelade intervjun och skrev ner den på papper för att vi skulle kunna 

analysera den mer noggrant senare och markera ut det vi ansåg viktigt för vår 

undersökning och fundera på vad det egentligen var vi funnit. Vi sorterade 

sedan upp informationen för att den skulle matcha vårt syfte för att se vad 

som varit genomgående tankar från våra respondenter, och sållade därmed 

bort en del information. Vi försökte vara öppna för det oväntade och det nya 

som intervjupersonerna kunde ge oss. Empirin delades upp i olika stycken 

som skulle matcha vårt syfte, för att senare kunna redovisa det som var 

relevant för vår undersökning. När vi presenterade resultaten från vår 

kvalitativa undersökning försökte vi visa en överblick av summan av vad vi 

kommit fram till genom intervjuerna med de olika bankerna. Vi försökte 

kombinera det med nyanser och detaljer genom citat som vi plockat ut från 

vår inspelning av intervjuerna.  

I empirin delade vi upp varje bank med namnen ”Bank 1”, ”Bank 2”, Bank 3” 

och ”Bank 4” då vi lovat respondenterna anonymitet. Vi valde att presentera 

vad varje intervjuperson på respektive bank sagt under telefonintervjun, de 
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fick namnen ”Intervjuperson 1”, ”Intervjuperson 2” etc. beroende på hur 

många respondenter vi hade på varje bank.  

2.5. Trovärdighet 

Vi förhåller oss kritiska till de data vi samlat in på grund av att vi inte har 

någon tidigare erfarenhet från telefonintervjuer. Vi är medvetna om att vi har 

intervjuat för få arbetsgivare för att få en klar bild av hur det ser ut i bank- och 

finansbranschen. Svaren vi fått återspeglar de individer som deltagit i 

undersökningen och kan därför inte generaliseras. De intervjuobjekt som 

ingått i undersökningen har alla varit verksamma i branschen olika lång tid, 

samt att det varit varierande ålder på dem vilket kan ha påverkat svaren på våra 

frågor. Att tolka intervjuerna har inte varit en alltför lätt uppgift. 

Vi var i början av vår undersökning medvetna om att alla respondenter kanske 

inte hade upplevt en åttiotalist som arbetstagare då det pågår ett skifte på 

arbetsmarkanden för tillfället. På grund av detta valde vi att ställa frågor både 

om vilka förväntningar de har på en åttiotalist som arbetstagare, samt hur de 

upplevt denne om de haft någon sådan anställd. 

Vi antog att våra intervjuobjekt hade en god uppfattning om den verklighet vi 

ville undersöka, därför är vi nöjda med vårt urval och tror det var det rätta. Vi 

tror även att de har förmedlat en någorlunda sann information, även om 

telefonintervju enligt Frey & Oishi (1995) refererad i Jacobsen (2002) ibland 

kan göra att intervjuobjektet finner det mer enkelt att undanhålla information. 

Då vi meddelat respondenten i förväg om ungefär vad vi ville diskutera kring 

under vår intervju hoppades vi få mer genomtänka synpunkter (Jacobsen 

2002).  

En känsla vi fått är att den debatt om åttiotalisten som pågått i media de 

senaste åren kan ha färgat de svar vi fått från våra respondenter.  

Att vi själva är åttiotalister är vi medvetna om kan påverka vår analys.  
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3. Teori 

I teoriavsnittet kommer vi att presentera teorier som berör vårt ämne. 

3.1. Organisation 

Enligt Robbins (2005) refererad i Forslund (2009) är en organisation teoretiskt: 

”En medveten social koordination social enhet (med minst två personer) med 

syfte att nå ett eller flera mål” (Forslund 2009, s. 21). 

En organisation startas ofta av en huvudman och huvudmannen sägs ha ett 

mål och organisationen blir då verktyget för att nå detta mål (Forslund 2009). 

System är ett annat centralt begrepp om man vill definiera en organisation, 

vilket enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) syftar till att man är beroende av 

resurser från omvärlden för att kunna upprätthålla sin verksamhet. Eftersom 

fler och fler organisationer automatiserar sina produktioner eller flyttar dem till 

länder där medarbetarnas löner är lägre så sysselsätts fler i tjänsteproduktionen 

och de mänskliga resurserna blir allt mer viktiga. Andelen sysselsatta i 

tjänsteproduktion har i alla västländer ökat starkt under de senaste decennierna 

och i och med det blir individen allt mer en organisations viktigaste resurs 

(Jacobsen & Thorsvik 2008).  

Dagens arbetsplatser ses som mer kunskapsintensiva än tidigare. Som en följd 

av den snabba teknologiska utveckling som skett finns ett ökat behov av 

effektiva och flexibla organisationer. En framgångsrik organisation bör se till 

att medarbetarna har tillgång till teknisk utrustning så att de vid alla tidpunkter 

har tillgång till välbehövlig information. Denna utveckling har gjort att företag 

idag är i stort behov av kompetent personal. Utvecklingen har möjliggjort för 

företag att reducera sin personalstyrka samtidigt som produktiviteten ökar. 

Organisationer behöver anpassa sig till den teknologiska utveckling och 

kostnadseffektivisera verksamheten för att överleva i en allt mer 

konkurrenskraftig omgivning (Khanna & New 2008). 

3.1.1. Förändring i organisationen 

Begreppet organisation förknippas ofta med förutsägbarhet och stabilitet. 

Organisationer har dock inte en och samma form under hela sin existens utan 

vissa förändringar sker alltid. Förändringar i en organisations livscykel innebär 

till exempel att de växer och krymper, slås ihop eller delas upp, läggs ner eller 
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öppnar upp på nytt. Dagens organisationer står inför stora utmaningar när 

samhället förändras i allt snabbare takt (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Organisationer sägs vara lika dynamiska som ekonomin och de förändras hela 

tiden i takt med att äldre medarbetare går i pension och nya unga medarbetare 

börjar sina karriärer. Därför menar Reisenwitz & Iyer (2009) att organisationer 

bör ha kunskap om den nya generationens karaktär för att bättre kunna 

förbereda dem för att följa organisationens mål. En väg att analysera de nya 

arbetstagarna kan vara att jämföra dem med tidigare generationer. För tillfället 

är det personer födda under fyrtiotalet som går i pension och lämnar sina 

arbetsplatser, in i organisationerna kommer främst åttiotalister (Reisenwitz & 

Iyer 2009). 

I denna studie refereras åttiotalisterna även som ”generation Y”, ”de yngre” 

eller ”den nya generationen” medan fyrtiotalisterna även benämns ”baby 

boomers”, ”de äldre” eller ”den äldre generationen”. 

Inom arbetsmarknaden pågår stora förändringar då varannan arbetstagare 

född under fyrtiotalet väntas lämna sina arbetsplatser. Åttiotalisterna förväntas 

utgöra 50 % av världens arbetskraft inom en fyraårsperiod (Meister & Willyerd 

2010).  

I Sverige pågår ett stort generationsskifte och efterfrågan på arbetskraft 

kommer att öka enligt Arbetsförmedlingens prognos för år 2011 

(Arbetsförmedlingen 2011).  

I och med åttiotalisternas intåg i organisationerna kommer dess kultur att 

förändras. Enligt Kunreuther (2003) refererad i Dwyer (2008) kan detta leda 

till att spänningar uppstår mellan fyrtio- och åttiotalisterna. Detta på grund av 

att fyrtiotalisterna sägs vara motståndare till förändringar i organisationens 

struktur medan åttiotalisterna sägs värdesätta dem istället (Dwyer 2008).  

När nya medarbetare kommer in i en organisation är det inte en självklarhet att 

de befintliga medarbetarna accepterar dem och låter dem bli en del av 

organisationen enligt (Allen 1995; Van Maanen och Schein 1979) refererad i 

(Myers & Sadaghiani 2010). Enligt Hill (2002) refererad i (Myers & Sadaghiani 

2010) kan detta leda till både konflikter, misstänksamhet och lägre 

produktivitet i organisationen. Skillnaderna i värderingar mellan den yngre och 

den äldre generationen har lett till oro i organisationer för hur nya unga 

medarbetare ska kunna tas emot av den befintliga personalstyrkan. Vissa påstår 

att de äldre medarbetarna aldrig helt kommer att acceptera de nya unga 
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kollegorna då de inte sägs dela samma arbetsmoral. Detta kan göra det svårt 

för de unga att få respekt och trovärdighet på arbetsplatsen (Myers & 

Sadaghiani 2010). 

I och med åttiotalisternas intåg på arbetsmarkanden kan arbetsgivarna välja att 

se dem som en möjlighet till förändring i organisationen, vilket kan leda till 

innovation och ökad produktivitet hävdar Pihl refererad i Löfgren (2011). Att 

kombinera de befintliga erfarenheterna som finns på arbetsplatsen med den 

nya generationen åttiotalisters nyfikenhet och ifrågasättande kan vara svårt 

men leda till framgång för företaget om det lyckas bra. Pihl hävdar att det är 

viktigt att den nya generationen respekterar den tidigare strukturen och 

erfarenheten som redan finns i organisationen (Löfgren 2011). 

3.2.  Generationsskifte i bank- och finansbranschen 

En generation kan definieras enligt följande: ”En grupp av ungefär likåldriga 

individer av samma art” (Nationalencyklopedin 2011). 

Aryafar och Ezzedeen (2011) hävdar att ett av tidernas största och mest 

betydelsefulla generationsskiften nu pågår där åttiotalisterna är de som 

kommer att inta arbetsplatserna. Vikten av att förstå skillnaderna mellan de 

olika generationerna anses vara hög, detta för att dagens organisationer ska 

kunna bemöta generation Y och integrera dem i organisationerna (Aryafar & 

Ezzedeen 2011).  

Efterfrågan på banktjänstemän genomgår en långsiktig förändring, dels på 

grund av ändrade kompetenskrav samt effektivisering av yrket. De kommande 

tio åren kommer efterfrågan på banktjänstemän att öka på grund av mycket 

stora pensionsavgångar. Den stora generationsväxlingen på arbetsmarknaden 

pågår samtidigt som en förstärkt konjunktur gör att efterfrågan på arbetskraft 

ökar (Arbetsförmedlingen 2011).  

Organisationer bör försäkra sig om att kunskapen som de äldre medarbetarna 

har förs över till den nya yngre generationen. Om överföringen sker på ett 

framgångsrikt sätt blir organisationen mindre sårbar när de äldre medarbetarna 

går i pension. Det är därför viktigt att ge de nya yngre medarbetarna en inblick 

i de tekniker och genvägar som gör äldre medarbetare så effektiva och 

produktiva (Burke & Ng 2006). 

De utmaningar som företagen ställs inför i och med åttiotalisternas intåg på 

arbetsmarknaden är bland annat att föra över kompetensen från de äldre 
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medarbetarna då det är svårt att direkt ersätta en äldre medarbetare med en 

yngre utan vidare erfarenhet. En annan stor utmanings sägs vara att få de nya 

medarbetarna att stanna kvar i organisationen. De kan bidra med nya 

infallsvinklar, ny kunskap och tekniska färdigheter som kan vara värdefulla 

(Spanne & Wennebro 2011). 

I och med åttiotalisternas intåg på arbetsmarknaden finns idag flera olika 

generationer samlade på världens arbetsmarknader. De delas ofta upp i fyra 

grupper. Vi har valt att visa denna tabell från Dwyer (2008): 

 
Tabell 1: Generationer i dagens organisationer 

 

Generationsnamn Andra benämningar Födelseår 

Veteraner Traditionalist  1922-1945 

Baby Boomers Boomers 1946-1966 

Generation X Baby Bust generation 1967-1979 

Generation Y Baby Boomers Echo, 

The Nexters, The 

Millennialls  

1980-1995 

(Dwyer 2008, s. 102) 

 

Utmaningen när flera generationer ska samlas på en och samma arbetsplats 

sägs vara att skapa gemensamma värdegrunder. Lyckas det kan både 

organisationen och arbetstagarna gynnas eftersom effektiviteten kan öka. 

Misslyckas man däremot så kan det uppstå missförstånd på grund av 

svårigheter att kommunicera med varandra (Dywer 2008).  

Generation Y och generation X anses vara ungefär likadana varandra i sin syn 

på livet. Däremot anses generation Y vara mer lik baby boomers än vad 

generation X gör. Varje generation ses dock som så unik att risken för att de 

ska råka i konflikt med varandra och att det uppstår svårigheter med att föra 

dem samman i en organisation ses som oundviklig menar Reisenwitz & Iyer 

(2009).  
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I och med att flera generationer idag samlas i organisationerna ökar betydelsen 

att kunna förstå skillnaderna mellan dem och deras sätt att jobba på. Detta kan 

leda till en ökad konkurrenskraft. Risken med att inte förstå skillnaderna 

mellan de olika generationernas egenskaper menar Glass (2007) är att 

organisationens produktivitet kan bli allt för påverkad av ett generationsskifte. 

En organisations ledare sägs ha stor nytta av att känna till skillnaderna i 

generationer för att stärka sin konkurrenskraft på marknaden och bättre kunna 

betjäna sin kundkrets (Glass 2007).  

3.2.1. Fyrtiotalisten som arbetstagare 

Fyrtiotalisterna sägs vara de som ”förde in nya värderingar i samhället, bröt 

med traditioner och konventioner, skaffade sig utbildning och kom att bära 

och bäras av det framväxande välfärdssamhället” (Lindgren et al. 2005, s. 107). 

Deras epok är ännu inte riktigt över och de kommer många år framöver att 

sätta sin prägel på både samhälle och organisationer. Denna generation tros 

efterföljande generationer att i alla fall till viss del ta efter. Genom att se på hur 

denna generation var kan man eventuellt ana hur framtidens generationer 

kommer att bete sig. De beskrivs som en generation med stark känsla för 

grupporientering, personlig utveckling och jämlikhet. Fyrtiotalisterna påstås av 

andra generationer vara arbetsnarkomaner som arbetar alldeles för mycket. De 

sägs ha en annorlunda syn på ledarskap och förespråka ömsesidig förståelse 

istället för hierarkiskt ledarskap (Lindgren et al. 2005). 

Fyrtiotalisterna upplevs jobba bra tillsammans med varandra, men behöver 

lära sig att värdesätta de kunskaper som yngre generationer kan bidra med. 

Samtidigt behöver de själva bli bättre på att dela med sig av sina erfarenheter 

och kunskaper samt stötta åttiotalisterna på arbetsplatserna (Dwyer 2008). 

I och med fyrtiotalisternas pensionsavgångar kan en viss brist på begåvad och 

kompetent personal uppstå i organisationerna. Detta innebär att det är viktigt 

för många företag att hitta ny kompetent personal som kan ersätta dessa 

medarbetare. Fler och fler företag sägs märka av ett generationsskifte på 

arbetsmarknaden och inser att fyrtiotalisterna ofta är organisationens kärna 

enligt Dychwald et al. (2004) refererad i Dwyer (2008).   

3.2.2.  Åttiotalisten som arbetstagare 

Benämningen på Y-generationen kommer från engelskans ”Why” på grund av 

att de anses som ständigt ifrågasättande och kräver svar på frågan varför (Reed 

2007 refererad i Reisenwitz & Iyer 2008).  
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Åttiotalisterna intar nu arbetsmarknaden och dess olika organisationer. Denna 

generation påstås med all säkerhet bete sig annorlunda än tidigare 

generationer. Studier visar på att åttiotalister är duktiga på att hantera Internet, 

använda ny teknik, att de vill förverkliga sig själva och har en vilja att göra 

skillnad. De sägs ha vuxit upp i ett kommunicerande samhälle med stora 

sociala nätverk. Med ständigt nya möjligheter i form av till exempel nytt jobb, 

ny utbildning eller nya kommunikationskanaler sägs de ha en positiv syn på 

framtiden. Allt detta sägs ha gjort generation Y till en internationell och 

multikulturell generation (Parment 2008).  

En stereotyp av åttiotalisten är att de är självcentrerade, omotiverade, inte har 

respekt och är illojala. Detta sägs ha lett till oro i organisationer för hur 

åttiotalisten ska kunna utveckla relationer med andra medarbetare och påverka 

organisationerna. Det finns även en positiv bild som belyser hur bra 

åttiotalisterna jobbar i team, är motiverade att inverka på sin organisation, att 

de för en frekvent kommunikation med sin arbetsledare och att de är bra på 

teknisk kommunikation (Myers & Sadaghiani 2010).  

Det ges ofta två olika bilder av åttiotalisten – en positiv och en negativ. 

Enligt en studie visades att generation Y fokuserade på bland annat lön och 

hälsoförmåner, stabilitet på jobbet, att de ville vara nöjda med sin karriär. En 

annan studie visade på att de är duktiga på att multitaska och är flexibla. Det 

framgår även att generation Y är lojala mot sina arbetsgivare så länge som de 

kan balansera jobbet med deras mål i livet (Reisenwitz & Iyer 2009). 

Många åttiotalister har redan innan de intar arbetsmarknaden blivit tränade 

genom sin utbildning på att arbeta med stressiga grupparbeten, utöva kritiskt 

tänkande, få använda teknologin och studera på elektroniska plattformer 

(Welsh & Brazina 2010).  

3.2.3. Fyrtiotalisten kontra åttiotalisten som arbetstagare 

Äldre arbetstagares karriärer sträcker sig ofta över en livstid då de har 9 till 5-

jobb och är lojala mot sina arbetsgivare. De sägs klä sig konservativt och 

använda ett språk som skiljer sig från den yngre generationen. I jämförelse vill 

de yngre medarbetarna ofta göra intryck med sin klädstil, de söker istället 

flexibla arbetstider som kan anpassas till sina personliga behov och sociala 

åtaganden. Åttiotalisterna sägs värdesätta sin karriär högre än att vara lojala 

mot ett företag. Den snabba tekniska utvecklingen har gjort att den yngre 
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generationens förväntningar och kunnighet kring teknik inte kan anpassas så 

bra till många organisationers arbetsrutiner (Dwyer 2008). 

Det är många av fyrtiotalisterna som har uppfostrat flera av åttiotalisterna i 

den såkallade ”alla-är-speciella”-kulturen och många åttiotalister väntar sig att 

deras jobb direkt vid start ska vara meningsfullt. Enligt en undersökning gjord 

i USA år 2010 beskrivs fyrtiotalisterna som traditionella, hängivna och 

engagerade i sitt jobb. Åttiotalisten påstås fokusera mer på balansen mellan 

jobb- och privatliv. Detta sägs dock inte betyda att åttiotalisten inte jobbar hårt 

utan mer att den inte är i behov av ett strikt schema utan vill ha mer 

flexibilitet. Att jobba hemifrån ses som attraktivt för åttiotalisten då den påstås 

”bara vill få jobbet gjort” (Welsh & Brazina 2010).  

Hill (2002) refererad i Dywer (2008) påstår att den största skillnaden mellan 

fyrtio- och åttiotalister är motivationen till att jobba och att åttiotalisten då är 

mer villig att jobba längre tid och hårdare (Dwyer 2008).  

Generellt påstås enligt Hewlett et al. (2009) att fyrtio- och åttiotalisten delar en 

del attityder och beteenden om man jämför dem med generation X. Likheter 

mellan fyrtio- och åttiotalisten sägs vara att de uppskattar att utöva hobbys och 

att de båda generationerna är villiga att avstå från att jobba för att uppnå 

självförverkligande. En undersökning visar att en stor likhet mellan fyrtio- och 

åttiotalisterna var att de uppskattar att det finns möjlighet till flexibilitet på 

jobbet, samt att balansen mellan jobb- och privatliv är viktig för dem båda. 

Det framgår även att åttiotalister föredrar att söka råd och guidning hos en 

fyrtiotalist, jämfört med en medarbetare tillhörande generation X (Hewlett et 

al. 2009). 
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4. Empiri 

I empiriavsnittet redovisar vi den information vi fått genom våra intervjuer. Vi har delat 

upp empirin så att den ska matcha vårt syfte för att ge läsaren en bild av vad bankerna har 

uppgett vid intervjuerna. Vi har valt att belysa enskilda citat för att göra empirin tydligare. 

4.1. Presentation av bankerna 

Nedan presenteras de olika bankerna som vi varit i kontakt med. Utgångspunkten var att 

intervjua tre personer på respektive bank. Utfallet blev att alla fyra banker tackade ja, och 

att sammanlagt  nio respondenter deltog. 

4.1.1. Nordea 

Nordea bildades år 2000 när stora nationella banker i Danmark, Finland, 

Norge och Sverige gick samman under det nya namnet Nordea. Idag är 

Nordea en väl sammanhållen finanskoncern med ett heltäckande serviceutbud 

och en stabil ställning i nio länder på företags- och privatmarknaden samt 

inom kapitalmarknadstjänster, kapitalförvaltning och livförsäkring. Nordea har 

totalt cirka 11 miljoner kunder, 1400 bankkontor samt 33 600 anställda 

(Nordea 2011). 

4.1.2. Swedbank 

Swedbank har sina rötter ända tillbaka till år 1820 och finns idag i Sverige, 

Estland, Lettland och Litauen. De är en fullsortimentsbank för såväl privat- 

som företagskunder. Banken riktar sig till majoriteten privatpersoner, samt 

små- och medelstora företag. Antalet privatkunder uppgår till cirka 9,4 

miljoner samt 693 000 företagskunder. I Sverige finns 330 kontor och i de 

baltiska länderna 220 kontor, antalet anställda är 17 150 (Swedbank 2011).  

4.1.3.  SEB 

SEB erbjuder ett stort utbud av finansiella tjänster och finns representerade i 

ett tjugotal länder. Banken har ett brett utbud av finansiella tjänster och 

rådgivning i Sverige samt i de baltiska länderna. I Danmark, Finland, Norge 

och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och 

investmentbanking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder- och 

institutioner. Koncernen har 17000 anställda och betjänar 2600 stora företag 

och institutioner, 400 000 mindre- och medelstora företag samt 4 miljoner 

privatkunder (Skandinaviska Enskilda Banken AB [SEB] 2011).  
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4.1.4.  Handelsbanken 

Handelsbanken är organiserad i tolv regionbanker, sex stycken finns i Sverige 

samt en vardera i Danmark, Finland, Norge och tre i Storbritannien. De finns 

etablerade i ytterligare 17 länder, till exempel Ryssland, USA och Kina. Banken 

betjänar både privat- och företagskunder och har ett fullsortiment av 

produkter och tjänster. Det finns idag över 720 kontor i 22 olika länder, med 

10 850 anställda (Handelsbanken 2011).  

4.2.  Förändring i organisationen  

Nedan presenteras den information vi fått genom våra intervjuer med de ovan nämnda 

bankerna. Vi har utlovat våra respondenter anonymitet därför presenteras de inte med 

namn. Benämningen bank 1-4 är inte kopplad till bankernas ordningsföljd i kapitel 4.1.  

Bank 1 

Intervjuperson 3 pratar om hur bankens utveckling gått fort fram de senaste 

tio åren. Sättet som banken träffar kunder på, synen på försäljning och vad en 

arbetstagare förväntas göra upplevs ha förändrats.  

”Banken har ju förut varit ganska statisk och sett ut på samma sätt, men idag 

finns ju både Internetbank, bank i mobilen och så vidare.” ”Jag tror ju att 

åttiotalister är mycket mer beredda på de förändringar som sker när allt går så 

fort i dagens värld.” Det gör att åttiotalisten enligt intervjuperson 3 anpassar 

sig lättare i organisationen.   

Intervjuperson 2 belyser de olika synsätt på förändring som unga har jämfört 

med äldre. Samhället har förändrats ganska radikalt för den som är född på 

fyrtiotalet, och denna historia har inte de unga upplevt. Kommer man in som 

ny ung medarbetare i organisationen ”har du ingen ryggsäck med dig och du 

kan se på saker lite mer öppet och nyanserat”. 

Alla tre respondenter i denna bank är överens om att banken har förändrats 

mycket de senaste åren, och kanske blivit mer inriktade på försäljning och 

kundmöten samtidigt som kunden sköter mycket själv via sin Internetbank.    

Intervjuperson 1 och 3 berättar om att organisationens val att förändra 

kassalinjen kommer att påverka banken stort, och bland annat innebär det att 

personer får byta arbetsuppgifter. Alla tre intervjupersoner på denna bank 

tycker att det är positivt med nya yngre medarbetare i organisationen. 

Intervjuperson 2 har förberett en rekrytering av flera nya unga medarbetare 

under detta och nästkommande år genom att ha startat ett samarbete med 
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Karlstads universitet och Arbetsförmedlingen för att få in nya unga 

medarbetare i organisationen och eventuellt anställa dem senare. Detta sätt att 

ge unga en chans att testa yrket tycker intervjupersonen är bra för båda parter 

då de får känna på om det känns rätt och de vill satsa vidare.  

Intervjuperson 2 tycker att få in nya unga medarbetare till kontoret ”är det 

bästa som har hänt, alltså att vi får en blandning av åldrar” och vidare att ”den 

kombinationen är helt oslagbar”. Intervjuperson 3 upplever att samarbetet 

mellan äldre och yngre medarbetare fungerar bra. Dock tror intervjupersonen 

att det kan pratas en del bakom ryggen om svårigheter med åttiotalister som 

medarbetare, och som kanske inte kommer upp till ytan och diskuteras.  

Bank 2 

Intervjuperson 1 beskriver hur arbetstagarens roll på kontoret har förändrats 

mycket de senaste åren ”samtidigt ska vi ju agera mer säljare nu istället för att 

vara ordermottagare som förut”, och belyser vikten av att möta och fånga 

kunden i lokalen. Utvecklingen har även gjort att deras personalvolym har 

minskat, och att idag återsätts kanske inte alla tjänster i samma utsträckning 

som tidigare. Personen medger att de idag har fler kunder per person jämfört 

med tidigare. Intervjuperson 1 tycker att det är oerhört värdefullt med olika 

åldrar på sitt kontor. Den personen påpekar hur viktigt det är, speciellt på ett 

litet kontor, att gruppen fungerar bra ihop och man som chef har ett stort 

ansvar för att uppmärksamma detta och ta tag i eventuella bekymmer. ”Det är 

bra med olika åldrar då man kan ge och ta och man har olika idéer.” 

Intervjuperson 1 säger om de äldre medarbetarna:  

”de måste veta att i deras roll ingår att utbilda de nya som kommer 

även om det kan kännas lite tungt och ´oj måste jag göra detta, det 
tar tid när jag egentligen vill göra affärer´, men jag som chef har ju 

det som ansvar, man får lön för en utbildande insats.”  

Intervjuperson 1 uttrycker vidare att man mer idag än tidigare pratar i 

gruppen om att nya unga medarbetare kommer in och att man inte ska behöva 

känna att ”usch va jobbigt med ännu en person att lära upp”. Kontoret har 

försökt lösa problemet genom att sänka kraven på äldre medarbetarna så att de 

ska ha tid att lära upp och stötta en ny yngre medarbetare.  
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Bank 3 

Intervjuperson 1 anser att bankbranschen är en trygg bransch där få 

förändringar sker. När nya unga medarbetare kommer in i organisationen så 

tycker intervjuperson 1 ”att det skapar en väldigt bra dynamik i gruppen”. 

Den personen ser det inte som ett problem, utan upplever att den befintliga 

personalen fascineras av de ungas energi. De yngre är medarbetarna enligt 

intervjuperson 1 orädda för att ta tag i saker som de äldre medarbetarna 

kanske har jobbat med länge och tycker är jobbigt.  

Intervjuperson 2 menar att många medarbetare inom banken stannar länge 

på sin arbetsplats. Speciellt på landsbygden och mindre bankkontor upplever 

den personen att ”man inte är lika flyttbenägen” och därför finns många 

medarbetare med hög ålder. Intervjuperson 2 har en positiv syn på intaget av 

nya medarbetare födda under åttiotalet då de inte är rädda för att ifrågasätta 

och den personen upplever att respekten för andra medarbetare finns. Dock 

poängteras vikten av att ta in en person i gruppen som man känner passar in 

och ”inte sticker ut för mycket”. Personen medger att den sociala förmågan 

anses viktigare än kompetens. Intervjuperson 2 har nyligen rekryterat två 

åttiotalister vilket lett till diskussioner om de rutiner som finns på kontoret. 

Positivt med åttiotalister som kommer in är att de inte har någon förutfattad 

mening om kunderna.  

Intervjuperson 3 anser att stora förändringar skett de senaste åren i banken, 

och det varit en stor omstrukturering av personal på respondentens kontor. 

Respondenten upplever att allt mer fokus läggs på att kunden ska sköta sina 

bankärenden på egen hand, och känner att servicen till kunderna inte är lika 

god som förr. Intervjuperson 3 upplever att de nya åttiotalisterna bidrar med 

mycket energi till kontoret. Respondenten uppger att samarbetet fungerar bra, 

men att det finns stora skillnader mellan de olika generationerna på kontoret.  

Bank 4 

Intervjuperson 1 har under detta år anställt två nya åttiotalister som 

arbetstagare i organisationen. Samarbetet har fungerat bra, och de äldre 

medarbetarna är villiga att dela med sig av kunskap till de nya yngre. 

Intervjuperson 1 anser sig vara ”lyckligt lottad” att samarbetet med de nya 

åttiotalisterna har fungerat så bra. Personen upplever att åttiotalisterna bidrar 

med nya infallsvinklar, men säger ”vi jobbar efter ett ganska hårt regelverk och 

det går ju inte att ta ut svängarna allt för mycket, det tycker jag man 
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respekterar”. Det är positivt när nya unga personer kommer in då 

intervjuperson 1 menar att det finns en risk att medarbetare som jobbat länge 

på samma jobb blir ”trångsynta”.  

Intervjuperson 2 upplever sig ha en bra fördelning av åldrar i sin grupp, och 

anser det viktigt att ha en mix av åldrar, kön och även ett ”mångfaldstänk” i 

organisationen. Respondenten förväntar sig inget speciellt av en ny åttiotalist 

som medarbetare i gruppen, utan tycker att alla i gruppen ska ”bidra till att va 

en i gänget”. Personen upplever att de nya medarbetarna åttiotalister bidrar 

med framåtanda på arbetsplatsen, men betonar vikten av att visa respekt för 

kollegor och omgivningens historik. Intervjuperson 2 anser det mycket viktigt 

att ha ”högt i taket” på kontoret så att man lättare får en sammanhållning i 

gruppen med blandade åldrar.  

4.3.  Generationsskifte i bank- och finansbranschen 

Frågan vi vill ha svar på: Är generationsväxlingen märkbar på din arbetsplats? Och i så 

fall hur? 

Bank 1  

Under år 2011 medger intervjuperson 1 att kontoret genomgått en kraftig 

generationsväxling.  Respondenten uppger att nästan hälften av personalen på 

kontoret kommer att bytas ut detta och nästa år på grund av 

pensionsavgångar. Intervjuperson 1 har sedan hösten år 2010 förberett dessa 

avgångar då de varit väntade. Förberedelsen har skett genom att ett samarbete 

med Karlstads universitet samt Arbetsförmedlingen startats, i syfte att locka 

nya unga medarbetare som kan ersätta pensionsavgångarna.  

Intervjuperson 2 uppger att på deras kontor har fyra fyrtiotalister gått i 

pension de senaste två åren. Generationsväxlingen har varit kännbar för det 

kontoret, bland annat har kunderna blivit oroliga över att inte få samma 

service då de haft starka band till personerna som gått i pension. 

Intervjuperson 3 uppger att på det kontoret har de haft flera personer som 

gått i pension de senaste två-tre åren, men att även de kommande år kommer 

vara ett antal pensionsavgångar. Denna person belyser även problematiken 

med att många kunder förknippar banken med sin kontaktperson, och att det 

gäller att i tid föra över kunder på den nya yngre personalen. Detta för att inte 

tappa markandsandelar och förlora kunder till konkurrenter.  
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Bank 2  

Intervjuperson 1 säger att de redan har gått igenom ett stort generationsskifte 

sedan några år och att det nu börjar stabilisera sig igen. Personen har upplevt 

en större oro bland kunderna än hos sin personal på grund av dessa 

personalförändringar. Intervjuperson 1 anser att de äldre medarbetarna är 

villiga att dela med sig av sin kompetens, samt att åttiotalisterna har lätt att ta 

till sig nya saker och lära sig då de har färsk studievana. Åttiotalisternas energi 

och entusiasm smittar av sig på de andra medarbetarna i organisationen.  

Intervjuperson 2 medger att generationsskiftet är märkbart då två personer på 

det lilla kontoret har gått i pension detta år 2011 samt en person år 2010. 

Intervjupersonen belyser även problematiken överlag på landsbygden då de 

flesta medarbetare på kontoren där är över 50 år. Intervjuperson 2 upplever 

ingen oro för vad som kommer hända med kompetensen på kontoret. 

Personen ser det som positivt att lära upp en ny person från början.  

Intervjuperson 3 uppger att generationsskiftet märks av, främst genom att 

många äldre chefer bytts ut mot yngre som infört nya sätt att tänka och arbeta.  

Bank 3  

Intervjuperson 1 säger att den inte märker av ett generationsskifte lokalt för 

tillfället, utan att kulmen var förra året på grund av ålderstrukturen. Personen 

upplever det ”extremt kännbart” när någon medarbetare på det kontoret går i 

pension då de har starka band till sina kunder. I och med de avgångar av 

fyrtiotalister som varit har intervjuperson 1 ändrat strategi för kommande 

pensionsavgångar. För att snabbare återgå till normal verksamhet kommer 

man i framtiden att försöka rekrytera internt istället för externt. 

Bank 4  

Intervjuperson 1 medger att de är precis i början av ett generationsskifte och 

att de nyligen anställt två åttiotalister som arbetstagare. Av de sju 

medarbetarna som finns på kontoret vet man att två går i pension inom fem 

år. Intervjupersonen har inte upplevt problem med generationsskiftet men 

säger ”Det kan bli problem den dag då de äldre inte finns på plats och det 

försvinner mycket kompetens ut genom dörren på en och samma gång”. Dock 

påpekar personen att det blivit ett litet ”stopp i maskineriet” då de krävts en 

hel del upplärning av de nya åttiotalisterna.  
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Intervjuperson 2 säger att den inte märkt av ett generationsskifte speciellt 

mycket då de har en bra åldersfördelning på kontoret. Intervjuperson 2 har 

som mål att alltid se till att ha en bra fördelning av både ålder och kön på sitt 

kontor.  

4.3.1.  Fyrtiotalisten som arbetstagare 

Frågan vi ville ha svar på: Hur upplever du fyrtiotalisten som arbetstagare? 

Bank 1  

Intervjuperson 1 har inga generella åsikter om hur en fyrtiotalist är som 

arbetstagare. Personen påpekar dock hur viktig äldre medarbetares kompetens 

är för organisationen och att de ofta jobbar med mer ”komplexa” 

arbetsuppgifter.  

Intervjuperson 2 tycker att en fyrtiotalist som arbetstagare upplevs ta ansvar 

för saker och ting, och kanske även ta ansvar för saker som inte är så viktigt 

idag jämfört med tidigare, ”är man lärd en skola så sitter de ju kvar”.  

Intervjuperson 3 uppfattar fyrtiotalisten som arbetstagare som konservativ, 

och lite svårt att ta till sig de förändringar som sker på arbetsplatsen.  

Bank 2  

Intervjuperson 1 upplever fyrtiotalisten som trogen sin arbetsgivare. Vidare 

anses fyrtiotalisten som arbetstagare vara plikttrogen och ”vill göra jobbet 

noga och rätt och riktigt”.  

Bank 3  

Intervjuperson 1 ser fyrtiotalisten som ”rätt så trygghetssökande och liksom 

tacksam för det lilla”, vilket intervjupersonen tror har att göra med deras 

uppväxt under efterkrigstiden och sättet som deras föräldrar uppfostrat dem 

på. 

Intervjuperson 2 upplever fyrtiotalisten som ”lojal och kunnig”.  

Intervjuperson 3 anser att fyrtiotalisten har en bred kunskap och är trogen sin 

arbetsgivare. Intervjuperson 3 upplever även att många fyrtiotalister är 

”trötta” på alla förändringar som skett i banken de senaste åren, och att de har 

svårt att ta till sig allt det nya.  
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Bank 4  

Intervjuperson 1 upplever fyrtiotalisten som en noggrann, lojal, pålitlig och 

tålmodig arbetstagare. 

Intervjuperson 2 upplever fyrtiotalisten generellt som mycket plikttrogen, och 

menar att det ibland kan bli hämmande för utvecklingen. Vidare beskrivs de ha 

tålamod, stor kunskap, sunt förnuft och social kompetens.  

4.3.2.  Åttiotalisten som arbetstagare 

Frågan vi ville ha svar på: Hur upplever du åttiotalisten som arbetstagare? 

Bank 1  

Intervjuperson 1 säger om åttiotalisten ”Det finns en stor vilja och ett 

engagemang att lära sig nya saker och man vill in på arbetsmarkanden och visa 

att man kan”. De upplevs även som lite giriga eller nyfikna. Åttiotalisterna 

respekterar de äldre och deras erfarenhet, och intervjuperson 1 tycker det är 

positivt att de nya åttiotalisterna tar till sig och lär sig hur man beter sig på 

arbetsplatsen. Intervjuperson 1 upplever att åttiotalisterna har mycket att lära 

i kontakten med kunder, då främst vid själva kundmötet. Det är viktigt att man 

lyssnar på kunden samtidigt som man ska komma ihåg att man har en säljande 

roll, menar intervjuperson 1.  

Intervjuperson 2 belyser vikten av att kunna bemöta både kunder och 

kollegor, men upplever inga problem med åttiotalisten. Dock upplevs 

åttiotalisten som otålig då de i vissa fall har liten förståelse för de regler och 

rutiner som finns i organisationen. ”De bör kanske acceptera lite mer att saker 

och ting i banken tar tid”, och att man inte kan påverka så mycket som man 

tror.  

Intervjuperson 3 ser åttiotalisten som drivande och framåt, men ändå passiv 

då de gärna vill ha arbetsuppgifterna tilldelade sig. Det har varit svårt att 

behålla några åttiotalister som arbetstagare på grund av att banken inte kunnat 

erbjuda dem utvecklingsmöjligheter vilket gjort att de förlorat dem.  

Bank 2  

Intervjuperson 1 anser att åttiotalisterna har ett starkt självförtroende och 

säger ”Åttiotalisterna vågar på ett annat sätt och jag ser verkligen detta som en 

styrka med de unga”. Däremot upplevs åttiotalisten ibland kanske ha ett för 
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stort självförtroende då man inte gärna antecknar saker på papper utan tror att 

”man har allt i huvudet”.  

Bank 3  

Intervjuperson 1 anser att åttiotalisten är modig och orädd för att ta sig an 

svåra arbetsuppgifter. De upplevs ha vilja, kraft och en färsk studievana som 

gör det lättare för dem att ta till sig och lära sig saker. Personen tycker att 

åttiotalisten är målinriktad, och vill ha karriärvägen planerad från början. 

Intervjuperson 1 upplever åttiotalisten som ”onödigt otålig” och att man 

ibland vill säga ”du hinner lille vän”.   

Intervjuperson 2 uppfattar att åttiotalisten är öppen och har höga krav, vilket 

personen tycker är ”underbart”. Om åttiotalisten sägs ”Nu vill man ha en 

utvecklingsplan direkt på vart man ska hamna om några år”. Åttiotalisten 

upplevs även som nyfiken och villig att lära sig nya saker. 

Intervjuperson 3 säger om åttiotalisten ”hungriga, pigga, alerta och att de kan 

mycket teoretiskt men inte praktiskt”. Intervjuperson 3 upplever även att de 

har mycket god vilja, men har väldigt bråttom. De upplevs vilja ”forcera 

snabbt” och tror det har mycket att göra med att de är vana att jobba efter 

pressade tidsscheman i skolan.  

Bank 4  

Intervjuperson 1 anser att åttiotalisten som arbetstagare är ”väldigt 

målmedveten, vill göra karriär och lära sig saker fort”. De är ivriga att veta 

nästa steg i karriären. Åttiotalisten är duktig på att själv ta reda på vilka 

karriärmöjligheter som finns. De är inte blyga för att fråga efter kurser som 

främjar kompetensen. Intervjuperson 1 tycker att åttiotalisten ibland har brist 

på tålamod och hellre vill ta genvägar än att lära sig saker från grunden.  

Intervjuperson 2 säger ”åttiotalisten saknar tålamod och långsiktighet, vilket 

kan leda till ett näst intill dumdristigt beteende”. Upplever även åttiotalisten 

som lite ego och karriärinriktad. Intervjuperson 2 menar att ibland tror 

åttiotalisten ”för gott om sig själv”; vilket den personen anser beror på dålig 

självinsikt. Detta kan vidare göra att en åttiotalist ibland tror att det ”finns 

bättre möjligheter på annat håll”.  
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4.3.3.  Fyrtiotalisten kontra åttiotalisten som arbetstagare 

Frågan vi ville ha svar på: Vad upplever du vara skillnaden mellan en fyrtiotalist och en 

åttiotalist som arbetstagare? 

Bank 1  

Intervjuperson 1 upplever att det finns en skillnad mellan generationernas sätt 

att kommunicera, samt att åttiotalisten är mer nyfiken och utrycker sig på ett 

annorlunda sätt. Intervjuperson 1 påpekar även att åttiotalisten har mycket att 

lära i mötet med kunden. De måste lära sig att lyssna mer på kunden, och inte 

bara prata anser intervjuperson 1. 

Intervjuperson 2 påpekar att det finns skillnader, och att det kanske mest 

syns på vilket sätt de tar ansvar på jobbet. ”Fyrtiotalisten kanske tar ansvar för 

saker som kanske inte är så viktiga att ta ansvar för idag, utan att man ligger 

kvar lite i det gamla tänket.” Personen medger även att den upplever att 

fyrtiotalisten mer accepterar den formella gången och de regelverk som finns i 

banken jämfört med en åttiotalist som har mindre tålamod för vissa processer.  

Intervjuperson 2 belyser även hur synsättet på prestationer har förändrats 

mycket under de senaste decennierna. Förr var det inte lika accepterat att visa 

sig bra eller duktig. Idag är det mer fokus på att lyfta fram individen som 

person.  

Intervjuperson 3 tror att en stor skillnad är sättet man ser på förändringar, 

och att åttiotalisterna lättare tar till sig utvecklingen som sker inom banken. 

Åttiotalisten upplevs ha ett högre arbetstempo än fyrtiotalisten, och vara mer 

resultatinriktad.  

Bank 2  

Intervjuperson 1 säger om fyrtiotalisten: ”De äldre är mer plikttrogna, de vill 

göra det noga, rätt och riktigt och vågar kanske inte ta ut svängarna riktigt som 

de yngre som har ett annat självförtroende.”  

Bank 3  

Intervjuperson 1 upplever den största skillnaden mellan fyrtiotalisten och 

åttiotalisten vara behovet av trygghet. Åttiotalisten är mer orädd för att ”slänga 

sig ut i det okända” och tänker ”ja ja, jag testar om det går och det går alldeles 

säkert bra”. Även sättet de kommunicerar på anser intervjuperson 1 skiljer sig 

åt mellan generationerna: 
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”Fyrtiotalisterna tror jag har synpunkter och kan ställa krav men 
de gör det lite mer sinsemellan i ´gnällforum´ istället för 

åttiotalisterna som kommer in till mig och säger ´det här 

accepterar jag inte det här är inge bra´.” 

Intervjuperson 2 upplever att fyrtiotalisterna har mindre engagemang och att 

det inte finns samma ”glöd” hos dem som hos åttiotalisterna. Personen 

påpekar dock att man inte ska ”dra alla över en kam” då det även finns 

fyrtiotalister som driver ända fram till pension.  

Intervjuperson 3 anser att skillnaden är att fyrtiotalisterna har byggt upp en 

”stor kunskapsbank” genom alla år de jobbat, och att de lärt sig saker från 

grunden. Intervjuperson 3 menar att åttiotalisten inte vill göra ”enklare” 

arbetsuppgifter, utan vill direkt ha en högre position i företaget. Det tror 

intervjuperson 3 leder till att åttiotalisten kommer gå miste om en hel del 

kunskap som fyrtiotalisten fått genom att ha ”arbetat sig uppåt i 

organisationen”. En annan skillnad som respondenten påpekar är skillnaden i 

utbildning på en fyrtio- och en åttiotalist. Åttiotalisten upplever respondenten 

ofta har en relativt god kunskap och utbildning redan när de kommer in i 

organisationen, vilket få fyrtiotalister hade.  

Bank 4  

Intervjuperson 1 upplever att åttiotalisten är mer otålig jämfört med 

fyrtiotalisten, och vill mer gärna ta genvägar och göra jobbet snabbare än vad 

en fyrtiotalist vill.  

Intervjuperson 2 upplever att den största skillnaden är tålamodet, samt att 

åttiotalisterna ibland har mer framåtanda än sina äldre kollegor.  
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5. Analys 

I detta avsnitt jämför vi och analyserar det material som har framkommit i det empiriska 

avsnittet med utgångspunkt i teoriavsnittet.  

5.1. Förändring i organisationen  

Alla våra respondenter har under de senaste åren fått in nya medarbetare i 

organisationen, många av dem åttiotalister. En oro som finns när nya 

medarbetare kommer in i organisationen är att de befintliga medarbetarna inte 

accepterar dem enligt (Allen 1995; Van Maanen & Shein 1979) refererad i 

(Myers & Sadaghiani 2010). Ingen av de tillfrågade bankerna upplever att det 

har varit svårt att få samarbetat att fungera mellan äldre och yngre medarbetare 

på kontoret. Intaget av åttiotalister har snarare påverkat arbetsplatsen positivt 

då de yngre bidrar med energi och entusiasm vilket ”smittar av sig” på de 

andra medarbetarna. Blandningen av åldrar har gjort att gruppdynamiken 

förändrats till det bättre.  

(Myers & Sadaghiani 2010) påstår att de äldre medarbetarna aldrig helt 

kommer att acceptera de nya unga kollegorna eftersom de inte sägs dela 

samma arbetsmoral. En respondent påpekar vikten av att prata i gruppen om 

hur nya unga medarbetare ska bemötas. Att diskussioner förs på arbetsplatsen 

visar att det finns en förståelse för att konflikter kan uppstå mellan äldre och 

yngre medarbetarna. Två respondenter är medvetna om att det kan vara svårt 

att avgöra hur samarbetet egentligen fungerar mellan generationerna då de 

själva sitter i en chefsposition. Chefsrollen kan göra att de utelämnas från 

diskussioner som förs om nya medarbetare i organisationen.  

Majoriteten av respondenterna påpekar att de nya unga medarbetarna bidrar 

med ett nytt synsätt, men att de har mycket att lära av de äldres kompetens 

och kunskap. Den största oron med att få in nya unga medarbetare i 

organisationen menar fyra av våra respondenter är att kunderna blir oroliga. 

Banken förknippas ofta med en person och många kunder kan ha haft samma 

kontaktperson under många år. Risken med nya unga medarbetare i 

organisationen är att produktiviteten påverkas enligt Myers & Sadaghiani 

(2010). Därför menar Burke & Ng (2006) att det är viktigt att ge de nya yngre 

medarbetarna en inblick i de tekniker och genvägar som gör äldre medarbetare 

så effektiva och produktiva. 
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Vår analys: Alla våra respondenter har erfarenhet av åttiotalister som 

arbetstagare. Det var allt ifrån sommarvikarier som kanske bara jobbat någon 

vecka på kontoret till fast anställda. Vi upplevde det som att de mindre 

kontoren tyckte det var mer positivt att det kom nya unga medarbetare in i 

organisationen. Det tror vi kan bero på att vi upplevt att det varit många äldre 

medarbetare på de mindre bankkontoren, om man jämför med på de större 

orterna i Värmland. Det märks också tydligt hur flera bankkontor upplevt oro 

bland sina kunder när några av kontorets äldre medarbetare gått i pension. Det 

är ofta starka band mellan kunden och deras kontaktperson på banken, det 

märks tydligt på de mindre kontoren. För många äldre kunder tror vi det kan 

vara extra viktigt att man känner ett förtroende för sin kontaktperson på 

banken när det sker många förändringar. Vi tror det är viktigt att kunden 

känner samma trygghet och servicekänsla oavsett om det kommer ny ung 

personal. Därför anser vi att det är viktigt att de äldre medarbetarna för över 

kunskap och ger de nya unga medarbetarna en god inblick i deras arbetssätt. 

Vi undrar hur bemötandet mellan de nya unga medarbetarna och de äldre 

kunderna kommer att bli. 

5.2.  Generationsskifte i bank- och finansbranschen 

Aryafar & Ezzedeen (2011) hävdar att ett av tidernas största och mest 

betydelsefulla generationsskifte nu pågår, där åttiotalisterna är de som kommer 

att inta arbetsplatserna. Arbetsförmedlingens prognos (2011) visar att 

efterfrågan på banktjänstemän kommer att öka de närmaste tio åren på grund 

av mycket stora pensionsavgångar. Alla banker vi studerat medger att de haft 

fyrtiotalister som gått i pension de senaste åren. Generationsskiftets 

omfattning skiljer sig åt mellan de olika bankerna. Kontoren på landsbygden 

har drabbats hårdare då de har en mindre personalstyrka samt i vissa fall en 

skev åldersstruktur. Detta visade sig tydligt på ett kontor där en kraftig 

generationsväxling pågår och sex av fjorton medarbetare pensioneras under en 

femårsperiod, år 2008-2012. De mindre bankkontoren på landsbygden är 

känsliga för förändringar i personal och de upplever det ibland svårt att få nya 

medarbetare till kontoret. För att säkerställa en återsättning av personal har ett 

kontor samarbetat med Arbetsförmedlingen och Karlstads universitet. De 

större kontoren upplever inte samma problematik med generationsskiftet som 

de mindre kontoren gör. Ett större kontor med många medarbetare är inte så 

känsligt för förändringar i personalstyrkan. 
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En utmaning med generationsskiftet anses vara att föra över kompetensen 

från de äldre till de yngre medarbetarna. Burke & Ng (2006) hävdar att 

organisationer bör försäkra sig om att kunskapen som de äldre medarbetarna 

har förs över till den nya yngre generationen. Detta för att organisationen inte 

ska bli lika sårbar när de äldre medarbetarna går i pension menar Burke & Ng 

(2006). De respondenter som medverkat i denna studie har inte uttryckt någon 

större oro över en eventuell kompetensförlust. Anledningen kan vara att det 

inte anses som någon svårighet att lära upp de nya åttiotalisterna då de ses som 

villiga och ivriga att lära sig. En respondent upplever att åttiotalisten tar stort 

eget ansvar för sin kompetensutveckling och ofta frågar om kurser inom 

banken som kan främja åttiotalistens kompetens. 

Vår analys: Det märks tydligt att kontoren på de mindre orterna i Värmland 

känner av ett generationsskifte. Vi har fått uppfattningen om att medelåldern 

är hög på många av de mindre kontoren, och de har ofta få anställda. Det 

verkar även vara ett problem för kontoren på landsbygden att rekrytera nya 

medarbetare. På de större kontoren i Värmland ser man mer på 

generationsskiftet som en ”naturlig gång” och de har inte alls samma oro som 

de små kontoren. Det tror vi kan bero på att det ses mer attraktivt att bo och 

arbeta på en större ort i Värmland, samt att det ofta finns fler karriärvägar och 

utvecklingsmöjligheter på ett större kontor. I arbetet med att föra över 

kunskap och kompetens från de äldre medarbetarna till de yngre upplever vi 

också att de mindre kontoren jobbar mer med detta än vad de större gör. Det 

tror vi är just för att de själva anser sig vara så känsliga för förändringar i sin 

personalstyrka. På mindre kontor får medarbetarna kanske hjälpa varandra 

mer, vilket vi tror både kan stärka gruppkänslan och underlätta 

kompetensöverföringen. Vi tror att generationsskiftet kommer att påverka 

kontorens produktivitet något eftersom det verkar ta en del tid att lära upp de 

nya unga medarbetarna.  

5.2.1. Fyrtiotalisten som arbetstagare 

Fler företag inser att fyrtiotalisterna ofta är organisationens kärna enligt 

(Dychwald et al. 2004 refererad i Dwyer 2008). Den uppfattning vi fått är att 

fyrtiotalisten är lojal, noggrann och vill göra saker på rätt sätt. Deras kunskap 

är viktig för många organisationer och det finns en oro att det ska bli ett ”litet 

stopp i maskineriet” när fyrtiotalisterna lämnar arbetsplatsen. Denna 

generation upplevs även som trygghetssökande och man vill gärna hålla kvar 

vid de rutiner som finns på arbetsplatsen. Detta stämmer överens med Dwyers 
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(2008)  teori om att fyrtiotalisterna är motståndare till förändringar i 

organisationen.  

En respondent påpekar att uppväxten under efterkrigstiden kan ha påverkat 

hur fyrtiotalisten är som arbetstagare. Att sticka ut i en grupp var under denna 

tid inte lika accepterat som det är idag. 

Vår analys: Vi har fått en uppfattning om att det är många fyrtiotalister som 

jobbar, eller som nyligen gått i pension, på de bankkontor som vi undersökt. 

Det känns som att många uppskattar deras kunskap, men menar samtidigt att 

många fyrtiotalister börjar bli ”trötta” och ”tappa gnistan”. Många av dem har 

jobbat kanske 20-30 år i banken. När fyrtiotalisterna börjar närma sig 

pensionsdagen har vi förståelse för att det kan kännas jobbigt med många 

förändringar som resulterar i att man får lära sig nya saker och ändrade rutiner. 

I Värmland finns kanske inte så många lediga jobb att söka och det har nog 

gjort att många äldre medarbetare haft svårt att byta jobb även om de velat. 

Många av dem har heller inte någon utbildning vilket begränsar deras 

valmöjligheter om de vill söka andra jobb. En respondent sa ”man är ju inte så 

flyttbenägen” just på landsbygden och det är nog en anledning till att 

ålderstrukturen är så hög på bankkontoren på de mindre orterna. Några av 

kontoren stöttar aktivt de äldre, främst fyrtiotalisterna, att dela med sig av sin 

erfarenhet till de yngre medarbetarna. De tillåts ta av sin arbetstid till att 

utbilda yngre i stället, och vi har fått veta att det ligger som grund för 

lönesättning att vara en utbildande person. Denna strategi tror vi är bra för att 

hålla produktiviteten uppe i organisationen.  

5.2.2. Åttiotalisten som arbetstagare 

Parment (2008) menar att åttiotalisterna med all säkerhet kommer att bete sig 

annorlunda än tidigare generationer. Vidare menar Myers & Sadaghiani (2010) 

att åttiotalisterna är självcentrerade, omotiverade samt att de skulle vara 

respektlösa gentemot andra. Vår undersökning visar inga tendenser på att 

åttiotalisterna skulle vara omotiverade eller respektlösa. De upplevs snarare 

drivna och villiga att lära sig nya saker. En respondent påpekar att 

självförtroendet ibland kan gå till överdrift vilket leder till att de därför kan 

upplevas som självcentrerade. Åttiotalisterna upplevs av våra respondenter 

som otåliga och att de gärna tar genvägar istället för att lära sig saker från 

grunden.  
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Vår analys: Anledningen till att våra respondenter ser så positivt på 

åttiotalisterna tror vi kan bero till viss del på att de kommer till kontor med en 

redan positiv stämning. En respondent pratade mycket om att banken i sig är 

en väldigt trygg organisation och personen tror därför att många åttiotalister 

som söker sig dit också är av ”den trygga sorten”. Detta kan vara en anledning 

till att bankerna inte upplever åttiotalisterna som respektlösa. En annan orsak 

kan vara att åttiotalisterna redan från början är medvetna om det finns många 

regler och rutiner på en bank. En annan respondent uttryckte sig också om att 

åttiotalisterna, hur de än beter sig, blir tvungna att anpassa sig mycket till 

organisationen för att få stanna kvar där. Vi upplever även att på mindre 

kontor känns det mer viktigt att ”inte sticka ut” och att ”passa bra i gruppen”, 

vilket också tyder på att åttiotalisterna i princip måste anpassa sig om de vill 

jobba där.  

5.2.3. Fyrtiotalisten kontra åttiotalisten som arbetstagare 

Welsh & Brazina (2010) påstår att åttiotalisten bara vill få jobbet gjort medan 

fyrtiotalisten anses mer hängiven och engagerad i sitt jobb. Det vi upplevt 

under våra intervjuer är att fyrtiotalisterna är noggranna och vill göra jobbet på 

ett rätt och riktigt sätt. Åttiotalisterna söker gärna genvägar för att få jobbet 

gjort så snabbt som möjligt. En respondent upplever att de yngre är passiva 

och vill få arbetsuppgifter tilldelade.  

Våra respondenter menar att erfarenheten är den största skillnaden mellan 

generationerna. De är också noggranna med att påpeka att man inte ska 

generalisera då alla typer av individer finns i alla generationer. En respondent 

säger dock att efter att ha arbetat med både fyrtiotalister och åttiotalister så kan 

man se särdrag som är utmärkande för de olika generationerna. En annan 

respondent påpekar också att det finns äldre medarbetare som är drivna tills 

den dag de går i pension. 

Dwyer (2008) menar att åttiotalisten värdesätter sin karriär högre än att vara 

lojal mot ett företag. Detta styrks tydligt vid en intervju med en respondent 

som berättade att de mist två åttiotalister som arbetstagare nyligen då deras 

kontor inte kunnat erbjuda dem tillräckliga utvecklingsmöjligheter.  

Vår analys: Det upplevs vara skillnader mellan fyrtiotalisterna- och 

åttiotalisterna, både som människor i allmänhet och som arbetstagare. 

Förutom kunskap och erfarenhet tycker vi det är tydligt med skillnaden i 

tålamod som flera respondenter pratade om. Det har nog, som även en av 
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respondenterna sa, stor betydelse att åttiotalisterna blivit så vana att jobba 

under tidspress i skolan, och förändringar i samhället skett allt snabbare under 

deras uppväxt. Det märks också att många upplever att åttiotalisterna gärna tar 

genvägar och aldrig riktigt vill, eller anser sig, ha tid att lära sig saker från 

grunden. Vi undrar hur organisationer kommer utvecklas framöver när allt ska 

gå så snabbt hela tiden. Kommer verkligen produktiviteten och effektiviteten i 

dagens företag kunna utvecklas och gå så mycket snabbare framöver? Eller 

kommer ett långsammare tempo att infinna sig i organisationerna i framtiden 

då åttiotalisterna sägs värdesätta balans mellan jobb- och privatliv? 

 

Vi anser att vår teori mer stämmer in på de större bankkontoren i Värmland, 

jämfört med de mindre kontoren på landsbygden. Vi tror även att om vi skulle 

ha undersökt ett bankkontor i Stockholm så skulle vi ha fått en empiri som 

ännu mer stämt överens med den teori vi har.  
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6. Slutsats och reflektion 

I detta avsnitt reflekterar vi kring vårt syfte med uppsatsen samt besvarar de frågor som 

ställdes i problemformuleringen. 

Syftet med uppsatsen var att se om ett generationsskifte är märkbart för 

bankerna och i så fall hur de påverkas av det. Syftet var också att undersöka 

och beskriva vad bankerna har för uppfattning om åttiotalisten- och 

fyrtiotalisten som arbetstagare. 

Bankerna SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken i Värmland märker alla 

av ett generationsskifte, i olika omfattning. Det har visat sig vara mer kännbart 

på de mindre bankkontoren där personalstyrkan består av relativt få med hög 

medelålder. Det har dock visat sig att de mindre kontoren är mer förberedda 

på fyrtiotalisternas pensionsavgångar. Överföring av kompetens mellan de 

äldre och de nya yngre medarbetarna uppmärksammas mer på mindre kontor 

där de är mer känsliga för personalförändringar. Kompetensöverföring ses 

generellt inte som ett problem då åttiotalisten upplevs ha lätt för att lära.  

Att ett generationsskifte pågår märker bankerna av genom att flera yngre 

medarbetare intar chefspositioner som lett till flera förändringar i 

organisationerna.  

Bankerna märker av generationsskiftet genom att flera nya medarbetare 

kommer in i organisationen, många födda under åttiotalet. Det ses inte av 

någon bank vara svårt att få en åttiotalist att samarbeta med den övriga 

personalstyrkan. 

Alla banker har tagit in åttiotalister som arbetstagare och upplever det positivt 

med en blandning av generationer på arbetsplatsen. Det som upplevs positivt 

med en åttiotalist som arbetstagare är att de bidrar med energi och entusiasm 

till gruppen, de anses villiga att lära sig saker, vara karriärinriktade, nyfikna, ha 

starkt självförtroende och vara är orädda. Det som upplevs negativt med 

åttiotalisten som arbetstagare är att de ses som giriga, otåliga och passiva då de 

vill ha arbetsuppgifter tilldelade. De sägs ha mycket att lära i kundmötet, och 

ha liten förståelse för regler och tidskrävande processer i banken. Åttiotalistens 

mest utmärkande drag är deras brist på tålamod, vilket gör att de hellre tar 

genvägar om de kan istället för att lära sig saker från grunden.   
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Fyrtiotalisten som arbetstagare upplevs var lojal sin arbetsgivare, ha tålamod, 

samt vara konservativ och ha svårt att ta till sig förändringar i organisationen. 

Fyrtiotalisten sägs även vara trygghetssökande och ha djup kunskap och 

kompetens.  

Den största skillnaden mellan en fyrtiotalist- och en åttiotalist som arbetstagare 

är sättet de kommunicerar på. Åttiotalisten upplevs ha en mycket rakare 

kommunikation, både till chefer samt andra kollegor. En annan skillnad är att 

tålamodet upplevs större hos fyrtiotalisten. Sätter man ser på och tar till sig 

förändringar skiljer de båda generationerna åt. Fyrtiotalisterna har inte lika lätt 

att acceptera förändringar som åttiotalisten har.  

Under arbetets gång har vi läst olika vetenskapliga artiklar, böcker och 

dagstidningar. Detta för att få en uppfattning om pågående generationsskifte 

på arbetsmarknaden, samt de stereotyper som finns om fyrtiotalisten- och 

åttiotalisten. Responsen från våra intervjupersoner har varit bra, vilket tyder på 

att det är ett aktuellt och intressant ämne. Många av våra respondenter har 

varit lite emot att generalisera olika åldersgrupper, men det har visat sig att 

deras uppfattning om fyrtio- och åttiotalisten som arbetstagare är mycket lika.  

 

Rekommendationer till vidare forskning 

Då åttiotalisterna nu intar arbetsmarkanden vill vi som rekommendation till 

vidare forskning föreslå en kvalitativ undersökning kring uppfattning av 

åttiotalisten som ledare. Det för att åttiotalisten upplevs vara mer 

karriärinriktad än tidigare generationer.  

Vi rekommenderar även att undersöka om åttiotalistens karaktär kommer att 

förändras med tiden, hur upplevs åttiotalisten efter att ha arbetat några år? 

Det kan även vara intressant att undersöka hur väl teorierna om åttiotalisten 

passar in i en mellanstor stad som Karlstad, jämfört med en större stad som 

Stockholm.   
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8. Bilaga 

 

Inledande frågor vid vår telefonintervju 

Vad heter du och vad är din position i företaget? 

Hur länge har du arbetat i banken? 

Under vilket årtionde är du född? 

 

Frågor vi vill ha svar på under vår telefonintervju 

Är generationsväxlingen märkbar på er arbetsplats? Och i så fall hur? 

Hur upplever ni åttiotalisten som arbetstagare? 

Hur upplever ni fyrtiotalisten som arbetstagare? 

Vad upplever ni vara skillnaden mellan en åttiotalist och en fyrtiotalist som 

arbetstagare? 

 

Frågor som vi ville diskutera kring under vår telefonintervju 

Upplever ni förändringar på er arbetsplats på grund av pågående 

generationsväxling, och i så fall hur? 

Har ni vidtagit några åtgärder på grund av pågående generationsväxling? 

Upplever ni som arbetsgivare några svårigheter med generationsväxlingen? 

Hur upplever ni som arbetsgivare att samarbetet mellan olika generationer 

fungerar på er arbetsplats? 

Vilka förväntningar har ni på en åttiotalist på er arbetstagare? 

Har ni haft en åttiotalist som arbetstagare på er arbetsplats?  

Vad anser ni som arbetsgivare att en åttiotalist bidrar med på er arbetsplats? 

Upplever ni att det är svårt att behålla en åttiotalist som arbetstagare i er 

organisation? 
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Upplever ni som arbetsgivare att åttiotalisten respekterar den erfarenhet och 

struktur som finns i er organisation? 

Upplever ni som arbetsgivare att åttiotalisten bidrar med nya infallsvinklar och 

ny kunskap till er organisation? 

Upplever ni som arbetsgivare att åttiotalisten ställer högre krav på er som 

arbetsgivare, bland annat vad gäller karriärplanering och coachning? 

Upplever ni som arbetsgivare åttiotalisten som arbetstagare annorlunda 

gentemot tidigare generationer? 

Vad upplever ni att åttiotalisten saknar i jämförelse med fyrtiotalisten som 

arbetstagare? 

 

 

 


