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Sammanfattning 

 

Titel: Förtrollande prat och motsägelsefulla handlingar 

Nivå: C- uppsats inom ämnet företagsekonomi 

Författare: Alexandra Gehrke och Elaine Westerberg 

Handledare: Signe Jernberg och Kristina Mickelsson 

Datum: September - 2018 

  

Syfte 

Studiens övergripande syfte är att öka förståelsen för hur millenialer som en managementidé 

inverkar på organisationers rekrytering. 

Metod 

Studien tillämpar en kvalitativ forskningsansats med ett abduktivt tillvägagångssätt där totalt 

åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med ledare inom organisationer.  

  

Diskussion & slutsats 

Organisationer tror att en anpassning till dagens unga människor, millenialer, anses vara en 

lösning. Organisationer framstår som legitima och nytänkande när de är först med att följa 

idéen om millenialerna, men i slutändan följer inte organisationerna sina egna satta 

bestämmelser - det som sägs och det som görs stämmer inte överens vilket är följden av en 

särkoppling mellan prat och agerande. Slutsatsen av denna studie är att millenialer fungerar 

som en managementidé och att detta kan leda till organisatoriskt hyckleri genom särkoppling i 

strävan att uppnå legitimitet.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det denna studie lämnar till vidare forskning är hur de positiva effekterna av millenialer som 

managementidé överförs till praktiken.  

 

Uppsatsens bidrag 

Uppsatsens teoretiska bidrag är att millenialer uppfattas som en managementidé och att detta 

genom särkoppling leder till organisatoriskt hyckleri. Uppsatsens praktiska bidrag är att 

millenialerna inte är lösningen på alla organisatoriska problem och därmed kan organisationer 

lägga tid och resurser på att uppnå organisatoriska mål. 

 

Nyckelord: Millenialer, managementidéer, organisatoriskt hyckleri, särkoppling, 

legitimitet.     



 

 

 

 

Abstract 

 

Title: Enchanted conversations and contradictory actions 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration   

Author: Alexandra Gehrke and Elaine Westerberg 

Supervisors: Signe Jernberg and Kristina Mickelsson 

Date: September -2018 

  

Aim 
The overall aim of the study is to increase understanding of how millennials as a management 

idea affect organizational recruitment. 

 

Method 

The study applies a qualitative research effort with an abductive approach where a total of 

eight semi structured interviews were conducted with leaders in organizations. 

 

Discussion & conclusions:  

Organizations believe that adaptation to today's young people, millennials, is considered a 

solution. Organizations appear to be legitimate and innovative when they are first to follow 

the idea of the millennials, but ultimately, the organizations do not follow their own set-up 

rules - what is said and what is being done is not in agreement. The conclusion of this study is 

that millennials serve as a management fad and that this lead to organizational hypocrisy 

through de-coupling in the quest for legitimacy. 

 

Suggestions for future research 

For further research this study leaves how the positive effects of millennials as a management 

fad are transferred to practice. 

 

Contribution of the thesis: 

The theoretical contribution of this essay is that millennials are perceived as a management 

fad and that this leads to organizational hypocrisy through de-coupling. The practical 

contribution of the essay is that the millennials are not the solution to all organizational 

problems, and organizations should therefore put time and resources in achieving 

organizational goals. 

 

Key words: Millennials, management fads, organizational hypocrisy, de-coupling, 

legitimacy.   
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1. Inledning 
Under bakgrund beskrivs vilket ämne studien behandlar och varför det är intressant i 

dagens samhälle. Under rubriken problemdiskussion tydliggörs det valda ämnet vilket 

ligger till grund för studiens syfte, forskningsfrågor och målgrupp. 

 

Du har sett ett erbjudande om att köpa en sprillans ny miljövänlig elbil hos en bilförsäljare. 

Alla dina bekanta pratar om den bilen, att det är den senaste modellen och att det är rätt i tiden 

att köpa en ny bil. Du får höra att den skulle kunna lösa dina nuvarande logistiska problem, 

men stämmer detta verkligen? Du är osäker. Du bestämmer dig för att ta dig iväg och titta på 

bilen för att se och förstå vad det är alla pratar om. När du kommer in i bilhallen ser du den. 

Den står skimrandes och välputsad på ett podie och snurrar. Vid första anblicken blir du 

förtrollad, du vill genast veta allt om den. Försäljaren ser att du är nyfiken och går ivrigt fram 

till dig för att övertala dig att ta en provtur. Du närmar dig bilen men när du tar tag i handtaget 

stannar du upp och du ställer dig själv frågan; är det här verkligen vad jag behöver? Jag 

kanske ska hålla mig till den bilmodell jag vet fungerar bäst för mig istället för att ta en 

chansning och prova något nytt?  

  

1.1 Bakgrund 
Organisationsförändringar påverkas till stor del av krav från omvärlden i form av hårdnande 

konkurrens, digitalisering och ökad komplexitet på arbetsmarknaden (Huzell, 2005) och 

organisationer känner därför en ökad press att modernisera sig, effektivisera sig, samt 

fokusera på betydelsen av mänskliga resurser (Røvik, 2008). Dagens organisationer upplever 

även svårigheter med att inte bara överleva i en hårt konkurrensutsatt värld utan även nå 

legitimitet (Kiliçoğlu, 2017). Författaren menar att en strävan efter att nå legitimitet gör att 

motsägelser uppstår mellan organisationernas verkliga handlingar och deras nyfunna trender 

och teorier. Något som vi observerat är att den senaste trenden inom organisationer verkar 

vara en förundran över hur organisationer ska kunna attrahera unga medarbetare, millenialer. 

Lamm och Meeks (2009) menar att millenialer är förutbestämda att uppnå storheter och 

genom att attrahera dessa unga människor antar ledare inom organisationer millenialer som en 

lösning till att skapa bättre organisationer. Dessa antaganden kommer från forskare som anser 

att millenialer blomstrar av nya utmaningar och möjligheter och lever för att bli utbildade 

(Kultalahti & Viitala, 2015; Martin, 2005; Jorgensen, 2003). Coulon (2008) hävdar att den 

drivkraft som unga människor besitter beror på att de är ambitiösa och Kempf Taylor (2017) 
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hävdar att millenialer är optimistiska, arbetsvilliga samt lojala vilket också är bidragande 

faktorer till deras driv samt vilja att hitta kreativa lösningar.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Zucker (1977) förklarar begreppet institutioner som en idé som är självklar att agera efter. När 

samhällets aktörer tar till sig institutioner blir dessa med tiden gemensamma och ses därmed 

som självklara och allmänna (Berger & Luckmann, 1966). Institutioner sprids genom 

organisationers egna drivkrafter och behov att efterlikna varandra för att möta krav och 

förväntningar samt för att få legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). Selznick (1957) förklarar 

det som att organisationer är organiska system som starkt påverkas av deltagarnas sociala 

egenskaper. När vi medvetandegör att organisationer är en organism som precis som individer 

och grupper har behov som måste tillfredsställas ökar också vår förståelse för att alla är 

beroende av ett större perspektiv och en större omgivning för att överleva (Røvik, 2008). 

 

På grund av detta beskrivna behov som måste tillfredsställas står organisationer sällan själva 

utan förhåller sig ständigt till andra organisationer (Dimaggio & Powell, 1991). Författarna 

menar att förändring och anpassning utifrån andra organisationer kan ge en organisation ökad 

legitimitet och medverkan i det omgivande samhället. Detta belyser betydelsen av imitation, 

det vill säga hur organisationer efterliknar varandra, vilket är en central del av organisationer 

och diskuteras utifrån begreppet isomorfism (Sahlin-Andersson & Sevón, 2003). Författarna 

menar att isomorfismen gör att verksamheter är mer mottagliga och öppna för olika idéer om 

hur organisationer borde utformas samt styras, så kallade managementidéer. 

Managementidéer kan ses som konstruerade lösningar som mottas av organisationer utifrån 

konstruerade eller verkliga problem i verksamheten (Morgan, 1999). Organisationer skapar 

problem där en önskan om att leva upp till normer om förändring och förnyelse blir av 

betydelse hävdar författaren. Värdet av detta blir att organisationer får anledning att prata om 

dessa konstruerade problem och i vissa fall införa nya idéer och på det sättet leva upp till 

omvärldens förväntningar på vad det innebär att vara en modern organisation (Morgan, 1999). 

  

En skapad idé om lösning, som mottagits av organisationer utifrån konstruerade alternativt 

verkliga problem i verksamheten med hopp om förnyelse, är dagens unga människor, 

millenialer. Millenialerna som grupp diskuteras som en lösning på organisatoriska problem 

(exempelvis; personalbrist och bristande arbetsmoral) inom organisationer, forskning och 

populärkultur (Kempf Taylor, 2017; Jorgensen, 2003; Martin, 2005; Kultalahti & Viitala, 
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2015; Giancola, 2006). Dessa samtal handlar främst om betydelsen av att förstå sig på dessa 

unga människor för att klara av de utmaningar som ställs på organisationer utifrån de 

förväntningar morgondagens unga medarbetare har (Kempf Taylor, 2017). I samtalen lyfts 

främst argumenten kring den generationsväxling som sker på arbetsmarknaden och att 

organisationers överlevnad är hotad om de inte tar till sig kunskap om millenialer, anpassar 

sig efter dem och attraherar dem hävdar författaren. Martin (2005) och Kultalahti och Viitala 

(2015) poängterar att millenialer letar efter arbetsplatser där de kan flytta från projekt till 

projekt, position till position och avdelning till avdelning. De kommer därför söka efter 

möjligheter där de kan fortsätta att lära sig omsätta sina färdigheter och samla erfarenheter. 

Om alternativ och möjligheter som dessa unga människor förväntar sig vad gäller modernitet, 

utbildning, socialisering och kreativitet inte existerar inom en organisation, kommer detta leda 

till att dessa unga människor letar efter det på annat håll (Martin, 2005).  

 

Sammanfattningsvis visar forskning att institutioner som begrepp sprids genom 

organisationers drivkraft att överleva i en konkurrensutsatt omvärld. Som självklara idéer att 

agera efter börjar organisationer efterlikna varandra. Managementidéer skapas där gruppen 

millenialer uppfattas vara den senaste lösningen på problemet med rekryteringen av nya 

medarbetare i ett organisatoriskt samhälle drabbat av pensionsavgångar till följd av 

generationsväxling. Till vår vetskap finns det idag ingen forskning som studerat om gruppen 

millenialer kan ses som en managementidé och inte heller hur millenialer som 

managementidé inverkar på organisationers rekrytering. 

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur millenialer som en managementidé inverkar 

på organisationers rekrytering. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
Varför lägger ledare inom organisationer fokus och resurser på att förstå unga människor? 

Hur kan millenialer som managementidé bidra med positiva effekter till ledare inom 

organisationer?  

 

1.5 Målgrupp  
Uppsatsen riktar sig främst till ledare inom organisationer men även akademiker och studenter 

inom företagsekonomisk forskning.   
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1.6 Disposition   
Fram tills nu har denna studie redogjort för valt ämne samt syfte, forskningsfrågor och 

målgrupp. Vi kommer i avsnitt två att redogöra för vald metod samt hur vi gått tillväga när vi 

genomfört denna studie. Vi har i denna uppsats ett abduktivt tillvägagångssätt där teori och 

empiri växelvis har påverkat varandra, detta beskrivs närmare i metoddelen.  

Uppsatsens litteraturgenomgång och empiri har med anledning av detta abduktiva 

tillvägagångssätt delats upp i två delar, del I och del II.  

 

Del I redogör för en litteraturgenomgång bestående av bakgrund till managementidéer, 

managementidéer och millenialer som managementidé vilket sedan sammanfattas. Därefter 

presenteras insamlad empiri som är av vikt för att kunna besvara vårt syfte. Vi avslutar del I 

med en tolkning av insamlad information. 

 

I del II redogör vi för fynd vi gjort i del I samt söker stöd och förklaringar till tolkningar vi 

gjort i del I. I del II redogörs för en litteraturgenomgång av särkoppling och organisatoriskt 

hyckleri innan vidare empiri presenteras. Slutligen presenteras en diskussion samt slutsats 

innan teoretiskt och praktiskt bidrag.         
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2. Metod 

Under metod redogörs för hur information samlades in och vilken metod som användes för 

studiens genomförande samt forskningsetiskt förhållningssätt, studiens kvalitetskriterier och 

metodkritik. 

2.1 Kunskapssyn 
Vi hade i denna studie avsikt att öka förståelsen samt tolka istället för att förklara och det gör 

att vår studie grundar sig i den hermeneutiska traditionen (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Denna kunskapssyn gav oss i vår studie möjlighet att förstå och tolka litteraturen och 

intervjusvaren vi samlade in istället för att förklara dem. Tolkande forskning innebär att 

forskaren hittar en metod att utveckla sättet vi betraktar vår omvärld på och det i sin tur bidrar 

till en mer nyanserad förståelse av den (Alvehus, 2014). 

 

I början av denna process hade vi en tanke med denna studie och vi fokuserade då på begrepp 

och frågeställningar som passade vår dåvarande studie, men i och med att världen kan ses som 

föränderlig och obestämd finns det inget som är förutbestämt och klart. Detta fick vi erfara 

när vi kom ut till organisationerna och genomförde våra intervjuer. Det vi fick höra under 

intervjuerna stämde inte överens med det vi från början hade som teoretiska utgångspunkter. 

Intervjuerna ledde in oss på nya begrepp och frågeställningar som vi innan inte hade 

reflekterat över och vår från början tilltänkta studie saknade väsentlighet när det kom till 

praktiken. Vi omvärderade då våra teoretiska utgångspunkter och det visade sig vara till vår 

fördel då vår studie tog sig en ny riktning med nya begrepp samt frågeställningar. Millenialer 

är dock det begrepp som har följt med oss från början av denna studie och det vi har baserat 

studien på. Syftet med vår studie blev därför att öka förståelsen för om ledare inom 

organisationer ser på millenialer som en managementidé samt om detta inverkar på 

organisationers rekrytering. 

 

Vi intresserade oss för att skapa en bild av hur ledare inom organisationer ser på millenialer 

och om denna syn stämmer överens med de idéer och prat som organisationer agerar utifrån. 

Vi genomförde kvalitativa intervjuer med ledare inom organisationer då den kvalitativa 

metoden är förknippad med texttolkning, hermeneutik och subjektiva förhållningssätt 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013) och därför ansåg vi att det var ett lämpligt tillvägagångssätt. 

Som vi nämnt tidigare hade vi för avsikt att utföra en studie där vi dels kunde ges möjligheten 

att tolka tidigare forsknings skrivna litteratur men också subjektivt tolka den information vi 

samlade in under studiens gång. 
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2.1.1 Forskningsansats 

Då vi under tre år på högskolan byggt upp en förförståelse för hur organisationer fungerar och 

verkar, hade vi även under dessa år stött på intressanta teorier, bland annat institutionalisering 

och hur världen kan ses som en social konstruktion. Det var dessa teorier vi utgick ifrån när vi 

påbörjade denna studie. Vi hade också genom våra arbetsplatser stött på uttrycket millenialer 

vilket gjorde oss intresserade att förstå detta djupare. I takt med att vår studie utvecklade sig 

växte begrepp och teorier som managementidéer och organisatoriskt hyckleri fram och 

användes för att förstå, förklara och tolka vår insamlade empiri. Detta kallas enligt Ahrne och 

Svensson (2011) för ett abduktivt tillvägagångssätt, där olika teorier hjälpt oss att samla 

empiri och där empirin hjälpt oss att modifiera och specificera de olika teorierna. Teori och 

empiri har växelvis påverkat varandra så att vi kunde dra slutsatser kring valda 

forskningsfrågor (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Detta är också kopplat till den hermeneutiska 

traditionen då vi pendlade mellan del och helhet samt olika infallsvinklar i vår ständigt 

pågående tolkning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Alvehus (2014) benämner detta som att 

varken empiri eller teori är hugget i sten utan ska istället ses som två dimensioner som är i 

konstant förändring.  

 

2.2 Genomförande 
I detta avsnitt presenteras hur vi gick tillväga för att utföra vår studie. 

2.2.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 

För att bygga en uppsats med djup och nyanserad grund sökte vi efter vetenskapliga artiklar i 

olika vetenskapliga informationsregister. Vi använde oss av sökmotorer som Discovery, vilket 

är Högskolan i Gävles egna informationssökningssystem. Vi tog också hjälp av andra 

artikelregister som Google Scholar, Emerald Insight, Science Direct, Scopus och Springer-

Link. För att öka kvaliteten på vår litteraturgenomgång använde vi enbart artiklar 

klassificerade som “peer-reviewed”. I de “peer-reviewed”-artiklarna vi läste, hittade vi böcker 

som var relevanta för vår studie och genom sökningar i olika sökmotorer på internet fann vi 

denna litteratur i form av böcker och e-böcker. 

Av naturliga skäl utgick vi ifrån våra nyckelord i sökandet efter artiklar. Vi kombinerade även 

nyckelorden på olika sätt med liknande begrepp för att finna artiklar som passade vår studie. 

Med hänsyn till vårt syfte och våra forskningsfrågor valde vi därefter artiklar.  
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2.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Utifrån vår kunskapssyn, forskningsansats samt litteraturgenomgång av tidigare forskning 

grundades vårt tillvägagångssätt i valet att genomföra semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor och med möjligheten att ställa följdfrågor. Eftersom vi ville ha möjligheten att tolka 

och på så sätt få förståelse för respondenternas svar valde vi att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Utifrån samtal med olika personer går det att skapa nya sätt på hur ett fenomen kan 

förstås (Alvesson & Sköldberg, 2008) och poängen med en intervju ligger i möjligheten att 

både anpassa och förtydliga de frågor som ställs och samtidigt ge möjligheten att ta hänsyn till 

ett bredare spektrum av svar och reaktioner (Eriksson & Hultman, 2014). Genom att ställa 

öppna frågor bjöd vi in respondenterna till diskussion. Ingen av respondenterna hade fått se 

frågorna i förväg och kunde därför inte ha förberett sina svar. Våra diskussioner med 

respondenterna gav dem en större möjlighet att tolka frågorna vilket för oss medförde svar 

som väckte nya frågeställningar samt funderingar. Efter intervjuerna med alla respondenter 

ansåg vi att vår dåvarande litteraturgenomgång samt våra nyckelbegrepp inte längre passade 

vår studie. Det vi trodde att vi från början ville öka förståelse för saknade väsentlighet när det 

kom till praktiken och vi omvärderade därför vår dåvarande frågeställning.   

 

2.2.3 Källkritik 

I valet av artiklar fann vi det av vikt att blanda äldre artiklar med nyare artiklar då vi ville ha 

en stabil och djup teoretisk grund. De äldre artiklarna vi använde oss av anses av många 

forskare vara klassiker och grundläggande teorier till de nyare artiklarna. 

 

2.2.4 Urval 

När vi skulle få tag på deltagare till intervjuerna frågade vi främst personer vi kände och de vi 

visste passade in på våra kriterier. Vi frågade också dem om de kände någon som kunde passa 

alternativt tänka sig att ställa upp vilket enligt Bryman och Bell (2011) kallas bekvämlighets- 

och snöbollsurval. Vi kontaktade även olika företag, både privata och offentliga företag via e-

post och telefon. Bland annat fick vi hjälp av en HR-specialist inom en stor organisation. Hon 

kunde förse oss med många av de kontakter vi använde oss av. Totalt kontaktade vi 25 

stycken ledare inom organisationer där 12 stycken tackade ja. På grund av olika skäl kom fyra 

stycken med återbud i sista stund. Studien omfattar därmed totalt åtta personer vilka bidragit 

till studiens empiriska grund.  
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2.2.5 Kriterier 

Främst var vi intresserade av att intervjua ledare på beslutsfattande positioner eftersom vi är 

av uppfattningen att ledare är mottagliga för managementidéer. Vi ansåg även att HR-

specialister var av intresse eftersom vår erfarenhet är att de flesta managementidéer går via 

någon form av HR-avdelning innan de når ledningen. Det viktigaste för oss var att det skulle 

finnas någon form av förförståelse alternativt intresse eller vetskap om millenialer och unga 

människor. Först valde vi av naturliga skäl ett geografiskt urvalsområde vilket blev 

Gävleborgs län. I och med snöbollseffekten spred sig ryktet om vår studie även till Stockholm 

och Dalarna där två stycken ledare gärna ville delta i studien. Då vi ansåg att de passade våra 

kriterier deltog även dessa ledare i studien. 

 

2.2.6 Presentation av respondenter 

Som tidigare nämnts intervjuade vi olika ledare inom organisationer. Vi samtalade med ledare 

inom både privata och offentliga instanser, bland annat bank och kommun. Nedan har vi 

presenterat respondenterna i tabellform. Tabellen är dock inte av betydelse för tolkningen av 

insamlad information utan visas endast för informationens skull. Det vi vill informera om är 

att det fanns en spridning mellan respondenterna.  

 

  

Tabell 2. Överblick av respondenterna 
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2.2.7 Operationalisering 

Innan det var dags för oss att träffa respondenterna satte vi oss ner och skrev samman vilka 

huvudbegrepp våra intervjuer skulle utgå ifrån. Utifrån dessa begrepp formulerade vi sedan 

frågorna som kom att bli vår intervjuguide. Genom att utgå från en intervjuguide kunde vi 

ställa både frågor och följdfrågor och vi kunde även falla tillbaka till vårt manus, vår 

intervjuguide. Som tidigare nämnts insåg vi dock efter intervjuerna att svaren lett oss in på 

nya frågeställningar och begrepp vilket denna uppsats kom att grunda sig på. Då vår 

intervjuguide byggdes på andra begrepp och frågeställningar än vad denna uppsats bygger på, 

är det viktigt att förtydliga att våra intervjusvar visade sig handla om andra frågeställningar 

och begrepp än vad vi tidigare trott. Därför skiljer sig begreppen åt mellan intervjuguiden 

(bilaga 1) och litteraturgenomgången. 

 

2.2.8 Insamling av empiriskt material 

Sammanlagt utfördes åtta stycken intervjuer. Intervjuerna utfördes på antingen respektive 

respondents arbetsplats eller på annan plats där respondenten kände sig trygg och kunde vara 

avslappnad. Intervjuerna varade mellan 45 minuter och 60 minuter. Efter intervjuerna valde vi 

att transkribera direkt eftersom intervjuerna då var färska i medvetandet. Vi valde också aktivt 

att vara två i själva intervjusituationen då det enligt Alvesson (2011) möjliggör en bredare 

möjlighet till att tolka situationen som helhet och inte bara att fokusera på själva svaret. 

Genom att vara två kunde den ena personen lyssna aktivt och observera, medan den andra 

ställde frågor och drev intervjun framåt. Yin (2007) betonar vikten av att just lyssna aktivt i 

intervjusituationer då det både går att uppmärksamma svaren men även iaktta det som händer 

runt omkring (kroppsspråk, sinnesstämning etc.). Genom att lyssna aktivt är det också enklare 

att kunna ställa följdfrågor (Yin, 2007). Alla intervjuer spelades in efter godkännande av 

respondenten. Detta underlättade för oss då vi kunde koncentrera oss på att lyssna, ställa 

följdfrågor samt iaktta kroppsspråk. 

2.2.9 Validering och etik                          

För att säkerställa att intervjuerna genomfördes på ett etiskt korrekt sätt inleddes varje intervju 

med ett förtydligande gällande respondenternas rättigheter. Respondenterna fick kännedom 

om att deras deltagande var frivilligt, informationen behandlades anonymt samt att allt 

material endast användes i forskningssyfte. Respondenterna godkände att intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Vi berättade att syftet med intervjun var att lyssna till deras 

tankar, idéer och erfarenheter samt att det därför inte fanns några rätt eller fel svar. I 
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intervjusituationen försökte vi att inte utsätta respondenten för överdrivna krav eller ställa för 

påträngande frågor. Då vi innan intervjuerna var pålästa kring ämnet var vi beredda på att 

byta riktning om respondenten uppfattades som stressad över frågorna eller situationen. Detta 

går i linje med Bryman och Bells (2015) etiska krav. Deltagarna fick också ta del av 

transkriberingarna för att bekräfta att den beskrivning vi förmedlat var korrekt. Bryman och 

Bell (2015) refererar till detta som respondentvalidering och menar att detta är ett sätt för 

kvalitativa forskare att försäkra sig om att det finns en god överensstämmelse mellan den 

insamlade informationen och de erfarenheter och uppfattningar som vi som forskare fått. 

Detta stödjer de kvalitetskriterier som författarna redogör för som tillförlitlighet och 

trovärdighet. 

 

2.2.10 Tolkningsmetod 

Redan när vi började transkribera våra intervjusvar såg vi ett mönster i vad som sades och vad 

som gjordes av respondenterna i respektive organisation och vi började undermedvetet att 

kategorisera in alla intervjuer under olika rubriker, vilket enligt Alvehus (2014) är ett vanligt 

första steg att tolka insamlad empiri på. Detta blev hörnstenarna för vår rubriksättning och vi 

insåg att vi skulle behöva komplettera våra valda teoretiska begrepp för att kunna förklara och 

tolka insamlad empiri. Vi tolkade nämligen den insamlade empirin som att respondenterna 

pratade om en sak, millenialerna, men gjorde något annat i praktiken. Vi uppmärksammade då 

nya huvudbegrepp, organisatoriskt hyckleri och särkoppling.  

På detta sätt skapade vi ett växelvis verkan mellan teori och praktik och vi delade även upp 

vår litteraturgenomgång samt empiri i två delar.  Utifrån dessa begrepp och vad 

respondenterna berättade började vi rubriksätta transkriberingarna med “vad pratas det om?” 

och “varför pratas det om detta?”. När vi bearbetade transkriberingarna djupare fann vi även 

ett ord som alla respondenterna använde sig av, nämligen “viktigt”. Rubriken “vad anser 

organisationer är viktigt?” skapades och vi kunde ställa detta i relation till vad det pratades 

om. “Respondenternas syn på dagens unga” blev av vikt då respondenterna pratade om 

dagens unga och hade sin egen bild av dessa som inte alltid stämde överens med forskningen. 

Efter att ha gjort en första tolkning och kategorisering av den insamlade empirin fann vi även 

att respektive stycke hade olika innebörder och därmed skapades underrubriker. 

 



 

11 

 

2.2.11 Metodkritik 

Vi har under hela studiens gång kritiserat vårt tillvägagångssätt samt ifrågasatt 

litteraturgenomgången, insamlad information och antal respondenter. Vi har en förståelse för 

att fler respondenter möjligen hade kunnat ge ett ännu mer innehållsrikt empiriskt material. 

Dock gjorde tidsbegränsningen med studien det svårt för oss att få till nya möten med de 

ledare som avbokat i sista stund. Vi ansåg också, efter transkribering, att våra insamlade 

intervjusvar hade ett djupt och innehållsrikt material och vi valde då att gå vidare med studien 

utifrån det material vi hade samlat in. 

 

När den information våra intervjuer gav inte överensstämde med den teoretiska referensram vi 

ursprungligen hade gjorde vår kritiska inställning det tydligt att en omvärdering av begrepp 

och frågeställningar behövde göras. Om vi från början hade haft en tydligare bild av vad vi 

hade velat öka förståelsen för hade vi möjligen kunnat hitta rätt begrepp direkt. Vår förståelse 

för detta var dock begränsad och uppmärksammades inte förrän vi träffade ledare inom olika 

organisationer. Detta var inte bara positivt för studiens utveckling utan även för vår egna 

företagsekonomiska forskningsmetodologiska förståelse. 
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3. Del I - Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt kommer vi att presentera forskning inom områden vilka är av betydelse för Del I av vår 

studie. Vi redogör för begreppen managementidéer och millenialer. När vi redogör för millenialer 

särskiljer vi dem som en grupp från en idé för att förtydliga att det i denna studie är meningsfullt att 

förstå dem som både en idé och en grupp. Vi börjar med en kort bakgrund till hur managementidéer 

uppstår.  

3.1 Bakgrund till managementidéer 
Isoformism är svaret av formella och informella påtryckningar från andra organisationer och 

en anledning till att managementidéer kan uppstå (DiMaggio & Powell, 1983). Även 

osäkerhet inom organisationer kan uppmuntra till isoformism vilket ursprungligen kommer 

från när organisationer upplever en oro när omgivningen präglas av osäkra och/eller snabba 

förändringar (DiMaggio & Powell, 1983). Under förhållanden som dessa imiterar 

organisationer andra organisationer som upplevs framgångsrika, trygga eller legitima hävdar 

författarna. Genom att tillåta isoformismen att ta plats i en organisation kan det skapa och 

förändra värderingar genom att nya åsikter och idéer får utrymme att existera (DiMaggio & 

Powell, 1983).  

  

3.2 Managementidéer 
En managementidé är en teori, ett ramverk, en modell, princip, koncept eller anekdot som lärs 

ut till ledare inom olika sektorer (Huczynski, 1993). Författaren menar att managementidéer 

är en abstrakt term och hänvisar till en definition av Kramer från 1975 som menar att 

managementidéer är ett begrepp som förklarar vad ledare borde göra, och inte vad de faktiskt 

gör. Sturdy (2004) menar dock att uppkomsten av managementidéer kan vara svar på olika 

omständigheter; organisatorisk ineffektivitet alternativt en vilja att säkerställa sin 

organisatoriska identitet och legitimitet.  

Røvik (2011) anser att det finns en uppfattning om att populära managementidéer per 

definition är tillfälliga -idéer vars tid kommer och går. Antagandet är baserat på den entusiasm 

nya idéer kan föra fram, vilket flertalet forskare hävdar enligt författaren, avtar i samma 

hastighet som de dyker upp. Den andra aspekten är uppfattningen om managementidéer som 

en ytlig teori utan kärna som i första hand påverkar det ytliga beteendet hos organisationer. 

Därför hävdar Røvik (2011) att moderna koncept är främjare för prat och inte avsedda som 

verktyg eller tekniker. Idéerna ses därför ofta som "dekorationer" som inte påverkar den 

organisatoriska verksamheten hävdar författaren. 
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Det är troligt att ledare lurar sig själva och skadar sina organisationer när de försöker hitta 

quick-fixes till permanenta problem (Watson, 1994). Watson (1994) hänvisar till Pascale 

(1991) som menar att organisationer som inte vet hur de ska hantera omvärldens förändringar 

är mer benägna att testa nya managementidéer oavsett vilka konsekvenser det kan leda till. 

Watson (1994) anser däremot att det finns ett värde i nytänkande men att det av rädsla kan 

vara svårt för organisationer att implementera förändringar eftersom de inte vet hur det 

kommer att slå ut. Huczynski (1993) hänvisar till Byrne (1986) som anser att 

managementidéer är motsägelsefulla eftersom de inte tar hänsyn till den komplexa uppgiften 

att driva ett företag.  

  

Birnbaum (2000) hävdar i sin artikel att managementidéer inom affärssektorn ofta presenteras 

som universella quick-fixes, men att de snarare bör ses som trender, då de ofta försvinner lika 

snabbt som de dyker upp. Denna typ av managementidé uppstår när problem existerar i en 

organisatorisk sektor hävdar författaren. Aktuellt sätt att driva verksamheten på anses vara 

otillräckligt för att ta itu med problemen och antagandet av en ny managementidé föreslås för 

att lösa problemen. Till följd av dessa påståenden uppmuntras andra organisationer att 

acceptera de påtalade problemen och att anta den nya trenden (Birnbaum, 2000). Huczynski 

(1993) anser att managementidéer kan vara ett effektivt verktyg för att göra en organisatorisk 

förändring eftersom managementidéer generellt sett förändrar både beteenden och åsikter. 

Författaren hänvisar till Kanter (1985) som menar att organisationer emellanåt tvingas att 

både uppmärksamma och experimentera med allt som ger lösningar på problem, oavsett hur 

bisarra eller märkliga idéerna än må vara. 

Sammanfattningsvis kan managementidéer enligt Sturdy (2004) beskrivas som att 

organisationer får ”griller i huvudet”. Dessa griller i huvudet som organisationer får kan 

förklaras som en idé eller ett intresse som följs med överdriven iver, men som vanligtvis avtar 

efter en tid (Birnbaum, 2000). Watson (1994) menar att det är ett ämne som har diskuterats 

under en lång period och därför är det är viktigt att förstå hur och varför ledare använder och 

samtidigt klagar över vad författaren väljer att kalla för ”månadens smak” – nämligen 

managementidéer. 

 

3.3 Millenialer  
Nedan definieras millenialer på två olika sätt. Det är för vår studie viktigt att förstå 

skillnaden mellan millenialer som grupp och millenialer som managementidé. Det finns 
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mycket åsikter inom forskning om millenialer och vilka de anses vara och vi väljer därför att 

benämna dem som dels en grupp och dels som en managementidé.  

 

3.3.1 Millenialer som grupp 

Forskning hävdar att det finns tre generationer i arbetskraften där den senaste generationen är 

generation Y (Giancola, 2006; Drago & Cunningham, 2006). I vår studie benämns denna 

generation som millenialer eller unga människor. Millenialer anses vara födda mellan år 

1980-2000 (Lamm & Meeks, 2009; Jorgensen, 2003; Drago & Cunningham, 2006). Dagens 

unga människor, millenialer, har växt upp i en allt mer digitaliserad värld och har utmanats av 

olika grundläggande övertygelser, åsikter och synpunkter och de uppfattas ofta vara ovilliga 

att nöja sig med en lösning tills andra alternativ har utforskats (Martin, 2005). Millenialer 

lever för att bli utbildade, njuter av utmaningen av nya möjligheter, söker balans mellan 

arbete och privatliv och vill få vara med i beslutsfattandet (Jorgensen, 2003). 

Kempf Taylor (2017) menar att millenialer är en grupp människor som föredrar 

gruppaktiviteter och vill inkludera alla andra i sitt arbete och därför inte har något emot att 

dela på belöningar. Kempf Taylor (2017) argumenterar för att gruppen millenialer gärna 

coachas av sina förebilder och uppskattar när deras ledare lär känna dem personligen. 

Författaren hävdar att detta beror på att trots att dessa individer är lydiga och inte lika 

individualistiska som äldre människor, känner de sig inkapabla att hantera vardagliga 

uppgifter och söker därför handledning från äldre människor eftersom det ger dem en stark 

känsla av samhörighet. 

3.3.2 Millenialer som managementidé 

Litteraturen som presenterats ovan om både managementidéer och millenialer som grupp har 

blivit en viktig och omfattande debatt där idéer och trender florerar inom både organisationer 

och forskning. Vad som för oss uppfattas vara den senaste trenden inom managementidéer är 

att gruppen millenialer anses vara lösningen på alla organisatoriska problem. Vår uppfattning 

grundar sig på forskning av Lamm och Meeks (2009) som hävdar att gruppen millenialer är 

förutbestämda att uppnå storheter och förändra världen. Därför känner organisationer en ökad 

press att modernisera sig, effektivisera sig samt fokusera på betydelsen av mänskliga resurser 

(Huzell, 2005). Real, Mitnick och Maloney (2010) har i sin studie sett att det inte fanns några 

meningsfulla skillnader mellan människor i olika åldrar och i de studier som författarna 

bedrivit har det visat sig att gruppen millenialer är mer lika tidigare generationer än olika, sett 

till både arbete och privatliv. Detta framkommer också i en studie gjord av Guillot-Soulez och 
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Soulez (2014) som hävdar att millenialer är en stor grupp där alla är olika och det är därför 

svårt att använda sig av ovan nämnda stereotyper som litteraturen målar upp.  

 

Det kan vara meningsfullt att förstå begreppet millenialer som en managementidé utifrån det 

som nämnts tidigare om att managementidéer är entusiastiska idéer som förs fram. När 

organisationer får vetskapen om att gruppen millenialer anses vara motiverade att göra ett bra 

jobb (Jorgensen, 2003), att de är flexibla, humoristiska och lagorienterade (Kempf Taylor, 

2017). Dessutom att de har en drivkraft att mer aktivt söka efter avancemangsmöjligheter 

(Wong, Gardiner, Lang & Coulon, 2008) gör vi tolkningen att organisationer attraheras av 

dessa unga människor. Detta leder till prat och i sin tur framskridandet av att gruppen 

millenialer uppfattas som en managementidé. Det som också stödjer denna tolkning är att 

Røvik (2011) poängterar att företagsekonomisk forskning är en del av det som driver 

framskridandet av managementidéer och Kempf Taylor (2017) framhåller att gruppen 

millenialer är den mest studerade generationen genom tiderna inom företagsekonomisk 

forskning. 

 

3.4 Sammanfattning av del I - litteraturgenomgång  
På grund av de krav som finns och de förändringar som sker i dagens samhälle känner 

organisationer en viss osäkerhet när det kommer till vad som är mest lämpligt och effektivt 

beteende. Isomorfismen leder till att organisationer följer samhällets accepterade mönster och 

börjar efterlikna varandra. Om alla enas om att något är intressant blir ämnet relevant och på 

så sätt anpassar organisationerna sin uppfattningsvärld och managementidéer föds. Dock 

menar vissa forskare att denna typ av managementidéer som ofta presenteras som universella 

quick-fixes snarare borde ses som trender då de ofta försvinner lika snabbt som de dyker 

upp.  Det finns till vår vetskap ingen forskning som studerat gruppen millenialer som en 

managementidé men utifrån ovanstående teorier kan organisationers syn på millenialer som 

grupp samt den presenterade forskningen tolkas som att millenialer kan agera som en 

managementidé inom organisationer. Det vi tolkar från litteraturgenomgången är att gruppen 

millenialer lever upp till det som managementidéerna grundas på och vi kan även se att 

organisationerna, forskningen och samhället har enats om att unga människor är intressanta 

och detta har därmed skapat en relevans för begreppet millenialer. Pratet och forskningen om 

unga människor som en lösning på organisationernas problem och att gruppen millenialer är 

förutbestämda att uppnå storheter samt förändra världen skapar en grund för att det kan vara 

meningsfullt att förstå millenialerna som en managementidé.   
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4. Del I - Empiri  
Nedan presenteras Del I av den insamlade informationen från intervjuerna. Respondenternas 

svar har sammanfattats till två rubriker som redogör för deras svar på våra frågor. 

 

4.1 Vad pratas det om? 
I detta avsnitt presenteras vad respondenterna upplever att det pratas om inom 

organisationerna samt hur de arbetar med detta. 

4.1.1 Vikten av att vara attraktiv  

Det vi från början lade märke till vid alla intervjuer var att respondenter i de olika 

organisationerna var insatta i diskussionerna kring millenialer, speciellt frågeställningen ”hur 

attraherar vi millenialer?”. Trots detta var det få respondenter som kunde förklara hur de 

omsatte det i praktiken. Några av respondenterna kunde dock berätta att de hade infört 

speciella projekt för att attrahera den yngre generationen genom att låta dem delta i olika 

beslutsprocesser. En annan av respondenterna berättade att de hade infört möjligheten att 

jobba hemifrån eller på distans för att ge en möjlighet till arbetstagarna att hitta en balans 

mellan arbete och privatliv.  

 

”Det är väldigt fritt här numera, alla kanske inte vill börja klockan 8 på morgonen utan 

hellre kommer in vid klockan 13, alternativt jobbar på distans, det är en del i 

moderniseringsprocessen för att möta kommande generation.” 

 

Några av respondenterna tyckte att diskussionen om unga människor ändå var viktig medan 

andra tyckte att det var mindre viktigt och att det var onödigt att det lades tid och kraft på att 

prata om det. Genom att prata om unga människor erkände respondenterna att de fick djupare 

förståelse för unga människor. Respondenterna såg även att genom att prata om ämnet unga 

människor försvann resurser från sådant de ansåg behövde mer uppmärksamhet; som rutin- 

och systemförbättringar, samt sökandet av relevant och kompetent personal. Respondenterna 

kunde inte se relevansen av att diskutera gruppen millenialer utan hade hellre velat prata om 

hur de ska attrahera relevant personal.  

  

“Jag tror att vi alla är människor, och att det inte har att göra med vilken generation man 

tillhör. Man är färgad av den generationen man är i, och växt upp i, men jag tycker man 

lägger för mycket kraft på att prata om det.”  
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Det var tydligt att det var viktigt för respondenterna att berätta för oss om deras arbete med att 

förstå och attrahera gruppen millenialer. Respondenterna ville berätta om deras arbete med att 

attrahera unga människor och var tydliga med att visa att de var insatta i ämnet och hade 

kunskaper om millenialer som en grupp genom att förklara för oss vad de visste och vad deras 

organisation gjorde för att applicera det. Respondenterna förklarade även att de i samtal med 

yngre människor försökte förklara för dem att de var organisationer som låg i framkant med 

att ta till sig de yngres värderingar som respondenterna fått beskrivna för sig. Att arbeta med 

jämställdhet och hållbarhetsfrågor var centralt för dem att lyfta fram i intervjun med oss då de 

hört att även detta var något som attraherar unga människor. Vissa av respondenterna som 

redan hade yngre på arbetsplatsen hade regelbundna träffar och dialoger med dessa för att på 

så sätt bilda sig en uppfattning om vad som var viktigt för den yngre generationen 

arbetstagare och vad som attraherar dem. Då respondenter fått lära sig att unga människor 

behöver en känsla av samhörighet och därför gärna söker handledning från äldre människor 

hade respondenterna infört omvända mentorskap där de yngre gavs möjligheten att lära de 

äldre om vad som är viktigt. 

 

”Vi har ett omvänt mentorskap på kontoret, vi träffas 2 timmar i veckan och har mycket 

samtal kring dagens unga, det är jätteviktigt tycker jag” 

 

4.1.2 Arbetet med att bli attraktiv 

Respondenterna berättade att deras organisation lade resurser på olika typer av speciella 

satsningar på unga människor, exempelvis traineeprogram. Respondenterna pratade gärna om 

detta arbete och hur mycket pengar det kostade och hur utvecklingen av arbetet hade sett ut. 

Det visade sig dock senare i intervjun att de flesta hade avvecklat detta arbete då de blivit 

tvungna att bekosta andra delar av verksamheten. Det fanns dock de som hade valt att 

fortsätta med dessa aktiviteter då de såg att det ökade intresset för organisationen samt var en 

omtyckt aktivitet bland de deltagande.  

 

Det framgick av intervjuerna att det var viktigt för organisationerna att vara en attraktiv 

arbetsgivare, men det var samtidigt något alla kämpade med. Respondenterna pratade om hur 

de skulle kunna vara attraktiva och upplevde inte att de sågs som attraktiva då de hade få 

sökande till deras utannonserade tjänster. En av respondenterna menade att deras organisation 
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länge hade framstått som osynlig och när undersökningar utförts bland allmänheten mellan 

åren 2008-2010 var den gemensamma bilden av organisationen enbart negativ. 

Respondenterna hade insett att de aldrig skulle kunna rekrytera sig ur den förlust av personal 

de hade drabbats av de senaste åren på grund av pensionsavgångar och att attrahera nya yngre 

medarbetare hade därför fått stort fokus och lett till att ett krafttag hade tagits för att bli 

attraktiva arbetsgivare. 

 

“Det är jätteviktigt att vi är attraktiva.” 

 

En respondent ansåg det viktigt att få veta så mycket som möjligt om de målgrupper de ska 

rekrytera ifrån. Respondenten kände att om organisationen fick möjligheten att veta vad de 

yngre människorna har för tankar och idéer skulle organisationen bättre kunna möta deras 

behov för att i sin tur bli en mer attraktiv arbetsgivare. Respondenterna poängterade vid 

flertalet tillfällen under intervjuerna vikten av att kunna attrahera den yngre generationen. 

Respondenterna hade gjort flertalet undersökningar och event med fokus på unga människor 

med liknade baktankar - att få reda på mer om vad unga människor finner attraktivt i en 

arbetsgivare. De var även ute i skolor och pratade om sig som arbetsgivare för att nå ut med 

organisationens namn i tidigare åldrar. 

  

“Sedan är jag intresserad av vad som attraherar de yngre, hur ska vi rekrytera? Hur ska vi 

behålla den yngre generationen? Hur ska vi jobba med ledarskapet?” 

 

Det som framkom i intervjusvaren var att alla organisationer var insatta i pratet kring 

millenialerna som en managementidé, alla hade funderat på det och deltagit i någon form av 

föreläsning, seminarium eller event med fokus på just gruppen millenialer. Det fanns ett 

etablerat och aktivt arbete där respondenterna deltog i workshops, seminariedagar och 

ledardagar i lärande syfte med fokus och diskussioner om enbart gruppen millenialer. All den 

kunskap respondenterna fått om de yngre människorna hade gjort att de börjat anpassa både 

ledarskapet och arbetsplatsen för att kunna attrahera och bemöta den yngre generationens 

arbetstagare. Respondenterna hade fått gå ledarskapsutbildningar där den yngre generationen 

hade varit inbjudna för att föra en diskussion om hur ledarskapet och arbetsplatserna bör se ut 

för att attrahera yngre människor. De flesta av respondenterna vi intervjuade hade förändrat 

och moderniserat sina arbetsplatser för att attrahera den yngre generationen. De hade byggt 

om, omorganiserat och bildat nya team på arbetsplatsen för att skapa en mer välkomnande 
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dynamik. Trots att detta främst hade gjorts för att attrahera den yngre generationen hade det 

gjort att de befintliga medarbetarna mådde bättre enligt medarbetarundersökningar. En av 

respondenterna bjöd med oss på en rundvandring i den gamla byggnaden och berättade 

historier om bröllop, baler och politiska konferenser som med jämna mellanrum skedde i en 

av salarna. Flera av respondenterna som vi mötte visade glatt upp sina ombyggda lokaler och 

kände en stolthet över att byggnaderna hade fått ett lyft och erkände att deras egen 

arbetsmoral hade ökat när arbetsmiljön blivit trevligare att vistas i. På flera av kontoren vi var 

hade det funnits gamla bås och kurer som skilde arbetskollegorna från varandra, men som nu 

hade bytts ut mot öppna kontorslandskap och därmed också bidragit till att arbetskollegorna 

samarbetade mer med varandra än innan. 

 

”Jag pratar för egen del och jag tror att jag kan tala för alla här att det har varit ett jättelyft, 

väldigt positivt. Ett väldigt lyft för de tänkta gränserna och samarbeten. Sen är det inte 

avgörande, men det har hjälpt upp det.” 

 

4.2 Varför pratas det om detta? 
I detta avsnitt presenterar vi respondenternas svar på varför det pratas om ovan nämnda 

samtalsämnen inom organisationerna. 

4.2.1 Lösningen på alla problem  

Som vi tidigare nämnt var det ingen av respondenterna som egentligen kunde säga varför det 

var viktigt att veta allt om millenialer som en grupp, de uttryckte bara att det var viktigt 

genom formuleringar som; “att forskning visar på det” och “det finns litteratur på området 

som pekar på att det är viktigt”. Alla respondenter hade deltagit i utbildningar med fokus på 

unga människor och ansåg därmed också att det fanns belägg för att det var 

viktigt.  Respondenterna hade som tidigare nämnts deltagit på interna samt externa 

föreläsningar och seminarium och de var inte ensamma om att delta. Det beskrevs av 

respondenterna som tillställningar där de som organisationer borde delta och engagera sig för 

att alla andra gör det. Uppfattningen vi fick när vi träffade respondenterna var att det fanns en 

uttalad inofficiell regel där organisationer var mer eller mindre tvungna att fundera och prata 

om millenialer och anpassa sig efter dem för annars ”låg man inte rätt i tiden” och “alla andra 

gör så här”. Det fanns en förutfattad mening om att millenialerna skulle lösa alla 

organisationers problem. 
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”Titta på till exempel Google som anpassat hela sin arbetsmiljö efter kommande 

generationer, eller andra som moderniserar sina kontor samt arbetsrutiner och inför flextider 

för att bli mer attraktiv för kommande generation.” 

  

Det pratades mellan organisationer om arbetet med hur att attrahera unga människor gick till 

och där det inte fanns konkurrerande verksamhet fanns gemensamma aktiviteter och samtal 

mellan organisationer. Detta samarbete var främst för att hjälpa varandra att anpassa sig till 

den nya komplexa organisatoriska världen samt hjälpa varandra med att attrahera unga 

människor. Genom att ha gemensamma aktiviteter kunde de dela på kostnaderna samt erbjuda 

varandra ett utbyte. Den ena organisationen kanske inte kunde erbjuda det den andra kunde 

göra och detta skapade mervärde i själva attraktionsprocessen av yngre människor. De yngre 

som hade deltagit hade enligt respondenterna tyckt det varit spännande då de kanske inte 

egentligen skulle ha besökt ett event med endast ena parten, men chansen att träffa denna 

hade öppnat nya dörrar som ingen av parterna kunde ha förväntat sig. Genom gemensamma 

aktiviteter och samtal delades erfarenheterna med varandra och även det skapade nytta för de 

olika organisationerna. Respondenterna hade också deltagit på externa utbildningar med andra 

organisationer vilket även det gjorde att det öppnade upp för diskussioner och prat. 

  

4.2.2 Utmaningar 

De respondenter vi intervjuade hade alla varit med om organisatoriska förändringar de senaste 

5-10 åren i och med digitalisering, pensionsavgångar med mera. Respondenterna menade att 

detta hade skapat utmaningar inom organisationerna där förändringar hade skett under en 

tidsperiod. Alla respondenter delade en gemensam övertygelse om att millenialerna var svaret 

på deras bekymmer då det var detta de fått presenterat för sig men också för att det var så det 

pratades i det organisatoriska samhället. Respondenterna berättade att de fått rapporter 

skickade till sig från externa bolag där det presenterades siffror på att företag som tog in yngre 

presterade bättre. En av respondenterna uttryckte sig som att de inte ville missa att hoppa på 

detta tåg. Till viss del kände sig respondenterna sig mer eller mindre påtvingade att prata om 

ämnet unga människor för annars ansågs det som att den personen inte var engagerad. Det 

som målades upp av respondenterna var en känsla av rädsla att missa något 

revolutionerande.   
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4.2.3 Tolkning av del I  

I detta avsnitt gör vi en tolkning av ovan insamlad empiri samt förtydligar att vi under 

intervjuernas gång uppmärksammade att respondenternas svar var motsägelsefulla. Vi vill 

genom detta avsnitt förtydliga denna tolkning innan vi går vidare till del II, då detta är av 

betydelse för vår fortsatta studie. 

 

Trots att alla respondenter ansåg det viktigt att vara attraktiva arbetsgivare kunde endast några 

få visa eller berätta om hur de aktivt arbetade med att bli attraktiva. Samtidigt som 

respondenterna hävdade att det var viktigt att prata om millenialerna som grupp ansåg de att 

det var resursslöseri eftersom organisationerna huvudsakligen var intresserade av att hitta 

erfaren och kompetent personal. Det framkom också under intervjuerna att respondenterna 

varit på olika event för att lära sig allt om gruppen millenialer och de hade även anpassat 

ledarskapet för att attrahera yngre människor. Regelbundna träffar hade också införts för att 

lära sig mer om de unga människorna. Den tolkning vi gör efter del I insamlad empiri är att 

organisationerna vill lära sig mer om millenialerna som grupp men samtidigt förefaller 

organisationerna vara på gränsen till ovilliga att ta in dem i organisationen då det inte är dem 

de har behov av. Huczynski (1993) vidhåller att managementidéer kan användas som verktyg 

för att göra organisatoriska förändringar och vår uppfattning är att organisationer vill 

experimentera med millenialer som managementidé men inte vågar rekrytera dem eftersom de 

inte vet hur det kommer att slå ut (Watson, 1994).  

 

Vårt syfte med studien var att öka förståelsen för hur millenialer som managementidé inverkar 

på organisationers rekrytering. Efter insamlad empiri för del I gör vi tolkningen att gruppen 

och idéen om millenialerna inverkar på organisationers rekrytering, men att det kan vara 

direkt eller indirekt inverkan. Vår uppfattning är att millenialer har en indirekt inverkan på 

organisationers rekrytering i det avseendet att det skapas mentorskap och traineeprogram för 

att organisationerna vill lära sig mer om millenialerna som managementidé. I slutändan vågar 

organisationer inte anställa gruppen millenialer eftersom ingen vill vara först med att anställa 

dem i och med att det finns en ovisshet i hur en anställning av gruppen millenialer kommer att 

slå ut (Watson, 1994). Organisationernas rekrytering påverkas däremot inte direkt av 

millenialer i det avseende att organisationerna anser att kompetensförsörjning är viktigare än 

att hitta en lösning på organisatoriska problem och väljer därför att anställa människor med 

kompetens och erfarenhet. Millenialer som grupp och managementidé inverkar alltså inte 

direkt på rekryteringen då de inte anställs utan endast blir ett samtalsämne. 
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Under genomgången av insamlad empiri fann vi att det fanns mer i organisationernas sätt att 

prata och agera än att de bara var nyfikna på millenialerna som en grupp unga människor. Vi 

fann också att det organisationer pratade om gällande millenialer som managementidé inte 

överensstämde med vad de faktiskt gjorde i rekryteringssituationen. Vi valde därför att titta 

närmare på detta och fann därmed två nya begrepp som vi använde för att tolka resterande 

empiri (del II): särkoppling och organisatoriskt hyckleri. 
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5. Del II - Litteraturgenomgång  
I detta avsnitt kommer vi att presentera forskning inom områden vilka är av betydelse för Del 

II av vår studie. Vi redogör för begreppen särkoppling och organisatoriskt hyckleri för att 

öka förståelsen till varför organisationer säger en sak men gör något annat. 

 

5.1 Särkoppling - lösa kopplingar 

I en artikel skriven år 1976 av Karl Weick skapades begreppet särkoppling, lösa kopplingar. 

När det finns ett oberoende mellan olika delar inom en organisation som tillåter att de 

respektive delarna kan utvecklas individuellt uppstår särkoppling hävdar författaren. Dessa 

olika särkopplade delar av organisationen har då en begränsad påverkan på varandra (Weick, 

1976).  Ett annat sätt som särkoppling kan uppstå på är enligt Røvik (2000) att idéer visar sig i 

pratet och inte i handlingarna. Till en början visar sig idéer oftast i prat och det tar tid innan 

idén visar sig i de handlingar som utförs fortsätter författaren. Krav från omvärlden kan också 

leda till att lösa kopplingar uppstår (Røvik, 2000). Genom att särkoppla får organisationen 

möjlighet att hantera kraven från omvärlden utan att det påverkar den faktiska verksamheten 

(Weick, 1976). Författaren hävdar också att detta kan resultera i en fördel för organisationen 

då denna lösa koppling ger organisationen möjlighet att bevara en del av organisationen 

samtidigt som organisationen sannolikt kommer kunna svara mot krav och förändringar som 

sker i omvärlden. Till följd av pratet kan dessa organisationer betraktas som moderna och det 

gör att organisationen får legitimitet i omvärldens ögon. Författaren hävdar att detta innebär 

att organisationerna strävar efter att agera på ett visst sätt i enlighet med omgivningens 

förväntningar. 

  

Meyer och Rowan (1977) hävdar att det organisationer pratar om inte alltid är det som görs i 

organisationerna. Författarna hävdar att organisationer behöver ha en lös koppling mellan 

pratet och dess praktiska uppgifter då det finns behov av möjligheten att kunna ansluta sig till 

nya idéer som hjälper organisationen att hålla fast vid sin legitimitet samtidigt som 

organisationen måste hantera frågor och problem i verksamheten. Johansson (2002) hävdar att 

särkoppling ger en möjlighet att skapa legitimitet men samtidigt underlätta för verksamheten 

att fortsätta effektivt. Meyer och Rowan (1977) menar att organisationer är rädda för att 

“tappa ansiktet” och därmed mista sin attraktionskraft och det är anledningen till att 

organisationer strävar efter att uppnå de krav och förväntningar som finns från omgivningen. 

Att utbildas inom aktuella områden och att nätverka är enligt DiMaggio och Powell (1983) ett 
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sätt att visa omgivningen att organisationen är utvecklingsbenägen och detta ökar 

organisationens legitimitet. 

 

5.2 Organisatoriskt hyckleri - skillnaden mellan prat och handling 
I avsnittet om särkoppling beskrivs det hur viktigt det är för en organisation att bibehålla 

legitimiteten i och med detta strävan uppstår det risk för att ett löst kopplat samband 

(särkoppling) mellan samtal, idéer och agerande uppstår, vilket Brunsson (1989) kallar för 

organisatoriskt hyckleri. Författaren menar att organisatoriskt hyckleri är ett beteende där 

människor i organisationer pratar på ett sätt och beslutar på ett annat sätt. Fernandez- Revuelta 

och Robson (1999) menar att inkonsekvensen mellan prat och handling kan skapa flera och 

motsägelsefulla meddelanden. Författarna påstår att det organisatoriska hyckleriet uppstår när 

bra idéer enkelt kan pratas om men inte så lätt uppnås. 

 

Organisatoriskt hyckleri visar sig oftast när organisatoriska medlemmar säger något och sedan 

gör motsatsen menar Philippe och Koehler (2005). Kiliçoğlu (2017) hänvisar till Fernandez-

Revuelta och Robson (1999) som menar att organisatoriskt hyckleri uppstår när 

organisationerna säger en sak, menar en annan och gör en tredje.  

 

Prat definieras som organisationens visioner och målsättningar då pratet inte är beslut utan är 

menade att användas som verktyg för att övertyga organisationens ledare att agera i 

överensstämmelse med dessa idéer (Brunsson, 2003). Organisationer delar oftast flitigt med 

sig av sina visioner och mål medan själva agerandet är svårare att studera hävdar författaren. 

Det är dock så att pratet ses som minst lika viktigt som organisationernas handlingar, då att 

prata om något skapar ett mindre behov av att verkligen agera. Organisationer kan tvingas in i 

hyckleri när omgivningen ställer motstridiga krav på organisationen eller när nya idéer ska 

implementeras i organisationen och där genomförandet tar längre tid än vad spridningen av 

idén tar (Brunsson, 2003). Pratet kan skapa legitimitet och kan många gånger ge mer effekt än 

de operativa förändringarna i organisationens verksamhet (Brunsson & Olsen, 1990).  

 

Brunsson och Olsen (1990) hävdar att pratet kan vara en effektiv väg till att uppnå de 

modernitetsnormer som finns i omgivningen utan att det kräver ekonomiska och tidskrävande 

resurser. Fernandez- Revuelta och Robson (1999) beskriver organisatoriskt hyckleri som 

motsägelser när prat resulterar i informella avtal eller åtgärder där ledarna gör motsatsen till 

vad de formellt har kommit överens om eller informellt sade att de skulle göra. 
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Inkonsekvensen mellan prat, handlingar och organisationens mål kan ofta reflektera flera och 

motsägelsefulla meddelanden menar författarna. Fernandez- Revuelta och Robson (1999) 

påstår att det organisatoriska hyckleriet uppstår när bra beslut enkelt kan pratas om och 

fastställas men inte så lätt uppnås. 

  

Brunsson (2003) menar att motstridiga krav inom organisationen och från omvärlden 

balanseras och eventuella möjligheter för kreativa handlingar utnyttjas. Författaren anser att 

ett misslyckande med att balansera tillvägagångssätt och handlingar inte nödvändigtvis är ett 

tecken på organisatoriska brister eller ineffektivitet, utan kan vara en naturlig del av 

organisatoriskt liv. Brunsson (2003) menar också att en organisatorisk utmaning är att göra en 

bedömning bland motstridiga handlingar och prat, samtidigt som värderingarna inte förändras. 
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6. Del II - Empiri 
Nedan presenteras Del II av den insamlade informationen från intervjuerna. Respondenternas 

svar har sammanfattats till två rubriker som redogör för deras svar på våra frågor. 

 

6.1 Respondenternas syn på dagens unga 
I detta avsnitt redogörs för respondenternas syn på millenialer som grupp. 

6.1.1 Skillnad mellan teori och verklighet  

När respondenterna fick frågan om de tyckte att bilden som målats upp av millenialerna 

stämde överens med de millenialer de kommit i kontakt med ansåg de att den individuella 

skillnaden var större än den påstådda generationella skillnaden och att det inte fanns likheter 

med den bild som målats upp. Det är de personliga egenskaperna som spelar roll enligt 

respondenterna. Respondenterna hade insett att millenialerna var en mer likartad grupp än den 

forskning de hade fått presenterad för sig. Respondenterna uttryckte sig att de hade insett att 

millenialerna var en mer likartad grupp än vad den forskning de hade fått presenterad för sig 

målade upp. De hade bland annat på olika föreläsningar fått höra att millenialer inte vill 

stanna särskilt länge på en arbetsplats och att de lämnar arbetsplatsen om de inte får känna av 

den utveckling som de förväntar sig. Men det hade visat sig att verkligheten inte speglade 

teorierna. Majoriteten av de yngre människor som respondenterna träffat ville, till skillnad 

från vad som sagts på de seminarier respondenterna närvarat på, jobba långsiktigt och ha en 

trygg och stabil utvecklingskurva. Respondenterna menade att även om digitaliseringen var en 

stor utmaning för några av de äldre anställda och kanske lite enklare för de yngre fanns det 

ändå inget mönster i detta. Respondenterna ansåg att teknik går att lära sig och de hade sett att 

de flesta av deras medarbetare hade anpassat sig till förändringarna trots att det var ett 

pågående arbete.   

  

“När vi har frågat dem för att se hur det egentligen är så är det ingen som har sagt det utan 

då har man velat jobba långsiktigt… och ’finns det ingen utveckling för mig så sticker jag’, 

med olika varianter på det temat, men det tycker jag inte heller stämmer.” 

  

I intervjuerna pratades det om att det finns en upplevd skillnad mellan yngre och äldre. Att de 

äldre vill ha mer trygghet medan yngre söker mer utveckling. Det visade sig dock att 

respondenterna ändrade sig under intervjuns gång. De egenskaper de sett hos den äldre 

generationen samt den yngre generationen hade troligtvis inte med generation i sig att göra 

utan handlade mer om var i livet de befann sig. Respondenterna hamnade i slutsatsen av sin 
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egen diskussion att det mesta som var viktigt för de yngre idag även var viktigt för dem själva 

när de var yngre och att önskan och drivkraften som de unga uppvisade även funnits hos de 

äldre. De unga ville också ha utmaningar och komma upp i karriärstegen snabbt och många av 

respondenterna vi intervjuade hade kommit till den ledarposition de hade idag då de var 

drivna, ambitiösa, tog för sig samt hade en strävan efter kontinuerlig utveckling. 

  

“Där är det nog tryggheten, men också att man kan påverka, den tror jag är över 

generationer att man kan påverka, att man kan påverka sin vardag, den är inte beroende av 

generation, men det med utvecklingsmöjligheter det tror jag handlar om vart man är livet 

tänker jag, att man har familj och har stadgat sig, det kanske inte är jätteintressant att vi har 

ett kontor i New York, så det kanske inte heller är en generationsfråga så utan det kanske 

bara är livet som påverkar, andra faktorer.” 

  

Respondenterna kom fram till under intervjuns gång att det alltid kommer att finnas hungriga 

och drivna människor; de fanns förr i tiden och de finns nu. Respondenterna resonerade att det 

till störst del berodde på vilken individuell ambitionsnivå en person har, men att största 

skillnaden idag istället har att göra med tempot i samhället - att omvärlden driver på 

människan och utvecklingen på ett helt annat sätt än innan. Respondenterna kunde även se att 

inte alla yngre var drivna och ville framåt i karriären utan att det även fanns de som 

respondenterna valde att inte förlänga anställningen med då de inte hade de egenskaper som 

organisationerna sökte. 

  

“Det är mer en omvärlds fråga än åldersfråga, att man växt upp i olika delar av omvärlden 

snarare än i åldersspann.” 

 

6.2 Vad anser organisationerna är viktigt? 
I detta avsnitt redogörs för vad respondenterna anser är viktigt för organisationerna i 

rekryteringssammanhang. 

6.2.1 Egenskaper 

Rekryteringsprocessen såg olika ut för de olika organisationerna, men större delen av 

respondenterna var tydliga med att säga att det var viktigt att personen som avsågs anställas 

skulle passa in i organisationen. De ansåg att det var viktigt att en potentiell arbetstagare 

mötte de organisatoriska värderingar som fanns, men att det samtidigt förekom en oskriven 

regel att personligheten var viktig. 
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”Så det är väl mer egenskaperna egentligen, inte bara att vi letar ungt utan det är väl 

egenskaperna.” 

  

Respondenterna belyste under intervjusituationen att egenskaperna är viktigare idag när någon 

ska anställas än vad de var för 20 år sedan. Inför varje ny anställning var det olika egenskaper 

de sökte, utifrån vad som fattades i gruppen och utifrån vilken roll personen skulle ha. För 

vissa ledande positioner var personliga egenskaper så pass väsentligt att personlighetstester 

utfördes på de sökande för att vara säker på att rätt person skulle hamna på rätt plats. Vår 

uppfattning var att det var av vikt att gruppdynamiken inte skulle förändras när det kom in 

någon ny. Som tidigare nämnts hade respondenterna haft unga människor anställda som de 

inte valt att förlänga anställningen med då de inte passat i den tilltänkta rollen alternativt 

saknat önskvärda egenskaper. 

  

“Har haft några studenter som jag inte förlängt, man var kanske jättesocial men vågar inte ta 

besluten.” 

  

6.2.2 Kompetens och kompetensförsörjning 

Det som enligt respondenterna var viktigast vid en intervju var kompetensen hos den sökande. 

Alla respondenterna upplevde en kompetensbrist i samhället, de ansåg det vara svårt att få tag 

på behörig och kompetent personal. Därför ansåg respondenterna att deras organisationer, och 

andra med dem, har ett utmanande arbete av kompetensförsörjning framför sig. 

Respondenterna menade att den skara anställda som har arbetat i deras organisation i flera år 

och som nu ska gå i pension i och med generationsväxlingen, besitter kompetens och kunskap 

som de gärna vill ha kvar i organisationen. En respondent uttryckte sig på följande sätt 

angående kompetensförsörjningen: 

  

”… men en utmaning är ju den här kompetensförsörjningsprocessen som vi håller på att 

jobba oss igenom för tillfället, och själva kartläggningen av den för den är jätteviktig, för hur 

ska man annars veta om vi ska skaffa en ny, om man tänker fotbollsplan, behöver vi 

komplettera med en målvakt eller en forward, vad ska vi komplettera vår startelva med?” 
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Gällande pensionsavgångarna menade respondenterna att de upplevde en rädsla över att 

förlora kompetent och värdefull personal, då de äldre medarbetarna var nyckelpersoner som 

bar verksamheten. Därför hade organisationerna som fokus att jobba med 

kompetensöverföring på arbetsplatsen. Dessa nyckelpersoner kunde genom att avsätta tid för 

att lära upp andra, yngre och inte lika erfarna medarbetare på arbetsplatsen för att på så vis 

föra kunskapen vidare istället för att den skulle gå förlorad. 

 

”Vi jobbar väldigt mycket med kompetensöverföring på kontoret. Vi försöker para ihop de 

som är bra på något med en som är mindre bra på just det och tvärtom. Vem kan jag lära ut? 

Och vem kan jag lära av?” 

  

Det viktigaste för respondenterna var att erfarenheten och kompetensen fanns där. Deras oro 

över att i framtiden inte ha tillräckligt kompetent personal speglade rekryteringsstrategierna 

genom att de valde att rikta sina anställningskampanjer mot de lite äldre. De kunde därför se 

en trend att de under den senaste tiden anställt lite äldre med mer arbetslivserfarenhet samt 

kompetens, som hade varit i branschen i 5-10 år. 

  

”Det viktigaste är erfarenheten och kompetensen, det är först och främst därefter vi 

anställer, då blir det ofta de som är lite äldre av naturliga skäl” 

  

Respondenterna ansåg det som mest intressant att få tag på målgruppen som varit 

yrkesverksamma i 5-10 år med anledning av deras erfarenhet samt kompetens.  Denna 

målgrupp fick dock inte alls några resurser och respondenterna fick inte gå på några 

utbildningar för att lära sig attrahera denna grupp attraktiva arbetstagare. Det pratades inte alls 

lika mycket om dem som om millenialer. Ingen av respondenterna kände någon panik över 

rekryteringsbehovet av personal då de hävdade att de aldrig kommer kunna rekrytera sig ur 

det behovet och ville inte göra det heller då det skulle kosta för mycket pengar. Däremot 

uttryckte respondenterna en oro över rekryteringsbehovet av kompetens.  Det var alltså inte 

kvantiteten av personal respondenterna sökte utan de sökte personal med kompetens. 

  

”Vårt största problem är inte längre personalförsörjning, det är kompetensförsörjning. Vi 

kommer ALDRIG att kunna rekrytera oss ur de utmaningar vi har framöver. Det är klart 

att vi måste vara duktiga på att rekrytera också men det är sådana volymer så det är inte 

möjligt, och det vill vi inte heller eftersom det kostar så mycket.”  
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras insamlad empiri och tidigare forskning från både Del I och Del II. 

Med ett tolkande förhållningssätt tydliggörs likheter och skillnader mellan teori och uppfattad 

verklighet.  

 

7.1 Millenialer som managementidé 
I och med digitalisering, pensionsavgångar och andra förändringar samt krav från omvärlden 

upplevde respondenterna att deras organisationer hade varit med om en organisatorisk 

förändring. Prat inom organisationerna och med andra organisationer hade bedrivits kring hur 

de skulle kunna lösa dessa problem samt hantera dessa krav och förändringar.  

Att organisationerna hade sökt stöd kring dessa krav och förändringar hos andra 

organisationer kan beskrivas utifrån att organisationer sällan står själva utan ständigt förhåller 

sig till andra organisationer (Dimaggio & Powell, 1991). Författarna menar att förändring och 

anpassning utifrån andra organisationer kan ge en organisation ökad legitimitet och 

medverkan i det omgivande samhället och leder till att verksamheter är mer mottagliga och 

öppna för olika idéer, så kallade managementidéer (Sahlin-Andersson & Sevón, 2003). 

 

Genom prat med andra organisationer hade respondenterna skapat en övertygelse om att unga 

människor, millenialer, var lösningen på deras problem. I och med dessa upplevda 

förändringar tolkar vi det som att en oro hade skapats inom organisationerna. En oro att inte 

klara av att anpassa sig till det nya samhället och när organisationer känner sig oroliga skapas 

prat med förhoppningen att kunna förändra, förnya samt skapa trygghet (Morgan, 1999). 

Respondenterna vittnade om att organisationer var insatta i forskning kring gruppen 

millenialer och hade gått på föreläsningar och seminarium om dessa unga människor. Detta 

kan förklaras utifrån det Meyer och Rowan (1977) hävdar om att organisationer är rädda för 

att mista sin attraktionskraft och genom att utbildas inom aktuella områden samt nätverka kan 

detta motverkas. Organisationer kan då uppnå de krav och förväntningar som finns från 

omgivningen (Meyer & Rowan, 1977). Utbildningar är enligt DiMaggio och Powell (1983) 

ett sätt att visa omgivningen att organisationen är utvecklingsbenägen och detta ökar 

organisationens legitimitet.  

 

Millenialer som en grupp är även ett forskningsområde där flertalet studier har gjorts som 

pekar på att organisationer bör sätta sig in i dessa unga människor då de är förutbestämda att 

uppnå storheter (Kempf Taylor, 2017; Jorgensen, 2003), vilket respondenterna hade uppfattat 
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och tagit till sig. Med andra ord gör vi tolkningen att det inte är konstigt att organisationer 

tillåts tro att gruppen millenialer är lösningen på deras problem då intrycken om vad som är 

viktigt, intressant och meningsfullt inspireras av åsikter från andra organisationer, forskare 

eller omvärlden i helhet (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Det blev tydligt i empirin att det fanns en tro om att effekter i verksamheten så som framgång, 

nytänkande och tillväxt gynnas av förmågan att kunna identifiera och applicera teorierna om 

millenialer till praktiken. Det som också blev tydligt var att respondenterna kom tillbaka till 

att alla andra pratar om gruppen millenialer. Genom att öka förståelsen för varför det pratas 

om millenialerna som en grupp går det att bättre förstå hur millenialerna kan verka som en 

managementidé. Vår tolkning blir att organisationer hade en önskan om att leva upp till krav 

om förändring och förnyelse. Värdet av detta enligt Weick (1976) blir att organisationer får 

anledning samt möjlighet att prata om detta och införa en ny idé, i detta fall millenialer, och 

på det sättet leva upp till omvärldens förväntningar samt krav på vad det innebär att vara en 

modern organisation och genom detta får organisationen legitimitet i omvärldens ögon.  

 

Respondenterna såg också gruppen millenialer som lösningen på deras organisatoriska 

problem, utifrån prat med andra organisationer, utbildningar och forskning de fått presenterad 

för sig. Vår tolkning blir att de hade fått en quick-fix presenterad för sig som följts av en iver 

att förverkliga en organisation utan problem. Som stöd för denna tolkning hävdar Birnbaum 

(2000) att denna typ av managementidé uppstår när ett problem existerar i en organisation och 

ett antagande av en ny managementidé föreslås för att lösa problemet. Vi kan utifrån empirin 

tolka att ett problem organisationer stod inför var att en stor del av organisationernas 

värdefulla och kompetenta personal skulle gå i pension. Lösningen på detta problem som 

organisationerna fått presenterad för sig var idéen om millenialerna. Vilket även Kempf 

Taylor (2017) hävdar som en lösning i sin forskning, att organisationers överlevnad är hotad i 

och med generationsväxlingen om de inte tar till sig kunskap om millenialer som en grupp, 

anpassar sig efter dem och attraherar dem.  

 

Att teorierna om gruppen millenialer hade satt griller i huvudet på ledare inom organisationer 

blir i empirin tydligt, då alla valde att prata om det och var insatta i ämnet, samt var snabba 

med att poängtera att millenialer som en grupp är något alla pratar om. Vilket inte är så 

konstigt då dessa unga människor är förutbestämda att uppnå storheter enligt forskningen 

(Kempf Taylor, 2017; Jorgensen, 2003).  Vi kunde redan i litteraturgenomgången se 



 

32 

 

kopplingar mellan millenialer och managementidéer och med stöd av insamlad empiri kan vi 

även tolka detta som att diskussionerna om millenialer hade blivit det presenterad litteratur 

benämner som en managementidé. 

 

7.2 Organisatoriska hyckleriet 
Det vi fann intressant i intervjuerna med respondenterna var att när vi frågade respondenterna 

vad de behövde ha i sin organisation, resulterade detta i svar som handlade om personliga 

egenskaper och kompetens, snarare än det dem pratat om, unga människor. Våra respondenter 

ansåg att kompetensförsörjning och kompetensöverföring var mer viktigt att beakta inom 

organisationerna och respondenterna kände en oro över att de inte skulle kunna rekrytera till 

sig den kompetens de behövde. Det handlade alltså egentligen inte om en oro att inte hitta 

personal, det handlade om en oro att inte hitta rätt personal med rätt kompetens och 

erfarenhet.  

 

Detta belyser millenialer som en managementidé, där de endast verkar som en konstruerad 

lösning på ett problem samt främjare för prat och inte som verktyg för att lösa ett verkligt 

problem. Røvik (2011) hävdar nämligen att dessa idéer ofta ses som dekorationer som inte 

påverkar den organisatoriska verksamheten utan endast fungerar som samtalsämne samt 

lugnande medel. Millenialerna som en managementidé tolkar vi i detta fall är dekorationer, 

det pratas om dem men organisationerna är inte intresserade av att anställa dem utan söker 

andra kvalifikationer hos sökande. Vi kan utifrån detta tolka att det finns skillnader i vad 

organisationerna pratar om och vad som görs vilket är i enlighet med det Brunsson (1989) 

hävdar, att det inte alltid finns en tydlig koppling däremellan.  

  

Om organisationerna är medvetna om att informationen om millenialernas egenskaper inte är 

fördelaktiga för dem egentligen då respondenterna själva hävdar att det är de personliga 

egenskaperna och kompetensen som spelar roll, uppstår det som Brunsson (2003) kallar 

organisatoriskt hyckleri; ord stämmer inte överens med handling. Tolkningen av detta blir att 

organisationer lägger resurser på att förstå millenialer som grupp men de agerar inte utifrån 

den informationen utan fortsätter i gamla spår och anställer utifrån personlighet och 

kompetens.  

 

I intervjuerna sade respondenterna uttryckligen att de vill förstå, attrahera samt anpassa sig för 

den yngre generationen, men samtidigt sade de att de söker erfaren personal och anställer 
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utifrån behovet i verksamheten. Vår tolkning utifrån detta blir ännu en gång att organisationer 

förväntas prata om millenialer då alla andra gör det vilket gör att organisationerna kan behålla 

anseendet och legitimiteten. Till följd av att prata om millenialer som en managementidé 

kommer organisationer kunna svara mot de krav och förväntningar som sker i omvärlden 

(Weick, 1976). Agerandet och vad det pratas om kommer därför skilja sig åt.  

 

Meyer och Rowan (1977) hävdar dock att organisationer behöver ha en lös koppling mellan 

pratet och dess praktiska uppgifter då det finns behov av möjligheten att kunna ansluta sig till 

nya idéer som hjälper organisationen att vidmakthålla legitimitet samtidigt som 

organisationen måste agera utifrån de verkliga problemen i verksamheten. Vår tolkning blir 

att då de verkliga problemen i organisationerna var kompetensförsörjning så agerar 

organisationerna utifrån det, de anställer personal med kompetens men för att behålla 

legitimitet så ansluter de sig till nya idéer, organisationer pratar om millenialer som en 

managementidé. Weick (1976) hävdar att genom särkoppling mellan prat och agerande ger 

organisationer möjlighet att agera utifrån vad som är aktuellt för organisationen för stunden 

samtidigt som organisationen sannolikt kommer kunna svara mot krav och förändringar som 

sker i omvärlden. Organisationer lever då upp till krav och förväntningar från omvärlden 

genom att prata om gruppen millenialer men agerar utifrån det som är bäst för verksamheten.  

 

Detta prat om millenialerna kan också vara ett sätt för organisationerna att förbereda sig för 

millenialerna. Genom att prata om dem utan att det påverkar den verkliga verksamheten, då 

organisationerna inte agerar utifrån pratet. Røvik (2000) hävdar nämligen att idéer till en 

början oftast visar sig i prat och att det tar tid innan idéer visar sig i de handlingar som utförs. 

Vilket kan tolkas som att millenialer som en grupp och en managementidé kan vara en idé 

som i framtiden kommer bli av större betydelse och något som organisationer möjligen 

kommer att agerar utifrån.  

 

7.3 Hur organisatoriskt hyckleri kan uppstå genom millenialer  
Alla respondenter var snabba med att berätta hur de jobbar med att attrahera yngre människor, 

men det intressanta var att de inte hade några lediga tjänster. De hade anställningsstopp 

alternativt sökte de endast människor med lång erfarenhet. Vår tolkning med stöd av Watson 

(1994) blir att organisationer anser att det finns ett värde i nytänkande men att det av rädsla 

kan vara svårt för organisationer att implementera förändringar eftersom de inte vet hur det 

kommer att slå ut.  I den tidigare presenterade litteraturen av Røvik (2008) illustrerades att 
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dagens komplexa samhälle hade bidragit till utvecklandet av ett management samhälle där det 

florerar managementidéer av både konstruerade eller verkliga problem. Vår tolkning är att det 

är genom pratet om millenialer som omgivningen tillfredsställs vilket skapar mindre behov av 

att handla. När respondenterna uttalade ett större behov av personal med hög kompetens, gick 

våra funderingar till att organisationer kan tvingas in i hyckleri när omgivningen ställer krav 

på att uppnå de modernitetsnormer som finns. Det går också att tolka det som att 

organisationer väljer att särkoppla pratet och agerandet för att kunna uppnå de 

modernitetsnormer som finns. Detta skapar dock också risk för hyckleri då ett löst kopplat 

samband mellan samtal, idéer och agerande uppstår, vilket Brunsson (1989) benämner som 

organisatoriskt hyckleri. När bra idéer enkelt pratas om men inte så lätt uppnås uppstår det 

organisatoriska hyckleriet (Robson, 1999).  

 

Huczynski (1993) hänvisar till Byrne (1986) som anser att managementidéer är 

motsägelsefulla eftersom de inte tar hänsyn till den komplexa uppgiften att driva ett företag. 

Vi tolkar det som att organisationer särkopplar managementidéer från verksamheten vilket 

leder till att organisationer kan ta hänsyn till både den dagliga verksamheten samt idéerna om 

millenialerna utan att dessa påverkar varandra. Meyer och Rowan (1977) hävdar också att det 

är viktigt att organisationer har en möjlighet till en lös koppling mellan pratet och 

organisationens verksamhet då det finns behov av att kunna ansluta sig till nya idéer.  

 

I och med denna strävan att både ta hänsyn till organisationens verksamhet samt omvärldens 

förväntningar och krav i form av idéer och trender, uppstår det som Brunsson (1989) kallar 

för organisatoriskt hyckleri. Organisationerna kan alltså genom att särkoppla millenialer som 

en managementidé från den faktiska verksamheten, ändå skapa utrymme för att prata om 

gruppen millenialerna och leva upp till omvärldens krav på detta utan att det påverkar den 

faktiska verksamheten. Detta resulterar i att det organisatoriskt hyckleri också får utrymme då  

organisationer pratar på ett sätt och beslutar på ett annat sätt (Brunsson, 1989). 

 

7.4 Positiva effekter av särkoppling och hyckleri för organisationer 
Inledningsvis kan vi utifrån insamlad empiri förstå att särkopplingen inte var helt total mellan 

pratet om millenialerna och agerandet utan att det hade funnits utrymme för pratet att ta plats 

till viss del i organisationerna. Särkopplingen hade skapat rum för nya idéer inom 

organisationerna och skyndat på organisationernas utveckling vilket Meyer och Rowan (1977) 

hävdar att det finns behov för inom organisationer. Möjligheten att kunna ansluta sig till nya 
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idéer som hjälper organisationen att hålla fast vid sin legitimitet skapar utrymme för 

organisationen att prata om sådant som kan hjälpa dem framåt i utvecklingen utan att det 

behöver påverka den dagliga verksamheten (Meyer och Rowan, 1977). Vi tolkar det som att 

de kunde prata om millenialerna som en grupp och en managementidé men samtidigt lämna 

utrymme för att agera enligt det som var nödvändigt för stunden, nämligen 

kompetensförsörjning.  

 

Genom att låta idéer om millenialer ta plats hade respondenterna vi intervjuade förändrat och 

moderniserat sina arbetsplatser för att attrahera gruppen millenialer. De hade byggt om, 

omorganiserat och bildat nya team på arbetsplatsen för att skapa en mer välkomnande 

dynamik. Trots att detta främst hade gjorts för att attrahera den yngre generationen hade det 

även gjort att de befintliga medarbetarna mådde bättre enligt medarbetarundersökningar. 

Detta tolkar vi som något som gett verkliga konsekvenser och positiv förändring i och med 

möjligheten till lösa kopplingar. Detta är något Brunsson och Olsen (1990) menar är en 

effektiv väg för att uppnå de modernitetsnormer som finns i omgivningen.  

 

Även om begreppet organisatoriskt hyckleri kan upplevas negativt betonat fann vi det 

intressant att lyfta de positiva effekterna av det organisatoriska hyckleri som vi sett i 

intervjuerna för att skapa en nyans till begreppet. Då vi såg, precis som Brunsson (2003) 

hävdar, att ett misslyckande med att balansera prat och handlingar inte nödvändigtvis är ett 

tecken på organisatoriska brister eller ineffektivitet, utan också kan vara en naturlig del av 

organisatoriskt liv. Några av de ledare vi intervjuade berättade att unga människor redan hade 

fått komma in i organisationen genom välutvecklade traineeprogram och omvända 

mentorskap. Vi kunde även tolka att pratet om millenialerna som en grupp mellan 

organisationerna skapade en gemenskap där organisationer utan konkurrerande verksamhet 

kunde samarbeta för att lyfta och hjälpa varandra att förbättra sig själva och sina 

verksamheter. Genom att prata med varandra tolkar vi det som att organisationerna ville 

hjälpa varandra att anpassa sig till den nya komplexa organisatoriska världen samt konstruera 

nya idéer och skapa utbyte organisationer emellan. 

 

7.5  Sammanfattning diskussion  
 

Organisationer står sällan själva utan efterliknar varandra och diskuterar omvärldens krav och 

förändringar sinsemellan. Det framstår trovärdigt och nytänkande att ligga i framkant och vara 
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först med att följa den nya trenden, förändring och anpassning utifrån andra organisationer ger 

organisationer ökad legitimitet. Genom dessa diskussioner och prat med andra organisationer 

hade respondenterna skapat en övertygelse om att unga människor, millenialer som grupp, var 

lösningen på deras problem. Organisationer var insatta i forskning kring millenialer och hade 

utbildat sig om denna grupp unga människor. Forskning hävdar nämligen att utbildning kan 

öka chansen till attraktion och genom att utbildas inom aktuella områden kan organisationer 

uppnå de krav och förväntningar som finns från omgivningen och därmed öka sin legitimitet. 

Millenialer som en grupp får inom organisationen verka som en managementidé då 

organisationer är oroliga över att tappa sin attraktionskraft och följer därför den senaste 

trenden till vad som förmodas vara den ultimata lösningen. Att millenialer som grupp och 

managementidé har blivit den tilltänka lösningen på organisationers problem i 

organisationernas ögon är inte så konstigt då intrycken om vad som är viktigt, intressant och 

meningsfullt inspireras av åsikter från andra organisationer, forskare eller omvärlden i helhet. 

Organisationer hade en önskan om att leva upp till krav om förändring och förnyelse. 

organisationer får därmed anledning samt möjlighet att prata om detta och införa en ny idé, i 

detta fall gruppen millenialer, och på det sättet leva upp till omvärldens förväntningar samt 

krav på vad det innebär att vara en modern organisation och genom detta får organisationen 

legitimitet i omvärldens ögon. Men i slutändan följer inte organisationerna sina egna satta 

bestämmelser - det som sägs och det som görs stämmer inte överens. Det handlade alltså 

egentligen inte om en oro att inte hitta personal, det handlade om en oro att inte hitta rätt 

personal med rätt kompetens och erfarenhet. Det går att tolka det som att organisationer väljer 

att särkoppla pratet och agerandet för att kunna uppnå de krav och förväntningar som finns. 

Detta skapar dock rum för organisatoriskt hyckleri då ett löst kopplat samband mellan samtal, 

idéer och agerande uppstår.  

 

Även om vi genom en empirisk driven slutsats kan tolka millenialer som en managementidé 

som leder till organisatoriskt hyckleri kan vi även se positiva effekter av detta. Positiva 

effekter i form av att de höga kraven millenialerna som grupp anses komma med ger 

anledning och drivkraft för organisationer att förbättra arbetsvillkor, arbetsmiljö samt 

utvecklingsmöjligheter och de organisationer som vill förbli attraktiva ser till att möta de 

förväntningar som de unga människorna kommer med - särkopplingen mellan prat och 

agerande blir därför inte total. Slutligen vill vi poängtera att alla organisationer som antar 

millenialer som en managementidé inte nödvändigtvis hamnar i organisatoriskt hyckleri. 

Dock har så fallet varit i de organisationer som vi träffade under denna studies gång. 



 

37 

 

Anledningen till detta är att organisationerna har fått höra att gruppen millenialer är 

förutbestämda att utföra stordåd och förändra världen (Lamm och Meeks, 2009) och det gör 

att organisationerna intresserar sig för de unga människorna. De går på event som behandlar 

gruppen millenialer som lösningen på alla organisatoriska problem, men de förefaller enligt 

insamlad empiri att i slutändan ändå inte lösa några problem. Då organisationerna pratar om 

millenialerna som en grupp vilket leder till att de uppfattas som en managementidé men inte 

agerar utifrån det. Organisationerna vill inte missa att hoppa på tåget och framstå som 

motsträviga till utveckling, men samtidigt vågar de inte experimentera med millenialerna som 

grupp och anställa dem eftersom de inte vet hur det kommer att slå ut (Watson, 1994) och 

organisationerna väljer därför att rekrytera erfaren och kompetent personal. Det är detta löst 

kopplade samband mellan pratet och handlingen som leder till att det organisatoriska 

hyckleriet uppstår.  
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8. Slutsats 
Nedan redogörs för studiens slutsatser utifrån studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

8.1 Del I - Millenialer som managementidéer 
Syftet med studien var att öka förståelsen för hur millenialer som managementidé inverkar på 

organisationers rekrytering. Vi kan i denna studie genom insamlad empiri samt forskning 

tolka att det finns förväntningar och krav på att organisationer ska modernisera sig samt 

anpassa sig till dagens unga människor för att framstå som legitima. Genom insamlad empiri 

har vi gjort tolkningen att organisationer fått höra från forskning och andra organisationer att 

gruppen millenialer är en lösning på organisatoriska problem. De har hört att millenialer som 

grupp är förutbestämda att uppnå storheter (Lamm & Meeks, 2009) och de tror att genom att 

attrahera dessa unga människor kommer organisationerna kunna lösa sina problem. Sahlin-

Andersson och Sevón (2003) hävdar att förändring och anpassning utifrån andra 

organisationer kan ge en organisation ökad legitimitet och medverkan i det omgivande 

samhället och belyser betydelsen av imitation, isoformism. Isoformismen gör att 

organisationer är mer mottagliga och öppna för olika managementidéer (Sahlin-Andersson & 

Sevón, 2003). Vi drar slutsatsen att detta lett till att organisationerna började prata om 

millenialerna som grupp för att efterlikna varandra eftersom “alla andra pratar om det” som 

empirin beskrev och i sin tur få ökad legitimitet. Pratet gjorde organisationerna intresserade 

och ledde till att idéerna om millenialerna som en attraktiv grupp spreds mellan 

organisationerna. Utifrån detta drar vi slutsatsen att millenialer som grupp har fått utrymme i 

organisationerna att agera som en managementidé.  

 

I empirin fann vi ett organisatoriskt uttalat problem vad gäller stora pensionsavgångar, dock 

var det främst förlusten av kompetens i samband med dessa pensionsavgångar som 

organisationerna var oroliga över. Det var alltså inte behovet av personal i kvantitet 

organisationerna uttalade utan behovet låg i att organisationerna ville ha med rätt kompetens 

och erfarenhet. Organisationerna ville lära sig mer om millenialerna som grupp men samtidigt 

var det inte dem organisationerna var i behov av.  

 

Slutsatsen av del I blev att millenialer som managementidé inverkar indirekt på 

organisationers rekrytering men att de också samtidigt har en direkt inverkan i och med att 

organisationer pratar om millenialer som grupp men väljer att anställa människor med 

kompetens och erfarenhet. Om organisationer inte är intresserade av att rekrytera 
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millenialerna varför lägger de då fokus och resurser på att förstå unga människor? Vi fick 

söka efter nya begrepp och teorier för att kunna öka förståelsen för detta, vilket presenteras 

nedan. 

 

8.2 Del II - Millenialer som organisatoriskt hyckleri 
Weick (1976) hävdar att organisationer strävar efter att agera på ett visst sätt i enlighet med 

omgivningens förväntningar. Respondenterna uttalade vid flertalet tillfällen att de pratade om 

millenialerna som en grupp för att det var det som förväntades av dem som organisation, 

vilket resulterade i att millenialerna uppfattades som en managementidé. Dagens 

organisationer upplever svårigheter med att överleva i en hårt konkurrensutsatt värld samt 

uppnå legitimitet (Kiliçoğlu, 2017). En strävan efter att nå legitimitet gör att motsägelser 

uppstår mellan organisationernas verkliga handlingar och deras nyfunna trender och teorier. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen att organisationer särkopplar pratet om millenialer som en 

grupp och managementidé från det faktiska agerandet (rekrytering av kompetens). Genom 

detta får organisationen möjlighet att hantera kraven från omvärlden utan att det påverkar den 

faktiska verksamheten (Weick, 1976). Till följd av pratet om millenialerna som 

managementidé kan organisationerna betraktas som moderna och det gör att organisationerna 

får legitimitet i omvärldens ögon. Vår slutsats blir att när organisationerna strävar efter att nå 

legitimiteten uppstår det i och med särkopplingen en skillnad mellan prat, idéer och agerande, 

vilket Brunsson (1989) kallar för organisatoriskt hyckleri.  

 

Avslutningsvis vill vi lyfta att positiva effekter för organisationerna kan uppstå i form av de 

höga kraven millenialerna som grupp anses komma med ger anledning och drivkraft för 

organisationer att förbättra arbetsvillkor, arbetsmiljö samt utvecklingsmöjligheter. De 

organisationer som vill förbli attraktiva ser till att möta de förväntningar som de unga 

människorna kommer med. Särkopplingen mellan prat och agerande blir därmed inte total. 
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9. Bidrag  
I detta avsnitt redogörs för teoretiskt och praktiskt bidrag, samt förslag till vidare forskning. 

 

9.1 Teoretiskt bidrag  
Tidigare forskning har visat att millenialer som grupp är den mest studerade generationen 

människor genom tiderna (Kempf Taylor, 2017) och forskare har dessutom tillskrivit denna 

grupp människor olika attribut. Lamm och Meeks (2009) menar att millenialer som grupp är 

förutbestämda att uppnå storheter och förändra världen. Martin (2005) samt Kultalahti och 

Viitala (2015) framhåller i sin forskning att millenialer som grupp behöver konstanta 

utmaningar och om de inte får de så byter de arbetsplats till dess att de får vad de behöver. 

Jorgensen (2003) menar att millenialer som grupp njuter av utmaningen av nya möjligheter, 

söker balans mellan arbete och privatliv och vill få vara involverade i beslutsfattandet. 

 

Millenialer som managementidé har diskuterats som att de vore en lösning på organisatoriska 

problem som exempelvis personalbrist och bristande arbetsmoral. Tanken på millenialer som 

en managementidé har fått organisationer att vilja lära sig mer om denna grupp människor 

eftersom organisationerna blivit intalade att gruppen millenialer skiljer sig från tidigare 

generationers arbetstagare. Detta menar dock Real, Mitnick och Maloney (2010) inte 

stämmer. Real, Mitnick och Maloney (2010) har i sin studie sett att millenialer som grupp inte 

skiljer sig så mycket från andra generationer. På liknande sätt anser Guillot-Soulez och Soulez 

(2014) att millenialer är en heterogen grupp och att det därför är problematiskt att tillskriva 

alla människor i denna grupp samma attribut. Millenialer som grupp är födda mellan 1980-

2000 (Lamm & Meeks, 2009; Jorgensen, 2003; Drago & Cunningham, 2006) och då spannet 

är så pass brett anser vi att det finns skillnader i attribut beroende på när i generationen en 

människa är född och hur gammal denne är. 

Tidigare forskning visar att millenialer som grupp har vuxit upp i en allt mer digitaliserad och 

globaliserad värld och eftersom detta har påverkat deras grundläggande värderingar (Martin, 

2005) håller vi med forskningen om att det finns en problematik med att generalisera attribut 

på människor som är födda i samma generation. 

 

Utifrån denna beskrivna problematik med att generalisera en grupp människor med samma 

attribut kan vi genom vår studie se tecken på att organisationerna också genomskådat detta. 

Genom vår insamlade empiri fick vi vetskap om att organisationerna inte alltid upplevde 

millenialerna som grupp på det sätt som de beskrivits i teorin. Istället såg organisationerna att 
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dessa unga människor är heterogena. Respondenterna uttryckte sig med att det troligen inte 

hade med generation att göra utan individuell personlighet. Det blir utifrån detta svårt för 

organisationerna att anställa millenialerna eftersom forskning och teori tillskrivit gruppen 

millenialer attribut som inte alltid stämmer i praktiken. 

 

Med hjälp av tidigare forskning och insamlad empiri har vi i denna studie kommit fram till att 

millenialer som managementidé kan leda till organisatoriskt hyckleri när det finns ett löst 

kopplat samband mellan vad organisationer säger och vad organisationer gör. När 

organisationer vill experimentera med organisationsförändringar (Huczynski, 1993) men inte 

vågar agera fullt ut för att de inte vet hur förändringarna kommer att slå ut (Watson, 1994) 

väljer organisationer att göra annat än det som sägs. Weick (1976) menar dock att detta kan 

bidra med fördelar i organisationer eftersom den lösa kopplingen mellan prat och handling gör 

att organisationen kan leva upp till de krav och förväntningar som sker i omvärlden då det 

skapas rum för det. 

 

Tidigare forskning visar att organisationer räds för att implementera förändringar (Huczynski, 

1993) men vi har genom insamlad empiri funnit att detta inte alltid stämmer. Genom insamlad 

empiri kan vi se att organisationer tar åt sig av den information om millenialer som grupp som 

de fått presenterad för sig och anpassar sig efter det. Organisationerna förbättrar 

arbetsmiljöerna, ger möjligheten till flextid och distansarbete och gör andra små 

organisatoriska förändringar. Detta leder till fördelar för organisationerna eftersom de upplevs 

som moderna och det gör att organisationerna får ökad attraktionskraft hos gruppen 

millenialer (Weick, 1976). Särkopplingen mellan pratet och agerandet blir därmed inte total. 

 

9.2 Praktiskt bidrag  
Om organisationer slutar vara oroliga över de beskrivna kraven och pressen från omvärlden 

och istället blir trygga i vad de själva anser att de behöver, ska organisationer inte behöva 

fundera över vad den yngre generationen vill ha. De kan då lägga resurser på att faktiskt 

fokusera på att nå ut med det organisationen vill ha. Detta ser vi skulle skapa mer nytta för 

organisationerna än att prata om och lägga resurser på något som i dagsläget inte används. I 

och med att organisationerna tar åt sig av informationen de fått om millenialerna som grupp 

och anpassar sina arbetsplatser för att bli en attraktiv arbetsgivare skapar detta ett bra rykte 

utåt. Om organisationer lägger för mycket tid och resurser på att attrahera nya medarbetare 

finns det en risk för att de som redan jobbar i organisationen blir förbisedda och byter 
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arbetsgivare. Detta skapar ett moment 22 och det blir därför extra viktigt för organisationer att 

försöka balansera det externa ryktet som anpassningen efter millenialerna som grupp ger med 

det interna pratet medarbetare emellan. 

 

9.3 Förslag till vidare forskning 
Även om vi genom denna studie ser att millenialerna som varken grupp eller managementidé 

inte är den lösning som forskningen målar upp, kan vi ändå se ett utrymme för att dessa idéer 

skulle kunna överföras till verklighet i form av bättre arbetsplatser samt arbetsvillkor. 

Millenialerna som en managementidé bidrar till att utveckla organisationerna till en bättre 

arbetsgivare och vi skulle därför vilja se mer forskning gällande överföringen mellan 

managementidéer och praktiken.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Får vi spela in? 

Vilket årtal är du född? 

Utbildning? 

Titel? 

Tid inom verksamheten? 

Tid som chef? 

Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

Stöd: 

· Arbetsrelaterade egenskaper 

· Personliga egenskaper 

 

Organisationskultur 

Berätta lite kort om företaget du arbetar på? 

· Stödfrågor: 

· -Hur ser företagsledningen ut/ organisationsschema. 

· -Karriärstege? 

· -Antal anställda? 

· - Decentraliserad/centraliserad? 
 

Vad utmärker er arbetsplats? 
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Hur ser din kontakt med dina arbetskollegor ut? 

Anordnar ni aktiviteter utanför arbetet? 

Har ni gemensamma fikastunder? Eller annat? 

Hur skulle du beskriva stämningen på företaget/kontoret? 

Vilken typ av person skulle du rekommendera att jobba på detta företag? / Beskriv en typisk anställd. 

Stöd: 

Vilken typ av person passar in? 

Egenskaper 

 

Hur gör ni när ni rekryterar nya medarbetare? /Hur tänker ni när ni rekryterar nya medarbetare? 

Vad är det för människor ni rekryterar? Erfarna/ nyexaminerade? 

Har ni någon strategi? 

Finns det några personligheter som ni absolut inte vill anställa och tvärtom? 
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Förväntas det något speciellt av den som ni avser rekrytera? Hur förmedlas detta? 

 

Hur går en anställningsintervju till? Hur brukar samtalet föras? 

Stödfrågor: 

· Vad tänker ni på när ni träffar personen? 

· Tänker ni annorlunda när det är äldre eller yngre som ni har framför er? 

· Har ni någon tanke kring generationsväxlingen att det kan påverka rekryteringen? 

 

Vad brukar ni fokusera på efter intervjun? 

Vad blir utfallet? Vem väljer man? 

 

Hur tänker ni kring de olika generationerna som finns på arbetsmarknaden? 

Hur ser ni på manfallet som sker nu iom generationsväxlingen när 40-talisterna går i pension? 

Stödfrågor: 

· Hur påverkas ni av manfallet? 

· Gör ni speciella satsningar för att locka yngre medarbetare? 
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· Hur ser ni på de yngre som är nya på arbetsmarknaden alternativt på väg in? 

· Hur tror ni att ni kommer att behöva anpassa er organisation till de yngre som är nya på 

arbetsmarknaden alternativt på väg in? (eller kanske inte alls) 

 

· Hur skulle en djupare kunskap om olika generationer i arbetskraften vara fördelaktiga för dig som 

chef? 

 

 


