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Förord 
 
Denna studie vänder sig till alla som är intresserade av kompetensfrågor och som 
funderar på hur organisationen påverkas av att medarbetare lämnar sitt arbete och till 
exempel går i pension. Jag vill rikta ett stort varmt tack till de informanter som delat 
med sig av sin tid för att delta i den här studien. Jag vill även tacka min handledare 
Ulla Riis för hennes stöd, råd och kritiska synpunkter under arbetets gång. Slutligen 
vill jag tacka vänner och familj som uppmuntrat och stöttat mig under 
arbetsprocessen. 
 
Uppsala, maj 2009 
 
Carin Carlsson 



Sammanfattning 
 
Vi står mitt inne i en pågående generationsväxling där en stor del av arbetsstyrkan 
går i pension samtidigt som en ny generation är på väg ut på arbetsmarknaden. Den 
offentliga sektorn, i synnerhet vård, skola och omsorg, är mest utsatt för 
generationsväxlingen i och med att det finns en överrepresentation av 1940-talister 
inom sektorn. När äldre medarbetare går i pension finns risken att de försvinner med 
värdefull kompetens om inga åtgärder för kompetensöverföring finns inom 
organisationen. Det är kanske framförallt erfarenhetskunskaper som riskerar att gå 
förlorade. 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur en kommun står rustad inför den 
pågående generationsväxlingen med hänsyn till åtgärder för kompetensöverföring i 
samband med pensionsavgångar. Mina frågeställningar är: 
 

• Vilka metoder för kompetensöverföring används? 
• Vilka kompetenser ska, eller bör, överföras? 
• Vad är mest problematiskt med kompetensöverföring? Finns hinder och i så 

fall vilka? 
• Hur påverkar tidpunkten för pensionering kompetensöverföringsåtgärder? 
• Hur arbetar kommunen med att göra det attraktivt för äldre medarbetare att 

överföra sin kompetens? 
 
Tidigare forskning visar att kompetensöverföring är en form av organisatoriskt 
lärande och att tid och struktur är betydelsefulla faktorer för god överföring men att 
detta ofta saknas då organisationen förlitar sig på att kompetensöverföring sker i det 
vardagliga arbetet. 
 
I undersökningen har jag använt mig av dokumentstudier och fem intervjuer. 
Intervjuerna bestod av en inledande intervju med en av kommunens personalchefer, 
en rektor, en biträdande rektor samt med två enhetschefer för varsitt vårdboende. 
Undersökningen visar att kommunen inte har någon central strategi för 
kompetensöverföring. Överföring sker ute i kommunens verksamheter även om de 
tillfrågade informanterna inte är så medvetna om just begreppet 
kompetensöverföring. Dock kan påståendet att kompetensöverföring sker fortlöpande 
i verksamheten vara ett sätt för informanterna att kompensera för att de inte vidtar 
några direkta åtgärder. De kompetenser som informanterna uppger bör överföras är 
förutom praktiska färdigheter och rutiner främst förhållningssätt och förståelse för 
uppdraget. Faktorer som utgör hinder för kompetensöverföring är brist på tid för 
reflektion samt svårigheter med att fånga upp när medarbetare planerar att sluta av 
annan orsak än pensionering. Jag ser att om kompetensöverföring ska kunna ses som 
en form av organisatoriskt lärande måste organisationen inte bara dokumentera 
kunskap utan även gå tillbaka till vad som dokumenterats samt använda dessa 
kunskaper. I diskussionsavsnittet kommer jag fram till att kompetensöverföring 
kanske är ett felaktigt uttryck då det snarare handlar om att sprida kompetens och 
hålla den levande så att den inte riskerar att försvinna bort med individuella 
medarbetare då dessa går i pension. 
 
Nyckelord: generationsväxling, kommunal verksamhet, kompetensöverföring, 
organisatoriskt lärande 
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1 Inledning och bakgrund 
Vi står mitt inne i en pågående generationsväxling där en stor del av arbetsstyrkan 
går i pension samtidigt som en ny generation är på väg in på arbetsmarknaden. Under 
perioden 2006-2015 kommer majoriteten av den stora generationen 1940-talister gå i 
pension. Den nya generationen 1980- och 1990-talister är fler till antalet än 40-
talisterna, så arbetsstyrkans storlek kommer inte att påverkas negativt (Ohlsson och 
Broomé, 2003). Däremot innehar den unga arbetskraften en annan kompetens 
jämfört med den äldre och att byta ut en pensionerad 40-talist mot en ung 
medarbetare kan medföra kompetensbortfall. 1980-talisterna kommer dock inte att 
direkt ta över efter 1940-talisterna då det finns flera generationer emellan som står 
först i tur. Figuren nedan visar hur fördelningen av Sveriges befolkning såg ut i 
december 2007. 
 
 

 
Figur 1 Sveriges befolkning 31 december 2007. Från Statistiska Centralbyrån 
(2009). 
 
 
En undersökning gjord av Kairos Future, ett forsknings- och konsultföretag, visar att 
en stor majoritet av de tillfrågade Human Resource (HR) -cheferna tycker att 
generationsväxlingen är en viktig fråga, men få har en plan för kunskapsöverföring 
(Vene, 2008). Efter att ha läst Venes artikel väcktes mitt intresse - om ett stort 
problem väntar så måste väl åtgärder tas för att lösa det? 
 
Den offentliga sektorn, i synnerhet vård, skola och omsorg, är mest utsatt för 
generationsväxlingen i och med att det finns en överrepresentation av 1940-talister 
inom sektorn. Denna överrepresentation beror i hög grad på den offentliga sektorns 
expansion på 1970- talet som gav anställning till en stor skara 1940-talister, sedan 
avtog expansionen och nyrekryteringsbehovet minskade. Under 1990-talet ökade 
nyrekryteringsbehovet igen men 1990-talets kris med tillhörande resursåtstramingar 
satte delvis stopp för nyrekryteringen. 
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Det finns en hel del skrivet om generationsväxlingen, se till exempel Ohlsson och 
Broomé (2003), Kairos Future (2008), Statens offentliga utredningar (2006:102) 
samt Larsson, Ohlsson och Roos (2007). Gemensamt för dessa är att de beskriver 
problematiken med generationsväxlingen utan att presentera förslag till åtgärder, 
Larsson et al. undantaget. Generationsväxlingen är ett faktum, frågan är vilka 
åtgärder som vidtas för att klara av den. När äldre medarbetare går i pension finns 
risken att de försvinner med värdefull kompetens om inga åtgärder för 
kompetensöverföring finns inom organisationen. Det är kanske framförallt 
erfarenhetskunskaper som riskerar att gå förlorade. 
 
Då den offentliga sektorn är mest utsatt har jag valt att undersöka närmre hur en 
kommun arbetar med generationsväxlingen och hur de där förebygger att kompetens 
försvinner från organisationen när medarbetarna går i pension. Den valda kommunen 
är en stor arbetsgivare som totalt sysselsätter över 11 000 heltidsanställda. I 
kommunens årsredovisning (2007) nämns att av dessa har var fjärde medarbetare 
mindre än tio år kvar till pensionering och att kommunen står inför ett stort problem 
att klara kompetensförsörjningen i framtiden. Detta gör att jag undrar vad kommunen 
som arbetsgivare gör för att åtgärda problemet – om något görs överhuvudtaget. Att 
en fjärdedel av kommunens medarbetare går i pension inom en tioårsperiod är vid 
närmare eftertanke inte särskilt alarmerande om vi utgår från att ett arbetsliv är cirka 
40 år långt (mellan 25 och 65 års ålder), vid en jämn fördelning av arbetskraften bör 
en fjärdedel vara 55 år och äldre. Detta faktum påverkar dock inte 
generationsväxlingsproblemet som sådant och jag väljer ändå att gå vidare med den 
valda kommunen eftersom de i sin årsredovisning uttrycker en oro inför 
generationsväxlingen. 
 
En av mina första tankar var att om syftet med kompetensöverföring är att hindra att 
medarbetare försvinner med sin kompetens kanske det kan uppfattas som negativt av 
de äldre medarbetarna att medverka i kompetensöverföringsåtgärder. Medarbetarna 
kanske kan känna att de blir ”tappade” på sin kompetens. Det skulle också kunna 
vara tvärtom att medarbetarna känner en stolthet när de blir uppmärksammade för att 
de besitter en stor kompetens, kanske blir utsedda till att representera sitt yrke och 
handleda nya medarbetare. De blir bekräftade av arbetsgivaren och växer, ett 
fenomen som är välkänt bland annat genom den omskrivna Hawthornestudien.1 Den 
här tanken leder till en av mina frågeställningar. Hur arbetar kommunen med att göra 
det attraktivt för de äldre medarbetarna att delta i kompetensöverföringsåtgärder? En 
annan fundering jag hade inledningsvis var att en förutsättning för att kunna överföra 
kompetens innan en medarbetare går i pension är att veta när personen ifråga ämnar 
pensionera sig. Är det känsligt att fråga om detta? Hur gör arbetsgivaren för att ta 
reda på detta och när är det dags att börja kompetensöverföringen? 
 
En utgångspunkt för mig har varit att jag tror att det finns någonting hos de allra 
flesta medarbetare som är värt att överföra till kvarvarande medarbetare. Det kan 
handla om hur en arbetsuppgift bäst utförs, önskvärda attityder eller en historisk 
förklaring till varför en viss verksamhet ser ut som den gör idag. En fråga som jag 
ställer mig är vilka kompetenser som ska överföras, om alla kompetenser är lika 
värda? 
 
                                                 
1 Se till exempel Scott, W Richard. (2003). Organizations - Rational, Natural, and Open Systems. 
Femte upplagan. New Jersey: Pearson Education, Inc. för mer information om Hawthornestudien. 
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Det tål att fundera på varför kompetensöverföring är ett intressant ämne just nu. Det 
stämmer att en stor generation håller på att lämna arbetsmarknaden medan en annan 
står i beredskap att ta sig in, men att människor går i pension är i sig ingen nyhet. 
Vad som är orsaken till att det först nu fokuseras på kompetensöverföring lämnar jag 
åt någon annan att ta reda på men jag kan drista mig till att spekulera i frågan. En 
förklaringsgrund är ekonomisk, förlorad kompetens leder till lägre produktivitet eller 
förlorade konkurrensfördelar. En annan förklaringsgrund kan ha att göra med 
människosyn, att vi i större utsträckning än tidigare tydliggör individens roll både i 
samhället och i arbetslivet. Företagsledningar vill inte längre se arbetstagare som 
visserligen viktiga men ändå utbytbara producenter utan som att varje individ tillför 
något unikt till organisationen. Det finns säkert fler orsaker och troligtvis är det en 
blandning av dem alla anledningen till varför kompetensöverföring har lyfts upp som 
en viktig fråga. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur en kommun står rustad inför den 
pågående generationsväxlingen med hänsyn till åtgärder för kompetensöverföring i 
samband med pensionsavgångar. Ett grundantagande i den här studien är att nästintill 
alla medarbetare har någon slags kompetens som organisationen har nytta av och 
som är värd att bevara. Mina frågeställningar är: 
 

• Vilka metoder för kompetensöverföring används? 
• Vilka kompetenser ska, eller bör, överföras? 
• Vad är mest problematiskt med kompetensöverföring? Finns hinder och i så 

fall vilka? 
• Hur påverkar tidpunkten för pensionering kompetensöverföringsåtgärder? 
• Hur arbetar kommunen med att göra det attraktivt för äldre medarbetare att 

överföra sin kompetens? 
 

1.3 Avgränsningar och urvalsfrågor 
För att avgränsa mitt undersökningsområde har jag valt att fokusera på 
kompetensöverföring och problematiken med att hålla kvar kompetens inom 
organisationen och inte i första hand relaterad problematik med att attrahera och 
behålla ung arbetskraft, även om de båda går hand i hand. Ytterligare en avgränsning 
av undersökningsområdet gäller kommunens verksamhet. Efter en inledande intervju 
med en av kommunens personalchefer valde jag att fördjupa mig empiriskt inom två 
av kommunens verksamheter: grundskolan och äldreomsorgen, bland annat för att 
detta är stora verksamhetsområden i alla kommuner. Ytterligare en anledning till att 
jag valde just äldreomsorgen och grundskolan är att verksamheterna har olika 
karaktär och frågan om huruvida deras karaktärer påverkar kompetensöverföringen 
skulle kunna vara värd att undersökas närmre, men i denna studie är min ambition 
främst att täcka in fler än en kommunal verksamhet. Vid den första intervjun med 
personalchefen gav denne några exempel på att så kunde vara fallet. 

1.4 Begreppsförklaring 
I den här rapporten använder jag mig av begreppet kompetens. Jag kommer att 
förklara begreppet i senare kapitel men jag vill redan här tydliggöra att mycket av 
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den internationella forskningen som jag tagit del av använder begreppet knowledge, 
kunskap, på ett sätt som liknar eller helt överensstämmer med min definition av 
kompetens. Jag har dock inte velat byta ut ordet kunskap på alla ställen de utländska 
författarna använder det. Således skriver jag både kunskap och kompetens med i stort 
sett samma innebörd i avsnitt 3.3 och 3.4. 
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2 Tillvägagångssätt 
Valet föll på den aktuella kommunen bland annat för att den har en stor andel äldre 
medarbetare. Under undersökningens gång har jag läst ett tiotal kommuners 
årsredovisningar och sett att de alla står inför liknande problem med betydande 
pensionsavgångar inom en nära framtid. I min undersökning har jag använt mig av 
dokumentstudier och intervjuer. De dokument jag använt mig av är kommunens 
årsredovisning för år 2007 och dess verksamhetsplan för åren 2009-2012. Jag inledde 
undersökningen med att intervjua en av kommunens personalchefer för att få en 
övergripande bild av hur kommunen arbetar med generationsväxlings- och 
kompetensöverföringsfrågor. Resultatet från den intervjun fick mig att rikta in den 
fortsatta undersökningen mot enhetschefer ute i kommunens verksamheter 
(vårdboenden, äldreboenden, förskolor, skolor). Den första informanten, den 
intervjuade personalchefen, gav sålunda tips om verksamheter som enligt dennes 
uppfattning drivs av medvetna ledare och som troligtvis arbetar med 
kompetensöverföring. För att försöka validera mina resultat och ta reda på om de har 
giltighet även utanför den undersökta kommunen har jag genomfört en e-postbaserad 
intervju med en centralt placerad personalchef för en annan kommun. 
 
För att hitta litteratur till den teoretiska orienteringen i kapitel 3 har jag gjort 
sökningar i LIBRIS och DISA med sökord: generationsväxling, kompetens, 
kompetensöverföring, pensionsavgångar. Med hjälp av referenslistor har jag letat 
mig vidare och jag har även fått tips av ett par av mina lärare. Jag har även gjort 
sökningar i samhällsvetenskapliga databaser och har då använt mig av följande 
sökord, som kom fram i materialet från den tidigare sökningen: kompetens, corporate 
knowledge, competence transfer, knowledge transfer och retirement. I mitt val av 
litteratur har jag tagit fasta på akademiska resultat grundade på forskning, dock har 
jag tagit med en bok av managementkaraktär, Antilla.2 Jag tycker att det kan vara 
värt att även ta del av den typen av litteratur beroende på vad författaren har för 
bakgrund. En konsult som varit yrkesverksam under en lång period och grundar sina 
antaganden på sin erfarenhet kan vara nog så trovärdig som forskning som kanske 
grundar sig på flera individers erfarenheter. Beazley et al. grundar sig visserligen på 
forskning men mycket av det de skriver tycks för mig som en så kallad quick-fix och 
sådana kanske inte nödvändigtvis fungerar i verkligheten. Jag har alltså valt att ta 
med managementlitteratur som jag uppfattat trovärdig men även forskning som jag 
bedömt ha något mindre tillförlitlighet. 
 
Under arbetets gång har jag gjort ytterligare litteratursökningar för att utöka mina 
underkategorier i det teoretiska avsnittet. Detta har varit nödvändigt då jag märkt att 
det är svårt att finna någon samlad teori om kompetensöverföring och jag har nödgats 
skapa min egen teoretiska referensram. Vid dessa sökningar har jag använt mig av 
sökorden: organisatoriskt lärande, community of practice och rites of passage. 
Arbetet med litteraturgenomgången och själva undersökningen har skett parallellt 
även om jag inledde mitt arbete med litteraturgenomgången. Detta förfarande har 
gjort att jag i arbetet med litteraturavsnittet har kunnat fokusera på områden som 
kommit upp vid intervjuerna. 

                                                 
2 Författaren har en akademisk grundutbildning och visar dessutom i förordet att han är medveten om 
att hans slutsatser bygger på hans egna erfarenheter och inte är vetenskapligt bevisade. Med detta i 
åtanke anser jag att Anttila har nog så förståndiga resonemang som är värda att titta närmre på. 
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Utöver den inledande intervjun genomförde jag fyra intervjuer, två med enhetschefer 
för Granitklippans respektive Flintstenens vårdboende, med rektor för Marmorskolan 
och med biträdande rektor för Kalkstensskolan. Namnen på verksamheterna är 
fingerade. Av informanterna var två kvinnor och två män. Vid den första intervjun, 
med en av kommunens personalchefer, fick jag tips om en skola och ett vårdboende 
där personalchefen trodde att jag skulle kunna få mer information till min 
undersökning. Jag fick endast namnet på verksamheterna och letade själv upp 
kontaktuppgifter till enhetschef och rektor. För att välja ut de andra två 
informanterna tittade jag på förteckningar över vårdboenden och skolor som drivs i 
kommunens regi och valde inledningsvis slumpvist ut två verksamheter med datorns 
hjälp. På grund av svårigheter att få kontakt med de personer jag sökte samt att några 
avböjde medverkan på de framkomna verksamheterna slumpade jag fram flera 
verksamheter. Det var viktigare för mig att få fram intervjupersoner överhuvudtaget 
än att de skulle komma från en viss namngiven skola eller vårdboende, eftersom jag 
är intresserad av kommunen som helhet och inte specifika verksamheter. För att se 
till kommunen som helhet undersöker jag visserligen enstaka verksamheter men 
dessa ger ändå en indikation av hur det ser ut inom kommunen i stort. 
 
Informanterna har blivit informerade om syftet med undersökningen, att deltagandet 
är frivilligt samt att de under arbetets gång har möjlighet att avbryta sin medverkan i 
enlighet med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. Materialet från 
intervjuerna förvaras på ett sätt så att ingen obehörig har tillgång till det och det 
kommer att sparas till dess att resultatet av undersökningen har presenterats då 
undersökningen kommer att bli granskad och då även materialet kan komma att bli 
föremål för denna granskning. Informanterna har blivit erbjudna tillgång till den 
färdiga rapporten och de flesta uppgav att de såg fram emot att ta del av resultaten. 
 
Intervjuerna ägde rum på informanternas respektive arbetsplatser, i en miljö där de 
(förhoppningsvis) känner sig trygga. Intervjuerna varade mellan en dryg halvtimma 
upp till en timma. Med godkännande från informanterna har intervjuerna spelats in 
på min mobiltelefon. Telefonen hade under intervjuernas genomförande funktionen 
för inkomna samtal avstängd för att eliminera risken att vi skulle bli störda och 
avbrutna av inkommande samtal. Intervjun med personalchefen redovisas som ett 
sammandrag och sedan som en jämförelse med enhetschefernas svar. Då bara en 
person med den befattningsnivån bland mina informanter undviker jag att citera 
personen för att inte riskera att en identifiering blir möjlig. 
 
I den första intervjun med personalchefen kom det fram att ett stort ansvar ligger på 
enhetscheferna. Det var därför viktigt för mig att utforma resterande intervjuer med 
enhetschefer och rektorer på ett sätt där jag inte utvärderar eller värderar deras 
chefskap. Avsikten med undersökningen var och är inte att kontrollera dessa 
personers förmågor att planera eller deras ledaregenskaper utan att se till kommunen 
som helhet. Hur arbetar de med kompetensöverföring och generationsväxling? Vilka 
brister finns? Är generationsväxlingen överhuvudtaget ett problem ute i 
verksamheten? 
 
Intervjuerna var semistrukturerade och inför dessa hade jag förberett intervjuguider, 
se bilaga 1. Intervjuguiderna bestod av frågeområden och även färdiga frågor inom 
dessa områden. Dock hade informanterna stor möjlighet att prata fritt kring 
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områdena och frågorna, vilket de också gjorde, se Denscombe (2000). När jag 
utformade den första intervjuguiden inför intervjun med den i studien medverkande 
personalchefen utgick jag från de frågor som dykt upp i samband med min första 
litteraturgenomgång och utifrån information om kommunens personalpolitik i den 
senaste tillgängliga årsredovisningen. När jag utformade nästa intervjuguide hade jag 
intervjun med personalchefen som utgångspunkt och jag fokuserade på hur 
kompetensöverföring sker praktiskt på de olika arbetsställena. I arbetet med den 
tredje och sista intervjuguiden som jag använde mig av i den sista delen av min 
undersökning för att validera mina resultat från huvudstudien utgick jag just från 
dessa resultat samt de resonemang jag för i rapportens diskussionsavsnitt.  
 
I bearbetningen av intervjuerna valde jag att skriva ut dem i sin helhet i nära 
anslutning till varje genomförd intervju. Detta gjorde jag dels för att få en 
upprepning av intervjun och dels som en inledande analys, se Kvale (1997). Detta 
förfarande har hjälpt mig i min analys, den snabba bearbetningen av intervjuerna har 
gjort att jag när jag läser mina utskrifter väcks samtalet till liv igen, se Denscombe 
(2000). Hammersley & Atkinson (1983) skriver att det i etnografiska studier är 
grundläggande att dokumentera data i anslutning till, eller så snart som möjligt efter 
att de samlats in för att förhindra att data glöms bort eller omedvetet förändras i linje 
med en framväxande teori. Då jag inte gjort några fältanteckningar utan mina 
inspelningar endast dokumenterar vad som sagts var det viktigt för mig att skriva ut 
dem i nära anslutning till varje intervjutillfälle för att återigen höra orden och 
återknyta dem till mitt minne av vad som utspelade sig under intervjuerna. Jag ser 
därför att risken är ganska liten att jag med mina utskrifter riskerar att tolka utifrån 
den skrivna texten då jag hela tiden har varje intervju levande inom mig. Vid 
oklarheter har jag hela tiden haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna 
igen. Därefter har jag läst igenom varje utskrift och med färgpennor markerat 
uttalanden från intervjuerna som jag sedan kategoriserat och byggt upp mitt 
resultatavsnitt kring. 
 
Att en av informanterna var biträdande rektor och därför själv inte innehar ett det 
fulla personalansvar som en rektor och enhetschef besitter ser jag inte som något 
stort problem i den här studien. Möjligen hade jag fått mer djupare svar om jag 
istället hade haft möjlighet att intervjua skolans rektor, men sett utifrån de övriga 
informanternas svar och särskilt rektorns svar så överrensstämmer dessa relativt bra. 
Inga av biträdande rektors uttalanden tyder att denne inte skulle vara väl insatt i hur 
kompetensöverföring handskas med på Kalkstensskolan. 
 
Den e-postbaserade intervjun med Bergs kommuns personalchef hade en 
kontrollerande och validerande funktion. Tanken var att genomföra telefonintervjuer 
med centralt placerade HR-representanter för två andra kommuner. Det visade sig 
dock vara svårt att komma i kontakt med sådana personer. När jag till slut fick tag i 
en person som var villig att ställa upp blev det nödvändigt att använda e-post på 
grund av tidsbrist från informantens sida. En telefonintervju hade varit att föredra 
framför denna metod, då jag vid den förra hade haft möjlighet att tolka svaren utifrån 
hur svaren framställdes och inte bara utifrån de skrivna orden. Dock upplever jag inte 
att detta nödvändiga metodval påverkar min undersökning i någon väsentlig mening. 
De resultat jag fått fram gäller för de undersökta verksamheterna i den valda 
kommunen. 
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I kapitel 4, resultat och analys, använder jag utvalda citat för att illustrera vad som 
sagts i intervjuerna, se Denscombe (2000). Jag har endast valt ett, eller ett fåtal citat 
som illustrerar varje fenomen av utrymmesskäl. Att redovisa alla informanters svar 
skulle inte tillföra rapporten något mer än att den skulle bli mer omfattande 
textmässigt. 
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3 Kompetensöverföring – en teoretisk orientering 
I detta avsnitt presenterar jag vad som tidigare har skrivits om kompetens och 
kompetensöverföring samt belyser att pensionering kan ses som en övergång från ett 
liv till ett annat. 

3.1 Vad är kompetens? 
För att förstå vad kompetensöverföring står för måste vi förstå vad kompetens är för 
någonting. Delamare Le Deist & Winterton (2005) har tittat närmare på 
kompetensbegreppet i USA, Storbritannien samt i Frankrike, Tyskland och Österrike. 
Genomgången visar att kompetens i USA främst har förknippats med beteenden och 
färdigheter; förmågor som kan utvecklas och övas upp medan det i Storbritannien 
snarare har förknippats med funktion, sådant en person inom ett visst yrke ska kunna 
utföra. Utvecklingen går dock mer och mer mot en mer holistisk definition av 
begreppet så som de menar är fallet i Frankrike, Tyskland och Österrike där 
kognitiva, funktionella liksom sociala aspekter även berörs av kompetensbegreppet. 
Delamare Le Deist & Winterton vill utöver dessa tre aspekter lägga till en fjärde, 
metakompetens, som de menar underlättar förvärvandet av de andra 
delkompetenserna. De förespråkar denna holistiska definition för att de ser 
svårigheter med att dela kognitiva, funktionella och sociala aspekter i verkligheten. 
 
Anttila (2001) hävdar att det väsentliga inte är hur kompetens definieras utan hur 
begreppet används praktiskt inom en organisation. Själv delar Anttila upp begreppet i 
två delar utifrån Svenska Akademiens ordlista: formell och funktionell kompetens. 
Formell kompetens handlar om behörighet och utvecklas stegvis efter fastställda 
principer, ofta genom utbildning, och styrks genom examina, intyg och betyg. 
Funktionell kompetens har att göra med informell skicklighet. Den utvecklas mer 
gradvist genom att förmågan att lösa en uppgift övas upp. 
 
Ellström (1996) definierar kompetens som en individs handlingsförmåga i relation 
till en viss uppgift, situation eller arbete. Denna kompetens består av individens 
kunskaper, färdigheter, attityder, social förmåga och personliga egenskaper. 
Kompetens är relativ och den måste kopplas till de situationer en person har till 
uppgift att hantera (Antilla, 2001). För Keen (1988) är kompetens förmågan att klara 
en situation, att handla och att se framåt och hon har en mycket talande bild av 
begreppets delar i form av en hand. Denna hand har följt med mig från min 
grundutbildning och jag tänker på den varje gång jag konfronteras med begreppet. I 
bilden av handen symboliserar tummen färdigheter, pekfingret består av kunskaper, 
långfingret av erfarenheter och förmågan att lära av misstag, ringfingret av kontakter 
och social förmåga samt lillfingret av värderingar så som att vilja göra någonting och 
ta ansvar. Ur handleden kommer ledarskap och handledning att styra, engagera, 
motivera och vidareutveckla medan handflatans nedre del sett från tummen utgör 
samordning av fysisk kraft och psykisk energi. Keen menar vidare att kompetens 
finns på individ- såväl som grupp- och organisationsnivå. 
 
Begreppet kompetens kan te sig luddigt och svårdefinierat. Fördelen som jag ser det 
med att använda ett sådant begrepp är att det signalerar att vi människor använder oss 
av många delar av oss själva i arbetslivet, att det inte direkt går att skilja på 
kunskaper, färdigheter förvärvade genom erfarenheter, sociala dimensioner och 
andra personliga egenskaper och på den punkten håller jag med Delamare Le Dreist 
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& Winterton (2005). I den här undersökningen har jag utgått från Ellströms 
definition, som även är min egen uppfattning. Till stöd har jag Delamare Le Dreist & 
Wintertons forskning om att liknade definitioner, som menar att kompetens är mer än 
utbildning och skicklighet, får allt större fäste i vetenskapssamhället. 
 
Ellströms (1996) tolkning inrymmer, som sagt, kunskaper och skicklighet men även 
personliga dimensioner. Social förmåga handlar om att kunna hantera andra 
människor, samarbeta, verbalisera våra synsätt och kunna ta till oss nya. Våra 
inställningar till arbetet, eller arbetsuppgiften, påverkar vår förmåga att lösa den 
liksom en del av våra personliga egenskaper. Exempel på sådana personliga 
egenskaper är självkänsla, självförtroende och motivation – utan vilja att utföra en 
arbetsuppgift spelar det ingen roll hur skickligt någon kan genomföra den. För att 
undvika missförstånd då begreppet är svårdefinierat och ofta används vardagligt i 
arbetslivet har jag frågat mina informanter om deras tolkning av begreppet 
kompetens och därefter förklarat min tolkning, se Kvale (1997). En ännu viktigare 
anledning till detta var att kunna genomföra en relevant analys då 
kompetensbegreppet utgör grunden för fenomenet kompetensöverföring. 

3.2 Varför ska kompetens överföras? 
Nu när det är tämligen tydliggjort vad kompetens är kommer frågan, varför ska den 
överföras? När medarbetare går i pension finns risken att de tar med sig kunskap som 
är värdefull för organisationen om ingen kompetensöverföring har förekommit. 
Risken att medarbetare försvinner med värdefull kunskap och kompetens är ständigt 
närvarande inom alla organisationer, inte bara vid pensionsavgångar. Medarbetare 
kan välja att sluta sitt arbete med bara några månaders uppsägningstid och 
situationen kan bli akut för arbetsgivaren om personen som lämnar arbetsplatsen 
besitter kompetenser som är svåra att ersätta. Metoder för kunskapsöverföring är 
således tillämpbara i alla sammanhang där personal försvinner och riskerar att lämna 
en lucka i kompetens hos organisationen. 
 
Jag har inte funnit någon samlad teori om kompetensöverföring utan begreppet kan 
knytas till flera olika teorier beroende på hur det tolkas. Begreppet kan kopplas ihop 
med lärande och kompetensutveckling, med kommunikation och överföring eller 
med organisationskultur vilket medför att det finns en uppsjö av applicerbara teorier 
(Örtenblad & Löfström, 1998). Kompetensöverföring är för mig alla de åtgärder som 
syftar till att överföra hela eller delar av en persons kompetens till andra individer 
eller grupper. De teorier som jag här nedan presenterar har att göra med ledning och 
med lärande. Anledningen till att jag valt dessa teorier är att de har framkommit i 
mina litteratursökningar och att jag bedömt dem som relevanta för min 
undersökning. 
 
Anttila (2001) skriver att svårigheten med kompetensutveckling är att det ”är möjligt 
att arbeta med en bristande framförhållning och effektivitet” (s 35). 
Kompetensbrister stjäl både tid och resurser men eftersom de tenderar att 
överkommas till slut på grund av att medarbetare hittar egna lösningar är det svårt för 
ledningen att inse nyttan med att arbeta proaktivt med att förhindra att sådana brister 
uppstår. Det samma tror jag kan gälla för kompetensöverföring. När medarbetare 
slutar eller går i pension tar de med sig sin kompetens och om ingen 
kompetensöverföring har föregått kan det ta en tid innan efterträdaren har kommit in 
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i sin roll fullt ut. Eftersom ingen kartlagt företrädarens kompetens är det ingen som 
riktigt vet vilken kompetens som nu fattas. 
 

3.3 Tidigare forskning om kompetensöverföring 
Larsson et al. (2007) har undersökt kompetensöverföring på svenska kärnkraftverk 
med hjälp av intervjuer med kompetensansvariga på Forsmarks, Oskarshamns och 
Ringhals kärnkraftverk och med tre par mentorer och adepter på respektive 
kärnkraftverk. Dessutom har de använt sig av enkäter för att nå medarbetare med 
ungefär tio år eller mindre kvar till pension. De slutsatser som kommer fram i den 
här studien är en avsaknad av struktur för överföringen och utvärdering av den samt 
betydelsen av att tid finns för reflektion. På kärnkraftsverken använder de sig av 
mentorskapprogram utan särskild struktur och det råder en osäkerhet på vad som ska 
överföras. I stor utsträckning förlitas det på att tillräcklig överföring sker i det 
vardagliga arbetet. 
 
Löfström & Örtenblad (1998) har studerat kompetensöverföring på Stena Line i 
samband med företagets förvärv av Sealink British Ferries. Inledningsvis i deras 
studie ser de kompetensöverföring som en analogi till teknologiöverföring med en 
sändare och en mottagare. I det här fallet är Stena Line sändaren som försöker 
överföra sin organisatoriska kompetens till det som tidigare var Sealink British 
Ferries. Under undersökningens gång stöter Löfström & Örtenblad på problem när de 
inser att modellen sändare - mottagare inte stämmer överens med vad som faktiskt 
utspelar sig i bolaget. Istället går de vidare med ett annat perspektiv som 
förklaringsmodell och kommer fram till att kompetensöverföring är en form av 
organisatoriskt lärande. 
 
Peherstorfer & Schmeidinger (2006) skriver att fokus ligger på att överföra specifika 
kompetenser, så kallad know-how, som används omedvetet av innehavarna. Enligt 
dem rör den här know-how kunskapen främst områden som beslutsfattande, 
arbetsprocesser, förvärvande och utvärdering av kunskap, nätverk, kompetenser och 
problemutvärdering. Tid är enligt författarna en viktig faktor i 
kompetensöverföringsåtgärder eftersom experterna, de erfarna medarbetarna, och 
efterträdarna har en begränsad tid på sig för överföringen innan experten går i 
pension. På den här punkten håller jag med Peherstorfer & Schmeidinger, även jag 
tror att tidsfaktorn är viktig, den kanske till och med kan vara avgörande. I min 
undersökning har jag försökt fånga upp tidsfrågan i en av mina frågeställningar. 
Tidpunkten för när en medarbetare planerar att gå i pension och chefens vetskap om 
den borde vara en förutsättning för att kompetensöverföringsåtgärder ska kunna 
påbörjas såvida inte kompetensöverföringen sker löpande i verksamheten. 
Peherstorfer & Schmeidinger har utarbetat en modell för strukturerad 
kunskapsöverföring och prövat den praktiskt i en fallstudie. Med hjälp av en tredje 
person, en överförings- eller dialogcoach, använde de en dialogmetod för att överföra 
kunskap från en blivande pensionär med expertkunskaper till dennes efterträdare. 
Processen bestod av en förberedande fas, en överföringsfas, en fas där efterträdaren 
tillämpade sin nyvunna kunskap och en återkopplingsfas mellan efterträdaren och 
företrädaren. Slutsatserna i den här studien är att tidsfaktorn är central och att ju mer 
strukturerad överföringsprocessen är desto bättre blir kvaliteten på 
kunskapsdokumentationen och sålunda resultatet av överföringsprocessen. Det kom 
också fram att det kan finnas emotionella hinder associerade med 
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kompetensöverföring så som att lämna företaget, påbörja ett nytt liv och förlora 
auktoritet knuten till beslutsfattande. 
 
De ovan presenterade studierna skiljer sig från varandra i olika avseenden och jag tar 
med mig delar från dem alla i min egen studie. Studien av Larsson et al. (2007) är 
omfattande och gedigen och ger en tydlig bild av kompetensöverföringsåtgärder, 
eller brist på sådana vid de svenska kärnkraftsverken. Löfström & Örtenblad (1998) 
har i sin studie en annan utgångspunkt än vad jag har i min undersökning men jag tar 
ändå med mig att de funnit att kompetensöverföring inte är någon direkt överföring 
utan att det är mer komplicerat än så. Peherstorfer & Schmeidingers (2006) slutsatser 
är intressanta, men om kompetensöverföring ska bli något som förekommer på 
arbetsplatser fungerar troligtvis inte metoden med en tredje medverkande person. 
Görs kompetensöverföringsarbetet allt för komplicerat tror jag att det finns risk att 
åtgärder inte vidtas. 

3.4 Olika aspekter av kompetensöverföring 
I det här avsnittet presenteras begrepp och antaganden som jag tycker är 
betydelsefulla för förståelsen av kompetensöverföring. Jag motiverar löpande varför 
jag tycker att de är betydelsefulla. 

3.4.1 Continuity Management 
Beazley, Boenisch & Harden (2002) menar att Knowledge Continuity Management 
(KCM) är svaret på hur organisationer hindrar att kunskap och kompetens försvinner 
med medarbetaren. KCM är en vidareutveckling av Knowledge Management (KM) 
och medan det senare fokuserar på kunskapsöverföring mellan en generation, de 
nuvarande anställda, så fokuserar KCM även på kunskapsöverföring mellan 
generationer, mellan nuvarande anställda och deras efterträdare. 
 
Beazley et al. (2002) hänvisar till framväxandet av kunskapssamhället som en 
anledning till att det har blivit viktigare att bevara kunskap inom organisationen. I 
kunskapssamhället har kunskap blivit en viktig tillgång för många företag och 
eftersom kunskapen sitter i medarbetarnas huvuden kan den inte ägas av en 
organisation utan bara lånas. Kunskapen är tillfällig då den anställde kan välja att 
lämna organisationen om denne så önskar och på så sätt annullera lånet. Fokus har 
varit på nyrekrytering och på att hålla kvar personal vilket bara leder till att 
pensionsavgångarna och kunskapskollapsen försenas. Istället, menar Beazley et al., 
bör organisationer satsa på att skörda kunskap från dem som ämnar lämna 
organisationen innan de gör det. Organisationer bör därför utveckla system för att 
behålla kritisk kunskap för att kunna överföra den till efterträdaren istället för att 
förlita sig på medarbetarnas förmåga att minnas. På grund av detta förlorar 
organisationen samma kunskap vid upprepade tillfällen något som både är kostsamt 
för organisationen och som kan bli långvarigt. 
 
Frågan jag ställer mig är hur en organisation väljer ut och klassificerar vad som är 
kritisk kunskap. Det är lätt att föreställa sig att kritisk kunskap innehas av 
nyckelpersoner inom en organisation, men vad som är kritisk kunskap måste vara 
beroende på organisationens verksamhet. Således behöver det inte vara specialist- 
eller expertkunskaper utan även kunskaper som bör vara tillgängliga för alla 
medarbetare och som är betydelsefulla för att verksamheten ska fungera. Det handlar 
om vilken kunskap som är kritisk för varje specifik verksamhet, det behöver inte vara 
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kärnfysik för att det är viktig kunskap. I de kommunala enheter som ingår i den här 
studien kan kritisk kunskap handla om att kunna lugna en orolig och dementsjuk 
boende eller att lära ut Pythagoras sats till högstadieelever. 
 
Beazley et al. (2002) fokuserar på kunskap, men jag tycker att detsamma gäller för 
kompetensen inom en organisation. Med hjälp av Continuity Management är det 
möjligt att separera kompetens (operational knowledge) från anställda, att omvandla 
den till en handelsvara och överföra den till efterträdare. Följande fem faktorer 
möjliggör identifieringen, omvandlingen och överföringen av operationell 
kompetens: innehåll, kontext, format, kompetenser och mottagare. Det handlar om 
att efterträdaren verkar i samma kontext, innehar ungefär samma kompetens och är i 
behov av samma kunskap, i ett lättillgängligt format, som företrädaren. 
 
Continuity Management är ett managementkoncept som gör det möjligt att frigöra 
kompetens från individen och göra den till en handelsvara genom ovan nämnda 
faktorer. Jag tycker dock att det verkar lite väl simpelt. Det känns i princip självklart 
att kompetens- och kunskapsöverföring underlättas av att det som ska överföras 
gjorts lättillgängligt och att mottagaren befinner sig i ett liknande sammanhang. Jag 
ställer mig tveksam till nyttan med KCM men det kan också finnas en poäng i att 
lyfta fram koncept som tydliggör det självklara. 

3.4.2 Guided learning 
Guided learning är processer av samspelt lärande där en mer erfaren person vägleder 
den lärande i en gemensam problemlösning och betonar förmågan att tänka och agera 
istället för att undervisa didaktiskt (Billet, 2001). Skillnaden mellan guided learning 
och vanlig undervisning är enligt Billet att lärandet blir en aktiv process istället för 
en envägskommunikation av kunskap. 
 
Enligt Billet (2001) handlar guided learning om att hjälpa individer att nå kunskap 
som de kanske inte kan få tillgång till på egen hand och för att förse dem med en 
inblick i arbete och procedurer för att utföra arbetet effektivt. Billet hävdar att den 
här typen av lärande är viktigt för organisationens effektivitet, ju fortare en 
medarbetare kan utföra rutinuppdrag och kommer in i nya arbetsuppgifter desto mer 
produktiv tenderar organisationen att bli. Billet identifierar tre nivåer för väglett 
lärande där erfarna medarbetare eller experter bistår mindre erfarna medarbetare med 
deras yrkesrelaterade utveckling. Dessa är: 1) organisering och ledning av de 
lärandes erfarenhet på arbetsplatsen, 2) en nära vägledning i utvecklingen av 
tillvägagångssätt och förståelse i relation till arbetet samt 3) utvecklandet av ett 
självreglerande lärande och en överföring av arbetsrelaterad kunskap till nya 
arbetsuppgifter och andra arbetsplatser. 
 
Den första, organisering och ledning av de lärandes upplevelser och erfarenheter på 
arbetsplatsen, går ut på att den vägledande parten väljer ut och anpassar den lärandes 
deltagande i arbetsuppgifter och på så sätt organiserar lärtillfällen samt bestämmer 
när den lärande kan ta större ansvar. Den andra, nära vägledning i utvecklandet av 
tillvägagångssätt och förståelse i relation till arbetet, handlar om att utveckla kunskap 
nödvändig för att utföra arbetsuppgiften och arbetets mål genom direkt vägledning 
med hjälp av metoder såsom: modelling, coaching, scaffolding och fading. 
(Metoderna presenteras närmre i nästa stycke.) Detta steg handlar även om strategier 
för att ge förståelse om arbetsplatsens praxis och på så sätt ge den lärande tillgång till 
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gömd, så kallad tyst, kunskap. Detta görs med hjälp av frågor, dialog, diagram och 
analogier som en del i det vardagliga arbetet. Den tredje och sista nivån av guidat 
lärande är utvecklandet av ett självreglerat lärande och förmåga att överföra 
arbetsrelaterad kunskap till nya arbetsuppgifter och andra arbetsplatser. Guiden ska 
här hjälpa den lärande att utveckla sin förmåga att applicera kunskap på andra 
områden och bli självreglerande i att förutse, kontrollera och utvärdera 
arbetsprestationen. Tillvägagångssätt för detta är reflektion och överväganden. Syftet 
är att utveckla överförbar yrkeskunskap som en del i vardagsaktiviterna.  
 
Hur hänger då guided learning ihop med kompetensöverföring? En typ av 
lärandesituation innebär att en part försöker förmedla, överföra, sin kunskap och 
erfarenhet till en annan part. Motparten tar emot och bearbetar det förmedlade utifrån 
sina egna kunskaper och erfarenheter. Vid kompetensöverföring försöker 
organisationen behålla kompetens när en medarbetare försvinner, det vill säga att de 
kvarvarande medarbetarna behöver ta del av och lära sig de kunskaperna och 
erfarenheterna. Det handlar dock inte av någon direkt överföring då den, eller de, 
lärande sammanfogar nyvunnen kunskap med sin befintliga kunskapsbas. De olika 
metoder som Billet nämner för det vägledda lärandet – modelling, coaching, 
scaffolding och fading – är verktyg som jag ser även kan användas för 
kompetensöverföring. Modelling är när en expert utför en arbetsuppgift och den 
lärande observerar. På så sätt bygger den lärande en mental modell av de egenskaper 
som krävs för att utföra arbetsuppgiften. Guiden identifierar underuppgifter där målet 
för dessa underuppgifter är att kunna utföra hela uppgiften på egen hand. Genom att 
observera och lyssna på guidens instruktioner får den lärande tillgång till praktisk 
kunskap som annars skulle förbli gömd. I coaching ligger ansvaret hos de lärande, 
guidningen och övervakningen av lärandet sker genom arbetsuppgifterna. Närheten 
till arbetsuppgifterna gör att den lärande mognar genom att guiden ger återkoppling, 
ledtrådar, förevisningar och antydningar. Coaching kan både gälla en specifik 
arbetsuppgift och mer generellt stöd i arbetet. Genom coaching kan den coachande 
förklara saker för den lärande som denne inte har möjlighet att förstå och erfara själv, 
på så sätt hjälper coachen den lärande att komma till en nivå av förståelse som den 
har svårighet att nå utan vägledning. Scaffolding förser de lärande med möjligheter 
att tillgodogöra sig kunskap och färdigheter genom att övervaka deras prestation i 
uppgifter som är inom deras lärandeområde. Scaffold betyder ordagrant 
byggnadsställning, eller mer allmänt ett justerbart och tillfälligt stöd som kan tas bort 
när det inte längre behövs. Scaffolding är ett pågående stöd och övervakning av den 
lärande där denne får möjlighet att utföra de arbetsuppgifter personen är redo för med 
övervakning. Guiden vakar över utförandet och ger den lärande stöd genom förslag, 
ledtrådar och påminnelser. Vartefter den lärande blir mer och mer självständig tas 
stödet successivt bort, så kallad fading. 
 
Både coaching och scaffolding liknar Peherstorfer & Schmeidingers (2006) metod 
för kompetensöverföring men med den skillnaden att i de förra är det den erfarne 
medarbetaren själv som ledsagar den lärande medan Peherstorfer & Schmeidinger 
använde sig av en överföringscoach som förmedlare mellan den lärde och den 
lärande. 

3.4.3 Communities of practice – praktikgemenskaper 
Beazley et al. (2002) beskriver communities of practice, eller praktikgemenskaper, 
som relativt små grupper bestående av människor med ett gemensamt behov av 
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kunskap och ett gemensamt mål som väljer att arbeta ihop. De är nätverk för 
överföring, validering och skapande av kunskap. Dessa grupper är ofta informella 
och kan inte göras obligatoriska, däremot kan de uppmuntras. Praktikgemenskaper 
kan vara både fysiska och virtuella. Virtuella nätverk och interaktiva databaser 
möjliggör dialog mellan nuvarande deltagare i nätverket och deras efterträdare. 
 
Lave & Wenger (1991) menar att samspelet i en praktikgemenskap sker genom ett 
gradvist större deltagande i gruppen. Från att i början verka i utkanten av gruppen går 
individen till att ta en större plats allt eftersom denne lär sig mer om gruppens 
verksamhet och dess relationsmönster. Lärande sker genom att nytillkomna 
medlemmar inledningsvis iakttar och medverkar i periferin och går successivt till att 
bli fullvärdiga medlemmar och slutligen mästare. Lärandet sker genom aktivitet när 
medlemmarna tar allt större plats i gruppen. Säljö (2000) menar att allt mänskligt 
handlande och lärande är situerat i ett socialt sammanhang. Innebörden av ett visst 
uttalande eller handlande förstås av situationen. Tankeformer och sätt att analysera är 
bundet till sociala praktiker som varierar beroende på sammanhang. Genom lärande 
blir individen en mer kompetent deltagare i den sociala praktiken och skaffar sig 
förmåga att hantera nya intellektuella och fysiska redskap inom gemenskapen. Detta 
sker genom interaktion med praktikgemenskapens övriga deltagare. 
 
Genom att medlemmar tar allt större del i praktikgemenskapen överförs kunskap från 
mästarna till noviserna samtidigt som det råder en inbyggd motsättning mellan 
kontinuitet och ersättning i praktikgemenskapen. De nytillkomna måste lära sig 
rådande ideal för att kunna ta allt större plats i praktikgemenskapen samtidigt som de 
är med att forma den då de är gemenskapens blivande mästare (Lave & Wenger, 
1991). I denna sits hamnar nya medarbetare på en arbetsplats och samma 
problematik gäller för kompetensöverföring – hur mycket av befintlig kompetens ska 
överföras och hur mycket utrymme ska ges för förändring? Alla verksamheter 
förändras över tid och naturliga tillfällen för detta är när personer lämnar en 
organisation och nya tar över. Lave & Wenger menar vidare att lärande aldrig är en 
enkel process av överföring eller assimilering utan att det istället hänger ihop med 
omvandling och förändring. Jag håller med om detta och kanske är inte 
kompetensöverföring ett bra ord då det för tankarna mot en okomplicerad transaktion 
likvärdig den när ett elektroniskt dokument flyttas från en dator till ett USB-minne. 
Ungefär samma sak har Löfström & Örtenblad (1998) kommit fram till då de 
övergav sin sändare-mottagare modell till förmån för att betrakta 
kompetensöverföring som organisatoriskt lärande. Vad kompetensöverföring 
egentligen handlar om är inte att motverka förändring eller utveckling utan att 
förhindra att kompetens försvinner från en organisation på ett onödigt sätt. 
 
Praktikgemenskaper är svåra att skapa men troligtvis uppstår sådana automatiskt på 
de flesta arbetsplatser i och med att medarbetare interagerar med varandra och söker 
stöd hos varandra då de stöter på problem i arbetet. Framväxt av sådana gemenskaper 
kan underlättas och främjas genom att vissa förutsättningar skapas. 

3.4.4 Organisatoriskt lärande 
Huber (1991) har undersökt forskning om hur olika aspekter av organisatoriskt 
lärande behandlas och han poängterar att lärande inte behöver vara medvetet, 
avsiktligt eller planerat. Enligt Huber sker sådant lärande när en enhet förändrar sitt 
potentiella beteende till följd av att den bearbetat information. En organisation lär om 
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någon av dess enheter skaffar sig kunskap som den ser som potentiellt användbar för 
organisationen. Ju fler delar av organisationen som tar del av kunskapen och ser den 
som potentiellt användbar desto mer organisatoriskt lärande. Mer organisatoriskt 
lärande sker även när flera varierade tolkningar av kunskap utvecklas eftersom en 
sådan utveckling ändrar det potentiella beteendet och lärandet påverkas positivt av att 
fler organisatoriska enheter utvecklar en likartad förståelse av de olika tolkningarna. 
Huber menar att organisationer får en del av sin kunskap genom direkt erfarenhet. 
Ibland är kunskapen ett resultat av medvetna, systematiska satsningar men oftare 
sker det oavsiktligt och osystematiskt. 
 
Huber (1991) delar in forskningen om organisatoriskt lärande i fyra huvudkategorier: 
anskaffande av kunskap, spridande av information, tolkning av information och 
organisatoriskt minne. Det finns flera sätt för en organisation att skaffa sig kunskap. 
En form av erfarenhetsbaserat lärande är organisatorisk självvärdering 
(organizational self-appraisal) som fokuserar på medlemmarnas interaktion och 
deltagande som kritiskt för lärande och att förbättra medlemmarnas mentala hälsa 
och relationsmönster som viktiga mål för lärande. En annan form av 
erfarenhetsbaserat lärande är det oavsiktliga och osystematiska lärandet. Huber 
skriver att experimentella studier gjorts i ämnet som kommit fram till att 
organisatoriskt lärande ofta är slumpartat och mångsidigt. Grafting innebär att 
organisationen skaffar sig kunskap genom att anställa och lära av nya medarbetare 
som innehar kompetens som inte tidigare funnits inom organisationen. En storskalig 
variant av detta är när en organisation köper upp en annan organisation. Huber 
skriver att grafting är ett snabbare och mer fullständigt sätt att lära än genom 
erfarenhet. 
 
När det kommer till spridning av information skriver Huber (1991) att det är 
avgörande för förekomsten och omfånget av organisatoriskt lärande. Organisationen 
lär nytt genom att sammanfoga information från olika enheter och lärandet blir 
bredare om informationen sprids i hela organisationen. Huber skriver att 
organisationer sällan vet vad den vet och att de tenderar att ha svaga system för att 
hitta var i organisationen viss information finns. När information är utspridd inom en 
organisation finns fler källor och både enheter och individer har bättre förutsättningar 
för att kunna lära. Genom att kombinera information från olika enheter får 
organisationer inte bara ny information utan även en ny förståelse för vad 
informationen innebär. 
 
Huber tar även upp avlärande som en motpol till lärande. Författaren hänvisar till 
Hedbergs (1981) beskrivning av begreppet som innebär att den lärande (medvetet) 
gör sig av med kunskap som kanske är föråldrad eller vilseledande. Ett extremt 
exempel på medvetet avlärande inom en organisation är att avskeda eller säga upp 
anställda som handlar på ett oönskat sätt och kanske inte kan, eller vill, övergå till 
nya arbetssätt. I Hubers framställning är avlärande medvetet, det handlar inte om att 
glömma utan om att aktivt frångå kunskap. Jag ställer mig tveksam till att avlärande 
alltid är medvetet samt att utesluta glömska från begreppet avlärande. Glömska bör 
enligt mig vara en typ av avlärande, beroende vilken grad av glömska det handlar 
om. Att i ett stressigt och kritiskt ögonblick glömma detaljer betyder inte 
nödvändigtvis att personen ifråga lärt av och förlorat kunskaper men har någon 
istället glömt kunskaper som inhämtades 20 år tidigare tycker jag att det kan ses som 
ett avlärande trots att personen inte medvetet förträngt dessa kunskaper. Detta bör 
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även gälla för organisatoriskt lärande. Exemplet med att säga upp en medarbetare för 
att lära av och frigöra sig från dennes kunskap är medvetet men det bör även kunna 
vara så att om en medarbetare själv väljer att sluta eller går i pension tar med sig 
kunskap och kompetens och detta leder till ett omedvetet avlärande. 
 
Det fjärde området som Huber (1991) tar upp om organisatoriskt lärande är 
organisatoriskt minne. Huber menar att personalomsättning skapar stora förluster för 
de mänskliga delarna av en organisations minne och att oförutseende om framtida 
behov av viss information leder till att mycket information inte lagras, eller inte 
lagras på ett lättillgängligt sätt. Faktorer som påverkar det organisatoriska minnet är 
spridning av information och organisationens tolkning av informationen, normer och 
metoder för att lagra information samt metoder för att lokalisera och återfå lagrad 
information. Huber skriver att organisationer lagrar en stor andel ”hård” information 
på rutin. Detta sker av operativa orsaker såväl som att tillfredsställa 
dokumentationskrav till exempel till andra delar av organisationen men att 
medarbetare regelmässigt även skaffar sig och mentalt lagrar ”mjuk” information. 
Huber betonar organisatoriskt minne som avgörande för ett organisatoriskt lärande. 
För att kunna tillgodogöra sig och använda lärdomar måste dessa ha lagras och 
återtas från minnet. Dessutom är anskaffande av information beroende av 
uppmärksamhet, vilken i sin tur påverkas av tidigare lärdomar som återfinns i 
minnet. Vidare påverkas spridning av information av organisationens beslut tagna 
utifrån information från det organisatoriska minnet samt tolkning av information är 
starkt påverkat av organisationens referensramar som inte går att definiera på något 
annat sätt än i form av ett minne. 
 
Brown & Duguid (1991) sammanför Lave & Wenges (1991) communities of 
practices med organisatoriskt lärande och menar att det är dessa praktikgemenskaper 
på alla nivåer i organisationen som är i kontakt med omvärlden och som är 
inblandade tolkning av omvärlden och anpassning till den. Genom interaktion kan 
nya innovationer uppstå och organisationen förhindrar att förstöra sina egna arbets- 
och lärande praktiker. De menar att arbete, lärande och nyskapande hänger ihop på 
ett sätt som sällan uppmärksammas. 
 
Av Hubers (1991) framställning tar jag med mig begrepp som avlärande, 
informationsspridning och organisatoriskt minne. Dessa begrepp anser jag vara 
sammanhängande med min uppfattning av kompetensöverföring. Som jag nämnde 
ovan tror jag dock att avlärande även kan ske omedvetet och att det då hänger ihop 
med det organisatoriska minnet och blir någon slags minnesförlust för 
organisationen. Huber tar främst upp information och tolkning av information men 
min uppfattning är att information sällan är otolkad utan att det snarare handlar om 
kunskap och således anser jag att det han skriver om information är applicerbart även 
på kunskap och kompetens. 
 

3.5 Pensioneringen som övergångsperiod 
Att sluta sitt arbete för att gå i pension innebär att avsluta ett liv och inleda ett annat. 
van Gennep (1960) skriver att en människas liv i alla samhällen består av serier av 
övergångar, till exempel från en ålder till en annan eller från ett yrke till ett annat. 
När det finns uttalade distinktioner mellan olika ålders- och yrkesgrupper följs dessa 
av speciella handlingar vid övergången. I semiciviliserade kulturer utgörs dessa av 
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ceremonier där ingen handling är helt fri från en helig anknytning. En övergångsrit, 
eller passagerit, är en ceremoni som markerar en persons övergång från en social 
status till en annan i samband med övergångar i den mänskliga livscykeln 
(Nationalencyklopedin, 2009). Övergångar kan ske från en grupp till en annan eller 
från en social situation till en annan och varje stadium har liknande slut och början. 
van Gennep har delat in övergångsriter i tre olika kategorier: separationsriter, 
liminala (tröskel) riter och inkorporeringsriter. Separationsriter utförs för att frigöra 
någon från en tidigare värld, liminala riter utförs i mellanperioden innan 
inkorporeringsriterna till den nya världen utförs. Således kan dessa tre kategorier 
även ses som olika faser i ceremonier av olika slag. 
 
När en person lämnar en grupp utförs separationsriter som inkluderar bland annat 
besök, ett sista utbyte av gåvor, gemensam måltid och lyckönskningar på vägen (van 
Gennep, 1960). Även om det kanske inte finns några fastställda riter och ceremonier 
sammanlänkade med att en medarbetare går i pension så blir de flesta avtackade på 
något sätt, med tårta, blommor eller en present. Utifrån van Genneps syn på 
övergångsriter kan pensionering sägas vara en sådan. Individen går från att vara 
anställd med en tillhörande yrkesidentitet till ett liv som pensionär. Vår 
sysselsättning har ofta en avgörande betydelse för vår identitet och för hur vi själva 
och andra uppfattar oss. Vid pensionering lägger vi allt detta bakom oss och inleder 
ett nytt liv där andra saker än arbete får stor betydelse. 
Kompetensöverföringsåtgärder skulle också kunna ses som en del av 
pensioneringsritualen. Genom att aktivt arbeta för att behålla och tillvarata en äldre 
medarbetares kompetens inleds dennes avtackning. Kanske är det därför ämnet kan 
uppfattas som känsligt, när kompetensöverföringsåtgärder initieras blir avgången ett 
faktum, en början på ett farväl. Om det är så att pensionering och 
kompetensöverföring är känsligt borde det kunna undvikas genom ett kontinuerligt 
och proaktivt arbete med kompetensöverföring. Kompetensöverföring kan, som jag 
tidigare nämnt, vara behjälplig vid alla typer av personalavgångar och om frågorna 
lyfts upp kan de kanske avdramatiseras. 
 
I den här studien undersöker jag inte närmre hur pensioneringen som 
övergångsperiod påverkar kompetensöverföring. Jag vill ändå lyfta fram att 
pensionering kan vara en stor händelse i många människors liv och att det kan vara 
värt att tänka på i samband med åtgärder för att behålla och sprida kompetens. 
Däremot berörs frågan av Peherstorfer & Schmeidinger (2006) samt indirekt i 
resultat- och analysavsnittet. Jag väljer därför att presentera de här tankegångarna 
samt använda dem som ett perspektiv för min analys. 
 
Jag har i det här avsnittet presenterat kompetensbegreppet, tidigare forskning om 
kompetensöverföring samt olika aspekter av kompetensöverföring. Detta kommer jag 
att använda i min analys av mitt empiriska material i nästkommande avsnitt och för 
att knyta resultaten till undersökningens syfte och frågeställningar i rapportens sista 
avsnitt. 
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4 Resultat och Analys 
I det här kapitlet presenterar jag vad som framkommit vid intervjuer och i mina 
dokumentstudier. Jag inleder med att presentera informanternas verksamheter för att 
därefter gå vidare till mina resultat. Resultaten analyseras löpande i kapitlet. 
 

4.1 Verksamheterna 
Granitklippans vårdboende har plats för närmare 100 vårdtagare och ansvaret för 
personal och vårdtagare är delat mellan två stycken enhetschefer varav jag har pratat 
med den ena av dem. Den tillfrågade enhetschefen ansvarar för 52 vårdtagare och 
mellan 45 och 48 medarbetare. Åldersfördelningen bland de medarbetare som 
informanten ansvarar för sträcker sig från 18 år till 55 år. Personalomsättningen på 
Granitklippan är inte särskilt stor men enhetschefen har erfarenhet av att medarbetare 
går i pension. 
 
Flintstenens vårdboende rymmer 80 vårdtagare. Enhetschefen där ansvarar för 
ungefär 44 tillsvidareanställda mellan 20 års ålder och 60 års ålder och även här är 
personalomsättningen relativt liten. Flintstenens enhetschef har liten erfarenhet av 
medarbetare som gått i pension. 
 
Kalkstensskolan har ungefär 600 elever och ett 50-tal lärare. Dessa lärare är 
fördelade på fyra enheter: en relativt liten särskoleenhet och tre arbetsenheter. 
Lärarlaget för varje enhet står för den mesta av undervisningen i enheten men lärare i 
praktiskt, estetiska ämnen går över alla enheter. På Kalkstensskolan har jag intervjuat 
biträdande rektor som arbetar i nära samarbete med rektor i frågor som rör ekonomi, 
planering och organisation, elevfrågor, kvalitet samt personalfrågor. Rektorn har det 
övergripande ansvaret för personalfrågor, ett ansvar som inte går att delegera bort. 
Exempelvis är medarbetarsamtalet någonting som rektorn själv ansvarar för men i 
övrigt säger sig informanten vara delaktig i många sådana frågor. 
Personalomsättningen på Kalkstensskolan består främst av pensionsavgångar och på 
grund av den anledningen har det skett en förskjutning nedåt i 
ålderssammansättningen bland medarbetarna men de flesta lärare är fyllda 50 år och 
ett antal väntas gå i pension de kommande åren. 
 
Marmorskolan är en skola med drygt 400 elever. Ansvaret är delat mellan två 
rektorer och den rektor jag har intervjuat är ansvarig för ungefär 20 lärare och viss 
annan personal. Åldersfördelningen bland lärarna är blandad, lärarna är mellan 26- 
och 65 år gamla, och personalomsättningen är liten. Några lärare byts ut varje år 
medan andra har arbetat länge på skolan. Marmorskolan har ett minskande 
elevunderlag så det råder en viss övertalighet och lärare har fått flytta på sig till andra 
skolor av den anledningen. Även lärarna på Marmorskolan är indelade i 
arbetsenheter och den i undersökningen medverkande rektorn är ansvarig för två av 
dessa. Rektorn har erfarenhet av personal som går i pension. 
 

4.2 Dokumentstudie 
Jag har undersökt kommunens verksamhetsplan och senaste årsredovisning för att ta 
reda på om och hur generationsväxlingen och kompetensöverföring behandlas där. I 
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kommunens verksamhetsplan beskriver kommunfullmäktige att en högre andel äldre 
befolkning tillsammans med en befolkningsökning ställer krav på omprioritering av 
resurser inom HR. I januari 2008 införde kommunen en ny HR-organisation med 
syfte att säkerställa att kommunen har gemensamma och goda strategier inom det 
operativa HR-arbetet samt att utveckla och tydliggöra det långsiktiga strategiska 
arbetet. Bland annat sammanfördes kommunens HR-specialister till en enhet som har 
till uppgift att stödja alla kommunens chefer. Enligt verksamhetsplanen kommer en 
omfattande genrerationsväxling äga rum bland medarbetare såväl som bland ledare. 
Strategin för att klara generationsväxlingen är att vara en attraktiv arbetsgivare vars 
kvalitetstänkande ska genomsyra verksamheten. Tanken bakom är att konkurrensen 
om arbetskraft hårdnar och då gäller det för kommunen att kunna stå sig i denna 
konkurrens genom att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare. Med attraktiv 
arbetsgivare syftar kommunfullmäktige på konkurrenskraftiga anställningsvillkor, 
utvecklingsmöjligheter och god arbetsmiljö. Arbetet med att skapa ett starkt 
arbetsgivarmärke består bland annat av att stimulera medarbetare som vill stanna i 
tjänst fram till de fyller 67 och kompetensöverföring mellan äldre och yngre 
medarbetare. I samma verksamhetsplan går det att utläsa att en fackförening begär att 
medel avsätts till generationsväxlingen, de blir dock hänvisade till punkterna i 
utdraget nedan. 
 

Arbetet att utveckla ett starkt arbetsgivarmärke handlar om insatser av flera olika slag: 
 

• Stimulera medarbetare som önskar kunna arbeta längre än till 65 år. 

• Kompetensöverföring mellan äldre och yngre medarbetare. 

• Karriärutveckling och jobbyten för medarbetare. 

• Proaktiva arbetsmiljöaktiviteter för att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande 

samt minimera sjukfrånvaro. 

• Insatser för ökad mångfald och jämställdhet där uppföljningen fokuserar på kvalitativa 

resultat i stället för kvantitativa. 

• Plan för lönebildning som ger en tydlig plattform för analys av löner ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

• Riktade informationsinsatser till studenter på utbildningsprogram varifrån kommunen 

har rekryteringsbehov. 

 
Kompetensöverföring är således en del av kommunens strategi. Inga speciella 
resurser avsätts för generationsväxlingen mer än att kommunen ska arbeta för att 
främja kompetensöverföring mellan äldre och yngre medarbetare. Värt att ha i åtanke 
här är att den stora generationen födda under 1980- och 1990-talet inte direkt 
kommer att ersätta 1940-talisterna. Det finns flera generationer däremellan som står 
först i tur att ta över. 
 
Jag tycker att kommunfullmäktige har dragit lite förhastade slutsatser när de påstår 
att generationsväxlingen leder till en ökad konkurrens om arbetskraften. Att arbeta 
med sitt arbetsgivarmärke är säkerligen en bra investering men den pågående 
generationsväxlingen implicerar inte att det kommer att bli brist på arbetskraft även 
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om sådana resonemang förs.3 Detta resonemang är enligt Ohlsson & Broomé (2003) 
också helt felaktigt. 

4.3 Personalchefens syn på generationsväxling och 
kompetensöverföring 
Än så länge har kommunen inte haft några direkta problem med 
generationsväxlingen, pensionsavgångar har istället varit ett välkommet sätt att 
naturligt minska personalstyrkan. Däremot ser personalchefen ett kommande hot i att 
få chefer inom kommunen är unga, 25 procent av cheferna är över 60 år gamla och 
hela 70 procent är fyllda 50 år. För att möta detta kommande problem har kommunen 
ledarskapsutbildningar med tillhörande tester för intresserade medarbetare. Tanken är 
att skapa en intern chefsförsörjning istället för att rekrytera chefer utifrån då det 
enligt personalchefen finns bra chefsämnen inom organisationen. Problemet med 
äldre chefer skär rakt igenom kommunen och berör alla verksamheter och är därför 
något HR-avdelningen måste arbeta övergripande med. Vanliga pensionsavgångar 
ses i sig inte som ett problem men kan utgöra problem för specifika enheter och då är 
det enhetschefens uppgift att lösa problemet med stöd från HR-avdelningen. Även i 
verksamhetsplanen behandlas frågan om intern chefsrekrytering och 
utvecklingsprogram för blivande ledare som ett instrument för att säkra 
nyrekryteringen av chefer. 
 
Personalchefen menar att det inte finns någon central strategi för hur kommunen 
arbetar med kompetensöverföring. Det är upp till varje (enhets)chef att se till att det 
inom enheten finns rätt kompetens och det viktigaste är hur det ser ut på varje 
arbetsplats. Enhetschefen måste ”trimma sina team” så att medarbetarna presterar 
fullt ut och vara medveten om individernas styrkor och svagheter. För yrken där 
medarbetarna arbetar i lag eller grupper som exempelvis vårdbiträden menar 
personalchefen att gruppen besitter en kompetens och vid nyrekrytering handlar det 
om att hitta en person som kan komplettera gruppen. Det är även via gruppen som 
kompetensöverföring sker, dock tror inte personalchefen att verksamhetsledarna 
arbetar så strukturerat med att främja sådan överföring. 
 
Informanten tar upp medarbetarsamtalet som betydelsefullt för flera olika områden 
som att fånga upp information om när medarbetare planerar att gå i pension, att 
tydliggöra medarbetarens individuella uppdrag och dennes specifika kompetens. Det 
är nödvändigt för att kunna planera medarbetarens karriärutveckling och för att 
utvärdera dennes arbetsprestation som i sin tur påverkar löneutvecklingen för 
personen i fråga. Med karriärutveckling menar personalchefen dels att fånga upp 
talanger till den interna chefsförsörjning men även att hitta och motivera duktiga 
medarbetare så att de stannar inom kommunen istället för att gå över till en 
konkurrerande verksamhet. 
 
Generationsväxlingen som sådan ser inte personalchefen som något problem, frågan 
har framställts som ett problem de senaste åtta åren och informanten menar att det är 
omgivningen som ser den pågående generationsväxlingen som ett problem. 
Personalchefen menar att det finns folk att bemanna kommunen med och dessutom 
har de senaste åren främst använts till att minska på personalstyrkan på grund av 
underskott i kommunens budget. 

                                                 
3 Notis i UNT 2009-03-09, s A18. 
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Personalchefen medger att de har dålig framförhållning vid pensionsavgångar. Denne 
ser gärna att efterträdaren går parallellt med den avgående i upp till ett halvår vid mer 
specifika yrken. Personalchefen är tvetydig, å ena sidan säger denne att det vid 
expertroller krävs överföring genom att en nyanställd går i lära och arbetar parallellt 
med sin företrädare men att detta inte krävs för medarbetare med generella 
arbetsuppgifter. Å andra sidan menar informanten att kommunen är för dålig på att se 
medarbetares individuella bidrag till verksamheten. När en medarbetare försvinner 
finns risken att vissa arbetsuppgifter inte blir utförda av den anledningen att 
verksamhetsledningen inte har insikt om den enskildes specifika kompetens. Vidare 
påpekar informanten det inte nödvändigtvis behöver vara den medarbetaren som 
arbetat 20 år i verksamheten som har någonting att överföra och lära ut till sina 
medarbetare om denne har ”ett års erfarenhet 20 gånger” snarare än att löpande ha 
utvecklat sin kompetens. 
 
Idealbilden är en långsiktig planering och en strategi för alla chefer vid 
pensionsavgångar, att varje chef har god kunskap om kompetensen inom sin grupp 
och tidigt kan signalera till HR-avdelningen om kommande problem. 
Pensionsavgångar går att planera för till skillnad mot andra tillfällen då personal 
slutar med en uppsägningstid på till exempel tre månader. Till idealbilden hör också 
avgångssamtal med alla som slutar för att fånga upp varför personen slutar och hur 
det har fungerat på arbetsplatsen. Genom avgångssamtal går det att komma åt om det 
finns organisatoriska bakomliggande orsaker till varför en medarbetare slutar, till 
exempel faktorer som är relaterade till kultur och som ”sitter i väggarna”. 
 
Personalchefen uttrycker en otillfredsställelse över att fullmäktige uttryckligen vill 
främja för medarbetare att stanna kvar efter att de nått nedre pensionsåldern på 65 år. 
Informanten menar att politikerna ibland tenderar att göra för snabba analyser och 
utifrån dessa utforma uppdrag och inriktningsmål. Pensionsavgångar används som 
naturligt sätt att minska personalstyrkan i och med att kommunen har stått inför 
övertaligheter. I detta fall med att främja medarbetare att arbeta kvar till 67 års ålder 
menar personalchefen att medarbetare ibland väljer att stanna kvar av anledningar 
som kan vara negativa ur kommunens perspektiv, till exempel för att samla ihop en 
större pensionsgrundande inkomst. 
 
Personer med nyckelkompetenser måste ersättas och då försöker kommunen ordna 
kompetensöverföring i form av att efterträdaren går bredvid den blivande 
pensionären en period. Inom de stora yrkesgrupperna, till exempel undersköterskor, 
säger personalchefen att många pensionsavgångar inte kräver nyrekrytering, främst 
beroende på att pensionsavgångar används som ett naturligt sätt att minska 
personalstyrkan utan att behöva säga upp medarbetare. 
 
På frågan om hur kommunen arbetar för att göra det attraktivt för medarbetare att 
medverka i kompetensöverföringsåtgärder svarar personalchefen att denne inte tror 
att det är något problem och att de flesta känner sig stolta om de blir utvalda till att 
vara mentor eller handledare. Personalchefen menar vidare att om medarbetaren är 
duktig och bidrar med mycket kunskap så ska det premieras med lönesättning och de 
som inte bidrar med lika mycket får inte lika mycket betalt. Men alla som har arbetat 
länge har inte något att lära ut, det beror mycket på personens drivkraft och 
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inställning till sitt arbete. En del vill göra så lite som möjligt för att få ut sin lön 
medan andra bidrar med mycket till verksamheten.  
 

4.4 Enhetschefer och rektorer 
Här presenterar jag resultat från intervjuerna med enhetschefer, rektor och biträdande 
rektor. Resultat och analys redovisas utifrån de kategorier som framkommit vid 
bearbetningen av intervjuerna. 

4.4.1 Kompetens 
Informanterna är eniga om att kompetensbegreppet är brett och täcker in flera olika 
områden. Kompetens är bunden till situationer och det är flera olika faktorer som 
påverkar förmågan att handla praktiskt i de situationer människor ställs inför. För 
rektorn på Marmorskolan består lärarnas kompetens i att få eleverna att nå målen. 
Både rektorn för Marmorskolan och biträdande rektor för Kalkstensskolan delar upp 
lärares kompetens i dels ämneskunskaper, dels delar som rör lärarprofessionen som 
bland annat pedagogisk skicklighet, och dels personliga dimensioner. 
 
Enhetschefen på Flintstenen påpekar att: 
 

Sedan kan man ha en massa kompetenser som man kanske inte använder sig av. Jag tänker på det 
här med will och skill, man måste vilja också. 

 
Jag ser ingen direkt skillnad mellan de olika informanternas uppfattning av 
kompetensbegreppet. Enligt informanterna är kompetens förmågan att utföra sitt 
arbete praktiskt och det är flera delkompetenser som påverkar den förmågan. Att 
informanternas syn på kompetens stämmer överrens med min uppfattning gör att vi 
har liknande grund att stå på för att kunna tala vidare om kompetensöverföring. 

4.4.2 Generationsväxling och pensionering 
Kalkstensskolans stabila lärarstab gör att arbetsplatsen står inför en 
generationsväxling men informanten upplever inte att det finns någon oro bland 
medarbetarna inför den. På Flintstenens vårdboende ser enhetschefen inga tendenser 
på någon generationsväxling och ger som anledning att det är få som arbetar som 
undersköterskor i hela sitt yrkesverksamma liv och således avspeglas den i samhället 
pågående generationsväxlingen inte inom informantens del av äldreomsorgen. 
Granitklippans enhetschef ser inte heller någon stor generationsväxling, de har några 
få medarbetare som förväntas gå i pension de närmsta åren men det ses inte som 
något stort problem. På Marmorskolan är generationsväxlingen inte heller något 
problem och pensionering är inte ett känsligt ämne för informanterna att prata med 
sina medarbetare om. 
 
Enhetschefen för Granitklippans äldreboende säger att de inte har så stor 
framförhållning när det gäller personal som slutar av olika anledningar men påpekar 
samtidigt att medarbetarna inte har några specialiserade arbetsuppgifter. 
 

Ja, det blir först när frågan aktualiseras när vi har kanske tre månader kvar. Då först tittar vi efter 
en ny kollega då, eller ersättare. Det har nog lite med det att gör att vi har alltså inte de specifika 
arbetsuppgifterna alltid så att vi behöver en personal som har den genuina kompetensen. Det kan 
man ju ha åsikter om, självfallet. 
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Biträdande rektor för Kalkstensskolan nämner medarbetarsamtalet som ett forum för 
att samtala kring framtiden och eventuella pensionsavgångar. 
 

Inför varje nytt läsår så får lärarna uppge för oss i ledningen där man tänker sig nästa läsår. De 
uppdrag man har, de man kan tänka sig att ta på sig, de klasser man önskar undervisning i, hur 
stor omfattning på tjänsten, alla sådana här bitar. Sedan lägger vi ett pussel med det här och 
försöker också se till att rätt personer hamnar på rätt plats. 

 
Ingen av informanterna upplever att det finns en oro bland personalen inför 
generationsväxlingen och det är kanske inte så märkligt med tanke på att den inte 
uppges påverka verksamheterna nämnvärt. För informanterna i den här studien är det 
inte känsligt att fråga sina medarbetare när de planerar att gå i pension, något som jag 
i studiens inledningsskede föreställde mig kunde vara fallet. Tidpunkten för 
pensionering verkar inte påverka kompetensöverföringsarbetet nämnvärt. Jag 
kommer att återkomma till frågan senare men troligtvis beror detta på att 
informanterna ofta inte vidtar särskilda åtgärder vid pensionsavgångar utan de 
förlitar sig på att överföring har skett tidigare i arbetsgemenskapen som en del i det 
dagliga arbetet. 

4.4.3 Kompetensöverföring 
Informanterna sammankopplar i stor utsträckning kompetensöverföring med 
kompetensutveckling, vilket är helt i sin ordning då de båda, som jag tidigare nämnt, 
är nära sammanlänkade. 
 
Granitklippans enhetschef erkänner att det har funnits situationer då erfarna 
medarbetare har tagit med sig värdefull kompetens ur verksamheten. Äldre 
medarbetare innehar enligt denne erfarenhet som är ”oerhört berikande för 
verksamheten”. Informanten försöker uppmuntra att erfarna medarbetare delar med 
sig av sin kompetens och jämför äldre medarbetare med palmträd som ger mer frukt 
ju äldre det är. 
 

Får de då vara kvar några år, vilket vi har några stycken då som finns kvar i verksamheten även 
om de nu till och med närmar sig 67 då, så är de som med gamla palmträd på något sätt. Man 
brukar säga det om palmen att först när den är till att nästan brytas av, det är då som den bär sin 
rikaste frukt då. Det ligger väl lite i det då. 

 
Granitklippans enhetschef är med ovanstående uttalande inne på samma sak som 
kommunfullmäktige med synen på att kompetensöverföring ordnar sig bara 
medarbetare stannar kvar och arbetar några år efter 65-årsdagen. 
 
Medarbetarsamtalet spelar en stor roll i arbetet med kompetensöverföring då det är 
ett medel att fånga upp medarbetarens nuvarande kompetens och samtidigt planera 
för dennes kommande kompetensutveckling. På Granitklippan används 
medarbetarsamtalen som ett sätt för enhetschefen att identifiera vilka kompetenser 
som medarbetarna innehar. Då går enhetschefen och medarbetaren igenom var 
medarbetaren befinner sig kompetensmässigt och vilka behov av utveckling som 
denne har. Enhetschefen på Flintstenen ger också medarbetarsamtalet samma tyngd. 
Enhetschefen på Granitklippans äldreboende menar också att den här identifieringen 
sker i den regelbundna och fortlöpande kontakten med medarbetarna som äger rum 
vid möten och spontana sammanträffanden. Personalen själva tar också upp saker 
och påpekar brister i sin kompetens. 
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Det händer saker: det är nya vårdtagare, det är nya situationer och ofta kanske i en situation då 
blottläggs, kommer upp, och då kan man se att här finns ett behov då. Och då så är ju ofta 
personalen spontana med att kanske själva föra fram det att här – ”det här klarar inte vi” ”det här 
måste vi få hjälp med”. Så det är även på den sidan så kommer ju behoven också tydligare. 

 
Kalkstensskolans biträdande rektor ger medarbetarsamtalet liknande innebörd som 
elevernas utvecklingssamtal, samtalen rör perioden som varit samtidigt som det 
blickar framåt. 
 
Ett annat sätt att sprida kompetensen bland medarbetarna är genom arbetsplatsträffar 
och möten av olika slag. Flintstenens enhetschef förlägger dessa lite oftare än vad 
som krävs centralt just för att det är mycket som kommer upp vid dessa möten och 
det måste finnas tid för att diskutera igenom detta. På de undersökta grundskolorna är 
lärarna indelade i arbetsenheter och ämnesgrupper som träffas för att planera och 
diskutera arbetet inom gruppen. 
 

Egentligen är det nog tragiskt att det försvinner ut människor som egentligen har nog mycket mer 
samlat av kompetens genom en lång livsgärning som man borde kanske ännu bättre få förmedla 
vidare. Att hitta formen… man kanske ibland lever lite i ljusblått i den tron att personen ifråga har 
under åren, de senaste åren innan personen gick i pension haft chans att förmedla eller överföra 
det… besmitta är väl fel men på något sätt, ja lite då … besmitta sin egen omgivning med en hel 
del av det där. 

 
Citatet ovan är från Granitklippans enhetschef och jag tycker att det sammanfattar 
bra vad informanterna har sagt angående kompetensutveckling i sina verksamheter. 
Det är egentligen bara informanten från Granitklippan som på riktigt uttrycker att det 
finns risk att kompetens försvinner ur verksamheten när medarbetare slutar. Övriga 
informanter ser inte riktigt detta problem. Mycket ansvar ligger på att individerna 
själva arbetar med att sprida sin kompetens till sina medarbetare innan det är dags för 
pensionering. Flintstenens enhetschef säger såhär: 
 

Men alltså, de jobbar ju tillsammans och i nära samarbete. Så naturligtvis överför man kompetens 
hela tiden. 

 
Två av informanterna nämner avgångssamtalet som betydelsefullt för att fånga upp 
kompetens när medarbetare slutar. Det finns en mall för avgångssamtalet som HR-
avdelningen har utformat och i mallen ingår dels frågor där medarbetaren får skatta 
hur de upplevt sitt arbete och dels öppna frågor och vilken som är den bidragande 
orsaken till att medarbetaren slutar, vad som har fungerat bra på arbetsplatsen och 
vad som medarbetaren tycker är viktigt att bevara. På Flintstenen är det enhetschefen 
själv som har dessa avgångssamtal med sina medarbetare. 
 
Förutom arbetsplatsträffar och överföring i den dagliga verksamheten är den 
vanligaste metoden för kompetensöverföring från erfarna medarbetare till 
nyanställda att låta den nyanställde arbeta parallellt med en annan medarbetare. 
Enhetschefen för Flintstenens vårdboende säger dock att det är sällan som de har 
någon ny på plats när en medarbetare slutar och påpekar samtidigt att det inte alltid 
är nödvändigt på grund av arbetets karaktär. 
 

Men det är ju också så att som undersköterska så har du ju ganska generella arbetsuppgifter som 
… så att det är inte jätteviktigt att den går dubbelt med just den som ska sluta, utan man kan lära 
sig av någon annan också. Så att det beror ju lite på vilka områden det är i, faktiskt. 
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Kompetensen finns inom gruppen och såvida det inte rör sig om någon 
specialistbefattning kan den nya medarbetaren ta del av gruppens samlade 
kompetens. Enhetschefen för Granitklippan är inne på lite samma sak när denne 
säger att medarbetarna inte har så specifika kompetenser. 
 

Så ser det inte riktigt ut idag att jag måste ha en med den specifika kompetensen. Det kommer till 
uttryck ibland, det är när man går ut med annons då för då ringer ofta de här bemanningsföretag 
eller de här annonsföretagen då och då erbjuder de sina tjänster då. Och då slås man ju av detta då 
kanske att vi är lite, vad ska jag säga, omedvetna om det här, eller okunniga egentligen om att… 
de lever i en värld där de ofta då headhuntar personal då med väldiga specifika kunskaper till 
olika områden medan vi då ”jag behöver bara en undersköterska, gärna någon med erfarenhet från 
äldreomsorg då”. Och det är lite där vi kanske befinner oss än så länge skulle jag vilja säga. Så 
krasst är det nog kanske. 

 
Informanten tror dock att situationen kommer att förändras i och med att 
konkurrensen om vårdtagare ökar och att nya generationer äldre med andra krav på 
komfort än tidigare gör intåg i äldreomsorgen.  
 
Personalchefen talar om att arbetsledaren ska veta vilken kompetens de olika 
medarbetarna innehar och det tycker jag inte att jag ser så tydligt hos informanterna. 
Granitklippans enhetschef säger såhär: 
 

Det är klart att vi kanske skulle precisera dem och så skulle man då koppla då samman med 
enskilda individer – om hon slutar så förlorar vi väldigt mycket av den kompetens som vi är 
beroende av och alltså skulle vi då dels titta på detta om hon har befruktat av sig innan hon 
slutade egentligen. Vi har nog levt i den föreställningen att de flesta av dem gör det när de lever 
på avdelningen så många år kanske och så mycket som de flesta gör. 

 
Båda skolorna i undersökningen är uppdelade i dels lärarlag och dels i ämnesgrupper 
där lärare från de olika ämnena träffas och diskuterar ämnesutveckling och 
gemensamma idéer för undervisning gemensamt. På Kalkstensskolan träffas 
arbetsenheterna varannan vecka och diskuterar frågor som rör organisation, planering 
och elevfrågor. Det är i arbetslagen och i ämnesgrupperna som kompetensen bland 
lärarna sprids. 
 

Kan man säga att de här arbetslagen och tvärgrupperna är ett sätt att sprida kompetens bland 
lärarna? 
 
Ja, det är det absolut. O ja. Man delar ju den erfarenhet man har och de tankar man har med 
varandra. Och naturligtvis också om man är på någon typ av fortbildning här att man sprider de 
kunskaperna i arbetslaget och den gruppen man sitter i. Eller att man åker tillsammans på 
någonting. 

 
Arbetsenheterna och ämnesgrupperna fungerar som kompetensbanker som 
medarbetarna har gemensamt med varandra. 
 

Där fyller man ju upp kompetens genom åren och den går ju inte förlorad heller för att en 
medarbetare slutar eller det kommer en annan istället utan då kommer det ju annan kompetens in 
också plus att den nya medarbetaren får del utav den kollektiva kompetensen. Så det är inte så att 
allting automatiskt försvinner för att en medarbetare försvinner. Den personen försvinner och vad 
som finns hos den personen men inte allt det andra som han eller hon har lämnat efter sig som 
finns som ett kollektivt minne. 
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Rektorn för Marmorskolan tycker att systemet med lärarlag och ämnesgrupper 
fungerar bra, de äldre lärarna delar med sig av material och rutiner till de yngre och 
nyare lärarna. Kompetensöverföring sker alltså i de olika arbetsgrupperna och lagras 
i gruppens kollektiva minne. Samarbetet i arbetsgrupperna leder till ett 
organisatoriskt lärande som inte minskar för att en individ går i pension utan tvärt om 
växer när det istället kommer in en ersättare. 
 
Informanten från Kalkstensskolan tror att samarbete mellan lärare i ämnesgrupper är 
självgenererande och framsprunget ur ett naturligt behov. Sådana grupper skulle 
troligtvis uppstå även utan att vara ledningsstyrt. Marmorskolans rektor nämner 
också arbetslagsmöten och ämneskonferenser som det viktigaste forumen för 
kompetensöverföring: 
 

Det är ju där som man lär sig av dem som har jobbat länge för att man pratat om metoder och man 
rättar prov tillsammans och konstruerar kanske prov och lägger upp handlings… de får göra en 
planering som de lägger lämnar in till mig inför terminen till exempel. Och då sitter ju de som 
arbetar med matte till exempel och då är det ju så att de gamla som har jobbat länge, de 
tillsammans med de unga. 

 
 
En delaspekt av kompetensöverföring är vem som bär ansvar för att få till stånd 
överföringen. Tre av informanterna menar direkt och indirekt att mycket av ansvaret 
för kompetensöverföring ligger hos medarbetarna själva. Granitklippans enhetschef 
uttrycker det såhär: 
 

Det är väldigt mycket beroende på individens förmåga att verbalisera och vara frimodig att dela 
med sig också. 

 
Mycket är upp till individen, kompetensöverföring sägs ske ganska automatiskt i det 
dagliga arbetet, men rektorn på Marmorskolan påpekar också att det är upp till henne 
att skapa förutsättningar för att kompetensöverföring ska kunna ske. 
 

Att man får mötesplatser där det verkligen blir så. Det får jag se till. För det sker inte spontant av 
sig själv hur som helst, att man frågar varann. Men vill jag ha något tryck i det att det verkligen 
blir någonting då får jag se till att organisera i alla fall mötena och det gör jag. 

 
Sammanfattningsvis menar de intervjuade verksamhetsledarna att 
kompetensöverföring sker i det vardagliga arbetet och inga specifika åtgärder vidtas 
för att främja just kompetensöverföring. Det här överrensstämmer med det resultat 
Larsson et al. (2006) såg vid de svenska kärnkraftverken där arbetsgivaren i stor 
utsträckning förlitade sig på att överföring ägde rum i dagligt arbete. Informanterna 
återkommer till att kompetensen finns i gruppen och som jag nämnde tidigare var 
detta något som kom fram även i intervjun med personalchefen. Arbetsgrupperna vid 
de olika verksamheterna utgör praktikgemenskaper och troligtvis finns det även 
informella grupper vid varje verksamhetsställe som fungerar som 
praktikgemenskaper för gruppens medlemmar. Inom praktikgemenskaperna utbyts 
erfarenheter och i fallet med skolorna delar lärarna även material med varandra. I det 
dagliga arbetet i gemenskapen överförs kompetens mellan gruppens medlemmar. I de 
fall då en nyanställd medarbetare inledningsvis får en mentor eller någon att arbeta 
parallellt med kan sägas att den nye får en snabbintroduktion in i 
praktikgemenskapen, även om den nyanställde knappast kan ses som fullvärdig 
medlem redan direkt efter avslutad introduktion. 
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Både mentorskap och introduktion i form av att arbeta parallellt med en mer erfaren 
kollega är typer av guided learning, eller väglett lärande. De informanter som 
använder sig av mentorskap preciserar inte hur det här mentorskapet är utformat, 
troligtvis varierar det beroende på de personer som medverkar. Att gå bredvid en 
medarbetare under en introduktionsperiod får närmast ses som en form av modelling 
där en expert utför en arbetsuppgift medan den lärande observerar. Varefter 
introduktionen fortgår torde den mer och mer får former som liknar scaffolding och 
fading, den lärande utför de arbetsuppgifter denne är redo för och stödet från den 
erfarne medarbetaren tas successivt bort. 

4.4.4 Kompetenser att överföra 
Enhetschefen för Flintstenen menar att de kompetenser som ska överföras till 
medarbetarna är de färdigheter som behövs i yrket som undersköterska eller 
sjuksköterska men även förhållningssätt och attityder. Informanten tycker att det är 
viktigt att ge utrymme för diskussioner och det är enligt denne: 
 

Ett långlånglångsiktigt arbete om man ska ändra attityder. 
 
Enhetschefen för Granitklippan hävdar också att det är medarbetarnas 
förhållningssätt som bör föras över i arbetsgruppen. 
 

Till exempel en för våran del viktig kompetens det är ju det här med förhållningssätt. För att om 
vi tappar den – hur man förhåller sig till, som för vår del, äldre och svårt sjuka människor då har 
vi tappat skulle jag vilja säga: kvalitet som vi egentligen inte har råd att tappa. Så det är ju en 
jätteviktig kompetens. 

 
Andra kompetenser som är värda att överföra har att göra med struktur och 
organisering, hur medarbetarna arbetar praktiskt med att ta hand om gamla och sjuka 
människor. 
 

Till exempel hur man hjälper en orolig vårdtagare på kvällen att komma till ro och somna. Ibland 
kan man ju tycka såhär att det är inga iögonfallande kompetenser som man kanske kan skriva ner 
och sätta stjärnor på men ändå för våran del, för att nå våra mål med att så många av våra 
boenden ska vara trygga, att det är en god och säker vård så självklart är den kompetensen 
avgörande. 

 
Biträdande rektorn för Kalkstensskolan funderar över vad denne själv vill lämna över 
till den person som kommer att ta över som biträdande rektor så småningom och i 
vilken form detta skulle ske. Informanten tycker att det vore bra om det finns en 
person som arbetar parallellt med denne ett tag för att komma in i yrkesrollen. 
 

Frågan är då också om man tänker sig då…eeh… man ska lämna över till någon annan person 
”vad är det jag ska lämna över”? Är det mitt sätt att arbeta? Det kanske det inte är. Mina 
reflektioner kring mitt sätt att arbeta kanske snarare. Och naturligtvis sånt här som specifikt 
handhavande, jag menar, rutiner. Som är fastställda och som måste fungera på ett visst sätt. Och 
det är en sak. Det kände jag som en stor broms i början här, jag fick gå och fråga om så mycket 
innan jag blev insatt i rutinerna. 

 
Vidare talar biträdande rektor om att det inom läraryrket finns en mångfald och en 
frihet som berikar verksamheten. Det finns en stor frihet för lärarna att lägga upp sitt 
arbete med att få eleverna att nå de uppsatta målen. I och med den här friheten blir 
det grundläggande att lärarna arbetar i samma riktning. 



 32

 
Men vi måste dra åt samma håll. Det är den kompetensen som måste… och det tankesättet. Sedan 
kan det vara så att kanske inte alla vill det men på något sätt är det ju ett gemensamt kontrakt, ett 
gemensamt åtagande vi har att sträva åt ett visst håll. Och det måste finnas i våra tankar hela 
tiden, den riktning vi ska jobba mot. 

 
Informanten spinner vidare på det här och konstaterar att: 
 

Det tror jag är det viktigaste i den här verksamheten, den gemensamma förståelsen av uppdraget. 
Och den kommer inte automatiskt utan den stöts och blöts och funderas på och reflekteras över 
fortlöpande i det här arbetet, både i det enskilda arbetet och i grupparbetet. Att man då samtalar, 
fortgående reflektioner över sitt uppdrag. 

 
Den gemensamma förståelsen av uppdraget som informanten talar om bearbetas 
ständigt i diskussioner, samtal och reflektion bland medarbetarna. 
 
Rektorn för Marmorskolan påpekar att det utöver struktur och lärarspecifika 
hantverksknep bör överföras ett professionellt förhållningssätt och ett professionellt 
språk bland lärarna, att kunna formulera vad lärare faktiskt gör för någonting. De 
personliga bitarna i kompetensen, till exempel hur goda relationer skapas, tror 
informanten att det är svårt att lära ut. 
 
På Kalkstensskolan finns en viss styrning av kompetensöverföringen och 
kompetensutvecklingen för att förhindra att åtgärder inte kommer skolans 
verksamhet till del. 
 

Vi vill ju också då att… styra kompetensutvecklingen här på skolan i samma riktning som skolan 
går så att säga. Så att det inte är någonting som ligger utanför här som kanske inte faller skolan 
till del då. Utan vi vill ju se spår av den här kompetensutvecklingen i skolans verksamhet, det ska 
ju märkas hos eleverna. För det är dit vi syftar. 

 
Rektorn menar att på Marmorskolan sker kompetensöverföring kontinuerligt. 
Specifika åtgärder sätts till i specifika situationer, till exempel när en nyutexaminerad 
lärare börjar och får en äldre lärare som mentor för att komma in i yrkesrollen. Vid 
mentorskap avsätts tid för samtal mellan adept och mentor, exempelvis en gång i 
veckan under en period. 
 
Rektorn för Marmorskolan menar att det ligger i läraryrket med kontinuerlig 
fortbildning och kompetensutveckling är även reglerat i lärarnas (kollektiv)avtal men 
det finns problem samhörande med kompetensutvecklingsinsatser. Kurserna ligger 
ofta under terminerna och då måste läraren ersättas med en vikarie. Informanten 
nämner vidare regeringens satsning på Lärarlyftet där lärare ges möjlighet att studera 
och behålla 80 procent av sin lön. 
 
På Marmorskolan pågår ett arbete med att sätta ord på lärarnas tysta kunskap, något 
som rektorn tycker är viktigt bland annat för att höja statusen på läraryrket genom att 
utveckla ett professionellt språk och en generell professionalisering av yrket. Arbetet 
sker genom de ökade krav på dokumentation som ligger på dagens skola att skriva 
åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner och liknande men frågan är hur 
dokumentationen sedan används. Oavsett om dokumentationen används eller inte 
menar informanten att lärare och rektor tvingas att formulera vad de tänker och hur 
de gör i olika situationer. Så här säger rektorn själv: 
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Hur används den här dokumentationen sedan? 
 
Ja det kan man ju fråga sig (skratt). Jag tror ju att man tänker när man skriver så det gör ju att man 
formulerar så att tankarna blir klara när man formulerar sig så att det är viktigt så. Och att sedan 
när man jobbar med det här så förstår man själv, att det skapar en förståelse och det gör att man 
äger frågan om man har suttit och jobbat med den än om man bara läser det som någon annan har 
skrivit. Jag tror att det är viktigt på det sättet. 

 
Det är enligt rektorn lärarna som är experter på den pedagogiska professionen och att 
tydliggöra läraryrkets tysta kunskap hjälper till att lyfta upp frågan och även få 
lärarna själva att inse detta själva. 
 

Det är så lätt att gå in i skolan, föräldrar kommer och säger ”Varför gör de inte såhär och såhär? 
Jag tycker det vore bättre om ni gjorde på det här sättet”. Man går till en skolpsykolog och tror att 
han ska komma och tala om för en hur man ska lösa problemet med det här barnet men att det 
egentligen är läraren som är den professionella på inlärningen och faktiskt landa i det. ”Jag vet 
faktiskt hur jag gör med det här” och att jag är expert på att leda en grupp barn och lära ut vad det 
nu är”. Och väldigt många kan ju det på ett utmärkt sätt men kanske inte kan formulera vad det är 
man gör för någon annan och förklara att ”jag kan lära ut Ohms lag och tyngdkraften och sådant 
till trettonåringar och jag vet vad jag ska säga och varför jag säger det”. Det är statushöjande och 
bra för självkänslan. 

 
Biträdande rektor för Kalkstensskolan säger att det finns en beredvillighet bland 
lärarna att ta del av varandras erfarenheter och lyssna på varandra men att det ligger 
på en diskussionsnivå snarare än en samtalsnivå. Med diskussion menar denna 
informant att det ofta går över till att någon ska få rätt. Det är svårt för en del lärare 
att gemensamt samtala utan att hävda sina egna åsikter och att lyssna på andra 
förutsättningslöst. Det här har troligtvis samröre med den bild av skolverksamheten 
och lärares integritet som tre av mina informanter har förmedlat under intervjuerna. 
Redan vid den första intervjun med personalchefen fick jag indikationer på att lärare 
intar en position som innebär att de gör anspråk på stor frihet och självbestämmande. 
Den här bilden har ytterligare förstärkts under studiens gång då både rektor och 
biträdande rektor uttryckligen har bekräftat detta. 

4.4.5 När inleds kompetensöverföringsåtgärder? 
När ska åtgärder vidtas för att få till stånd bra överföringar mellan blivande 
pensionärer och övriga medarbetare? Enhetschefen för Flintstenen påpekar att det 
inte är någon skillnad för dennes del om en medarbetare går i pension eller om den 
slutar av någon annan anledning. Medarbetare som väljer att sluta har en månads 
uppsägningstid enligt kollektivavtal med fackförbundet Kommunal och det är lite 
problematiskt med så kort tidsfrist. Då gäller det att snabbt hitta en ersättare och 
försöka se till att den som lämnar får ett bra avslut. Enhetschefen har inte så stor 
erfarenhet av att medarbetare som har gått i pension men menar att: 
 

Då bör man ju veta det tidigare och då bör man ju börja tidigare. Och då har jag nog börjat 
tidigare också. 

 
Marmorskolans rektor säger att kompetensöverföring är något kontinuerligt som 
finns i systemet och som rektorn tror sker hela tiden. 
 

Det är nog så att det liksom är en lärande organisation, man lär av varandra hela tiden. Det är inte 
något som schemaläggs utan det är ett lagarbete mycket, att man jobbar mycket mera tillsammans 
som lärare idag än vad man gjorde för 20 år sedan. Så att det finns liksom i systemet. 



 34

 
Rektorns roll i detta är att organisera mötesplatser så att de här överföringarna kan 
äga rum. Granitklippan enhetschef nämner också att ta tillvara på kompetens 
kontinuerligt. 
 
En kontinuerlig överföring av kompetenser talar för att verksamheten blir mindre 
lidande om medarbetare slutar med kort varsel. Då får även tidpunkten för 
pensionering mindre betydelse. Som jag nämnde tidigare, se s 21, kan även 
pensioneringen som övergångsperiod göras mindre smärtsam om 
kompetensöverföringsåtgärder tas bort från ritualen. En av mina frågeställningar är 
hur tidpunkten för pensionering påverkar kompetensöverföringen och med ett 
kontinuerligt arbete synes den inte påverka särdeles mycket. Dock finns risken i de 
undersökta verksamheterna att kompetens ändå går förlorad av den anledningen att 
verksamhetsledarna i stor utsträckning förlitar sig på att medarbetarna själva tar ett 
stort ansvar för att sprida sin kompetens i gruppen inför sin pensionering. Att hävda 
att kompetensöverföring sker fortlöpande kan vara ett sätt för informanterna att 
kompensera för att de inte vidtar några direkta åtgärder utöver de samarbetsformer 
och arbetsplatsmöten som ändå är en del av verksamhetens rutiner. 
 

4.4.6 Svårigheter 
Informanterna uttrycker olika svårigheter med kompetensöverföringsarbetet. 
Enhetschefen för Granitklippan nämner svårigheten att fånga upp när medarbetare 
tänker lämna arbetsplatsen: 
 

Ibland så har man kanske inte vetat om det utan personen ifråga bara kommer och säger ”vi ska 
flytta” eller ”jag har sökt nytt jobb” och så vidare och då har man blivit tagen på sängen då. Och 
då måste jag konstatera att det har varit dåligt att man då kanske inte har haft den kunskapen. Men 
det är inte sagt att i medarbetarsamtalet, även om man frågar ”hur ser dina framtidsplaner ut?” att 
alla då berättar då att ”ja, vi kommer att flytta nästa år” och så vidare. 

 
Granitklippans enhetschef ser också en risk att möjligheten till vidareutveckling av 
personalen begränsas om verksamhetens resurser minskas på grund av med den 
rådande lågkonjunkturen. Marmorskolans rektor identifierar tre svårigheter: tid, att 
obehöriga vikarier tar över när lärare är på vidareutbildning och att medarbetare 
fortsätter sitt arbete som vanligt även efter genomgången utbildning. 
 
Två av informanterna nämner tid som en problematisk faktor. Det skulle behövas 
mer tid till att sprida nyvunnen kompetens när medarbetare har varit på utbildning. 
Enhetschefen på Flintstenen hade gärna sett att det fanns mer tid för reflektion, både 
individuellt att medarbetaren får tid att fundera igenom vad som gick bra och mindre 
bra under dagen och reflektioner och diskussioner i grupp. Tidsfaktorn är som jag 
tidigare nämnt en aspekt som kommit upp som problematisk i tidigare forskning om 
kompetensöverföring, både Larsson et al. (2006) och Peherstorfer & Schmeidinger 
(2006) tar upp detta. 

4.4.7 Stöd från HR-avdelningen 
Personalchefen påpekade som tidigare nämnt att det är enhetschefens ansvar att se 
till att medarbetarna har rätt kompetens med hjälp och stöd från HR-avdelningen. 
När jag frågar informanterna om vilket stöd de vill ha från kommunens HR-
avdelning får jag svar som jag inte förväntade mig, ingen av dem uppger att de ser 
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HR-avdelningen som en resurs som kan ge dem hjälp i de här frågorna. Biträdande 
rektor för Kalkstensskolan uttrycker det som att en nära kontakt med HR saknas och 
att informanten kanske inte fullt ut vet vilket stöd HR-avdelningen kan ge. 
 

För ska man utnyttja en resurs måste man veta - vad kan den resursen tillhandahålla för stöd och 
hjälp till oss? Och jag är inte så säker på att vi… Jag kan bara svara för mig nu, att jag har full 
koll på det läget. 

 
Rektorn för Marmorskolan tycker snarare att det är kommunens utvecklingsenhet för 
skolor som ger stöd i de här frågorna, de ordnar kurser, seminarier och engagerar 
kompetenta lärare i projekt av olika slag. Rektorn menar också att det kan finnas en 
misstro mot HR och återigen kommer skolväsendets speciella karaktär fram. 
 

Jag tror att skolorna skulle ta ganska illa up om rektorer och HR-konsulterna gick in och la sig i 
det här. Jag skulle bli… jag tror inte att det skulle uppskattas på skolorna, det kanske gör det i 
andra verksamheter men det finns ju också sånt. Jag menar i skolkulturen att man får inte gå in 
och trampa folk på tårna om man går in på andras områden (skratt) och tror att man ska…Det 
räcker att vi har en utvecklingsenhet som talar om (skratt) saker. 

 
Rektorn menar vidare att: 
 

Jag ska säga så här, jag tycker mycket bra om det att jag får stöd och jag kan hämta hjälp. Men 
jag tycker inte om när folk kommer och talar om för mig vad jag ska göra. Så tror jag att det är 
mycket. 

 
Enhetschefen för Flintstenen menar att stödet från HR är på en mer övergripande 
nivå. För att kunna vara ett stöd måste HR tydliggöra sin roll och i vilka situationer 
de kan bistå kommunens verksamhetsledare. Alla informanterna använder sig idag av 
HR-avdelningens tjänster men då i frågor av annan karaktär, till exempel löne- och 
bemanningsfrågor. I realiteten är det kanske inte så konstigt att informanterna inte 
vet vilket stöd de vill ha och kan förvänta sig från kommunens HR-avdelning med 
tanke på att det inte finns någon central strategi rörande kompetensöverföring mer än 
det allmänna som uttrycks i verksamhetsplan och årsredovisning. 
 

4.4 Vad kom fram i intervjuerna? 
Sammanfattningsvis kom det fram i intervjuerna att de flesta, eller alla, 
informanterna menade att: 
 

• Kompetensöverföring sker kontinuerligt genom dialog, diskussioner och 
samarbete mellan medarbetarna. Det är enhetschefens och rektorns ansvar att 
se till att möjlighet för detta finns. 

 
• De metoder som används för kompetensöverföring är mentorskap, att gå 

bredvid och arbeta parallellt med en kollega samt samtal och diskussioner i 
arbetsgruppen. 

 
• Generationsväxlingen ses inte som ett problem ute i kommunens 

verksamheter utan det handlar snarare om problem på ledarnivå. 
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• Den kompetens som ska överföras är bland annat praktiska färdigheter, 
förhållningssätt, struktur och organisation, reflektioner kring arbetssätt och en 
gemensam förståelse av uppdraget. 

 
• Tidpunkten för den enskildes pensionering påverkar inte nämnvärt 

kompetensöverföringsåtgärder. 
 

• Det finns flera faktorer som utgör svårigheter för kompetensöverföring: tid, 
att fånga upp när medarbetare ämnar lämna arbetsplatsen och att i 
medarbetarna fortsätter att arbeta som vanligt efter en utvecklingsåtgärd 
genomförts. 

 
• Ansvar för kompetensöverföring ligger i stor utsträckning på medarbetarna 

själva. 
 

• Informanterna ser inte kommunens HR-avdelning som en naturlig källa för 
stöd i frågor som rör kompetensöverföring och möjligtvis vet de inte fullt ut i 
vilka frågor HR-avdelningen kan bistå dem i deras arbete. 

 

4.5 Bergs kommun – en kort jämförelse 
Jämfört med den undersökta kommunen är Bergs kommun mindre, den senare 
sysselsätter omkring 6000 anställda. Situationen i Bergs kommun stämmer i stort 
överrens med hur det ser ut i den undersökta kommunen. Kommunens personalchef 
uppger att generationsväxlingen påverkar kommunen, en stor andel medarbetare 
väntas gå i pension inom en tioårsperiod vilket leder till ett större rekryteringsbehov. 
Personalchefen befarar att det kan leda till arbetskraftsbrist inom de yrkeskategorier 
som är mest utsatta för generationsväxlingen, bland annat chefer, skolledare och 
sjuksköterskor. Arbetet med kompetensöverföring sker idag i förvaltningarnas 
verksamheter utan central inblandning men ett nyligen framtaget program för 
personal- och kompetensförsörjning behandlar bland annat frågan om 
kompetensöverföring. Enligt programmets handlingsplan ska en kartläggning ske för 
att ta reda på om behov finns av kommunövergripande insatser. Programmet är 
således nytt och den kompetensöverföring som nu pågår sker ute i verksamheterna 
liksom i den undersökta kommunen. 
 
Även i Bergs kommun ligger ansvaret för kompetensöverföring hos enhetschefer och 
verksamhetsledare då de anses besitta den verksamhetskännedom som är nödvändig 
för att identifiera behov av kompetensöverföring. Den metod som personalchefen 
uppger för kompetensöverföring är att arbeta parallellt med den avgående. Metoden 
används i samband med att personer med nyckelpositioner slutar och tidsperioden 
kan sträcka sig upp till ett år beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om. 
 
Kompetensöverföringsfrågan drivs i Bergs kommun av den centrala 
personalfunktionen på uppdrag av kommunstyrelsen. Ett led i personalfunktionens 
arbete har varit att ta fram ett övergripande program för personal- och 
kompetensförsörjning. Det åligger även respektive nämnd och förvaltning att själva 
driva frågan lokalt inom den egna förvaltningen. Generationsväxlingsfrågan har 
diskuterats med personalchefer från länets andra kommuner men inget särskilt 
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samarbete finns. Den undersökta kommunen och Bergs kommun ligger i två skilda 
län. 
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5 Slutsatser och diskussion 
I det här avsnittet sammanfogar jag mitt resultat och min analys utifrån de teoretiska 
begrepp som tidigare presenterats samt knyter ihop detta med mina ursprungliga 
frågeställningar. 
 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur den valda kommunen står 
rustad inför den pågående generationsväxlingen. Den tillfrågade personalchefen 
uppgav att generationsväxlingen inte påverkar kommunen nämnvärt när det gäller 
eventuella kompetensförluster i samband med pensionsavgångar. Problemet ligger 
snarare bland kommunens ledare vilka, som grupp, är äldre. Bilden av att 
generationsväxlingen inte påverkar medarbetarnas kompetens bekräftas av de 
tillfrågade enhetscheferna, rektor och biträdande rektor. Dock framgår det även att 
det i stor utsträckning inte finns något egentligt arbete med kompetensöverföring ute 
i de undersökta verksamheterna. Som jag tidigare nämnt, i avsnitt 3.3, är 
kompetensöverföringsåtgärder tillämpningsbara även i andra fall då person lämnar 
sitt arbete och därmed kan det finnas en poäng med att arbeta med åtgärder som 
främjar kompetensöverföring trots att det inom kommunen inte verkar finnas någon 
större risk att kompetensbrist uppstår till följd av generationsväxlingen. 
 

• Vilka metoder för kompetensöverföring används? 
 
Som tidigare presenterats är de metoder som används för kompetensöverföring i de 
undersökta verksamheterna mentorskap, att arbeta parallellt med en kollega samt 
samtal och diskussioner i arbetsgruppen. Dessa samtal och diskussioner äger rum i 
medarbetarsamtalet, som enhetschef och rektor har med sina medarbetare varje år 
samt på arbetsplatsträffar och i lärarlagen. Larsson et al. (2006) får resultat i studien 
om kompetensöverföring på de svenska kärnkraftverken, se avsnitt 3.3, som i stort 
liknar de resultat jag fått fram i min studie. Även i min studie ser jag en avsaknad av 
struktur för överföring och utvärdering av den. Att jag inte sett någon utvärdering av 
kompetensöverföring har troligtvis att göra med att kompetensöverföringsåtgärderna 
i sin tur är otydliga och det knappt finns några uttalade mål med 
kompetensöverföring. Mentorskapprogrammen vid kärnkraftsverken i studien av 
Larsson et al. saknar struktur liksom jag uppfattat att användandet av mentorer och 
mentorskap används inom de undersökta verksamheterna i den här studien. De 
informanterna som använder sig av mentorskap som en form för 
kompetensöverföring preciserar inte hur detta är utformat. Som jag skrev tidigare, se 
avsnitt 4.4.3 , är det troligt att mentorskapen varierar utifrån vilka som medverkar, 
till exempel beroende på de medverkandes personliga egenskaper och om mentorn 
tidigare varit mentor. 
 
Några av informanterna arbetar på ett sätt som liknar Billets (2001) vägledda lärande 
med introduktion av nya medarbetare och mentorskap. Jag har tidigare även nämnt 
att jag anser att lärande hänger ihop med kompetensöverföring, att den som lär ut 
överför sin kunskap och kompetens till den lärande. Vitsen med ett väglett lärande är 
att ge tillgång till kompetens som det annars kan ta lång tid att själv samla ihop och 
som ibland även kan gå via negativa erfarenheter. Introduktionsperioden där den 
nyanställde arbetar parallellt med en erfaren medarbetare är en blandning av 
modelling, scaffolding och fading. Den nyanställde ser hur det praktiska arbetet går 
till, vilka moment som ska utföras och får ett större ansvar ju längre introduktionen 
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fortgår. Inom skolan och äldreomsorgen kanske det främst är den här typen av 
överföring som är viktig tillsammans med utrymme och tid för reflektion över 
arbetssätt och händelser. Informanterna menar att förhållningssätt är en del av den 
kompetens som bör överföras och väglett lärande är nog ett bra sätt att handskas med 
dessa kompetenser. 
 
Beazley et al. (2002) och Peherstorfer & Schmeidinger (2006) liknar varandra när det 
kommer till hur förutsättningar för lyckade överföringar ser ut. Beazley et al. menar 
att efterträdaren bör verka i samma kontext och ha behov av samma typ av 
kompetens som företrädaren och att den här kompetensen finns i ett lättillgängligt 
format för att överföring ska lyckas optimalt. Peherstorfer & Schmeidinger skriver 
att kvaliteten på överföringen beror på överföringsprocessens struktur och på den 
dokumenterade kunskapens kvalitet. En iakttagelse värd att nämna här är att båda 
förutsätter att den kunskap som ska överföras är dokumenterad i någon form. I de fall 
då informanterna uppger att överföring sker i det dagliga arbetet går det att misstänka 
att det kanske inte finns någon dokumentation över de kunskapsutbyten som antas 
ske mellan medarbetarna. Dokumentation kan således sägas vara en förutsättning för 
kompetensöverföring men det beror lite på ur vilket perspektiv kompetensöverföring 
ses. I praktikgemenskaper är grunden att lärande och kompetensöverföring sker 
naturligt genom aktivitet i den dagliga verksamheten. Medlet för överföring är 
interaktion mellan gemenskapens deltagare. Det är svårt att utifrån begreppet 
praktikgemenskap se hur väl kompetensöverföringen i de undersökta verksamheterna 
faktiskt ser ut med den undersökningsmetod jag här har använt mig av. Utifrån 
informanternas svar tyder det på att de till stor utsträckning förlitar sig på 
praktikgemenskapernas självreglerande styrka. Dock påpekar i alla fall 
Marmorskolans rektor att det är rektors uppgift att skapa och organisera forum för 
dialog och samarbete för att det nämnda samarbetet inte uppstår per automatik. 
Enhetscheferna, rektor och biträdande rektor uppmuntrar och skapar förutsättningar 
för att praktikgemenskaper ska fungera i respektive verksamhet. 
 
Informanten från Kalkstensskolan tar upp att arbetsenheter och ämnesgrupper 
fungerar som gemensamma kompetensbanker. Detta ligger väldigt nära det 
organisatoriska minnet som Huber (1991) tar upp som avgörande för ett 
organisatoriskt lärande. Men för att kompetens ska kunna samlas och bilda ett 
kollektivt minne måste kompetensen lagras på något sätt. Det framgår inte av 
informantens svar hur kompetensen lagras och blir kollektiv. Enbart det faktum att 
lärarna samarbetar fram ny kompetens och sprider kompetens i och mellan 
arbetslagen betyder inte att det som sprids och skapas också lagras i ett 
organisatoriskt minne. De ökade krav på dokumentation som rektorn för 
Marmorskolan nämner kan vara ett försök ovanifrån från kommunens sida att främja 
organisatoriskt lärande och bland annat göra tyst kunskap explicit. Kraven tvingar 
rektor och lärare att formulera sin tysta kunskap. Formulerandet i sig är en viktig del 
i skapandet av ett organisatoriskt minne men det är inte allt. För att minnet ska kunna 
användas och ett organisatoriskt lärande verkligen ska infinna sig måste den lagrade 
kompetensen även kunna nås för att användas senare. Rektorns svar tyder på att den 
här dokumentationen inte sedan används av lärarna som ett sätt att hålla liv i sin 
kompetens utan att den snarare är till för utomstående parter som föräldrar och 
kommunens huvudmän. En lärande organisation dokumenterar inte bara sina 
kunskaper utan måste även använda dem kontinuerligt och gå tillbaka och titta i vad 
som dokumenterats annars finns risken att organisationen ändå tvingas ”lära om” 
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kunskaper som egentligen redan finns inom den. Dokument som inte har annan 
användning än att fungera som hyllvärmare ser inte jag som en del i ett 
organisatoriskt lärande. Jag är således tveksam om något egentligt organisatoriskt 
lärande sker i den utsträckning som de två informanterna uppger att det gör. Dock så 
är det troligtvis som biträdande rektor säger att allt inte försvinner när en 
gruppmedlem slutar.  
 
Som jag tidigare nämnt, se avsnitt 4.4.3, så är Granitklippans enhetschef inne på 
samma linje som kommunfullmäktige att om att kompetensöverföring kommer till 
stånd om medarbetare stannar kvar några år efter att de fyllt 65 år. Detta resonemang 
motsätter sig personalchefen som även fortsättningsvis vill använda 
pensionsavgångar för att minska personalstyrkan och slippa säga upp medarbetare 
vid resursåtstramningar. Beazley et al. (2002) skriver att ett kvarhållande av personal 
inte i sig leder till någon överföring utan att detta bara skjuter problemen framåt i 
tiden och att kompetensbristen försenas men inte undviks. 
 
Det finns förfaranden och angreppssätt inom verksamheterna som kan främja 
kompetensöverföring som till exempel arbetsplatsträffar och liknande möten. Men 
det är snarare en positiv sidoeffekt av dessa ”åtgärder” snarare än deras egentliga 
syfte. Enhetschefer, rektor och biträdande rektor har inte själva infört rutiner på eget 
initiativ för att få till stånd kompetensöverföring. Skolornas lärarlag är ett bra 
exempel på forum för kompetensöverföring och det är väl kanske det enda exemplet 
där syfte ändå måste sägas vara att sprida kunskap. Det finns även försök till att 
främja organisatoriskt lärande men arbetet sker kanske inte riktigt fullt ut. Försöken 
som görs är bra men kanske inte tillräckliga. Risken finns att lagrad kunskap ändå 
inte hålls levande i verksamheten. 
 

• Vilka kompetenser ska, eller bör, överföras? 
 
Jag nämner inledningsvis att det kanske framför allt är erfarenhetsbaserade 
kunskaper som riskerar att går förlorade när medarbetare försvinner från en 
arbetsplats. Således bör det vara den typ av kompetens som bör stimuleras att spridas 
bland medarbetarna så att den lever kvar bland de kvarvarande medarbetarna. Billet 
(2001) menar att väglett lärande handlar om att hjälpa individer att nå kunskap de 
inte kan få tillgång till på egen hand och att det främst handlar om att överföra 
kunskap om rutiner för att medarbetaren snabbt ska bli produktiv inom 
verksamheten. Enligt mina informanter menar de att det är praktiska färdigheter, 
förhållningssätt, struktur och organisation samt en gemensam förståelse av uppdraget 
som ska överföras och spridas bland medarbetarna. Informanterna svar instämmer i 
påståendet att erfarenheter bör överföras och är inne på rutiner liksom Billet, men de 
nämner även en ”mjuk” aspekt, förståelsen för uppdraget. Den här förståelsen är 
ingenting som förs över från en medarbetare till en annan av den anledningen att det 
inte är en individ som äger förståelsen, den delas av alla verksamhetens medarbetare 
och samtalas och diskuteras fram i en slags växelverkan. 
 
I en praktikgemenskap handlar lärandet, och således även överföringen, om att platsa 
i gruppen genom att ta en allt större del i gruppens aktiviteter. Här är det alla 
aktiviteter inom gruppen som är föremål för lärande och överföring. Utöver rutiner 
och erfarenhet handlar det om att lära sig regler för hur gruppen interagerar och 
kommunicerar. Det är bland annat det här jag menar när jag tänker på 
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kompetensöverföring, att det handlar om att lära sig alla delar i en verksamhet som 
jag som medarbetare behöver kunna för att fungera praktiskt. 
 
Inledningsvis ställde jag mig frågan om alla kompetenser är lika värda. Sett ur 
kommunen som helhet torde så vara fallet, alla yrkesgrupper behövs inom 
kommunen för att den ska kunna sköta sina åtaganden. Detta nämnde även 
personalchefen under intervjun. När jag sedan talade med övriga informanter växte 
det dock fram en lite annorlunda bild, att inte all kompetens får den uppmärksamhet 
och uppskattning som den förtjänar. Rektorn för Marmorskolan talar mycket om att 
höja lärarnas status, inte bara utåt utan att även få lärarna själva att inse sitt värde och 
göra sin kompetens explicit. Att rektorn anser att statushöjande åtgärder behövs inom 
lärarkåren tyder på att läraryrkets status är relativt låg. Både lärare och 
undersköterskor får anses vara yrken med relativt låg status i dagens samhälle. Inom 
yrkena verkar det dock inte finnas någon skillnad i värde bland olika kompetenser. 
Möjligen läggs det inom vården stor vikt på utbildning och kanske mindre vikt på 
erfarenhet. Förklaringen till detta kan vara, som enhetschefen för Flintstenen 
påpekade, att få stannar hela sitt arbetsliv i yrket. 
 

• Vad är mest problematiskt med kompetensöverföring? Finns hinder och i så 
fall vilka? 

 
Enligt informanterna finns det flera problematiska delar sammankopplade med 
kompetensöverföring. Dessa har att göra med tid, att fånga upp när en medarbetare 
lämnar arbetsplatsen men även problemet med att medarbetarna fortsätter att arbeta 
som förut efter att en kompetensutvecklingsåtgärd har utförts. Betydelsen av tid har 
kommit upp i tidigare forskning om kompetensöverföring, både Larsson et al. (2006) 
och Peherstorfer & Schmeidinger (2006) lyfter fram tidsfaktorn. Framför allt är det 
tid för reflektion som saknas, både enskilt och i grupp, men även tid att sprida ny 
kompetens när någon eller flera medarbetare har varit på en föreläsning eller gått en 
kurs. 
 
Peherstorfer & Schmeidinger (2006) tar även upp att det kan finnas emotionella 
hinder i samband med kompetensöverföring. Dessa emotionella hinder har enligt 
dem samröre med att gå i pension; så som att lämna sin arbetsplats, påbörja ett nytt 
liv och förlora auktoritet knuten till en viss befattning. Det här resonemanget hänger 
samman med det jag för i avsnitt 3.5 om att pensionen är en form av övergångsperiod 
som kan vara omtumlande för individen. Där nämns att ett kontinuerligt arbete med 
kompetensöverföring kan vara ett sätt att hjälpa till att avdramatisera pensioneringen. 
Jag har dock inte fått någon indikation alls under studiens gång att pensionering 
skulle vara ett känsligt ämne som kan påverka kompetensöverföringen. Det 
teoretiska stycket om pensionen som övergångsrit visade sig därför inte ge så mycket 
material till min analys. För att kunna undersöka detta område närmre hade det 
troligen krävts att medarbetare tillfrågats i undersökningen. 
 

• Hur påverkar tidpunkten för pensionering kompetensöverföringsåtgärder? 
 
Detta leder oss in på nästa frågeställning om hur tidpunkten för pensionering 
påverkar kompetensöverföringsåtgärder. Jag tänkte inledningsvis att när en 
medarbetare planerar att gå i pension är det en förutsättning för att påbörja 
kompetensöverföring. Informanterna tycker inte att det är känsligt eller svårt att prata 
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med medarbetarna om pensionering, antingen så kommer medarbetarna till dem eller 
så tar de själva upp frågan. De tillfrågade informanterna har en bra överblick över 
hur åldersstrukturen ser ut inom sin verksamhet. En förklaring till att tidpunkten för 
pensionering inte tycks påverka kompetensöverföringen nämnvärt kan vara att det i 
liten utsträckning finns överföringsåtgärder särskilt framtagna för att behålla 
kompetens i samband med pensionsavgångar. Kompetensöverföringen sägs istället 
pågå kontinuerligt i verksamheterna. Frågan är dock om den verkligen gör det eller 
om det snarare antas att kompetens sprids och överförs i det dagliga arbetet? Rektor 
för Marmorskolan nämner själv att det är dennes uppgift att skapa forum för möten 
och att organiserar för att möjliggöra lärande i vardagen och att dessa inte uppstår av 
sig själv.  
 

• Hur arbetar kommunen med att göra det attraktivt för äldre medarbetare att 
överföra sin kompetens? 

 
Den femte och sista av mina frågeställningar handlar om hur kommunen arbetar med 
att göra det attraktivt för äldre medarbetare att överföra sin kompetens. Tanken 
bakom denna fråga var att det kanske kunde uppfattas som negativt för medarbetaren 
att ”tömmas” på kompetens inför en kommande pensionering men att det lika gärna 
kunde vara tvärt om att medarbetaren känner en stolthet att vara utvald till att sprida 
sitt kunnande till resten av arbetsgruppen. Denna fråga hänger även den ihop med de 
emotionella hinder för kompetensöverföring som Peherstorfer & Schmeidinger 
(2006) såg i sin undersökning. Utifrån personalchefens svar är det snarare så att 
medarbetarna känner sig stolta när de blir uppmärksammade av arbetsgivaren. De 
känner att de besitter värdefull kompetens. 
 
Av övriga informanters svar kan jag inte direkt utläsa något svar på denna 
frågeställning mer än att eftersom inga direkta överföringsåtgärder vidtas så är 
troligtvis risken liten att medarbetarna överhuvudtaget ska få uppfattningen av att de 
blir tappade på kompetens. Överföringen sker vanligtvis i det dagliga arbetet och på 
olika former av möten och eftersom den blir en naturlig del i arbetet upplevs den 
förmodligen inte negativt av medarbetarna. Den här frågeställningen hade jag 
antagligen kunnat få ett bättre svar på genom att ta med medarbetare i 
undersökningen och på så sätt få ett medarbetarperspektiv på frågeställningarna. 
 
Jag inledde min studie med perspektivet att generationsväxling och 
kompetensöverföring är fenomen som ligger rätt i tiden och i en första blick i den 
undersökta kommunens årsredovisning fick jag även intrycket av att det var ett 
problem för denna kommun. Efter en närmare undersökning visar det sig att så inte 
riktigt är fallet. Det finns ett problem med att många medarbetare i chefsposition 
närmar sig pensionsåldern. Trots det som står i verksamhetsplan och årsredovisning 
finns det ingen utarbetad strategi för kompetensöverföring, kanske som en följd av 
att generationsväxlingen inte är ett stort problem för kommunen i realiteten. 
Det som alltså utmålas som ett problem i årsredovisning och verksamhetsplan verkar 
inte vara ett så stort problem egentligen. Grunden för de här tankegångarna verkar 
vara att den pågående generationsväxlingen kommer att leda till en ökad konkurrens 
om arbetskraft. Jag nämnde tidigare, se avsnitt 4.2, att detta enligt Ohlsson & 
Broomé (2003) är ett felaktigt resonemang. Frågan jag ställer mig då är om kanske 
hela generationsväxlingen och de problem som framställs som en följd av den är 
överdrivna? Generationsväxlingen kanske inte slår över hela arbetsmarknaden utan 
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det kanske snarare är så att vissa branscher är mer utsatta än andra och att 
kommunernas basverksamheter inte tillhör dessa. 
 
Min utgångspunkt från början var att, om inte alla så i alla fall de allra flesta, 
medarbetare besitter kompetens som är värd att överföra, till exempel erfarenheter av 
tidigare arbetssätt och organisation som har format hur arbetet utförs idag eller 
önskvärda attityder till arbetet. Min tanke med kompetensöverföring är inte att hålla 
kvar allt gammalt. I en organisation bör det inte finnas alltför stor rädsla för 
förändring och anpassning till omvärlden samtidigt som det också finns en bakgrund 
och historisk förankring som kan försvinna i och med att äldre medarbetare som varit 
med att utforma verksamheten går i pension. Jag menar inte att alla nyanställda ska 
lära sig allt de äldre medarbetarna kan eller att de ska utföra arbetsuppgifterna på 
exakt samma sätt. Jag vill bara tydliggöra att värdefull kompetens kan försvinna i 
samband med pensionsavgångar och att någon borde sålla ut vad som är värt att 
bevara för att förhindra att detta sker. Med detta synsätt ville jag få bort fokus från 
vad jag uppfattar som den gängse synen att kompetensöverföring är någonting som 
används för att bevara expert- och specialistkompetens. För att återkoppla till 
Beazley et al. (2002) och deras begrepp kritisk kunskap och mitt tidigare resonemang 
om att kritisk kunskap är verksamhetsberoende med informanternas svar. 
Enhetscheferna för båda vårdboendena uttrycker lite urskuldande att undersköterskor 
har en generell kompetens och att det därför inte krävs lika lång framförhållning när 
någon medarbetare ur denna kategori slutar på arbetsplatsen. Jag tror absolut att 
vårdbiträden och undersköterskor innehar kompetens som är mycket betydelsefulla 
för arbetsplatsen. Detta påpekar också Granitklippans enhetschef i ett annat uttalande 
där denne påpekar att det finns individer som när de slutar resulterar i en 
kompetensförlust för verksamheten. Ett större tydliggörande av kritisk kompetens på 
varje arbetsplats skulle nog vara på sin plats för att synliggöra var någonstans brister 
kan uppstå. Idag är det inom kommunen upp till ”den gode chefen”. Personalchefen 
påpekar att det är chefens ansvar att veta vilken kompetens medarbetarna innehar 
samtidigt som det framkommer att de resterande informanterna inte är så medvetna 
om detta som personalchefen hoppats. Informanterna tycker visserligen att frågan är 
viktig men ser ändå att kompetensöverföring brukar ordna sig av sig självt. Jag tror 
att många chefer inom kommunen tillhör kategorin goda chefer men att de skulle 
vinna på ett tydligare stöd från HR i dessa frågor. På frågan om hur kostsam den här 
försummelsen är för kommunen anser jag inte att det är upp till mig att bedöma. 
Kanske skulle kompetensöverföringsåtgärder vara lika kostsamma som processen att 
återuppbygga förlorad kompetens, kanske inte. 
 
De resultat jag kan se i den här studien är betydelsen av tid, organisation, tradition 
och ledarskap för att kompetensöverföring ska existera. De här faktorerna är viktiga 
förutsättningar, kompetensöverföring måste främjas då den inte uppstår av sig själv 
liksom en av informanterna påpekade.  
 
Kanske är kompetensöverföring ett felaktigt begrepp för det jag är ute efter? Jag 
menar snarare en spridning av kompetens som bör pågå fortgående i en organisation. 
Medarbetarna delar med sig av det som konstituerar arbetsplatsen så som bakgrund 
och historia som kan ge svar på varför arbetet ser ut på ett visst sätt eller som en av 
informanterna var inne på – dennes reflektioner över hur arbetet utförs. 
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Ett intressant resultat som kom fram var att HR-avdelningens roll i arbetet med 
kompetensöverföring är nästintill obefintlig. Anledningen till att jag ställde frågan 
om vilket stöd enhetscheferna, rektor och biträdande rektor vill ha från HR-
avdelningen när det gäller kompetensöverföring var att personalchefen nämnde att 
generationsväxlingen och pensionsavgångar kan utgöra problem för specifika enheter 
och att det då är upp till respektive enhetschef att lösa problemet med stöd från HR-
avdelningen. Visserligen uppger övriga informanter att pensionsavgångar inte utgår 
något problem för deras verksamheter men flera av dem svarar att de inte har 
reflekterat över att HR-avdelningen kan ge stöd i den här typen av frågor och vilket 
stöd de vill ha. 
 
Min undersökning ger inte några generella slutsatser av hur kompetensöverföring ser 
ut bland kommuner däremot ger den en bild av hur situationen ser ut i den 
undersökta kommunen. Genom att jag dessutom ställt kontrollfrågor till en 
företrädare från en annan kommun utifrån mitt resultat från den ursprungliga 
kommunen har jag kunna validera mina resultat och ser att de är tillförlitliga även i 
ett lite större perspektiv. Således anser jag att mina resultat är någorlunda 
tillförlitliga. Jämförelser mellan verksamheter blir ibland svåra att göra rakt av på 
grund av organisatoriska olikheter då verksamheterna är utformade på olika sätt. Inte 
desto mindre har det inte framkommit något som visar att den undersökta kommunen 
skulle vara speciell eller avvikande från andra kommuner i landet. 
 

5.1 Rekommendationer 
Utifrån de resultat som framkommit i studien vill jag ge följande rekommendationer 
angående kompetensöverföring: 
 

• För att lättare kunna förutse var eventuella kompetensbrister kan uppstå kan 
kommunens chefer behöva få upp ögonen på varje medarbetares individuella 
kompetens och bidrag till verksamheten. 

 
• Kommunens HR-avdelning behöver kanske tydligare marknadsföra sina 

tjänster för kommunens verksamhetsledare då dessa inte verkar veta fullt ut i 
vilka frågor HR kan bistå dem i deras arbete. 

 

5.2 Reflektioner i anslutning till undersökningen 
För att få en mer omfattande bild av kompetensöverföring i kommunens 
verksamheter hade det i efterhand varit meningsfullt med fler informanter i 
undersökningen. Ett alternativ hade kunnat vara att använda en kombination av 
enkäter och intervjuer. Enkäterna kunde ha använts till att fånga upp fler synpunkter 
och erfarenheter från enhetschefer och rektorer medan intervjuerna kunde ha använts 
på samma sätt som i den nuvarande studien för att få ett djup i informationen från ett 
mindre antal enhetschefer och rektorer. Med fler informanter hade mina resultat 
blivit lite mer kategoriska även om det hade krävts ett stort antal informanter för att 
jag skulle kunna dra några generella slutsatser om kommunens arbete med 
kompetensöverföring. Om studien hade innefattat fler informanter skulle dessa med 
stor sannolikhet ha varit fler rektorer och enhetschefer, där tror jag att jag skulle ha 
haft mest att vinna.  
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Det hade också varit fruktbart att få med ett medarbetarperspektiv i undersökningen. 
Genom att intervjua ett antal medarbetare hade jag kunnat fånga upp hur 
kompetensöverföring uppfattas av medarbetarna och kanske även fått svar på hur 
pensionen som övergång påverkar viljan att sprida och överföra kompetens till andra 
medarbetare. Då hade jag troligen också kunnat få data för att besvara mina 
funderingar om pensioneringen som övergångsperiod. För att ytterligare belysa 
övergångsproblematiken hade jag kunnat intervjua blivande pensionärer, nyblivna 
pensionärer samt personer som varit pensionärer en period. 
 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Jag ser att det finns ett behov av fortsatt forskning inom ämnet kompetensöverföring. 
Exempel på infallsvinklar skulle kunna vara att titta närmre på den undersökta 
kommunens interna chefsförsörjningsprogram. Vad går programmet ut på? Hur 
mottas det av verksamheterna och de deltagande medarbetarna? Hur tillvaratas 
kompetens inom ramen för detta program? I ett något längre perspektiv skulle det 
vara värdefullt att följa upp den här studien genom att undersöka hur det blev i den 
undersökta kommunen. Förlorade kommunen kompetens på grund av 
personalavgångar och pensionsavgångar? 
 
Ytterligare en infallsvinkel som hade varit möjlig att ta upp i studien är vem som 
driver frågan om kompetensöverföring. Är det kommunfullmäktige som utifrån 
någon slags samhällsdebatt fått uppfattningen av att generationsväxlingen leder till 
problem som måste åtgärdas, eller grundar sig kompetensöverföringsåtgärder på 
verkliga problem ute i verksamheterna? Utifrån studiens resultat tyder det på att det 
kanske inte finns några direkta problem med kompetensöverföring men det är svårt 
att säga om det verkligen är så eller om resultatet beror på att studien omfattar ganska 
få informanter och/eller en omedvetenhet från informanternas sida om vilken 
kompetens medarbetarna besitter och vilken kompetens som försvinner med 
medarbetarna när de slutar. För att kanske få ett mer spännande resultat hade det varit 
en idé att istället för att undersöka kommunens verksamheter gå vidare med att 
undersöka hur kommunen arbetar med chefsförsörjning och hur 
kompetensöverföring sker mellan ledare. Denna fråga lyfts upp både i kommunens 
årsredovisning och i intervjun med personalchefen och det verkar vara här det 
egentliga problemet med generationsväxlingen finns. 
 
Det skulle också vara givande att undersöka generationsväxlingens effekter i en 
större studie som innefattar fler organisationer, eventuellt både privata och offentliga. 
I vilken utsträckning påverkar generationsväxlingen deras verksamheter? 
Anledningen till att jag anser att en sådan studie skulle vara värdefull är att 
undersöka om den påstådda generationsväxlingen är ett sådant stort problem som det 
har framställts som. 
 
Slutligen finns det ytterligare en aspekt av kompetensöverföring, som jag tidigare i 
rapporten varit inne på, som behöver utforskas närmre. Nämligen pensioneringens 
betydelse för den individuelle medarbetarens vilja att överföra kompetens. Blir 
medarbetarna stolta av att de uppmärksammas av sin arbetsgivare eller känner de att 
de blir tömda på kompetens? 
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Intervjuguider 
 

Personalchef 
 
Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat inom kommunen? 
• Hur länge i denna befattning? 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 

 
Policy 

• Hur ser den strategiska planen för att behålla medarbetarnas kompetens vid 
pensionsavgångarna? 

• När är det dags att börja med kompetensöverföringsarbetet? 
Enligt policyn? 
Enligt dig? 

 
• Vilka kompetenser är viktigast att behålla? Varför? Vilka är mindre viktiga/ej 

önskvärda? Varför? 
• Hur arbetar kommunen med att identifiera när en medarbetare ämnar gå i pension? 
• Hur arbetar kommunen med att göra det attraktivt för äldre medarbetare att delta i 

kompetensöverföringsinsatser? 
• Kräver alla pensionsavgångar nyrekryteringar? Vilka kräver/kräver inte? 
• Vad ligger i begreppet attraktiv arbetsgivare? 
• Hur ser du på generationsväxlingen? 

 
Ansvar 

• Upplever du att det finns en oro inför generationsväxlingen bland medarbetarna? 
Bland vilka (vilken kategori) medarbetare? 

 
Faktafrågor/Strukturfrågor 

• Hur många arbetar inom din sektor i kommunen? 
• Vad har de kommunalt anställda för åldersstruktur? 
• I vilka områden/sektorer finns de äldre medarbetarna? 

 
• Hur skulle du vilja att arbetet med kompetensöverföring såg ut? 
• Hur påverkas HR-arbetet och arbetet med kompetensöverföring av att ni är en politiskt 

styrd organisation? 
Nackdelar? 
Fördelar? 

 
• Är det något du vill tillägga? Någon aspekt som jag med mina frågor missat? 
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Enhetschefer och rektorer 
 
Presentera mig själv noggrannare: 
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor 
PPU som huvudämne, pedagogiska institutionen D-uppsats 
 
Kompetens och kompetensöverföring – svår fråga 
Enda jag ber om – svara så gott du kan 
 
Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat inom kommunen? 

• Hur länge i denna befattning? 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 

 
Struktur 

• Hur ser åldersfördelningen bland personalen ut på den här arbetsplatsen ut? 

• Hur stor är personalomsättningen? 

 
Kompetens – kunskaper, färdigheter, attityder, social förmåga/kompetens, personliga 
egenskaper 

• Vad är kompetens för dig? 
 
Generationsväxling/pensionering 

• Hur påverkar generationsväxlingen arbetsplatsen? 

• Hur gör du för att identifiera när medarbetarna planerar att gå i pension? 

• Upplever du att det finns en oro inför generationsväxlingen bland medarbetarna? 

Bland vilka? 

 
Kompetensöverföring 

• Hur arbetar du med att behålla/sprida kompetens hos dina medarbetare som du är chef 

för? 

• Vad är mest problematiskt med arbetet med kompetensöverföring? Varför? 

• Vilka kompetenser ska överföras? 

• Hur görs en prioritering av vilka kompetenser som ska överföras? Vem driver frågan? 

• När är det dags att börja kompetensöverföringsarbetet? 

• Vilken roll har medarbetarsamtalet? 

 
Stöd från HR 

• Vilket stöd vill du ha från HR i dessa frågor? I vilken utsträckning upplever du att du 
får detta stöd? Varför/varför inte? 
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Avrundning 
- Ta upp lärdomar från intervjun 

• Har du något att tillägga? 
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Personalchef, Bergs kommun 
 

• Påverkar generationsväxlingen kommunen och dess verksamheter? Hur? 

• Har generationsväxlingsfrågan diskuterats med företrädare för andra kommuner? 

• Finns det någon strategi för kompetensöverföring inom kommunen? Om ja, hur ser 

den ut? 

• Hur arbetar kommunen med att förhindra att kompetens försvinner med medarbetaren 

när denne slutar, t ex vid pensionsavgångar? 

• Vilken roll har enhetschefer och verksamhetsledare för kompetensöverföring? 

• Vem driver frågan om kompetensöverföring? 

 




