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Abstrakt  

 

Det sker nu en ovanligt stor generationsväxling på Sveriges arbetsmarknad där antalet äldre 

medarbetare som går i pension är fler än de som nytillträder. Detta kan komma att påverka 

organisationens sammanlagda kompetens då den äldre generationen ofta besitter bred, erfa-

renhetsbaserad kompetens och lång organisationsspecifik kunskap. Värdefull kunskap som 

den yngre generationen saknar.  

Denna studie har undersökt hur chefer upplever att generationsväxlingen kommer att 

påverka deras organisation i framtiden, vilka förutsättningar som finns för att skapa god kun-

skapsöverföring över generationsgränserna samt vilka förebyggande åtgärder som görs för att 

säkra den äldre generationens erfarenhetsbaserade kompetens inom organisationen. 

Studien har utförts med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning där respondenterna fått 

delge sina erfarenheter genom både öppna och slutna svarsalternativ.  

Undersökningens resultat visar att cheferna upplever att deras organisationer kommer 

att påverkas av generationsväxlingen, men inte nödvändigtvis i negativ bemärkelse. Förutsätt-

ningarna för att överföra kunskap över generationsgränserna är goda, men kan bli bättre. Detta 

genom att skapa fler tillfällen där ett utbyte av kunskap kan uppstå mellan generationerna. 

Resultatet visar även att fler åtgärder görs för att attrahera ny personal än för att få de äldre att 

stanna kvar i arbetet längre.  

 

Sökord: generationsväxling, kunskapsöverföring, tyst kunskap, SECI-modellen, generations-

skillnader, ageism, mentorskap.   
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer jag att ge läsaren en inblick i det område jag har valt att 

fokusera på i denna studie samt redogöra för studiens syfte och frågeställningar. 

Den stora generationsväxlingen 
 

”Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda – det är en realitet att försörjnings-

kvoten riskerar att bli ett problem” (Pär Nuder 2004-12-01) 

På Sveriges arbetsmarknad sker det nu en stor generationsväxling. För första gången i modern 

tid är antalet äldre medarbetare som går i pension, fler än de unga som nytillträder på Sveriges 

arbetsmarknad (Gustavsson et. al 2011). Detta beror på att det föddes ovanligt många efter 

andra världskrigets slut fram till mitten av 1960-talet och dessa individer är nu redo att lämna 

arbetsmarknaden och gå i pension (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002). Denna ge-

neration, som politikern Pär Nuder i ett frukosttal på SE-banken benämnde som ”Köttberg”, 

kan skapa problem för arbetsgivarna när de nu lämnar sina arbetsplatser efter lång och trogen 

tjänst och tar med sig sin värdefulla organisationsspecifika kompetens. Kompetens som kan 

bli svår att ersätta (Parment 2008). På grund av de stora pensionsavgångarna som nu sker på 

arbetsmarknaden har konkurrensen om specifik kompetens hårdnat för vissa sektorer och stra-

tegier för att kartlägga och säkra framtida kompetenser inom organisationerna ökat (Fürth et 

al. 2002). För att organisationen ska kunna säkra och kartlägga vilken kompetens som för-

svinner i samband med pensionsavgångarna är det viktigt att de äldre medarbetarna vill dela 

med sig av sina erfarenheter och lära ut sin organisationsspefika kompetens till de yngre med-

arbetarna som ska ersätta deras poster, vilket visats vara problematiskt (Karlsson 2010). 

Individer besitter olika typer av kunskaper, dels den kunskap som har erhållits i form av 

utbildning, den så kallade explicita kunskapen, men även den kunskap som baserats på erfa-

renheter och praktiskt användande. Denna kunskap är vad forskare kallar för den ”tysta kun-

skapen” och uttrycks i form av så kallat ”know-how” och skicklighet (Lindmark & Önnevik 

2006; Nonaka 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995). Den organisationsspecifika, erfarenhetsbase-

rade kunskapen som äldre medarbetare besitter består till stor del av den tysta kunskapen och 

den kunskap som gör organisationen unik och nästintill omöjlig för konkurrenter att kopiera 

(Boxall & Brucell 2011). Men den tysta kunskapen är svår att konkretisera och är dessutom 

otydlig, det är därför svårt för organisationen att veta vilken exakt kunskap som försvinner i 

samband med pensionsavgångarna förrän medarbetaren har gått i pension och kunskapen sak-
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nas (Nonaka 1994; Ohlsson & Bromé 2003). Det är därför viktigt att organisationer arbetar i 

förebyggande syfte med att överföra denna kunskap till det så kallade organisatoriska minnet 

för att på så sätt säkra att kunskapen finns kvar i organisationen, även om medarbetarna går i 

pension (Magnusson 2006).  

För att överföra den äldre generationens tysta kunskap till organisationens fortsatta 

verksamhet måste tillfällen skapas då yngre och äldre generationer samarbetar med varandra 

för att ett kunskapsutbyte kan ske. Enligt tidigare forskning har det dock visats att medarbe-

tare i störst utsträckning umgås med medarbetare från samma generation, vilket kan förklaras 

genom att jämnåriga individer finner det lättare att kommunicera med varandra då de använ-

der ett liknande tankesätt och språkbruk (Bromé & Ohlsson 2003; Blauth et al. 2011; Stark 

2009).  Detta kan komplicera och försvåra kunskapsöverföringen inom organisationen om inte 

samarbete över generationsgränser sker naturligt och det finns då en risk att den äldre generat-

ionens kunskap går förlorad i samband med deras pensionsavgångar. Organisationer måste då 

arbeta strategiskt och mot uppsatta mål för att skapa tillfällen då nödvändig kunskap kan över-

föras över generationsgränserna samt för att kunna säkra denna kunskap i det organisatoriska 

minnet (Tulgan & Martin 2006). 
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Syfte & frågeställning 
 

Generationsväxlingen är nu igång, alarmerande rapporter och prognoser publicerar dagligen 

om vilka effekter de kommande pensionsavgångar kommer att ha på Sveriges arbetsmarknad.  

Jag vill med min studie undersöka hur chefer med personalansvar anser generationsväxlingen 

kommer att påverka deras organisation och vill med mina frågeställningar få svar på:  

 

- Hur anser chefer att deras organisation kommer att påverkas av generationsväxling-

en? 

- Vilka förutsättningar finns det för att skapa god kunskapsöverföring över generations-

gränserna?  

- Vilka förebyggande åtgärder görs för att minska de eventuellt negativa konsekvenser 

generationsväxlingen kan ha på organisationens verksamhet? 

 

Utgångspunkter 

Begränsningar 

Jag studerar på Personalvetarprogramet vid Umeå universitet och har ett stort intresse för hur 

medarbetarnas kompetens möjliggörs och utnyttjas på ett optimalt sätt inom organisationer, då 

jag betraktar det humana kapitalet i en organisation som dess absolut främsta resurs. Jag vill 

därför begränsa min studie till chefer med personalansvar då jag anser att dessa kan ge mig en 

bred och detaljerad beskrivning i hur kunskap överförs över generationsgränserna. Ytterlig-

gare en avgränsning görs då jag vill se hur kunskapsflöden skapas och kartläggs inom organi-

sationen. Därmed har jag inte lika stort intresse att vilja undersöka hur enskild individ inför-

skaffar kunskap, utan fokus kommer att vara på hur kunskap skapas mellan generationer och 

hur samspelet fungerar mellan dessa. 

Med hänsyn till den begränsade tid jag har haft till mitt förfogande har jag inte haft möj-

lighet eller resurser till att studera hela min population, det vill säga chefer med personalan-

svar. Underlaget för denna studie är baserad på 72 chefers erfarenheter och uppfattningar som 

lagt grunden för mina resultat och hjälpt mig att besvara mina frågeställningar 

Förförståelse 

Min förförstålse avser mina erfarenheter och kunskaper som jag erhållit genom både praktiskt 

och teoretiskt användande. Min förförståelse påverkar hur jag analyserar, tolkar och drar slut-

satser vilket påverkar mina val av ämnen i denna studie (Johansson 1993). Vissa teorier som 

jag har valt att använda har ingått i Personalvetarprogrammets kurser och gett mig goda kun-
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skaper om Sveriges arbetsmarknad och dess demografiska förändringar. Under min studietid 

har jag studerat bland annat organisationsteori där jag fascinerades av den tysta kunskapen 

betydelse för organisationer. 

Min kunskap om generationsväxlingens påverkan på den svenska arbetsmarknaden 

skapades då jag genomförde en studie som utredde teknikstudenters vilja till att arbeta extra 

under studierna då det råder personalbrist inom vissa teknikområden, framförallt gäller detta 

för civilingenjörer. I denna undersökning erhöll jag goda teoretiska kunskaper om generat-

ionsskillnader, arbetskraftsefterfrågan och om generationsväxlingen på arbetsmarknaden, vil-

ket gav upphov till denna studie då jag vill undersöka vidare och få mer förståelse inom dessa 

områden.  

Då många av studiens teorival hämtats från den kurslitteratur som ingår i min utbildning 

och är utvecklade av etablerade forskare gör att min teoridel får en stabil grund.  Ett hinder i 

min forskning kan däremot vara att jag genom min förförståelse drar förutfattade slutsatser 

och varit selektiv i mitt val av teorier. För att minska denna effekt har jag förhållit mig kritiskt 

till mina källor och många gånger jämfört flera studier för att öka trovärdigheten i teoridelen. 

Litteratursökning 
Det är viktigt vid genomförandet av en forskningsstudie att genomföra en grundlig litteratur-

genomgång då det visar på att forskaren på ett vetenskapligt sätt kan välja ut den mest rele-

vanta litteraturen inom det berörda ämnet (Bryman 2009). En väl genomförd litteraturgenom-

gång stärker studiens trovärdighet då forskarens kunskap stärks av tidigare forskning och vi-

sar bakgrunden till studiens problem (Backman 2007). 

För att få en insyn i de ämnen som berör min studie använde jag mig av Umeå universi-

tetsbiblioteks sökfunktion ALBUM. Genom att söka på ord som ”generationsväxling”, ”gene-

rationsskillnader”, ”demografi”, ”arbetsmarknad”, ”kompetensutveckling”, ”tyst kunskap”, 

och ”kunskapsöverföring” fann jag relevanta böcker och forskningsrapporter. Jag utgick från 

författaren som hade skrivit litteraturen eller vilka forskare som hade genomfört rapporterna 

för att hitta relevant och trovärdig litteratur. När jag sökte vetenskapliga artiklar använde jag 

mig av sökmotorn Academic Search Elite som har ett brett utbud av vetenskapliga rapporter. 

För att finna artiklar och rapporter av betydelse samt begränsa antalet träffar i sökningen an-

vände jag sökorden ”generational change”, ”mulitgenerational workforce”, ”generational dif-

ferences”, ”knowledge management” ”tacit knowledge”. Jag har även använt mig av publice-

rade rapporter från Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, Arbetslivsstyrelsen och Sveriges 

offentliga utredningar för att hitta underlag till min studie. Jag har i största möjliga mån häm-

tat teorin från primärkällor och undvikit sekundära källor. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel vill jag ge läsaren en övergripande bild av de vetenskapliga teorier jag anser 

relevanta i förhållande till min studie. Inledningsvis kommer en bakgrundsförklaring ges om 

fenomenet generationsväxling och dess påverkan på Sveriges arbetsmarknad för att därefter 

ge en teoretisk överblick över begreppet ”Tyst kunskap” vilket avslutningsvis mynnar ut i 

ämnena kunskapsöverföring mellan generationer samt generationsskillnader. 

Generationsväxling 
 

Fenomenet som sker på Sveriges arbetsmarknad nu när den äldre generationen, födda mellan 

år 1946-1964 lämnar arbetsmarknaden och den yngre generationen födda mellan år 1981-

1994 träder in, kallas för generationsväxling eller generationsskifte (Gustavsson et. al 2011).  

Enligt Svenskt Näringsliv (2010) sker det ständigt en generationsväxling på Sveriges arbets-

marknad men problematiken som nu drabbat Sveriges är att den generation som nu går i pens-

ion är fler än de som tillkommer. I den arbetsmarknadsrapport som gjorts på uppdrag av Ar-

betsförmedlingen: Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – i Riket och i ett regionalt 

perspektiv (Gustavsson et. al 2011), beskrivs det hur generationsväxlingen kommer att på-

verka arbetsmarknaden och upplyser om att det är första gången i modern tid som antalet 

äldre som går i pension, är fler än de unga som nytillträder på Sveriges arbetsmarknad och att 

detta kommer inträffa de närmsta åren. Effekterna av detta generationsskifte kan enligt Karls-

son (2010) leda till kompetensbrist och minskad produktivitet för vissa företag, men kommer 

även att skapa påfrestningar på Sveriges samhälle då antalet äldre ökar och det är färre i ar-

betsför ålder som ska försörja fler. Detta kommer i sin tur att påverka Sveriges BNP negativt 

då tillväxten på arbetsmarknaden hämmas (Gustavsson, et al. 2011). Det gemensamt finansi-

erade välfärdsystemet kommer även att sättas på prov då de äldre förväntar sig service och 

kvalité under pensionen (Karlsson 2010).  Ekonomiska konsekvenser av åldrande i sig som 

vård, omsorg, pensionsfrågor och efterfrågan på välfärdstjänster kommer även att öka (SOU 

2002:29).  Enligt beräkningar lämnade 13 100 fler personer arbetsmarkanden än som nytill-

trädde år 2010 (SOU 2002:29). Vidare har Arbetslivsstyrelsen och Svenskt näringsliv förut-

spått att fram till år 2015 kommer 50 procent av arbetsstyrkan inom vissa yrken gå i pension, 

de verksamhetsområden som berörs i störst utsträckning är inom tillverkningsindustrin, bygg- 

och anläggning, gymnasie- och grundskolan, inom offentlig förvaltning samt inom vård och 

omsorg (Gustavsson et al. 2011). 
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I Sverige har varje individ rätt att arbeta tills det den fyller 67 år, då det inte finns någon 

lagstadgad allmän pensionsåldern utan utträdesåldern är flexibel och varje enskild person kan 

vid 61 års ålder själv bestämma när den vill gå i pension. Det finns även möjlighet att delvis 

sänka sin sysselsättningsgrad och endast ta ut en del av den allmänna pensionen. Om arbets-

givaren ger sitt samtycke kan även medarbetare stanna kvar i arbetet efter 67 års ålder 

(2006:102).  

Då generationsväxlingen har skapat problem för organisationer inom vissa branscher, då 

många äldre har gått i pension och tagit med sig dyrbar organisationsspecifik kunskap, samt 

att det är fler individer som lämnar arbetsplatsen än vad det kommer till nya, så det är viktigt 

att arbetsgivare är medvetna om de faktorer som kan påverka medarbetarens motivation till att 

vilja stanna kvar längre arbetet och avstå från att utnyttja det flexibla pensionssystemet och ta 

ut pension redan vid 61 års ålder (Karlsson 2010; Gustavsson et. al 2011; SOU 2006:102; 

2002:29).  

Utstötnings- och attraktionsmodellen 

Det finns flera faktorer som kan tillsammans, eller var för sig, beskriva varför äldre medarbe-

tare väljer att lämna arbetet i förtid och gå i pension. Detta kan förklaras med utstötnings- och 

attraktionsmodellen som innehåller så kallade push -, pull -, jump- och stay- faktorer (SOU 

2002:29; Stattin 2009). De internt utstötande (push) faktorerna kan orsakas på grund av att 

organisationer har ett visst produktionskrav på medarbetare och att de äldres fysiska arbets-

förmåga och kapacitet inte räcker till, vilket leder till en tidig pensionsavgång. Utstötningsfak-

torerna kan även ske i social form då arbetsgivare väljer att fokusera mer på att motivera och 

utveckla yngre förmågor än äldre vilket leder till att de äldre medarbetarna tvingas göra plats 

för dessa nya kompetenser (Melén 2008; Nilsson 2005). Många arbetsgivare har tagit på sig 

stora kostnader genom att erbjuda avtalspensioner till de äldre medarbetarna för att få in ny 

arbetskraft istället för att fokusera på att utveckla den äldre arbetskraftens kunskaper vilken är 

en tydlig utstötningsfaktor (SOU 2002:29). Attraktionsförklaringar (pull) syftar till de yttre 

faktorer som lockar de äldre medarbetarna att vilja lämna arbetet i förtid, som generösa social-

försäkringssystem, höga pensioner och ersättningar. Detta har på senare tid lett till omfattade 

ingripanden genom skärpta regler för vem som är berättigad bidrag och ersättning samt 

bildandet av ekonomiska incitament för få individer till att vilja arbeta längre (Nilsson 2005; 

Stattin 2009). Jump-faktorer är beroende av individers egna val och berör inte i samma ut-

sträckning generösa ekonomiska villkor utan mer hur individen prioriterar arbete och fritid 

(Stattin 2009).  Stay-faktorer är de faktorer som arbetsgivare kan vara med och påverka i 

störst utsträckning. Dessa faktorer handlar om individernas arbetsvillkor och vilken påverkan 
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dessa har för de anställdas motivation till att vilja arbeta och stanna kvar i arbetet. Vilket kan 

handla om både materiella faktorer som lön men även icke-finansiella aspekter som psykoso-

cialarbetsmiljö, arbetets innehåll och utvecklingsmöjligheter (Stattin 2009). 

Effekter av generationsväxlingen 

I en studie som undersökte HR-ansvarigas inställning till Sveriges pågående och kommande 

generationsväxling, ansåg de tillfrågade att generationsväxlingens påverkan kommer att få 

större betydelse framöver och att de är väl medvetna om de problem som generationsväxling-

en kan komma att medföra. Dock anser de tillfrågade att deras ledningar har tappat intresse 

och fokus på frågan (Boman 2010). Enligt Karlsson (2010) kommer generationsskiftet inne-

bära, ur ett organisatoriskt perspektiv, att medarbetare med lång erfarenhet och bred kompe-

tens lämnar organisationen vilket kan leda till upplevd kompetensbrist och försämrad konkur-

renskraft som följd om inte arbetsgivaren finner åtgärder som kan säkra denna kompetens. 

Svenskt Näringsliv (2010) uppger i sin rapport: ”Att söka men inte finna”, att 55 procent av 

de tillfrågade företagen som undersökts upplever att de inte kommer att kunna ersätta den 

kompetens som försvinner i samband med generationsväxlingen och upplever att det finns 

brist på specifikt efterfrågad yrkeskompetens för vissa yrken. Företagens behov av viss speci-

fik yrkeserfarenhet och kunskap matchar inte med arbetskraftens utbud tillräckligt och företa-

gen efterfrågar framförallt allt personer med erfarenhetsbaserad kunskap och arbetslivserfa-

renhet (Karlsson 2010). 
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Tyst kunskap  
 

“Tacit knowledge is all that we know minus all we can say“ 

(Guba & Lincoln, 1995:176) 

Det finns två former av kunskap som en individ kan besitta; den uttalade, explicita kunskapen 

och den tysta kunskapen (Nonaka & Takeuchi 1995). Den explicita kunskapen, definierar 

Ellström (1992) som kunskap som kan uttryckas i ord och skrift. Exempel på explicit kunskap 

kan vara en medarbetares utbildning, betyg och certifikat. Den tysta kunskapen är till skillnad 

från den explicita kunskapen svår uttyda och är personligt rotad i en individs handlingar och 

uttryck och kan vara kopplad till bakgrundsfaktorer som uppväxt och tidigare erfarenheter 

(Ellström 1992; Nonaka & Takeuchi 1995). Den tysta kunskapen kan ofta tas förgiven och 

vara underförstådd samt kan uppfattas som en individs personliga egenskaper, såsom social 

anpassningsförmåga, fingertoppskänsla och skicklighet (Haldin-Herrgård 2005; Nonaka 

1994). Både explicit och tyst kunskap är två olika dimensioner av samma kunskap, inte nöd-

vändigtvis två sorters kunskap (Haldin-Herrgård 2005; Nonaka & Takeuchi 1995). Vidare gör 

Nonaka (2007) liknelsen mellan dessa två dimensioner genom att jämföra en individs kunskap 

med ett isberg där den explicita dimensionen av kunskapen utgörs av den synliga delen på 

isberget medan den tysta, symboliserar den del av isberget som är dold under ytan och som är 

svår att bedöma dess exakta massa. 

Tyst kunskap & generationsväxling 

Som nämnts tidigare är det den erfarenhetsbaserade kunskapen som organisationer kan få 

problem att ersätta när den försvinner i samband med generationsväxlingen (Karlsson 2010). 

Den erfarenhetsbaserade kunskapen är enligt Nonaka (1994) en betydande del av den tysta 

kunskapen. Den äldre generationens medarbetare använder till stor del av erfarenhetsbaserad 

kunskap som de utvecklat under lång tid inom organisationen genom praktiska erfarenheter 

och kan vara svår att konkretisera och dokumentera vilket kan skapa svårigheter i att kart-

lägga och läras ut till andra (Nonaka & Takeuchi 1995). Problematiken med tyst kunskap är 

att den även kan vara omedveten för personen som besitter kunskapen men samtidigt en 

självklar del i att få arbetet gjort (Lindmark & Önnevik 2006).  

Tidigare forskning behandlar främst den explicita kunskapen inom organisationer, men 

för att få ett helhetperspektiv på organisationens totala kompetens, behövs det mer forskning 

om den implicita, tysta kunskapens betydelse för organisationer samt metoder för att konkreti-

sera och tydliggöra denna kunskap (Haldin-Herrgård 2005). Holtshouse (1998) anser även att 

det behövs mer forskning kring spridning av tyst kunskap och hur tyst kunskap ska avläsas 
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och utnyttjas för att läras ut till annan individ. Förklaringen till att det inte forskats mer om 

den tysta kunskapen beror enligt Haldin-Herrgård (2005) på att det är just för att den tysta 

kunskapen är otydlig, oartikulerad och svår att få grepp om som gör den till ett svårt forsk-

ningsobjekt men menar då dagens kunskapssamhälle värderar medarbetarna som organisat-

ionens främsta resurs krävs det att detta begrepp omvärderas och uppmärksammas mer i orga-

nisationsforskningen.  

Knowledge management 
Hantering och kontroll av kunskapsprocesser inom organisationen bör, enligt Boxall och Pur-

cell (2011) vara självklart för organisationer att arbeta med för att kunna utveckla kompeten-

sen framgångsrikt och skapa lånsiktiga konkurrensfördelar. Vidare menar Lindmark och Ön-

nevik (2006) att en förutsättning för att en organisation ska bli framgångsrik är att det råder 

god kunskapsöverföring mellan medarbetare och att organisationen har ett lärande klimat för 

att lyckas och för att kunna skapa detta klimat behövs det ett målstyrt och strukturerat arbete i 

organisationen.   

I organisationsteorin benämns metoder som syftar till att hantera, styra och kontrollera 

kunskap och kompetenser, Knowledge management. Knowledge management arbetar både 

med att hantera individens kunskaper och för att stärka den så kallade organisatoriska kun-

skapen och har som syfte att bland annat se till att organisationen drar nytta och utnyttjar sin 

kunskap och kompetens optimalt. Detta bland annat genom att skapa funktioner som underlät-

tar samarbete och öppnar upp kommunikationskanaler samt samla in och utöva kontroll över 

informations- och kunskapsflödena som sker inom organisationen (Lindmark & Önnevik 

2006).  

Den organisatoriska kunskapen är inte densamma som summan av medarbetarnas kun-

skap, utan är mer än det (Hedberg 1981). Organisationer har ett minne där medarbetarnas 

kunskap lagras genom inarbetade system och som finns kvar även om medarbetare väljer att 

sluta och finns bevarade i normer, värderingar, symboler, instruktioner och vanor (Magnusson 

2007). Enligt Lindmark och Önnevik (2006:223), som citerar Probst & Büchel, är organisato-

riskt kunskap summan av: ”(…) processer där förändringar i organisationens kunskaps- och 

värdebas leder till en för organisationen ökad förmåga att lösa problem (…)”.  

SECI-modellen: konkretisera, skapa & omvandla kunskap 
Efterfrågan har ökat hos arbetsgivare som vill använda sig av teorier och modeller vars syfte 

är att säkra och stärka den organisatoriska kunskapen (Boxall & Purcell 2011). Det är viktigt 

att koda om och tydliggöra den kunskap som organisationens medarbetare besitter i form av 

tyst kunskap till det organisatoriska minnet för att säkerställa att effekten av upplevd kompe-
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tensbrist blir mindre när de äldre medarbetarna slutar i samband med generationsväxlingen 

(Gustavsson et al. 2011; Karlsson 2010; SOU 2006:102). 

Managementforskaren Ikujiro Nonaka formade tillsammans med Hirotaka Takeuchi år 

1995 en modell, den så kallade SECI-modellen (se fig.1) om hur den organisatoriska kunskap-

en kan stärkas genom en växelverkan mellan den tysta kunskapen och den explicita kunskap-

en medarbetare besitter inom organisationen. Genom denna modell kan organisationen få 

hjälp med att dels förstå men även hantera och skapa nya kunskapsprocesser inom organisat-

ionen.  Nonaka (1994) menar att den tysta kunskapen är mest dyrbar och väsentlig för organi-

sationens verksamhet. När ny tyst kunskap ska skapas måste den först överföras från avsända-

ren från tyst till explicit kunskap för att sedan, av mottagaren, omvandlas från explicit till tyst 

kunskap igen, vilket sker när individen reflekterar och får praktisera den nyvunna kunskapen. 

Det är enligt Nonaka (1994) den sociala interaktionen mellan individer som är den viktigaste 

faktorn till bildandet av ny kunskap och även den kunskap som skapar organisationsspecifik 

kompetens då ny kunskap oftast formas efter den rådande miljön runtomkring. 

I Nonakas & Takeuchis modell särskiljer de på tyst kunskap och explicit kunskap ge-

nom fyra lägen som beskriver hur ny kunskap och nya kunskapsflöden skapas och omvandlas 

inom organisationen. Denna modell bygger på antagandet att kunskap skapas från tyst kun-

skap till explicit kunskap (Nonaka & Takeuchi 1995). 

 

Figur 1. Nonakas & Takeuchis SECI-modell om hur kunskap omvandlas och skapas inom organisationer. 
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Från tyst kunskap till tyst kunskap - socialisering 
Denna kunskap skapas när individer interagerar med varandra och genom socialisation. 

Denna kunskap behöver inte vara i explicit form utan kunskapsöverföringen sker tyst. Detta 

kan vara till exempel vid mentorskap eller vid en introduktion för nya medarbetare där de tar 

till sig kunskap genom att gå bredvid och se på hur andra arbetar, ny tyst kunskap bildas ge-

nom imitation, observation och praktiserande (Nonaka & Takeuchi 1995). Ett annat exempel 

när tyst kunskap bildas inom en organisation är när medarbetare snabbt lär sig outtalade nor-

mer och värderingar inom organisationer som avspeglas i organisationskulturen och ”sitter i 

väggarna” (Lindmark & Önnevik 2006). 

Från explicit kunskap till explicit kunskap – kombinering 

Denna kunskap skapas när olika individers explicita kunskap uttrycks och förmedlas till 

andra. Dessa kunskaper kombineras och omvandlas då till nya former av kunskaper. Exempel 

på när denna kunskap skapas är vid arbetsplanering eller vid skapandet av kompetensdata–

baser inom organisationen.  

Från tyst kunskap till explicit kunskap - externalisering 

I detta läge kan den tysta kunskapen tydliggöras och sker när exempelvis en erfaren medarbe-

tare skriver manualer för hur vissa arbetsprocesser ser ut eller vid möten med specifika teman 

där syftet är att utbyta erfarenheter genom att lösa en uppgift tillsammas, så kallade works-

hops och ”networking”. 

Från explicit kunskap till tyst kunskap- internalisering 

Denna form av kunskap är den kunskap som uppstår vid den klassiska undervisningen eller 

genom användande av till exempel ny teknik där den tysta kunskapen ökar ju mer individen 

praktiserar sina nya kunskaper och får reflektera och tolka det som lärts ut på sitt eget sätt 

(Nonaka 1994). I detta läge är det viktigt att kommunikationen, av den kunskap som lärs ut, är 

tydlig och konkret och inte uppbyggd genom metaforer och symboliskt språk då olika indivi-

der tolkar och uppfattar samma sak på olika sätt beroende på tidigare erfarenheter och bak-

grund (Tulgan & Martin 2006).  
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Sammanfattning: processer som skapar tyst & explicit kunskap  

Figuren nedan ger exempel på de processer- och arbetstillfällen som skapar både individuell 

och organisatorisk kunskap.  

Figur 2. Sammanfattande modell av de arbetsprocesser som skapar kunskap inom organisationer utifrån Ikujiro 

Nonakas & Hirotaka Takeuchis SECI-modell 

SECI- modellen syftar till att öka medvetandet kring hur organisatorisk kunskap kan skapas 

och kombineras inom en organisation genom att kontinuerligt öka förutsättningar för den tysta 

kompetens- och kunskapsöverföringen inom organisationen. De delar som enligt Nonaka 

(1994) är de svåraste delarna för en organisation att skapa är internalisering och externa-

lisering av kunskap då det krävs ett personligt engagemang från både den som vill dela med 

sig av sin kunskap men även den som vill lära sig. Det är därför viktigt för organisationer att 

då ha en organisationskultur som är öppen för ett lärande klimat i alla led samt ger tid och 

utrymme då kunskapsutbyten kan ske (Bromé & Ohlsson 2003). Nonaka (1994) menar även 

att det finns vissa processer som underlättar och utlöser kunskapsskapandet naturligt, detta är 

till exempel genom att bilda mindre arbetsgrupper i organisationen då förutsättningarna för 

socialisering och att medlemmarna interagerar med varandra ökar och gör att den tysta kun-

skapen inom gruppen stärks. Genom att skapa arbetsgrupper där medarbetarnas kompetenser 

är uttalade, ökar både den externaliserade kunskapen, från tyst till explicit, samt den internali-
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serade, från explicit till tyst genom att gruppmedlemmarna lär sig av varandra. Detta leder till 

att både den tysta och den explicita kunskapen tydliggörs, utvecklas och utnyttjas mer effek-

tivt (Nonaka & Takeuchi 1995).   

Förutsättningar för kunskapsöverföring  
Det finns ingen universell lösning för hur organisationer ska skapa ett utvecklande arbetskli-

mat där medarbetare naturligt lär av varandra (Boxall & Brucell 2011). Varje organisation är 

unik i sin form och påverkas av hur organisationen värderar det intellektuella kapitalet, vilket 

ledarskap som bedrivs, åldersstrukturen inom organisationen, medarbetarnas attityd till lä-

rande samt hur mottagliga medarbetare är för förändring och förnyelse (Bromé & Ohlsson 

2003; Glass 2007).  

En omständighet som kan förhindra uppkomsten av ett lärande klimat inom organisat-

ioner är enligt Bromé & Ohlsson (2003) om organisationen har inbyggda åldersbarriärer och 

ålderstrappor, där auktoritet och makt sitter i ålder snarare än i kompetens. I dessa organisat-

ioner förväntas de unga lyda de äldre vilket kan leda till att det kreativa tänk och den innovat-

ionsförmåga som de yngre medarbetarna ofta besitter inte ges utrymme att få uttryckas (SOU 

2006:102). Det är viktigt menar Bromé & Ohlsson (2003) att åldersbarriärerna suddas ut för 

organisationens verksamhet ska bli framgångsrik då olika generationer besitter olika former 

av kunskaper och kompetenser vilket måste utnyttjas optimalt och läras ut till äldre och yngre 

generationer för att stärka den organisatoriska kunskapen. Därmed menar författarna att kun-

skapsöverföringen inte endast ska ske från den äldre till den yngre generationen utan även 

från yngre till äldre generationen för att uppnå ett utvecklande och lärande arbetsklimat.  

Samarbete och kunskapsöverföring över generationsgränser 

Det har blivit alltmer vanligt att organisationer skapar strategier för att öka samarbetet och 

kunskapsöverföringen i arbetet mellan generationer.  År 2009 satsade Storbritanniens regering 

5,5 miljoner pund på att stödja projekt som har som syfte att främja samarbete över genera-

tionsgränser och har startat ett stödprogram, The Generations Together, där ändamålet är att 

uppmuntra organisationer till att arbeta strategiskt med generationsfrågor och öka samarbetet 

samt kunskapsöverföringen mellan generationerna på arbetsplatser (Martin et.al 2010). I en 

rapport gjord på uppdrag av SOU skisserades det fram en framtidsbild samt mål för att nå ett 

framgångsrikt kunskapsöverföringsarbete mellan generationerna och menade att ”(…) ömsesi-

diga kontakter över generationsgränser är en självklar och omistlig del av arbetsliv, demo-

krati, lärande och skapande” (2002:29:5). Dessa mål var bland annat att bryta åldersbarriärer, 

”riva ålderstrappan” och stärka ömsesidighet och ansvarstagande mellan generationer. Tillvä-

gagångsättet för att nå dessa mål var att bland annat att fokusera mer på att yngre och äldre 



14 

 

medarbetare har olika kompetenser och erfarenheter som snarare kan komplettera än ersätta 

varandra (SOU 2002:29).  

Som nämnts tidigare är det en viktig förutsättning att yngre och äldre generationer trivs 

bra att arbeta med varandra för att kunskapsöverföring mellan generationerna ska ske så ef-

fektivt och naturligt som möjligt, men problem kan uppstå i detta arbete, då individer från 

olika generationer kan ha skilda preferenser när de gäller hur de vill ta till sig kunskap och 

dela med sig av tidigare erfarenheter samt sättet att kommunicera detta på (Bromé & Ohlsson 

2003; Parment 2008; Tulgan & Martin 2006).  I studier som gjorts på generationsblandade 

arbetsgrupper har det visats uppstå fler konflikter mellan medarbetare från olika generationer 

än vad det uppstår konflikter mellan medarbetare från samma. Dessa konflikter handlar i 

störst utsträckning om värderingsskillnader och brist på förståelse för varandras olikheter samt 

att olika generationerna kan ha förutfattade meningar kring hur en viss generation beter sig, 

vilket kan påverka samarbetet mellan generationerna negativt och försvåra kunskapsutbytet 

(Blauth et. al 2011; Stark 2009).   

Generationsskillnader 
Enligt forskarna Dwyer (2008) och Glass (2007) som i sina studier undersökt hur medarbetare 

från olika generationer arbetar ihop, har arbetsplatser runt om i världen aldrig varit så generat-

ionsblandade som de är i dagsläget. Enligt Kupperschmidt (2000) är definitionen av en gene-

ration en samling individer som är födda under en avgränsad tid. Vidare menar Kuppersch-

midt (2000) att individer inom en generation har ofta en gemensam värdegrund och samma 

syn på omvärlden vilket är en följd av historiska och sociala händelser som inträffat under 

deras uppväxt.  

På Sveriges arbetsmarknad finns det för närvarande tre generationsklasser som i forsk-

ningen fått namnen; baby boomers (även kallade 40-talister), generation X och generation Y 

(Fürth et al. 2002). Enligt studier som gjorts på dessa generationer har respektive generation 

sin egen distinkta uppsättning av värderingar, attityder och förväntningar på ledarskap, priori-

teringar gällande arbete och fritid samt vilka förmåner och belöningar som motiverar i arbetet. 

(Dwyer 2008; Glass 2007; Kupperschmidt 2000). De olika generationernas karaktäristiska har 

uppmärksammats mycket i forskning och i media de senaste åren (Blauth et al. 2011).  Forsk-

ningens avsikt är inte att skapa förutbestämda, stereotypa bilder om individer födda inom ett 

visst tidsspann, då alla individer är olika, utan forskningens syfte är mer att söka förståelse för 

de olika generationerna på arbetsplatsen och kunna skapa en större insikt för varje individs 

olikheter och inställning till arbetet. Nedan presenteras en kort sammanfattning av vad tidi-

gare forskning redogjort för respektive generations egenskaper. 
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Baby boomer (födda mellan 1946-1964) 

Denna ovanligt stora generation har vuxit upp med stora samhällsförändringar, som att ha två 

föräldrar som arbetar, bildande av supermakter och kapprustning (Glass 2007; Blauth et al. 

2011). Medbestämmanderätten fick allt större betydelse under deras uppväxt vilket gjort att 

denna generation är i stor utsträckning politiskt aktiva och föredrar demokratiska beslut i ar-

betspolitiska frågor (Parment 2008). Vidare beskriver tidigare forskning baby boomers som 

drivna idealister, gillar struktur i arbetet samt föredrar centraliserat styrda- framför platta or-

ganisationer. De antas vara karriärfokuserade, resultatdrivna, som lever för att arbeta och vär-

derar arbetsgivarlojalitet högt (Eisner 2005; Glass 2007). De beskrivs även som konservativa 

medarbetare då individer inom denna generation motsätter sig förändring och nya tankesätt i 

större utsträckning än de senare generationerna och kan ha svårigheter i att respektera ledare 

som inte utnyttjar sin auktoritet och är delegerande i sitt ledarskap (Kupperschmidt 2000). 

Generation X (födda mellan 1965-1981) 

Generation X har en uppväxt som är präglad av självständighet, skilsmässor och ett utbild-

ningssystem som betonade sociala färdigheter högre än akademiska prestationer (Kupper-

schmidt 2000; Parment 2008). Denna generations medarbetare anses vara självständiga indi-

vidualister som värderar monetära belöningar högt och är mer benägna än de andra generat-

ionerna till att byta arbete om det erbjuds högre lön hos en annan arbetsgivare. Däremot anses 

generation X vara minst lika karriärsdrivna, men värderar fritiden högre än den tidigare gene-

rationen (Blauth et al. 2011; Glass 2007). 

Generation Y (födda mellan 1982-1994) 

Individer födda i denna generation har vuxit upp med stora ekonomiska förändringar i det 

svenska samhället då liberal handelspolitik introducerades och handelsmarknaden globali-

serades (Parment 2008). Denna generation har vuxit upp med Internet och stora sökmotorer 

som Google och Wikipedia vilket gjort att många inom denna generation är van att få sina 

frågor besvarade fort (Martin & Tulgan 2006: Parment 2008). Individer tillhörande generation 

Y anses, i stor utsträckning, ha god förmåga att hantera och ta in mycket information samti-

digt, och tycks vara vana att kritiskt granska den information de mottar och har en ifrågasät-

tande attityd när källan inte kan styrkas. Vidare sägs det att generation Y är vana vid många 

valmöjligheter och anses ha svårt att slå sig till ro då de vet att det alltid finns andra alternativ 

och möjligheter att välja (Parment 2008). Dessa ovannämnda exempel på hur individer inom 

generation Y kan vara, har gjort att medarbetare tillhörande generation Y kan upplevas som 

illojala, ifrågasättande och bortskämda och kräver mycket av arbetsgivaren (Kupperschmidt 

2000). Vidare menar Twenge och Campbell (2008) då denna generation är van att snabbt få 
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sina frågor besvarade upplevs de kräva mycket feedback av ledaren i form av daglig återkopp-

ling i arbetet och uppmuntrande ord i större utsträckning än de tidigare generationerna. Enligt 

Parment (2008) handlar generation Y:s syn på auktoritet mer om kompetens än titel och kan 

därmed upplevas som respektlösa och ifrågasättande mot ledare som de inte tycker besitter 

rätt kompetents.  

Generation Y har fått mycket uppmärksamhet och blivit ett populärt forskningsobjekt då 

arbetsgivare efterfrågar kunskap om hur de kan lyckas få denna generation att bli lojala gent-

mot organisationen då det visats sig vara svårt att behålla Y-medarbetare en längre tid hos 

arbetsgivaren. Problematiken är att generation Y inte motiveras i lika stor utsträckning av lön 

och monetära förmåner, som tidigare generationer, utan ser jobbet snarare som ett medel att 

förverkliga sig själv och sina intressen. Detta gör att när många unga medarbetare inom denna 

generation tappar intresset, har de en benägenhet att snabbt söka sig vidare efter nya utma-

ningar hos någon annan (Fürth et al. 2002).  

Att rada upp dessa generationsegenskaper och behandla varje generations medlemmar 

som en och samma är, som jag nämnde ovan, inte vad generationsforskare menar, utan mer att 

förklara vissa individers beteenden genom att ta i beaktande vilken uppväxt de har haft och 

vilka tidigare erfarenheter som styr deras val och handlingar (Parment 2008; Glass 2007). 

Detta för att arbetsgivaren lättare ska kunna förstå medarbetarnas bakgrund för att leda och 

motivera individer från olika generationer samt skapa ökade förutsättningar för att individer 

från olika generationer ska samarbeta bättre ihop om de är medvetna om varandras olikheter 

(Tulgan & Martin 2006). 

Ageism: Individers fördomar om äldre och yngre generationer 
Ageism är ett begrepp som ofta används i samband med forskning om generationsväxling och 

om generationsblandade arbetsgrupper och benämns som ett samlingsbegrepp som syftar på 

all diskriminering som sker beroende på ålder (Butler 1996). Om medarbetare från en generat-

ion uttrycker förutfattade meningar om hur annan generation är och beter sig, kan detta ses 

som ett uttryck för ageism (Blauth et al. 2011). 

Ageism kan innefatta fördomsfulla förhållningssätt och allmänt godtagna vanor (Stark 

2009). Fördomar skapas mellan generationer då individerna inom en generation ser sig själva 

på ett visst sätt men uppfattas på ett annat sätt av en individ från annan generation. Till exem-

pel har det visats i studier att den yngre generationen ser på sig själva som nyfikna, ambitiösa, 

innovativa och med höga krav på sig själva, medan den äldre generationen kan uppfatta de 

yngres förmågor som otåliga, överdrivet självsäkra och ifrågasättande. Detsamma gäller de 
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äldres syn på sig själva som ansvarstagande, lyhörda och lojala medan de yngre tolkar de 

äldre som konservativa, pessimistiska och formella (Boman 2010; Blauth et.al 2011).  

Enligt Broke och Taylor (2005) går det inte att ignorera det faktum att det finns vissa 

generationsfördomar och generationsolikheter inom en organisation, utan anser snarare att det 

är viktigare att hitta metoder för att minska ett stereotypt generationstänk på arbetsplatsen och 

att medarbetarna istället ska kunna acceptera olikheterna. Därför behövs det enligt Stark 

(2009) en ledare som har kunskap om generationernas olikheter, som kan medla mellan gene-

rationerna och hjälpa de förstå olikheterna som finns mellan dem. Men även för att kunna 

möta respektive generations behov för att lättare kunna skapa motivation i arbetet. Blauth et 

al. (2011) och Martin et al. (2010)  menar att det är viktigt att försöka hitta gemensamma 

nämnare för individer från olika generationer för att låta de finna en värdegrund att stå på till-

sammas. En framgångsfaktor för bra generationssamarbete är att blanda medarbetare från 

olika generationer i ett tidigt skede och låta de mer erfarna medarbetarna få möjlighet att lära 

ut och överföra sin kunskap till nya medarbetare (Blauth et al. 2011;Bromé & Ohlsson 2003).  

Mentorskapsprogram 
En metod för att målstyrt och kontrollerat överföra kunskap mellan generationerna är arbeta 

med mentorskap inom organisationen (Parsloe & Wray 2002). Mentorskapsprogram är den 

mest välkända metoden för organisationer som vill överföra kunskap från den äldre till den 

yngre generationen och bygger på ett mästar-lärling perspektiv som har sina rötter från den 

grekiska mytologin (Lindmark & Önnevik 2006; Bromé & Ohlsson 2003).  

Detta program har som syfte att genom professionell och personlig vägledning skapa en 

målinriktad relation där en mer erfaren medarbetare (mentor) överför sin erfarenhetsbaserade 

kunskap till en yngre medarbetare (adept). Ett mentorskapsprogram är passande att upprättas 

när äldre medarbetare ska gå i pension och får lära ut sina kunskaper och erfarenheter till sin 

efterträdare.  Enligt Parsloe och Wray (2002) kan mentorskap ha en positiv påverkan på orga-

nisationen och skapa en öppnare organisationskultur då medarbetare bygger relationer och 

kontaktnät som inte fanns tidigare mellan äldre och yngre generationer. För att ett mentors-

program ska bli framgångsrikt är det enligt, Bromé och Ohlsson (2003) och Ahlström (2007) 

en viktig del att mentor och adept har en öppen dialog och ett fungerande samspel för att läro-

processen och kompetensöverföringen ska bli så effektiv som möjligt. Vidare menar Bromé 

och Ohlsson (2003) att adepten tar till sig kunskap bäst om denne identifierar sig med men-

torn och då är det även av betydelse att de personliga egenskaperna går väl ihop och ger ex-

empel på att en auktoritär mentor inte fungerar särskilt bra ihop med en ifrågasättande adept. 

Ytterligare krävs det ett strukturerat och målinriktat förhållningssätt från både mentor och 
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adept och det bör finnas ett mentorskapskontrakt som konkretiserar målet med mentorskapet, 

längden och utformning på sammankomsterna samt riktlinjer för hur parterna ska hantera den 

information som utbyts, till exempel, sekretessavtal och känslig information (Lindmark & 

Önnevik 2006).  

Mentorskap som kompetensöverföringsmetod mellan generationer har fått allt större be-

tydelse för organisationer (Lindmark & Önnevik 2006) och kan minska generationsväxlingens 

negativa effekter där organisationsspecifik kompetens kan gå förlorad (SOU 2002:29).  Men 

kan även, enligt Blauth et al. (2011), minska generationsfördomarna och ageismen, som kan 

finnas inom organisationen. Vidare menar Lindmark och Önnevik (2006) att mentor bör vara 

äldre medarbetare eller högre chef för att inte känna sig hotad av adepten, medan Bromé och 

Ohlson (2003) och SOU (2002:29) menar det motsatta och förklarar att det finns flera fördelar 

med ett mentorskap som inte bygger på att äldre lär yngre utan där båda parter har ett utbyte 

och lär av varandra över generationsgränserna. Det handlar mer om kompetensöverföring från 

erfaren- till oerfaren medarbetare, oavsett vilken ålder den mer erfarne har. Men för att 

minska de eventuellt negativa effekter som generationsväxlingen kan medföra inom organi-

sationen är det viktigare att fokusera på att de äldre lär de yngre. 
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3. Metod  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva mina tillvägagångssätt i insamlingen av data samt 

vilka ställningstaganden jag stått inför. Jag kommer gå in närmre och förklara hur jag gått 

tillväga vid datainsamlingen, enkätutformningen, val av urvalsgrupp och till sist redogöra de 

etiska aspekterna som jag tagit i beaktande i min studie. 

 

För att besvara mitt syfte med denna studie som berör hur chefer med personalansvar upple-

ver generationsväxlingens påverkan i deras organisationer kommer jag att använda mig av en 

explorativ ansats. Denna ansats kan med fördel användas när forskaren inte förstår ett feno-

men och är öppen för vad som kommer visas i undersökningen. Syftet med en explorativ stu-

die är att uppmärksamma och upptäcka problem som närmare behöver utforskas samt skapa 

förutsättningar för fortsatta studier (Patel & Davidsson 2003).  

Jag vill genom mina frågeställningar undersöka: 

- Hur anser chefer att deras organisation kommer att påverkas av generationsväxling-

en? 

- Vilka förutsättningar finns det för att skapa god kunskapsöverföring över generations-

gränserna?  

- Vilka förebyggande åtgärder görs för att minska de eventuellt negativa konsekvenser 

generationsväxlingen kan ha på organisationens verksamhet? 

 

Jag har med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning fått svar på dessa frågor genom att ha 

använt en blandning av slutna frågor, med fasta svarsalternativ, samt öppna frågor, där re-

spondenterna med egna ord har beskrivit hur de upplever generationsväxlingens påverkan i 

deras organisation samt vilka förebyggande åtgärder som görs för att minska eventuella effek-

ter som orsakas av generationsväxlingen. Jag valde en enkätstudie som datainsamlingsinstru-

ment då jag anser att denna metod genererar rätt mängd data och det underlag som kan hjälpa 

mig upptäcka och förstå chefers upplevelser i studiens berörda ämnen. 

Datainsamlingsmetod 
Jag har samlat in data genom en webbaserad enkätundersökning (webbenkät), som innebär att 

respondenterna besvarar enkäten online genom att klicka på en länk som för dem vidare till 

enkätformuläret. Fördelarna med att använda webbenkät som datainsamlingsverktyg, är att 

det möjliggör att nå en större grupp och få fram fler användbara resultat än vid en kvalitativ 

studie, som tillexempel djupintervjuer (Ejvegård 2003).  Vidare kan respondenterna själva 
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välja när de har tid och vill svara på enkäten och det enda som krävs är en dator och internet-

uppkoppling för att komma åt enkäten via länken. Ytterligare en fördel med användandet av 

webbenkät, och som underlättar analysarbetet, är att göra vissa frågor obligatoriska vilket 

innebär att respondenten inte kan gå vidare i enkäten förrän denne har svarat på dessa frågor, 

detta är inte möjligt med enkäter i pappersform (Dahmström 2011). Vidare menar Dahmström 

(2011) att risken för inmatning av felaktig data utesluts helt då datamaterialet från webbenkä-

ter sker i elektronisk form och då slipper arbetet att koda om ett stort antal enkäter.  

Urval & deltagande 
Jag vill med min studie undersöka hur chefer med personalsansvar upplever generationsväx-

lingen vilket gjorde min population, relativ enkel att avgränsa, men då jag varken hade tid 

eller resurser till att genomföra en totalundersökning på denna population valde jag inför 

denna studie att göra ett så kallat icke-sannolikhetsurval där endast vissa ur populationen har 

haft möjlighet att komma med i urvalet, men som fått representera hela populationens svar 

(Christensen et al. 2010). Mitt tillvägagångssätt i hur jag skulle nå ut till min population var 

att hitta kanaler där jag kunde uppmärksamma och propagera för min studie och upplysa om 

att jag sökte frivilliga deltagare som matchade urvalskriterierna. I ett tidigt skede tog jag kon-

takt med personer som jag visste hade stort kontaktnät med många yrkesverksamma som job-

bar med HR-frågor och har personalansvar. Jag informerade om mitt syfte med studien och 

frågade om dessa personer kunde tänka sig att hjälpa mig genom att locka deltagare till min 

studie. Svaren var övervägande positiva och de flesta ville hjälpa mig att förmedla enkäten 

och hitta deltagare. Jag såg sedan över möjligheten att själv komma i direkt kontakt med che-

fer med personalansvar och fann webbtjänsten LinkedIn som en möjlighet till detta. LinkedIn 

är en webbtjänst som ska hjälpa yrkesverksamma att sköta sitt privata och professionella nät-

verk och där man via specifika gruppsidor och forum kan skapa diskussioner. Dessa gruppsi-

dor är uppdelade efter kategorier, vanligtvis efter vilket verksamhetsområde som medlem-

marna arbetar i.  

Jag fokuserade på de grupper som berörde HR-områden och HR-frågor och där många 

av medlemmarna var yrkesverksamma chefer. Därefter lade jag upp en förfrågan om det fanns 

frivilliga som ville delta i min studie på diskussionsforumen. Responsen jag fick var inte 

överväldigande då jag endast fick in 13 intresserade som ville delta.  När enkäten väl var klar 

lade jag upp ytterligare inlägg i samma diskussionsforum som innan, där länken till enkäten 

fanns tillgänglig för dem som var intresserade av att delta. Därefter informerade jag de kon-

takter jag tidigare varit i kontakt med och meddelade att de nu kunde vidarebefordra länken 

till deras kontakter. Texten som jag lade ut i diskussionsforumen informerade om vad syftet 
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med min studie var, att jag sökte chefer med personalansvar och hur lång tid det skulle ta att 

genomföra enkäten. Jag informerade även att respondenterna skulle garanteras absolut ano-

nymitet, vilket rekommenderas i kvantitativa undersökningar, då det kan finnas anledningar 

till respondenterna inte vill att deras åsikter ska bli kända (Bryman 2009). Enkäten var aktiv i 

tio dagar och en påminnelse på diskussionsforumen skickades ut efter fem dagar.  

I min studie har det inte funnits någon gräns för antal deltagare och enkäten har inte 

skickats ut till specifika individer. Datamaterialet är istället baserat på att chefer frivilligt valt 

att delta genom att klicka på länken som för de vidare till enkätstudien. Därmed har jag såle-

des inte kunnat mäta något bortfall förutom i antalet besvarade frågor i enkäten. Denna studie 

är därför icke-representativ gällande Sveriges chefer med personalansvar då det endast är che-

fer som antingen ingår i LinkedIn:s nätverk eller har någon anknytning till mina kontaktper-

soner som hjälpte till i att söka deltagare till studien. Viktigt att påpeka är då deltagandet var 

helt frivilligt och deltagarna själva valde att klicka på länken som tog de vidare till enkäten, 

att det då finns en risk att deltagarna redan har ett intresse för det berörda ämnet och förkun-

skaper om de frågor jag vill få besvarade och därmed kan studien få minskad representativitet. 

Men samtidigt är denna studie explorativ och mitt syfte är inte att få en allmän uppfattning om 

vad alla Sveriges chefer anser utan syftet är att kartlägga erfarenheter och utforska hur delta-

garna i studien upplever att generationsväxlingen påverkar just deras organisation och vilka 

åtgärder som görs för att minska generationsväxlingens negativa effekter. 

Utformning av enkät 
För att få svar på mitt syfte med studien var det viktigt att enkäten täckte alla delar inom mitt 

problemområde, då enkätundersökningar inte ger möjlighet till att komplettera ofullständiga 

svar i efterhand (Patel & Davidsson 2003). Frågorna i enkäten är baserad på tidigare forskning 

och svarsalternativen är både öppna och slutna. Valet av att ha både öppna och slutna svarsal-

ternativ var en avvägning, då dessa data tar längre tid att bearbeta men ger en djupare analys 

och stärker validiteten i min studie, det vill säga att jag mäter det jag avser att mäta: erfaren-

heter och upplevelser som respondenterna har rörande studiens frågeställningar. Jag ville även 

ge respondenten möjlighet att kunna utrycka sina egna tankar och upplevelser inom varje 

ämne för att belysa problem som respondenten uppmärksammat, men som jag själv inte tänkt 

på och på så sätt använda min explorativa ansats (Patel & Davidsson 2003).  

Enkäten är indelad i fyra delar som skiljs åt i olika avsnitt, dessa är: generationsväxling-

ens påverkan på organisationens arbete, metoder för att överföra kunskap mellan generationer, 

värderingsskillnader mellan generationer samt erfarenhet av att leda medarbetare från olika 

generationer. Valet av dessa avsnitt var då jag ansåg att de dels täckte mina frågeställningar 



22 

 

väl men att det även skulle bli lättare för respondenten att besvara mina frågor då jag gav en 

bakgrunds- och begreppsförklaring i varje avsnitts inledande del. Jag ville genom detta mini-

mera risken för att respondenterna kunde tolka begreppen utifrån sina egna erfarenheter och 

därmed försäkra mig om att respondenterna uppfattade frågorna som jag hade tänkt.  Språk-

bruket i enkäten är enkelt utformat för att den skulle vara lätt att förstå och för att responden-

terna ska behålla sin motivation till att svara samt inte missuppfatta frågorna och vad jag vill 

få svar på.  

Totalt var det 23 frågor i enkäten (se bilaga 1). För att undvika centraltendensen, att per-

soner väljer mittenalternativet, formulerade jag frågorna i enkäten så respondenterna blev 

tvungna att ta ett ställningsstagande för att öka studiens reliabilitet, och använde genom-

gående svarsalternativen: ”Ingen utsträckning”, ”I viss utsträckning” och ”I mycket stor ut-

sträckning”, detta för att undvika att respondenten ställer sig neutral till frågorna vilket skulle 

påverka mitt resultat negativt då jag hade fått svårigheter att dra slutsatser och inte kunnat få 

svar på mina frågeställningar (Patel & Davidsson 2003).  

Etiska överväganden 
I genomförandet av en forskningsstudie finns det etiska aspekter som måste tas i beaktande. 

Jag valde att utgå från Vetenskapsrådets fyra etiska krav. Dessa är: Informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2009). Informationskravet 

handlar om att informera deltagarna om syftet med studien och min rapport, detta gjorde jag 

genom det meddelande jag lade ut på diskussionsforumen då jag informerade om syftet med 

min studie samt vilka frågeställningar jag ville få besvarade (se bilaga 2). Samtyckeskravet 

handlar om att deltagarna ska visa ett samtycke till att delta i enkätstudien. Detta krav kunde i 

min studie inte brytas då jag inte hade någon möjlighet att påverka deltagandet då responden-

terna deltog frivilligt genom att klicka på länken som fanns i informationsmeddelandet.  Stu-

dien uppfyller även det tredje kravet, konfidentialitetskravet då respondenternas uppgifter har 

behandlats med konfidentialitet vilket innebär att obehöriga inte kan ta del av deras svar. Jag 

avidentifierade och anonymiserade alla respondenters svar och därmed kunde inte svaren 

kopplas till en specifik person. Jag informerade om att studien och att resultatet kommer pub-

liceras offentligt men att jag garanterade absolut anonymitet. Nyttjandekravet innebär att re-

spondenternas svar endast får användas i det nämnda forskningsändamålets syfte, vilket jag 

gjort. 

Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om överensstämmelsen och tillförlitligheten i en studie, till exempel om 

en grupps attityder mäts flera gånger efter varandra ska inte resultaten skilja sig åt i någon 
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större utsträckning (Bryman 2009).  Problemet med en enkätundersökning är att den inte går 

att betrakta som reliabel innan den blivit besvarad (Patel & Davidsson 2003). Vid valet av 

enkäter som undersökningsinstrument var det därför viktigt att jag var noga med utform-

ningen för att försäkra mig om att respondenterna uppfattat enkäten som jag tänkt för att för-

säkra mig om att undersökningen höll hög reliabilitet. Jag var därför noga med hur instrukt-

ionerna strukturerades i enkäten och skapade i den inledande delen för varje avsnitt en kort 

bakgrund- och begreppsförklaring samt beskrev varför jag ville undersöka och få svar på de 

kommande frågorna.  

Språkbruket var enkelt i de enskilda frågorna och jag var noga att frågornas formulering 

inte gick att missuppfatta. För att försäkra mig om att min enkät höll en hög reliabilitet fick tre 

utomstående personer, som tillhörde min population, genomföra enkäten för att sedan justera 

vissa frågor och formuleringar innan jag aktiverade enkäten. 

Valididet  
”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet”  

(Patel & Davidsson 2003:99) 

Valididet handlar om att forskaren undersöker det som denne avser att undersöka och för att 

kunna ta reda på det jag vill undersöka måste min undersökning också vara tillförlitlig, alltså 

reliabel.  För att min studie skulle nå en hög innehållsvaliditet krävdes det att jag utformande 

frågorna på ett sätt så dessa kunde kopplas till studiens teoridel. Jag har i teorigenomgången 

använt mig av begrepp som jag sedan använt återkommande i min enkätundersökning och har 

på så sätt skapat ett undersökningsinstrument som är baserad på tidigare forskning och får 

därmed ökad validitet.  

Min urvalsgrupp består av chefer med personalansvar och en tidig fråga i enkäten fick 

respondenten uppge vilken befattning de hade i organisationen. De respondenters svar som 

inte uppfyllde urvalskriteriet skulle senare kunna tas bort från det giltiga resultatet då de är 

inte relevanta, detta behövdes inte då alla respondenter tillhörde min population. Jag gjorde 

även bakgrundsfrågorna obligatoriska för att försäkra om att dataunderlaget inte blev ofull-

ständigt.  

För att öka tillförlitligheten ytterligare i min enkätundersökning formulerade jag frågor 

på olika sätt men som indikerade samma sak. Detta för att se om respondenten uppger ett sant 

värde genom att svara likadant vid båda frågorna (Patel & Davidsson 2003). Dessa indika-

tioner är upprepande och genomgående i hela enkäten och stärker därmed undersökningens 

validitet.  
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Databearbetning 
I det program jag använt mig av i enkätutformningen, Google Docs, kan man överskådligt se 

svaren genom diagram och statistiska tabeller. Detta gjorde att bearbetning och analys av data 

kunde ske löpande och kontinuerligt, samtidigt som enkäten fortfarande var aktiv och tog 

emot svar. För att bearbeta datamaterialet på ett effektivt sätt valde jag att använda mig Excel 

för att enkelt forma diagram och tabeller som jag anser hjälper läsaren att förstå resultatet lät-

tare. 

Dataanalys 
Jag valt att utgå ifrån den deduktiva ansatsen i min dataanalys. Denna teori är enligt Bryman 

(2009:20) ”(…)den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik när det 

gäller samhällsvetenskap”. Användandet av en deduktiv ansats innebär att forskaren härleder 

eller bevisar en eller flera teorier hämtade från tidigare forskning som sedan genomgår en 

empirisk granskning. I den deduktiva ansatsen innebär detta således att den teoretiska delen 

har en stor betydelse då den ligger till grund för det syfte och problem som ska undersökas 

(Bryman 2009).  

Min studie är därför deduktiv då enkätinstrumentet har en stark koppling till teorin då 

alla frågor är baserade på tidigare forskning. Resultaten har sedan bearbetats, analyserats och 

tolkats för att hitta paralleller till teoridelen, till exempel genom SECI-modellens teori om hur 

kunskap omvandlas och skapas då detta föll sig naturligt inom de avsnitt och kategoriseringar 

jag gjort och härleder resultatet på ett överskådligt och rättvisande sätt. 
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4. Resultat & analys  
I detta avsnitt kommer mina resultat att presenteras vilka är baserade på de svar jag samlat 

in genom min enkätstudie. För att ge läsaren en tydlig och lättförståelig bild av resultatet och 

för att ge min studie ökad trovärdighet har jag valt att analysera mina resultat samtidigt som 

de presenteras och koppla detta underlag till de teorier jag nämnt tidigare i denna rapport.  

Jag kommer inledningsvis presentera respondenternas bakgrundsvariabler för att därefter 

redovisa resultaten indelat efter mina frågeställningar. 

 

I detta avsnitt kommer jag presentera de resultat som är baserat på 72 chefers svar och kom-

mer redovisa svaren indelat efter mina frågeställningar: 

- Hur anser chefer att deras organisation kommer att påverkas av generationsväxling-

en? 

- Vilka förutsättningar finns det för att skapa god kunskapsöverföring över generations-

gränserna?  

- Vilka förebyggande åtgärder görs för att minska de eventuellt negativa konsekvenser 

generationsväxlingen kan ha på organisationens verksamhet? 

 

Resultatet är baserat på svar från respondenter som har en ledande befattning med direkt- eller 

indirekt personalansvar. Enkätfrågorna har dels varit slutna med valbara alternativ men även 

öppna svarsalternativ där respondenterna själva har kunnat delge sina erfarenheter och upple-

velser i studiens berörda ämnen. 

Bakgrund 
I nedanstående tabeller presenteras respondenternas generationstillhörighet, kön och huvud-

saklig befattning (tabell 1) samt huvudsaklig sektor respondenterna arbetar i och antalet an-

ställda på respondentens arbetsplats (tabell 2).  

Tabell 1. Bakgrundsvariabler uppdelat på fördelning i kön, generationstillhörighet, samt befattning. 
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Bakgrundsvariablerna visar att det är fler kvinnor än män som har svarat, det är jämn svars-

frekvens mellan baby boomers och generation X men betydligt färre från generation Y. 

Majoriteten (52%) jobbar med direkt personalansvar. Övriga har befattningar som inkluderar 

indirekt personalansvar.  

Tabell 2. Organisationsvariabler uppdelat efter sektor och antal anställda. 

Organisationsvariablerna i tabellen visar att privat tjänsteproduktion och landstingskommunal 

verksamhet är de dominerande sektorerna (33%) respektive (28%) och större delen arbetar på 

arbetsplats där det finns 51 eller fler anställda. 

 

Generationsväxlingens påverkan 

Hur anser chefer att deras organisation kommer att påverkas av generationsväxlingen? 

”Vi måste få in yngre personer innan de äldre går i pension. Hos oss kommer 

9 stycken gå i pension inom en 5 års period (totalt 31 personer). Just nu är det 

alldeles för få yngre personer.” Enhetschef, landstingskommunalverksamhet, 

baby boomer 

En klar majoritet av deltagarna i studien (80%) anser att generationsväxlingen kommer att 

påverka den sammanlagda kompetensen inom organisationen men uppger att deras organisa-

tion kommer kunna fungera kvantitets- och kvalitetsmässigt även om kompetensen minskar 

inom organisationen i samband med generationsväxlingen.  



27 

 

Det kan tyckas att respondenterna har svarat inkonsekvent då de menar att deras verksamhet 

inte kommer att påverkas av generationsväxlingen men samtidigt finner det svårt att rekrytera 

ny personal. En klar majoritet (83%) anser att de kommer att uppleva svårigheter i att rekry-

tera medarbetare med specifik kompetens som de äldre medarbetarna har haft.  

Resultatet ovan tyder på att generationsväxlingen kommer påverka de tillfrågades orga-

nisationer i stor utsträckning, vilket även Gustavsson et al. (2011), Karlsson (2010), och 

Bromé och Ohlsson (2003) menar då generationsväxlingens effekt blir att dyrbar organisat-

ionsspecifik kunskap går förlorad, när de äldre medarbetarna går i pension. Effekten av detta 

blir då enligt Karlsson (2010) kompetensbrist och minskad produktivitet som följd. Det är 

mycket som tyder på att respondenterna upplever den skeva matchning i efterfrågad och till-

gänglig kompetens som råder på Sveriges arbetsmarknad och som gör det svårt för organisat-

ioner att ersätta den erfarenhetsbaserade kunskap som de äldre medarbetarna har haft (Gus-

tavsson et al. 2011; Karlsson 2010).  

Som nämnt ovan visar resultatet att respondenterna i stor utsträckning inte anser att den 

totala verksamheten kommer bli lidande på grund av generationsväxlingen. Detta kan möjlig-

en förklaras med att pensionsavgångar och vakanta tjänster kan skapa tillfällen då arbetsför-

delningen inom organisationen ses över och tjänster rationaliseras bort samt kan skapa till-

fällen för förnyelse och innovation vilket enligt Gustavsson et al. (2010) kan ses som gynn-

samt för organisationen.   

Efterfrågad yrkeskompetens 

Resultaten visar att de befattningar som respondenterna anser kommer att påverkas av gene-

rationsskiftet är till störst del chefsbefattningar, men även yrken inom teknikområdet såsom 

ingenjörer, underhållstekniker och instruktörer inom mekanik. Resultatet visar även att sjuk-

sköterskor, läkare, biomedicinska analytiker, journalister, projektledare, ämneslärare och spe-

cialister påverkas av generationsskiftet.  

”Specialister. 'Rävarna' i vissa nischområden, de har genom åren både kunskap 

och erfarenhet som inte finns att köpa i konsulter eller som finns i unga eller 

nyutexaminerade. Som jag ser det löser sig kunskapsförlusten genom att man med 

nytt folk får göra på nya sätt eller så blir det en fas av kaos innan man hittar till 

rätt lösningar” Chef, FOU, generation X 

Den kunskap som respondenten nämner som den kunskap ”Rävarna” samlat på sig kan besk-

rivas som Nonakas & Takeuchis (1995) definition av den tysta, erfarenhetsbaserade kunskap-

en som är värdefull och väsentlig för organisationens fortsatta verksamhet. Respondenten 



28 

 

menar att denna kunskap inte kan nås i konsulternas eller de nyexaminerades uttalade kunskap 

i form av betyg och certifikat och skapar på så sätt kunskapsförlust och ett ”kaos” under en tid 

när den försvinner och hittar rätt lösningar, vilket kan påverka organisationens verksamhet 

negativt (Gustavsson, et. al 2011).  Karlsson (2010) menar däremot att detta kan vara positivt 

för organisationen i den bemärkelse då organisationen får tillfälle att se över arbetsfördelning 

och arbetsuppgifter som de pensionerade hade. Detta bidrar till nya tankesätt och expansion 

på andra områden inom organisationen vilket kan effektivisera arbetet långsiktigt. 

Förutsättningar för att minska generationsväxlingens negativa effekter  

Vad som kan minska generationsväxlingens negativa påverkan är enligt en logistikansvarig:  

”Att chefer och ledare förstår att aktiv kompetensöverföring är nödvändig de 

närmaste åren för att kunna upprätthålla kvalitén i arbetet och att resurser skap-

as för att få tid till att inte bara lära ut 'hur man gör' utan även skapar möjlighet 

till mer reflekterat lärande som t.ex. fadderskap osv.” Logistikchef, landstings-

kommunalverksamhet, baby boomer 

Flera respondenter påpekar betydelsen av att det är just ledningen som ska lyfta frågan och 

driva arbetet om hur generationsväxlingen kommer att påverka verksamheten. Det är företags-

ledningen som, enligt respondenterna, sätter standarden för detta arbete och aktivt måste ar-

beta med att sätta upp visioner och mål i detta arbete för de anställda. Det påpekas även att det 

är viktigt att ledningen avsätter tid för detta arbete då detta kompetensarbete inte kommer ske 

av sig själv.  

”Det är ingen idé att skriva långa promemorior eller instruktioner om hur saker 

och ting ska fungera på företaget (oerhört många ledningsgrupper på företag gör 

det misstaget). En kultur och ett beteende (för det är vad långsiktig kompetens-

växling är) sätts genom aktiv handling och det är ytterst företagsledningen och 

cheferna som ansvarar för och leder detta.” Chef, tjänstesektorn, generation X 

En VD inom den ideella sektorn menar:  

”Människor växer med ansvar. Det är viktigt att delegera och ha förtroende för att 

även medarbetare från den yngre generationen kan leverera resultat och samtidigt 

ge dem frihet att bestämma vägen dit själva.” Vd, ideell verksamhet, generation X 

Det är en stor skillnad mellan chefen och vd:ns syn på hur kompetensutveckling sker. Chefen 

menar även att det är viktigt att ledningen hanterar och styr kunskapsöverföringsarbetet ge-
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nom aktiva strategier som leder till ett långsiktigt kompetensväxlingsarbete. Medan vd:n anser 

det är viktigt att ge den nya medarbetaren frihet i att bestämma själv i hur han vill sköta sitt 

arbete. Vd:n nämner inget om att det är interaktionen mellan erfaren och mindre erfaren med-

arbetaren som gör att medarbetarens kompetens utvecklas, utan menar mer att det är själv-

ständigt arbete som skapar ökad kompetens. Som Lindmark och Önnevik (2006) menar är det 

viktigt att ge medarbetare förtroende och frihet under ansvar i arbetet för att öka medarbeta-

rens vilja till att lära och utvecklas, men det behövs en tydlig struktur för vad som förväntas 

av medarbetarna i arbetet för att nå organisationens uppsatta mål samt förmedla vilka arbets-

metoder som fungerat framgångsrikt tidigare. Detta för att undvika att arbetet blir ineffektivt 

under en tid och organisationen behöver, som en respondent uttrycker det ”uppfinna hjulet på 

nytt”.   

Logistikchefen menar att det är viktigt att instruktionerna i arbetet ges tid och inte bara 

lär ut ”hur man gör” utan att medarbetaren själv för reflektera över arbetsuppgifterna. Detta är 

enligt Nonakas & Takeuchis SECI- modell detta som sker i läget ”internalisering”, då explicit 

kunskap omvandlas till tyst kunskap genom ett reflekterande och praktiserande lärande 

(Nonaka & Takeuchi 1995).  
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Kunskapsöverföring mellan generationer 
Vilka förutsättningar finns det för att skapa god kunskapsöverföring över generations-

gränserna? 

En förutsättning för att kunskapsöverföring ska ske inom organisationen är att medarbetarna 

kan samarbeta (Martin et al. 2010). Tabellen nedan visar indikatorer på hur respondenterna 

anser kunskapsöverföringen samt samarbetet mellan olika generationer fungerar i deras orga-

nisationer. 

 

Tabell 3. Indikationer på god kunskaps- och kompetensöverföring och samarbete mellan generationer 

(Procent). 

 

Resultatet visar att medarbetare från olika generationer i mycket stor utsträckning arbetar ef-

fektivt tillsammans (60 %), 40 procent anser att viss kunskap är begränsad till specifik gene-

ration. I resultatet framgår det tydligt att respondenterna anser att medarbetare främst umgås 

med medarbetare från samma generation.  

Blauth et al. (2011) och Bromé och Ohlsson (2003) menar att olika generationer besitter 

olika sorters kunskap och om medarbetare endast umgås med personer från samma generation 

finns risken att kompetens och kunskap inte sprids över generationsgränserna. Följden av 

detta kan då bli att viss komptens försvinner i samband med pensionsavgångarna och att or-

ganisationer förlorar specifik kompetens om inte aktiva åtgärder vidtas (SOU 2006:102).  En-

ligt Bromé och Ohlsson (2003) är det även ett tecken på att god kunskapsöverföring sker i 
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organisationen om medarbetare från olika generationer umgås med varandra under mer in-

formella former. Detta för att chanserna ökar att medarbetarnas tysta kunskap sprids till de 

kollegor som umgås med varandra, vilket Nonaka & Takeuchi (1995) menar ökar lärandet 

bland medarbetarna och även stärker den organisatoriska kunskapen. 

Ageism 

Det finns vissa tecken som tyder på att det råder ageism mellan medarbetare vilket försvårar 

kunskapsöverföringen mellan generationerna, detta kan ses i tabellen där respondenterna an-

gett att de tycker kunskapsöverföringen mellan generationerna är god endast till viss del 

(56%), en fjärdedel anser att det uppstår kommunikationsproblem främst mellan medarbetare 

från olika generationer och en femtedel har upplevt att medarbetare visat visst motstånd till att 

arbeta med medarbetare från annan generation. Vid frågan om respondenterna har märkt 

skillnad på hur individer beter sig från olika generationer, uppvisas vissa indikationer på att 

ledarna har stereotypa bilder om hur generationerna är:  

”De yngsta tror att de kan allt, är odödliga och inte behöver nån. Kan vara stor 

skillnad i ödmjukhet!” Kvalitetschef, privat tjänsteproduktion, baby boomer 

Fler förutfattande meningar uttrycks även av respondenterna där de menar att den yngre gene-

rationen i regel saknar tålamod och ogärna vill ta ansvar samt behöver följas upp och stöttas 

mer i arbetet än de äldre medarbetarna. Samtidigt anser vissa respondenter att den äldre gene-

rationen är skeptisk i sitt sätt att vara och tycker allt ”var bättre förr”. Dessa generaliseringar 

och förmodanden är tecken på att det förekommer viss ageism i organisationerna och kan för-

sämra samarbetet mellan generationerna om det inte förebyggs och uppmärksammas (Blauth 

et. al, 2011). Däremot är de allra flesta respondenter försiktiga med att generalisera individer 

inom generationerna och menar att det är större skillnader mellan individer än generationer. 
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Generationsskillnader  
 

”Låt folk vara sig själva. Försök inte föryngra de äldre och försök inte tvinga in de 

yngre i en stil som inte passar deras generation.” Gruppchef, Forskningssektor, 

Generation X  

Även om det finns större skillnader mellan individer än mellan generationer har forskning 

visat att individers värderingar och sättet att kommunicera samt ta till sig ny kunskap skiljer 

sig beroende på vilken generation individen tillhör. Detta som jag nämnt tidigare i teoridelen, 

förklaras med att individer inom samma generation haft likartad uppväxt vilket lett till att de 

har liknande värderingar, men det bör klarläggas att detta inte nödvändigtvis betyder att alla 

individer har samma värderingar inom en generation och inte heller har samma beteenden 

(Blauth et. al, 2011; Stark 2009).  

I enkäten frågade jag om respondenterna uppfattade skillnader i hur medarbetare från 

olika generationer beter sig och ville se om detta kan komma att påverka kunskaps- och kom-

petensöverföringen inom organisationerna då det krävs kunskap om vilka faktorer som moti-

verar i arbetet för att få medarbetarna till att vilja lära av andra och utvecklas (Stark 2009). I 

tabellen visas frågor som berör skillnader mellan generationer, såsom sättet att kommunicera, 

motivationsfaktorer och förväntningar på ledarskap. 

Tabell 4. Skillnader mellan generationer i arbetet. Procent. 

 

Tabellen visar tydligt att respondenterna anser att olika generationer har mycket stora värde-

ringskillnader gällande arbete och fritid samt vilka belöningar som motiverar i arbetet. Re-

spondenterna fick utrymme att själva uttrycka hur de upplever generationsskillnader i deras 

arbete:  

”Motivationsfaktorerna skiljer sig mellan yngre och äldre. Med risk för att genera-

lisera så tenderar äldre att motiveras av struktur, ordning, tydlighet och de blir lät-

tade om 'chefen bara bestämmer'. Yngre motiveras mer av frihet (flexibla arbetsti-
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der mm), eget ansvar och beröm i samband med eget initiativtagande. (...) Om jag 

ska generalisera mer så när det gäller belöning så tycks äldre hellre vilja ha det 

framför alla och i form av strukturella saker som högre lön å sånt, medan unga nö-

jer sig med "tack, bra jobbat" å mer verbal uppmuntran. Erkännandet är viktigt 

men måste ej omsättas i monetära termer”. Chef, FoU, storkoncern, generation X.  

I frågan ”Berätta gärna med egna ord skillnader du märkt mellan äldre och yngre generat-

ioner?” beskriver en avdelningschef inom landstinget att skillnaden mellan yngre och äldre 

generationer är att den äldre generationen inte är så mottaglig för förändring och de yngre 

ställer högre krav på lön och ledarskap samt förväntar sig att snabbt avancera i arbetet. Vidare 

menar en logistikansvarig att yngre generationer inte är beredda att ta sig an arbetsuppgifter 

utan ersättning och menar att de i hennes generation, (baby boomer) har varit mer ”hungriga” 

på utmaningar trots låg, eller utebliven ersättning, vilket skämt bort arbetsgivaren. Den yngre 

generationen (generation Y) beskrivs som mer krävande, inte villiga att ta ansvar och förvän-

tar sig mycket förmåner. Den äldre generationen (baby boomers) vill ha frihet under ansvar, 

motiveras mer av hög lön och flexibla arbetstider än beröm och feedback än den yngre gene-

rationen.  

Som resultatet visar ovan är de öppna svaren inkonsekventa och respondenterna menar 

på att både den yngre och den äldre generationen motiveras av lön och att den yngre generat-

ionen inte jobbar utan ersättning. Parment (2008) menar däremot det motsatta och anser att 

generation Y framförallt drivs av självförverkligande arbetsuppgifter, utmaningar och att ha 

frihet under ansvar. Vidare menar Kupperschmidt (2000) att babyboomers är konservativa 

och har lite förändringsbenägenhet vilket är tvärtemot det som den logistikansvarige menar 

med att denna generation är mer ”hungriga” på utmaningar.  

  



34 

 

Ledarstil 

”Jag upplever att jag har större svårigheter att nå fram till personer som är mycket 

äldre än mig själv. Jag tycker det känns onaturligt att försöka tala sunt förnuft med 

personer som är i samma ålder som min egen mamma. Jag upplever dessutom att 

äldre personer oftare väntar på direkta instruktioner ifrån mig som chef istället för 

att föra en dialog kring uppkomna situationer” Verksamhetschef, privat tjänste-

produktion, generation Y 

”De som är yngre, Generation Y, tja ju yngre de är ju mer måste man som arbets-

givare uppfostra dom. Enkla saker egentligen, som komma i tid, plocka undan sin 

matlåda, tvätta kläderna ofta osv osv... men sen är det ju skillnad på individerna 

också naturligtvis. Men generellt talat. ”Vice VD, privat tjänsteproduktion, gene-

ration X 

Ovannämnda citat förklarar de åldersbarriärer som kan uppkomma mellan generationerna och 

som kan skapa svårigheter i samarbetet över generationsgränserna, då auktoritet och ledarskap 

anses sitta mer i ålder än i kompetens och individerna behandlas därefter (Bromé & Ohlsson, 

2003).  

I tabellen ovan (tabell 4) kan det avläsas att nästan hälften (46%) anser att generationer 

kräver olika ledarstilar, 25 procent av respondenterna anser att det finns svårigheter i att leda 

medarbetare från specifik generation, och av dessa svarade hälften att baby boomers var svår-

ast att leda i arbetet. En personalchef förklarar att de äldre medarbetarna har svårt att accep-

tera en yngre ledare och en mjukare ledarstil. En HR-administratör menar att den äldre gene-

rationen måste övertalas för att de ska förstå att en idé skapar mervärde i arbetet och en avdel-

ningschef anser att det behövs tid för den äldre generationen att fundera och själva kunna inse 

fördelarna med en ny idé.  

Tidigare forskning menar att generation baby boomers föredrar en ledare som pekar 

med hela handen och är delegerande (Kupperschmidt 2000). Det kan vara detta som visats i 

personalchefens organisation då hon upplever att den äldre generationen har svårt att accep-

tera en ”mjukare ledarstil”. Vidare visas baby boomers förväntningar på demokratiska beslut i 

arbetet då både HR-administratören och avdelningschefen upplever att dessa medarbetare 

måste övertalas och inse fördelarna själva innan de accepterar förändringar (Parment 2008). 

Den yngre generationen anses kräva mer återkoppling av ledaren än de äldre medarbe-

tarna, ytterligare vill den yngre generationen ha utmanade arbetsuppgifter samtidigt som de 

gärna vill ha kul på jobbet, annars finns det risk att de ledsnar och byter arbete. En personal-
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administratör inom statlig verksamhet, tillhörande generation Y, beskriver sin syn på sin egen 

generation: 

 

 ” 'Risken' med oss 80- talister är att vi blir/är vagabonder som aldrig slår oss till 

ro. Vi letar ständigt efter nåt bättre. Det gör att vi har en rotlöshet som andra gene-

rationer saknar.” 

 

Det kan enligt Parment (2008) bli svårt att få den yngre generationen att bli motiverade till att 

utvecklas och avancera i arbetet om inte ledaren lyckas stilla denna ”rotlöshet” genom att 

skapa stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Stark (2009) menar att ledaren måste ha 

kännedom om vilka belöningar och förmåner som motiverar respektive generation för att få 

de att vilja stanna i arbetet. 

Generationers förändringsbenägenhet och motivation till att utvecklas i arbetet 

En viktig del i kunskapsöverföringsarbetet är att vara öppen för förändringar för att kunna lära 

sig nytt (Gustavsson et. al, 2011; Bromé & Ohlsson, 2003; Nonaka, 2007). I figuren nedan 

visar respondenternas uppfattning om de yngre generationernas förändringsbenägenhet i relat-

ion till den äldre generationen (fig. 3). 

 

Figur 3. Respondenternas uppfattning om den äldre generationens- samt de yngre generationernas attityd till att 

förändras i arbetet. 

 

I diagramet framstår det tydligt att respondenterna anser att de yngre generationerna, (generat-

ion Y och X) är mottagliga för förändring (70%) i mycket större utsträckning än generation 
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baby boomers (14%). Detta visas även i de öppna svaren där respondenterna beskriver den 

äldre generationen som ”rädd” för förändring och motsätter sig ofta ändrade arbetsmetoder 

och planerade organisationsförändringar då de, enligt en vd, från privat varuproduktion, har 

mentaliteten ”varför ändra något som fungerar?”. Enligt flera respondenter känner baby boo-

mers sig trygga när allt är som det brukar vara och beskrivs ha svårt att övertyga och få med 

på planerade organisationsförändringar. 

Att vara öppen mot förändringar kan även vara en indikation på att vilja testa på nya 

uppgifter och avancera i arbetet (Lindmark & Önnevik 2006). För att detta kan ske så måste 

dels medarbetarna vilja avancera men även ha goda möjligheter till detta. Respondenterna fick 

ange hur de upplever generationernas vilja till att avancera i arbetet och även ange hur stor 

möjlighet de olika generationerna har att avancera inom organisationen (fig. 4). 

Figur 4. Respondenternas uppfattning om generationernas vilja till avancera i arbetet ställt i relation till möj-

ligheten att avancera inom organisationen. Diagramet visar andelen som svarat” i stor utsträckning ” på frå-

gorna om generationernas vilja respektive möjlighet till att avancera. 

 

Diagramet visar att respondenterna anser att generation X och Y både har större vilja och möj-

lighet att kunna avancera på arbetsplatsen, däremot är möjligheterna större än viljan till att 

avancera för alla generationer men i mycket mindre utsträckning för baby boomers. 
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Förebyggande åtgärder 

Vilka förebyggande åtgärder görs för att minska de eventuellt negativa konsekvenser gene-

rationsväxlingen kan ha på organisationens verksamhet? 

 

Nedanstående diagram ger exempel på förebyggande åtgärder som görs för att säkra framtida 

kompetenser inom organisationer.  

 

Figur 5. Vilka förebyggande åtgärder som görs för att säkra framtida kompentenser i respondenternas organi-

sationer.  Eftersom det går att välja fler än ett alternativ kan procentsatsen överstiga 100 %. 

Resultatet visar att majoriteten arbetar med någon form av kompetensutveckling av den be-

fintliga personalen (88 %), med chefsprogram (61 %) samt knappt hälften med mentorskaps-

program (45 %). Strategier som har som syfte att stärka organisationens arbetsgivar-

varumärke, så kallat employer branding, och att använda sig av sociala medier är även popu-

lära metoder för att locka framtida kompetenser. Jobbrotationer, traineeprogram förekommer i 

viss utsträckning i organisationerna, vilket kan avläsas i diagramet. Endast en tiondel av re-

spondenternas organisationer arbetar med incitament för att locka de äldre att stanna kvar 

längre i arbetet.  

För att undvika att de äldre medarbetarna utnyttjar det flexibla pensionssystemet och tar 

pension redan vid 61 års ålder bör organisationer ha attraktions- och utstötningsmodellens 

påverkansfaktorer i åtanke, som behandlar de faktorer som påverkar de äldre medarbetarnas 

vilja till att stanna kvar längre i arbetet (SOU 2002:29; Stattin, 1998; 2009). Att endast en 

tiondel använder sig av incitament för att locka äldre medarbetare att stanna i arbetet tyder på 

att attraktionsfaktorerna inte är betydande inom organisationen utan att fokus ligger mer på att 

attrahera nya medarbetare genom employer branding-strategier och användande av sociala 

medier.  
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Mentorskap 
Mentorskapsprogram är inte är lika förekommande (45 %) jämfört med exempelvis chefspro-

grammen (61 %) men då denna studie riktar sig främst mot kunskapsöverföring från äldre- till 

yngre generation och metoder som stärker den organisatoriska kunskapen anser jag det mer 

relevant att fokusera på mentorskapsprogram i denna resultatdel.  

En respondent anser att mentorskapsprogram endast fungerar i de högre befattningarna 

inom organisationen, då ledningen kan kontrollera, säkra och följa upp att komptens- och 

kunskapsöverföring sker på ett önskvärt sätt. En kvinnlig, vice VD, inom tjänstesektorn, be-

rättar att de yngre medarbetarna, i hennes organisation, erbjuds att följa med på uppdrag med 

de mer erfarna medarbetarna inom de områden de yngre känner sig osäkra eller vill utveckla 

sina kunskaper inom.  Tillvägagångsättet för att lyckat mentorskapsprogram beskrivs av en 

gruppchef inom forskningssektorn tillhörande generation Y:  

 

”1. Att den unga/nya skuggar den äldre i dennes arbete för att bli varm i kläderna 

(hänger med i projekt, på möten etc.). 2. Att den unga sedan ges en 'läskigt' stor 

uppgift att hantera själv, med översyn från den äldre mer erfarne. 3. Att man bibe-

håller den här mentorsrelationen under en tid även om den unge blivit flygfärdig”  

 

Vidare fortsätter gruppchefen utveckla sin syn på de yngre och de äldres roller i mentor-

skapet:  

 

”Låt de med mest erfarenhet vara mentorer till de andra och välj gärna då att mixa 

generationerna när detta är möjligt. (Spelar ingen roll om det är äldre eller yngre 

som är mentor.) Ge alla ansvar utifrån deras egen kapacitet och vilja.”  

 

Gruppchefen menar att det alltså är viktigt att ha mentorskap i alla åldrar för att kompetensö-

verföringen mellan generationerna ska kunna fungera, och menar att ung som gammal kan 

agera mentor och överföra viktig kunskap och att det nödvändigtvis inte behöver vara, äldre 

som lär yngre, utan ett tvåvägslärande i mentorskapsprogram. Gruppchefens sätt att lyfta fram 

både yngre och äldre medarbetare i mentorskapet är enligt rapporten från SOU (2002:29) vik-

tigt då yngre och äldre medarbetare har olika kompetenser och erfarenheter som snarare kan 

komplettera än ersätta varandra. Vidare menar Bromé & Ohlsson (2003) att den äldre medar-

betaren inte nödvändigtvis behöver inta mentorrollen just för att den har levt längre utan men-

torskap handlar om kunskapsöverföring från erfaren till oerfaren medarbetare, oavsett ålder. 



39 

 

Men att detta synsätt, att äldre är mer erfarna, tyder på att organisationen har inarbetade ålder-

strappor som kan skapa barriärer för tvåvägslärande mellan äldre och yngre.  

En divisionschef från tjänstesektorn, tillhörande generation Y, menar även att det är viktigt 

att: 

”( …) vara ödmjuk för att personkemin mellan en junior och en senior måste fun-

gera. Man samarbetar inte så bra med någon man inte tycker om som person”.  

 

Ovannämnda citat är även vad Bromé & Ohlsson (2003) och Ahlström (2007) menar är vik-

tigt för att kompetensöverföringen och läroprocessen ska bli så effektiv som möjligt, då adep-

ten tar till sig kunskap bäst om de personliga egenskaperna går väl ihop med mentorns. 

 

Mentorskap i grupp 

”Ett bra exempel som förtjänar att lyftas fram är att vi alltid strävar efter att jobba 

i team junior/senior (…) Det görs och det fungerar. Vidare har vi också ett pro-

gram som vi kallar för Konsultslussen som innebär att vi efter en urvalsprocess tar 

in 5 unga personer som under 20 veckor får skolning av äldre kollegor. De sist-

nämnda behöver nödvändigtvis inte vara pensionsmässiga, men erfarenhets-

återföring görs också genom generation till generation. Äldre lär yngre” Divis-

ionschef, tjänstesektor, generation X 

En operativ chef inom privat tjänsteproduktion, beskriver hur han låter en äldre, mer erfaren, 

medarbetare ansvara för introduktionen av en grupp unga nyanställda. Den äldre medarbe-

taren förmedlar då sin kunskap till flera samtidigt och fokuserar på att tydliggöra krav och 

förväntningar samt grundvalarna inom företaget, vidare menar han att det är viktigt att låta 

detta introduktionsarbete få ta tid för att möjliggöra ett effektivt kompetensöverföringsarbete.  

Sammanfattande bild  

För att ytterligare stärka min sista frågeställning, ” Vilka förebyggande åtgärder görs för att 

minska de eventuellt negativa konsekvenser generationsväxlingen kan ha på organisationens 

verksamhet?”, och för att ge läsaren en övergripande bild har jag sammanfattat responden-

ternas svar där de fått beskriva vilka metoder som deras organisationer arbetar med och som 

de anser är lämpliga för att säkra kompetens och kunskap i deras organisation. De har även 

fått berätta vilka tillvägagångssätt de anser stärka samarbetet mellan generationerna inom or-

ganisationen.  
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Jag har valt att kategorisera dessa svar efter Nonakas och Takeuchis SECI-modell (1995) då 

jag anser modellen förklarar på ett tydligt sätt under vilka förhållanden ny explicit eller tyst 

kunskap kan skapas och överföras inom organisationen samt stärka den organisatoriska kun-

skapen. Figuren nedan visar vilka metoder som kan vara lämpliga att använda beroende på 

vilken kunskap som behöver utvecklas.  

Figur 6. Sammanställning av metoder som respondenterna anger deras organisation arbetar med för att säkra 

kunskap och minska de negativa effekter generationsväxlingen kan ha på organisationens verksamhet. 

Som resultatet visar är det flera metoder som används för att överföra kunskap och öka det 

organisatoriska lärandet inom respondenternas organisationer.  

Tyst till tyst kunskap & tyst till explicit kunskap 

Jag vill framför allt lyfta fram och uppmärksamma de åtgärder som både gynnar kunskaps-

överföringen från tyst till tyst samt från tyst till explicit, då den tysta kunskap är den kunskap 

som jag anser är mest relevant att kartlägga i samband med generationsväxlingen för att und-

vika att kompetensbrist. Den tysta kunskapen är väldigt komplex att förmedla då medarbeta-

ren som besitter kunskapen måste få tillfälle i att använda den i arbetet och demonstrera för 

andra som observerar. Vid mentorskapsprogram är detta ett tillfälle att förmedla tyst kunskap 
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på medarbetare får gå bredvid och observera, imitera och praktisera den mer erfarnes kun-

skaper (Nonaka & Takeuchi, 1995; Parsloe & Wray, 2002). 

 En managementkonsult inom tjänstesektorn lyfter fram en metod för att omvandla tyst 

kunskap till explicit kunskap. Detta är att använda sig av digitala interna kommunikationska-

naler, till exempel ett intranät, där varje medarbetare kan ställa en öppen fråga som denne vill 

ha svar på, och medarbetare som besitter kunskapen någonstans inom organisationen ges då 

möjlighet att besvara denna fråga och artikulera den tysta kunskapen. För att skapa tillfällen 

för att omvandla tyst kunskap till explicit är enligt Nonaka & Takeuchi, (1995) att till exem-

pel skapa möten där kunskapsutbyten sker, vilket är det som managementkonsulten menar på.  

En annan metod som en respondent upplyser om är betydelsen i att dokumentera och 

strukturera arbetsinstruktioner för att säkra att kunskapen finns konkretiserad och lagras i, vad 

respondenten med egna ord benämner det ”organisatoriska minnet”, även om medarbetare 

som utför dessa arbeten lämnar arbetsplatsen. Det organisatoriska minnet är en förutsättning 

för att organisatorisk kunskap ska finnas enligt Magnusson (2006) då hon menar att det är 

genom bland annat instruktioner och dokumentation som den organisatoriska kunskapen 

skapas. För att lyckas skapa ny kunskap och stärka den organisatoriska kunskapen krävs det 

av organisationen att skapa tillfällen för att lära ut och ta till sig ny kunskap. Det sammanfat-

tade resultatet ovan visar att respondenternas organisationer arbetar i stor utsträckning med att 

försöka skapa tillfällen för kunskapsutbyten och det visar på att organisationerna förstår att 

medarbetarnas kompetens är en viktig resurs för organisationens fortsatta verksamhet.  
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5. Slutsats 

I denna avslutande del kommer jag att presentera de slutsatser jag genererat från de resultat 

jag fått in genom min enkätstudie.  Jag kommer diskutera dessa slutsatser och kritisk granska 

resultatet utifrån den aktuella teori som jag lyft fram i studien.  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur chefer anser att generationsväxlingen 

kommer att påverka deras organisation, vilka förutsättningar som finns för att skapa god kun-

skapsöverföring mellan generationsgränserna samt undersöka vilka förebyggande åtgärder 

som görs för att minska de eventuellt negativa konsekvenser som generationsväxlingen kan ha 

för organisationen. Jag kommer att presentera mina slutsatser utifrån de frågeställningar som 

jag har haft genomgående i studien. 

- Hur anser chefer att deras organisation kommer att påverkas av generationsväxlingen? 

- Vilka förutsättningar finns det för att skapa god kunskapsöverföring över generations-

gränserna?  

- Vilka förebyggande åtgärder görs för att minska de eventuellt negativa konsekvenser 

generationsväxlingen kan ha på organisationens verksamhet? 

 

Hur anser chefer att deras organisation kommer att påverkas av generationsväx-

lingen? 

Cheferna upplever i stor utsträckning att generationsväxlingen kommer att påverka den totala 

kompetensen i deras organisation, men menar att organisationens verksamhet kommer att 

fungera både kvantitet- och kvalitetsmässigt trots att kompetensen förändras och det kommer 

finnas svårigheter i att rekrytera viss komptetens. Detta kan tyckas vara lite motsägande då 

behovet av att rekrytera uppstår när organisationen upplever att arbetet inte fungerar kvalitets- 

eller kvantitetsmässigt och söker därför efter denna specifika kompetens som kan fylla detta 

behov. Negativa effekter av generationsväxlingen anses vara att det finns svårigheter i att re-

krytera specifik efterfrågad kompetens, speciellt efterfrågas personer med arbetslivserfarenhet 

och viss erfarenhetsbaserad kunskap, vilket kan tolkas som att det är den pensionerades tysta 

kunskap som saknas. Det verkar finnas en skev matchning på arbetsmarknaden gällande vil-

ken kompetens som efterfrågas och vilken kompetens som finns tillgänglig i dagsläget då che-

ferna uttrycker att de har svårigheter i att rekrytera rätt kompetens.  

Respondenterna är överens om att det är till stor del ledningen som ska styra och sätta 

upp mål för hur kunskapsöverföringen ska ske över generationsgränserna. Jag fascinerades av 
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de två helt skilda svar som jag fick fram då en chef med direkt personalansvar ansåg att det 

var enbart ledningens arbete som till störst del ska hantera och styra kunskapsöverföringsar-

betet inom organisationen och se till att nya medarbetare besitter den kompetens som behövs. 

Den andra respondenten, som var vd, troligen med indirekt personalansvar, ansåg att det var 

viktigt att medarbetare hittar egna metoder för hur denne vill arbeta och inte nödvändigtvis 

blir upplärd av mer erfaren. Detta tänk anser jag är riskfyllt då det blir att de nyanställda med-

arbetarna inom organisationen får ”uppfinna hjulet på nytt” och inte får möjlighet att gå bred-

vid eller lära av mer erfarna medarbetare. 

I efterhand skulle jag ha velat begränsa min urvalsgrupp till enbart chefer med direkt 

personalansvar eller chefer med indirekt personalansvar. Vd:ns svar kan vara ett tecken på att 

det svårare att se hur verksamheten påverkas av generationsväxlingen om chefen inte är med 

medarbetarna i det operativa arbetet. En slutsats är därmed att respondenterna anser att deras 

organisation kommer att påverkas mer av generationsväxlingen om ledningen inte tar upp 

detta arbete och skapar förutsättningar för att hantera kunskapsprocesserna på ett optimalt sätt.  

Vilka förutsättningar finns det för att skapa god kunskapsöverföring över generat-

ionsgränserna? 

Det sammanlagda resultatet indikerar att det finns goda förutsättningar för att skapa gynnsam 

kunskapsöverföring över generationsgränserna. Cheferna anser att generationerna har bra 

samarbete med varandra och arbetar effektivt ihop i störst utsträckning men det finns en viss 

antydan till att kunskapsöverföringsarbetet kan bli bättre. Mer satsningar på att få medarbetare 

att umgås och arbeta ihop över generationsgränserna är en klar förutsättning för att skapa 

bättre kunskapsöverföring och för att organisationen inte ska tappa organisationsspecifik 

kompetens som de äldre medarbetarna sitter.  Chefer beskriver för att nå framgångsrik kun-

skapsöverföring mellan generationerna krävs att medarbetare från de olika generationerna 

blandas i grupper och ledningen skapar arenor där de kan mötas i organisationen. Detta kan 

vara exempelvis genom teambuilding, arbetsgrupper och workshops.  

Det finns en viss antydan till ageism inom organisationerna. Ageism förklaras i tidigare 

forskning vara en av de främsta orsakerna till att kunskapsöverföring och samarbete mellan 

generationerna hämmas (Blauth et al. 2011). Det som jag anser är mest oroväckande är däre-

mot att vissa chefer visar tecken på att de har förutfattade meningar om generationerna vilket 

kan påverka medarbetarnas utvecklingsmöjligheter, om chefen anser att alla individer är på ett 

bestämt sätt (Bromé & Ohlsson, 2003). Detta visas i resultatet där den äldre medarbetarens 

utvecklingsmöjlighet är betydligt sämre än de yngre generationerna, X och Y, och där endast 

en tiondel av respondenterna uppger att deras organisation skapar incitament för få de äldre 

att stanna längre i arbetet. Det finns tydliga tecken på att den äldre generationen anses vara 
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mindre flexibel för förändringar än den yngre generationen. Samtliga generationer uppges ha 

goda möjligheter till att avancera, dock har generation baby boomers minst chans till detta. 

Jag drar därmed slutsatsen att det behövs mer arbete inom organisationerna som syftar till att 

riva åldersbarriärer och sudda bort ”ålderstänket” för att låta de äldre medarbetarna få större 

möjlighet att utvecklas och skapa fler tillfällen där detta tänk kan motbevisas. 

 

Generationsskillnader i arbetet 

Resultatet visar att cheferna anser att olika generationer har olika värderingar gällande arbete 

och fritid samt finner att generationer motiveras av olika förmåner och belöningar. 

Cheferna anser att medarbetare från olika generaitoner kräver olika ledarstilar, vilket kan bero 

på generationers skilda värderingar i arbetet, den äldre vill ha struktur och delegerande ledar-

skap medan den yngre kräver mycket feedback i form av återkoppling i arbetet och bekräf-

telse på bra utfört arbete. Detta är samma som tidigare forskning beskrivit.  

Mitt resultat leder även till samma slutsatser som tidigare forskning kommit fram till, att 

den äldre generationen motiveras i större utsträckning av högre lön, medan den yngre gene-

rationen kan uppskatta icke monetära belöningar som en klapp på axeln. Generationernas sätt 

att kommunicera skiljer sig åt i arbetet och detta kan försvåra samarbetet över generationerna 

om de inte förstår varandra. Som jag nämnt ovan är det blandade arbetsgrupper, vidare kom-

munikationskanaler och ett arbete för att motverka ageism som kan vara lösningen på detta 

problem. Min slutsats här är, för att skapa motivation och bemöta individernas behov i arbetet 

anser jag att det behövs kunskap från cheferna vilka belöningar och förmåner som motiverar 

medarbetarna då en förutsättning för att skapa god kunskapsöverföring är att medarbetare 

trivs i arbetet, vill utvecklas och ta till sig ny kunskap (Stark 2009; Nonaka & Takeuchi 

1995). Det finns annars en risk att vissa individer tillhörande den yngre generationen ser sig 

om efter andra arbetsuppgifter om organisationen inte kan tillfredsställa dess förväntningar 

och krav i arbete (Parment 2008). Vilket även Martin och Tulgan (2006) menar kan leda till 

hög personalomsättning och personalbrist inom organisationen som följd. 

Vilka förebyggande åtgärder görs för att minska de eventuellt negativa konsekven-

ser generationsväxlingen kan ha på organisationens verksamhet? 

Resultatet visar att organisationerna arbetar i stor utsträckning med att säkra och överföra 

kunskap mellan generationerna. Den mest förekommande metoden för kunskapsöverföring 

mellan generationer är bildande av arbetsgrupper där en blandning av medarbetare från olika 

generationer kan arbeta tillsammans och lära av varandra. Ett flertal respondenter upplyser om 
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att det krävs ett målstyrt arbete för att god kunskapsöverföring ska skapas och föreslår ett mer 

strukturerat arbete där dokumentation och instruktioner är en mycket viktig del. 

 En negativ konsekvens av generationsväxlingen anser jag är att det inte finns någon 

specifik utträdesålder vilket kan förstärka generationsväxlingsproblematiken ytterligare inom 

vissa organisationer om de äldre medarbetarna väljer att gå i pension innan 67 års ålder. För 

att utnyttja organisationens kapacitet till fullo krävs det att fler åtgärder görs som är syftar till 

att motivera och belöna de äldre medarbetarna. Resultatet visar att detta inte är fallet då fler 

satsningar görs på att locka nya medarbetare till organisationen genom sociala medier och 

employer branding-strategier, än att skapa incitament för de äldre medarbetarna att vilja 

stanna kvar i arbetet. En lösning på detta anser jag kan vara att införa mentorskapsprogram. 

Flertalet respondenter beskriver mentorskapet som den metod som i allra högsta grad tydlig-

gör den erfarenhetsbaserade, tysta kunskapen, men även den explicita. En förutsättning för att 

mentorskapet ska bli framgångsrikt, är dock att mentor och adept passar bra ihop och det rå-

der en fungerande personkemi mellan dessa parter. 

6. Diskussion 
Prognoser publiceras dagligen och varnar om den kommande generationsväxlingen och den 

kompetensbrist som kan bli en effekt av detta. Jag upplever inte att respondenterna anser att 

generationsväxlingen kommer påverka organisationens övervägande negativt, varken nu eller 

i framtiden, då cheferna anser att kvalitén på producerat arbete inte kommer att beröras i nå-

gon större grad. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att organisationerna inte kommer att 

påverkas av generationsväxlingen, men att det inte just behöver vara i negativ bemärkelse. 

Enligt tidigare forskning kan organisationer se generationsväxlingen som ett tillfälle att rat-

ionalisera och effektivisera arbeten och kan istället medföra förnyelse inom organisationen, 

vilket anses vara positivt och gynnande för verksamheten (Karlsson 2010). En viss oro finns 

dock bland respondenterna i att inte kunna rekrytera specifik kompetens framöver och att 

detta kommer att medföra ett visst ”kaos” men detta anser cheferna i min studie kommer lösas 

sig över tid. Organisationer arbetar i bred utsträckning med flertalet program som i förebyg-

gande syfte säkrar framtida kompetenser och stärker den organisatoriska kunskapen, där äldre 

medarbetare kvalitetssäkrar mindre erfarnas arbete samt arbetar för att skapa tillfällen där ett 

utbyte av kunskap kan ske mellan medarbetare från olika generationer.   

Fler organisationer arbetar mer mot ny arbetskraft än befintlig arbetskraft, då 36 procent 

arbetar med employer branding och endast 10 procent arbetar med incitament för att få de 

äldre medarbetarna att stanna kvar i arbetet längre. Den kunskap de nyanställda besitter är ofta 

i form av explicit kunskap som utbildning och betyg, men de har ingen erfarenhet av att arbeta 
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inom organisationen. Därför anser jag att det behövs fler åtgärder som syftar till att få de äldre 

att stanna kvar längre i arbetet och vilja dela med sig av sin kunskap samt lära upp de nyan-

ställda. Detta för att den erfarenhetsbaserade, tysta, kunskapen inte ska försvinna i samband 

med pensionsavgångarna. 

Jag menar att mentorskap är något som organisationer bör uppmärksamma mer i sam-

band med generationsväxlingen och bör arbeta i högre grad med att upprätta dessa program. 

Vid implementeringen av mentorskap kan den snart pensionerade medarbetaren förmedla den 

kunskap som annars tar lång tid för en nyanställd att ta reda på själv, vilket gör att detta pro-

gram utesluter att den nyanställda behöver ”uppfinna hjulet på nytt” och organisationen slip-

per uppleva en tid av ineffektivitet. Mentorskap ökar kunskapsöverföringen inom organisa-

tionen på alla plan, både genom ett strukturerat och målinriktat arbete men även genom att det 

skapar naturliga tillfällen där medarbetare umgås och lär över generationsgränserna. Detta 

ökar även förutsättningarna för att den organisatoriska kunskapen ska öka då de äldres tysta 

kunskap lagras i det organisatoriska minnet, då deras kunskap omvandlas från tyst till explicit.  

Metoddiskussion 

Min undersökningsmetod var att använda mig av en enkätundersökning, då jag ansåg att jag 

skulle nå ut till fler och få ett bättre resultatunderlag, än vid till exempel djupintervjuer. Nack-

delen av att vända mig till en så bred grupp var att chefernas svar fick en stor bredd vilket 

gjorde att jag emellanåt upplevde att det var svårt att dra definitiva slutsatser. Men jag ville 

förvisso göra en explorativ studie genom att upptäcka och utforska problem som jag inte 

visste om förrän underlaget från respondenterna hade samlats in.  

Då min försförståelse har påverkats mycket av vad jag tagit upp i teorin och uppkoms-

ten till mina frågeställningar har jag i efterhand tagit i beaktande eventuella fel som kan ha 

uppkommit när jag utformade enkäten. Jag förutsatte till exempel att alla chefer visste vad 

innebörden av employer branding och mentorskapsprogram var samt använde mig av ord som 

”preferenser” och ”incitament”, som för mig är självklara. Detta kan tyckas vara ett invecklat 

och byråkratiskt språk för vissa och somliga respondenter kan därför haft svårt att förstå vad 

jag menade. Dessa ord och begrepp hade jag nu velat ändra för att se om det hade gett någon 

skillnad i utfallet. En annan fråga i enkäten som jag hade velat formulera om är frågan: I vil-

ken utsträckning kan din organisation fungera kvantitets- och kvalitetsmässigt även om kom-

petensen minskar inom organisationen? Jag anser nu att denna fråga är felformulerad, då jag 

har två frågor i en, vilket leder till att respondenten inte vet vad den besvarar, att generations-

växlingen påverkar organisationens kvalité? Eller att generationsväxlingen påverkar organi-

sationens kvantitet? Jag kan därför inte tolka dessa svar alls då respondenterna kan ha tolkat 
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frågan på olika sätt, men då jag formulerat frågor i enkäten som indikerar på samma sak, för 

att stärka validiteten, anser jag att innebörden av denna missvisande fråga går att avläsas i 

andra svar. 

Jag gjorde även en avvägning i att använda mig av generationsuppdelningen baby boo-

mer, generation X och Y. Jag tänkte först använda mig av indelningen ”äldre generation” re-

spektive ”yngre generation” men fann att det skulle bli svårt för respondenten att förstå vad 

yngre och äldre var definierat som, om respondenten var över 40 år anser den antagligen att 

alla som är yngre än 40 år tillhör den yngre generationen. Utifrån denna bedömning gjorde jag 

generationsindelningen, baby boomer, generation X och Y, som den gällande.   

För att öka reliabiliteten och validiteten i min enkät, förklarade jag i enkätens inledande 

del bakgrunden till det ämne frågorna berörde samt mellan vilka år respektive generation var 

födda. Detta medförde att risken för misstolkningar minskade (Patel & Davidsson, 2003). 

För att säkra validitet ytterligare i min studie var jag noga att precisera och tydligt formulera 

mina frågor för att undvika misstolkningar, detta var ett stort problem då jag inte kunde när-

vara när respondenten fyllde i enkäten hjälpa respondenten att förstå frågan om det skulle 

behövas. Jag testade därför enkäten på en pilotgrupp innan för att säkerställa att jag mätte det 

jag ville mäta.  I utformningen av frågorna har jag utgått från teoretiska utgångspunkter och 

ett antal välkända forskare inom området vilket gör att jag således känner mig säker på att jag 

har en valid och reliabel grund att stå på i min studie.  

Enkäten var relativt omfattande för att täcka mina frågeställningar vilket oroade mig. 

Frågorna var uppdelade i både slutna och öppna svarsalternativ och jag var osäker på om re-

spondentens motivation skulle hålla genom hela enkäten. I efterhand visade sig att responden-

ternas motivation var god genomgående i enkätssvaren då jag fått besvarat de frågor jag ställt 

och respondenterna har gett tid åt att utförligt besvara på de öppna frågorna. Reliabilitetens 

stabilitet i studien kan dock ifrågasättas då detta syftar till att måtten, det vill säga svaren, är 

stabila över längre tid. Chefernas åsikter kan ha ändrats om jag skulle genomföra samma stu-

die till exempel nästa år, men detta är inte för mig som forskare något jag kan påverka utan 

det skulle vara yttre påverkansfaktorer som skulle orsakat detta. 

Generaliserbarheten i min studie kan diskuteras till viss del. I denna studie gjorde jag ett 

så kallat icke-sannolikhetsurval där endast vissa ur populationen har haft möjlighet att komma 

med i urvalet (Christensen et. al.2010). Jag använde mig av webbtjänsten LinkedIn och förut-

sättningen för att kunna delta i min studie var således att respondenten dels hade ett konto på 

LinkedIn men även var aktiv användare och frekvent besökte de diskussionsforum jag lade 

upp länken till enkäten i. Med generaliserbarhet menas det att mina resultat kan genereras till 

hela min population vilket jag inte anser att mitt underlag räcker till. Däremot stämmer mina 
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resultat till största del överens om vad tidigare forskning kommit fram till gällande, generat-

ionsväxlings påverkan och upplevda generationsskillnader. 

Framtida forskning 
Min studie har resulterat i en bred bild hur chefer använder metoder för att säkra kompetens 

inom organisationen. Jag skulle vilja, på ett djupare plan, undersöka vilka åtgärder som görs 

för att kunna ta tillvara och säkra kompetens när medarbetare slutar. Detta genom att göra en 

komparativ studie där forskaren jämför två olika verksamheter, till exempel en kunskaps-

intensiv organisation och en inom tillverkningsindustrin. Lämpligt tillvägagångsätt hade då 

varit djupintervjuer. 

Jag skulle även vara intresserad av att jämföra personalchefers respektive ledningars 

uppfattning om generationsväxlingens påverkan för att utreda om det finns någon märkbar 

skillnad i hur de ställer sig till denna demografiska förändring. Detta genom enkätstudier eller 

genom djupintervjuer. 

Slutligen skulle jag vara intresserad av att veta vilka metoder som används för att ta till-

vara på medarbetarens tysta kunskap, detta möjligen genom observationsstudier eller djupin-

tervjuer. 
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Bilaga 1- Enkät: Generationsväxling och kunskapsöverföring 
 

Enkätundersökning om generationsskillnader 

I denna enkät kommer du få svara på frågor som berör hur kompetensöverföring mellan olika generation-

er fungerar på din arbetsplats. Frågorna kommer mestadels vara slutna men det ges även utrymme att 

med egna ord skriva dina upplevelser när det gäller att leda och arbeta med olika generationer.  

 

Under hela undersökningen kommer jag att hänvisa till tre generationer som finns representerade på 

dagens arbetsmarknad.  

Dessa tre generationer definieras enligt följande: 

• Baby boomers – födda 1946-1964 (ålder 66-48) 

• Generation X – födda 1965-1981 (ålder 47-31) 

• Generation Y – födda 1982-1994 (ålder 30-18) 

 

Dessa definitioner är inte exakta, de är tänkta att ge dig en allmän uppfattning om vilken ålder som faller 

under varje generation. 

Alla svar är betydelsefulla och är väldigt tacksam över ditt deltagande! 

 

1. Vilken generation tillhör du? 

❑ Baby Boomers (född mellan 1946-1964) 

❑ Generation X (född mellan 1965-1981) 

❑ Generation Y (född mellan 1982-1994) 

Annan:______________ 

2. Är du: 

❑ Kvinna 

❑ Man 

 

 

3. Vilken roll har du inom din organisation (titel)? 

 

Svar: _______________________ 

 

4. Inom vilken huvudsaklig sektor arbetar du? 

❑ Privat varuproduktion 

❑ Privat tjänsteproduktion 



 

 

❑ Kommunal verksamhet 

❑ Landstingskommunal verksamhet 

❑ Statlig verksamhet 

❑ Ideell organisation 

❑ Övrigt: ange vad: _______________________ 

 

 

5. Hur många anställda finns det på din arbetsplats? 

❑ 1-10 anställda 

❑ 11- 50 anställda  

❑ 50- fler anställda 

 

6. I vilken utsträckning kommer ni ha pensionsavgångar som kommer att påverka er organisation de 

kommande 5 åren? 

Ingen utsträckning  I viss utsträckning I mycket stor utsträckning 

❑   ❑  ❑ 

 

7. Är det någon specifik yrkesgrupp i din organisation som kommer att påverkas av pensionsavgång-

arna? Utveckla gärna ditt svar! 

 

  



 

 

Generationsskifte och kompetensbrist 

Den svenska arbetsmarknaden är just nu med om ett generationsskifte. De kommande fem åren kommer 

många arbetstagare (Baby boomers) att lämna arbetsmarknaden och gå i pension. Denna generation 

besitter lång erfarenhet och bred organisationsspecifik kompetens vilken kan bli svår att ersätta när den 

försvinner i samband med pensionsavgångarna och kan som följd leda till kompetensbrist inom organi-

sationen. 

Jag skulle nu vilja veta hur din organisation påverkas av detta generationsskifte och hur ni hanterar detta. 

 

 



 

 

 

 

10. Berätta gärna med egna ord hur ni gått tillväga för att stärka och utveckla kompetenser inom din or-

ganisation! Utveckla gärna ditt svar! 

 

 

Generationsskillnader 

Generationsteoretiker anser att det är händelser som sker i åldern 5-18 som styr vilka värde-

ringar som utvecklas senare i livet och formar normer om vad som anses vara ett acceptabelt 

beteende.  

Då olika generationer kommer från olika bakgrund kan det finnas värderingsskillnader i till ex-

empel vad som motiverar i arbetet och vilka faktorer som skapar arbetstillfredsställelse.   

   

Jag skulle vilja veta hur du upplever att leda olika generationer genom att besvara några frågor 

i ämnet. 

 

Generationsindelning: 

• Baby boomers – födda 1946-1964 (ålder 66-48) 

• Generation X – födda 1965-1981 (ålder 47-31) 

• Generation Y – födda 1982-1994 (ålder 30-18) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

23. Berätta gärna med egna ord skillnader du märkt mellan äldre och yngre generationer? Utveckla gärna 

ditt svar. 

 

  



 

 

 

 

25. Berätta gärna med egna ord positiva och negativa konsekvenser som kan uppstå i arbetet med gene-

rationsblandade grupper, utveckla gärna ditt svar! 

 

Slutligen, vad anser du är det mest effektiva sättet att öka kompetensöverföring mellan generationerna i 

din organisation? 

  



 

 

Bilaga 2- Informationsmeddelande till enkätdeltagare 

 

Är du chef och har erfarenhet av att leda medarbetare från 

olika generationer? 

Mitt namn är Josefin Kernell och läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid 

Umeå universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar om den kommande 

genarationsväxlingen på Sveriges arbetsmarknad samt om hur kunskapsöverföringen 

över generationsgränserna fungerar på arbetsplatser runt om i Sverige. 

Jag skulle vilja ta del av era erfarenheter i detta ämne och skulle bli väldigt tacksam om 

ni ville hjälpa mig genom att svara på denna enkät som tar cirka 15 minuter att genom-

föra. Ni får gärna sprida enkäten vidare till personer som ni vet arbetar eller har erfa-

renhet av att leda generationsblandade arbetsgrupper, genom att kopiera länken nedan. 

Om ni är intresserade av att ta del av det färdiga resultatet eller har frågor om enkäten 

kontakta gärna mig på telefonnummer 070-877 11 74 eller maila mig på: josefinker-

nell@hotmail.com   

Resultatet kommer att publiceras offentligt, men ni garanteras absolut anonymitet. 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdkVWd4Wnh1WTFFaVR5

dVdwODBKNnc6MA 

Tack på förhand! 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdkVWd4Wnh1WTFFaVR5dVdwODBKNnc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdkVWd4Wnh1WTFFaVR5dVdwODBKNnc6MA

