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SAMMANFATTNING 

 

verige står inför en stor generationsväxling nu när 40-talisterna närmar sig pension och 

80-och 90-talister ska börja inta arbetsmarknaden. Idag är nästintill 150 000 ungdomar 

arbetslösa samtidigt som de ska ta över efter den mycket större kullen 40-talister som 

snart ska gå i pension, hur hanterar organisationer den utmaningen? Hur förbereder sig 

organisationer för den växlingen av medarbetare så att inte kompetensen som 40-

talisterna besitter lämnar organisationerna och hur arbetar de med att växla in ungdomar in i 

verksamheterna? Det är ett flertal utmaningar som Sveriges företag står inför och framförallt 

den offentliga sektorn som sedan tidigare har problem att vara en attraktiv arbetsgivare för 

ungdomar och locka till sig ny arbetskraft, kommunal sektor är den verksamhet som 

ungdomar finner mest oattraktiv.  

Kompetensöverföringen kommer spela en viktig roll för att hantera utmaningarna som 

generationsväxlingen innebär så att det inte förekommer ett allt för stort kunskapstapp för 

organisationens verksamhet. Chefer inom organisationen har ett stort ansvar framför sig att 

kunna förbereda och hantera pensionsavgångarna samt se till att ny arbetskraft finns att 

rekrytera in till organisationerna.  

För att se närmare på problemet har jag, i en kommunal organisation utfört en undersökning 

med fem förvaltningschefer, i form av intervjuer, med syfte att undersöka hur kommunen 

arbetar för att behålla kompetens inom kommunen som organisation och hur de arbetar med 

den uppgiften. Samt att se hur kommunen som organisation förbereder generationsväxlingar, 

genom att planera effektivt och strategiskt när det kommer till medarbetare som förväntas gå i 

pension men även hur de rekryterar ungdomar och unga vuxna. Studien visar att någon 

strukturerad strategi för att hantera generationsväxlingen samt kompetensöverföring inte 

finns, däremot finns det en stor medvetenhet vid special befattningar och tjänster där 

förberedelse görs. Studien visar även att kommunen som organisation använder sig av olika 

metoder för att få in ungdomar i organisationen från ett tidigt skedde. Resultatet av studien 

visar även att det inte finns någon kommunövergripande strategi för att hantera 

generationsväxlingen utan varje förvaltning hanterar det själva, däremot finns det många 

åtgärder som används av fler förvaltningar. Resultatet visar på en organisation som är väl 

medveten om utmaningen som generationsväxlingen medför och som har förstått vilken roll 

ungdomarna spelar i den.  

 

 

Nyckelord: generationsväxling, kompetensöverföring, kunskapsöverföring, kommunal 

verksamhet 
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1. INLEDNING 

 

I detta inledande avsnitt kommer det valda uppsatsämnet att presenteras. Vidare följer en 

redogörelse för uppsatsskribentens förförståelse för ämnet samt ett tydliggörande av 

uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Val av uppsatsämne 

Intresset för ämnet uppkom att jag själv som ung och snart nyexaminerad personalvetare ska 

inom en snar framtid bege mig ut i arbetslivet samt att jag arbetar inom en organisation där 

pensionsavgångar skapar en viss oro inom organisationen. Jag hade redan klart att jag ville 

skriva om kompetens inom den kommunala sektorn och att jag ville ha ett arbetsgivarfokus då 

jag själv kommer arbeta för arbetsgivarsidan. Med den bakgrunden så kändes det ganska 

självklart att skriva om kompetensöverföring i samband med generationsväxlingar och med 

ett fokus på chefernas roll som arbetsgivare. 

 Idag står Sverige för ett generationsskifte, för den stora gruppen 40-talister så närmar sig 

pensionen och slutet på arbetslivet för många individer. I den andra ändan så visar det sig att i 

november 2013 var ca 140 000 ungdomar mellan åldrarna 15-24 arbetslösa i Sverige enligt 

statistik (Ekonomifakta, 2013). Den äldre generationen innehar enorm kompetens i form av 

erfarenhet, praxis och organisationslära som riskerar att försvinna ur organisationerna om det 

inte överförs vidare. Överförs inte kompetensen som de äldre besitter och de yngre inte släpps 

in på arbetsmarknaden så blir det ett tungt lass för resterande inom organisationen eftersom de 

aldrig får chansen att delegera vidare, risken med det är att organisationen skapar ett 

kunskapsglapp som kan bli svårt att fylla igen senare.  

När man som chef vet om att vissa av sina medarbetare börjar närma sig pensionen så bör ett 

aktivt arbete påbörjas så att all den kompetens som personen i fråga sitter på stannar inom 

organisationen. Som jag själv har upplevt på arbetsplatser så är mycket av den kunskapen, 

sakkunskap och med sakkunskap så menar jag specialist, expert och att man har ett know-how 

(expertis) om ett specifikt ämne, som är personbundet, vilket skapar ett beroende för 

organisationen och andra medarbetare. Inte enbart skapas ett beroende utan det riskerar även 

att en viss oro sprider sig inom organisationen när den här medarbetaren beslutar sig för att 

pensionera sig. Jag anser att chefernas roll är att förebygga oro inom organisationen genom att 

ha en tydlig plan och vision vid generationsväxlingar, att det finns tydliga efterträdare till 

nyckelpersoner samt att se till att det finns mångfald bland åldrar och generationer inom 

arbetsgrupperna.  
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1.2 Uppsatsskribentens förförståelse 

Min egen förförståelse inom ämnet kompetensöverföring i samband med generationsväxlingar 

är liten men jag har själv upplevt oro och ängslan från kollegor på min egen enhet där jag 

arbetar. Att jag nämner att det finns oro och ängsla inom enheten är för att kollegor till mig 

har uttryckt det när man samtalat om ämnet. Att jag själv som ung vuxen snart ska bege mig 

in i arbetslivet och på arbetsmarknaden gör att jag upplever en viss förförståelse för den 

svårighet många unga har att ta sig in och skaffa ett arbete. Jag har själv många vänner som 

har haft det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden trots bra utbildningar vilket gör att intresset 

väcks för hur mycket organisationer arbetar aktivt med att få in unga i arbetslivet?  

1.3 Bakgrund 

”Sämst på kompetensöverföring är offentliga organisationer med fler än 250 anställda där 

endast 28 procent genomför kompetensöverföring i organiserad form.” Så skriver 

managementkonsultföretaget Ekan (2010) som genom Handels Consulting undersökt hur väl 

rustade västsvenska företag och organisationer är inför generationsväxlingens utmaningar. 

Det cirkulerar ett flertal artiklar i olika fackförbunds tidningar och det har även skrivits många 

uppsatser om ämnet generationsväxlingens utmaningar där, kompetensöverföringen är en av 

de utmaningarna. Fackförbundet Unionens egen tidning Kollega från 2010 hänvisar även den 

till Handels Consultings undersökning om generationsväxling och kompetensöverföring. 

Tidningen Offentliga affärer hänvisar även den till Handels Consultings undersökning i en 

artikel från 2011 och ställer sig kritiska till hur företag och organisationer förebreder sig för 

generationsväxlingen eftersom 80- och 90-talisterna är betydligt färre än den avgående 

generationen med 40-talister, trots det, så visar undersökningen att 83 procent av de 

tillfrågade företagen inte vidtagit några speciella åtgärder för att locka yngre medarbetare. I 

samma artikel utifrån samma undersökning så visar det sig att även om offentliga 

organisationer är sämst på kompetensöverföring, så är det, betydligt bättre på att vidta 

åtgärder för att locka till sig yngre medarbetare. Trots den offentliga sektorns åtgärder 

angående yngre medarbetare så ligger den offentliga sektorn långt ner på listan över tänkbara 

arbetsgivare, där kommuner ligger lägst inom kategorin offentlig sektor. Resultaten visar en 

relativ dyster prognos men trots det så svarar 64 procent av de tillfrågade organisationerna i 

Handels Consultings undersökning, att de, anser sig ganska eller mycket väl förberedda för 

generationsväxlingen. 

I Handels Consultings undersökning så framgår det även att chefer är den personalgrupp som 

är svårast att ersätta, trots det så visar undersökningen att inte ens varannan privat eller 

offentlig verksamhet genomför aktiviteter för att identifiera och utveckla potentiella chefer 

inom den egna organisationen. Där vänder trenden lite och visar istället att det är privata 

företag inom industri och tillverkning där endast 28,3 procent av företagen genomför åtgärder 

och aktiviteter för att hitta chefer inom den egna organisationen. Offentliga organisationer gör 

det däremot i större utsträckning, 46,8 procent av organisationerna genomför aktiviteter för att 
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identifiera och utveckla ledare internt i stor utsträckning. Motsvarande siffra bland samtliga 

tillfrågade privata företag är 36,8 procent.  

 

1.4 Frågeställningar och syfte 

Utifrån denna bakgrund så är syftet med denna studie att belysa hur en offentlig organisation, 

i mitt fall, en kommun arbetar med att behålla kompetens inom kommunen som organisation 

och hur de arbetar med den uppgiften. Samt att se hur kommunen som organisation förbereder 

generationsväxlingar genom att planera effektivt och strategiskt när det kommer till 

medarbetare som ska gå i pension, samt hur de rekryterar ungdomar och unga vuxna. Jag 

anser att ovanstående punkter är viktiga eftersom den kommunala verksamheten ska arbeta 

för att gynna och främja sina medborgare som bor inom kommunen, på bästa sätt. Det är även 

intressant att se hur de planerar för den stora grupp 40-talister som ska gå i pension och hur de 

tänker om deras kompetens. Om de har några planer för att få den kompetensen att stanna 

inom organisationen? 

Varför jag fokuserar på den kommunala sektorn är för att jag tycker att den kommunala 

verksamheten är intressant. Kommuner fungerar som den närmaste myndighet för alla 

medborgare. Alla bor i en kommun, och därför bör kommunerna vara måna om att unga får 

arbete samt att de äldre lämnar kvar sin kunskap inom kommunens gränser. Många frågor har 

väckts vilket leder ner till mina frågeställningar, som kommer fungera som ett tema och 

genomsyra mitt examensarbete. 

Utifrån syftet blir, således, mina frågeställningar följande: 

 Finns det en kommunövergripande strategi om hur de behåller kompetens? 

 Arbetar de olika förvaltningarnas chefer aktivt med kompetensöverföring inom 

kommunen som organisation? 

 Arbetar kommunen som organisation på ett förberedande sätt när det kommer till 

generationsväxlingar, både vid pensioner och rekrytering av ungdomar? 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommundirektör 

Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltnin

gen 
Äldreförvaltningen 

1.5 Organisationspresentation 

 

Mitt val av organisation blev, som jag tidigare nämnt, en offentlig verksamhet, en kommun. 

Kommunen är belägen söder om Stockholm. Det kommunövergripande uppdraget är att värna 

om kommunens invånare. Kommunen som härifrån kommer att kallas kommun X, för att 

bevara konfidentialiteten, är uppdelat i sex förvaltningar som kommer att presenteras nedan.  

 

Figur 1, organisationsschema av kommun X (författaren) 

 

Som chef inom kommun X, är det huvudsakliga uppdraget att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för verksamheten och medarbetarnas utveckling. Kommun X har tagit fram 

åtta riktlinjer som alla chefer inom kommun X ska arbeta efter. Det har även inom 

organisationen tagits fram ett styrdokument som kallas ”personalpolitiskt program”, där 

kommun X sätter upp mål och uppdrag. Ett av de målen är att varje medarbetare ska ha sin 

egen individuella kompetensutvecklingsplan, som varje år görs genom ett mål- och 

resultatsamtal, som även har betydelse vid den årliga löneöversynen.  

1.6 Definition av begrepp 

Nedan följer en kort redogörelse för de definitioner och förklaringar jag valt att använda mig 

av rörande de nyckelbegrepp som är återkommande genom studien.  

Generationsväxling:  

Begreppet generationsväxling som används i min studie, fokuserar på omställningen som sker 

på arbetsmarknaden. Då de stora skarorna 40-talister står i begrepp att lämna arbetslivet, och 

ersättas av ungdomar som är födda på sent 80-tal och tidigt 90-tal (Arbetsförmedlingen, 

2010). 
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Kompetens: 

Begreppet kompetens definieras på följande sätt; utbildning eller erfarenhet som krävs för viss 

tjänst eller befattning (Nationalencyklopedin, 2013). 

Kunskap: 

Begreppet kunskap är svårare att definiera och ge en betydelse men Alveson redogör följande 

angående begreppet ”kunskap har mycket positiva konnotationer för de flesta människor. Det 

står för rationalitet, framsteg, förmåga att lösa problem” (Jonsson, 2012). Den här definitionen 

anser jag passa bra när det kommer till kunskap som man utför i det dagliga arbetet, den 

definierar kunskap i arbetslivet. 

Kunskapsöverföring & kompetensöverföring: 

Med båda begreppen syftar jag som författare till hur organisationer kan bevara och föra över 

både kompetenser samt kunskap inom organisationer. Att det stannar i väggarna och inte 

försvinner med människorna som besitter kunskapen eller kompetensen.  

 

1.7 Fortsatt disposition 

I studiens nästkommande avsnitt, 3 benämnt teori, redovisas tidigare forskning i ämnet. Samt 

litteratur som använts i studien. I avsnitt 4 kommer sedan metod och studiens tillvägagångsätt 

att presenteras. I avsnitt 5, redogörs resultatet från studiens intervjuer. Avsnitt 6, analysen 

diskuteras resultatet i förhållande till litteraturen. Det sista avsnitt, benämnt diskussion 

presenteras insikter, studiens resultat och analys. Diskussionen fortsätter i ett vidare 

perspektiv, även förslag till vidare forskning presenteras.  
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2. TEORI 

 

Avsnittet kommer att inledas med en redogörelse av tidigare forskning som jag funnit 

relevanta för studien. Teoretiska utgångspunkter utifrån vald litteratur kommer även att 

presenteras. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om kompetensöverföring i samband med generationsväxling finns, det är 

många studenter som avhandlat ämnet i sina examensarbeten. Det har även skrivits en del 

rapporter, både från Arbetsförmedlingen samt Svenska kommunförbundet. Nedan så kommer 

jag presentera en rapport, som är benämnd, ”Generationsväxling – en utmanande balansakt” 

som är framtagen av Svenska kommunförbundet och bygger på en tidigare rapport som 

ursprungligen kommer från Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet och är 

författad av Ulf Ramberg, som är ekonomie doktor och doktorand Jonas Levmo (2000). 

Studentuppsatsen är författad av Asso Abdullahi (2010) och är benämnd, 

”kompetensöverföring vid en generationsväxling”.  

2.1.1 Generationsväxling – en utmanande balansakt 

”Generationsväxling – en utmanande balansakt” är titeln på en studie gjord av Ulf Ramberg 

och Jonas Levmo som sedan är utgiven av Svenska kommunförbundet. Studien är till för att 

försöka se vilka åtgärder som behöver fattas inför den kommande generationsväxlingen, där, 

en halv miljon människor kommer att behöva anställas inom tio år. Studien tar upp ett flertal 

olika områden där kommuner behöver förbättra sin strategi och sin handlingsberedskap inför 

den här situationen, ett flertal kommuner har svårt att rekrytera personal och många anställda 

saknar utbildning. Det behövs därför planering inför generationsväxlingen för att se vilka 

behov som finns och som kommer att finnas, vilka yrken som kommer bli en bristvara och 

vilka som det kommer finnas ett överskott av. En av de största utmaningarna som den 

kommunala sektorn möter är hur de ska locka ungdomar som inte anser att kommunal sektor 

är en attraktiv arbetsgivare. Studien nämner även två andra stora utmaningar, att 

kompetenssäkra långsiktigt, man måste i god tid börja fundera vilka organisationsformer och 

uppgifter man kommer att arbeta med, och vilka kompetenser som personalen behöver. Den 

andra stora utmaningen är att det har visat sig av de 23 kommuner som deltagit i studien, att 

kommuner har svårt att hantera rekrytering av personal i de omfattningar som kommer 

behövas i framtiden (Ramberg & Levmo, 2000). 

Vidare så diskuteras det i studien om nya organisationsformer kan vara lösningen på 

kompetensförsörjningen, att samarbete i nätverk som redan är en använd modell skulle kunna 

få mer utrymme dels att man behöver pröva olika organisationsformer eftersom enskilda 

enheter inte kommer att klara av sin framtida kompetensförsörjning på egen hand. Gällande 

kunskapsöverföring så fanns det inga uttalade mönster bland kommunerna som deltagit i 

studien när det handlade om förberedelser och åtgärder, eller när det kom till att dokumentera 

och sprida kunskap inom verksamheten (Ramberg & Levmo, 2000). 
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Varför jag väljer att använda mig av den här rapporten är för att det är väldigt intressant, det 

som jag nämnde ovan, att kommunerna inte har några uttalade givna mönster angående 

kunskapsöverföring, då jag själv vill undersöka i min egen studie om det finns någon 

kommunövergripande strategi för att hantera kompetensöverföring så tycker jag att rapporten 

är ett intressant underlag för min egen studie. I rapporten så identifierade de tre olika typer av 

rutiner och metoder runt kunskapsöverföring bland kommunerna som deltog i studien som 

beskrivs här nedan. 

 Överlappning – vilket innebär att efterträdaren till en tjänst eller befattning, anställs 

innan den nuvarande personen har lämnat tjänsten.  

 Arbetslag- innebär att de grupper som arbetar tillsammans, sätts samman så att de 

ingår både unga och mer erfarna medarbetare.  

 Manualer- som användes inom VA (vatten och avlopp)- verksamheten. Där det redan 

även fanns arbetsrutiner och liknande dokument som en säkerhetsåtgärd (Ramberg & 

Levmo, 2000, s. 48-49) 

Det kan vara möjligt att jag finner liknande rutiner i min egen studie, vilket gör att den här 

rapporten är relevant. Sen så måste jag självklart vara medveten om att den här typen av 

rapporter kan vara mer subjektiv än vetenskapliga artiklar och texter. Trots det så finner jag 

den tillräckligt trovärdig att presentera eftersom jag tror jag kan finna liknande resultat om 

kunskapsöverföringen i min egen studie.  

2.1.2 Kompetensöverföring vid en generationsväxling 

”Kompetensöverföring vid en generationsväxling” är titeln på en studie som är författad av 

Asso Abdullahi, studerande vid Karlstads universitet. Studien är genomförd som ett 

examinationsarbete inom Arbetsvetenskap C och handlar främst om utmaningen som 

generationsväxlingen medför inom organisationer och hur man ska lyckas genomföra en 

generationsväxling på bästa sätt. Skribenten tar upp teorier och begrepp som tyst kunskap, 

faktiskt kompeten och Ellströms teori om livslångt lärande som beskriver vilken kompetens 

som människor besitter och i vilka situationer de är viktiga. Abdullahi (2010) använder sig 

även av Granbergs teori om mentorskap som är en metod för att överföra befintlig kunskap 

mellan olika aktörer. Särskilt utvalda personer vägleder och utvecklar adepten som kommer in 

i organisationen (Granberg, 2004). Utifrån de här teoretiska utgångspunkterna bygger sedan 

skribenten sin studie och sin egen teori. Det huvudsakliga syftet med studien är att ta reda på 

vilken kompetens som behöver överföras i samband med en generationsväxling, samt att se 

hur unga förhåller sig till just mentorskap och rutiner (Abdullahi, 2010).  

Abdullahi (2010) problematiserar mer specifikt om vilka kompetenser som är viktigast vid en 

generationsväxling och kommer i studien fram till att det är den tysta kunskapen som bör 

överföras eftersom den effektiviserar organisationen. Abdullahi studerar sedan vidare för att 

se om det finns kvalifikationsskillnader mellan generationerna, samt hur stor betydelse 

formell utbildning har. Skribenten kommer fram till att det har skett en omkvalificering på 

dagens arbetsmarknad där tekniken kräver en större kompetens som den äldre generationen 

inte alltid besitter.  
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Då skribentens studie fokuserar mer djupgående på vilka kompetenser som behöver överföras 

vid en generationsväxling samt ungas åsikter så är studien inte fullkomligt relevant för min 

egen studie. Det som ändå motiverar mig att ta med denna studie i min egen är att den berör 

liknande faktorer som jag gör, såsom kompetensöverföring samt hur kommunen arbetar med 

att få in ungdomar på arbetsmarknaden. Det som däremot särskiljer min studie från 

Abdullahis (2010)  är att min är särpräglad utifrån ett arbetsgivarperspektiv inom samma 

organisation med ett mer övergripande fokus.  

2.2 Litteratur 

Följande litteraturgenomgång berör såväl kompetensöverföring vid generationsväxling som 

knowledge management, med utgångspunkt i nedanstående teorier har jag valt att genomföra 

min studie. Jag har gjort ett strategiskt val att använda mig av litteratur som berör knowledge 

management och kunskapsöverföring. Genom att presentera nedanstående genomgångar så 

har jag försökt bygga en god teoretisk grund att stå på.  

2.2.1 Kunskapsöverföring & knowledge management - Jonsson 

I denna bok undersöks vilka teoretiska perspektiv det finns inom ämnet kunskapsöverföring 

och hur man kan förstå begreppet. Jonsson (2012) tar även upp begreppet knowledge 

management i sin bok och belyser styrkorna och svagheterna. Jonsson poängterar starkt för att 

man måste ta in alla kompletterande perspektiv runt om begreppet knowledge management 

för att förstå helheten. Anna Jonsson, är ekonomie doktor och universitetslektor i 

företagsekonomi, vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.  

Fenomenet ”kunskap” har idag blivit den resurs som anses erbjuda bäst möjlighet för 

organisationer att vara konkurrenskraftiga, eftersom kunskapen ökar i samma takt som den 

används, och är dessutom, svår att kopiera (Jonsson, 2012). Ett flertal företag har förstått 

vikten av begreppet kunskap och lära, vilket de även förmedlar i sina produkter, till exempel 

så nämner Jonsson (2012) företaget Alcro, som nu inte enbart säljer målarfärg på burk utan - 

”kunskap på burk”. För att förstå hur kunskap, både kan vara en produkt och en resurs så 

måste man förstå hur organisationer förvaltar sin kunskap – kunskapsöverföringen (Jonsson, 

2012, s. 9). Fenomen som ”kunskapsöverföring” och framförallt modeordet ”knowledge 

management” som växte fram under mitten av 90-talet som ett slags samlingsnamn för frågan 

om hur man bäst styr kunskap inom organisationer. Kunskapsöverföringen i sig själv, var inte 

något nytt, ändå så blev väldigt många, och kanske blir fortfarande ”retoriskt förförda” av 

knowledge management (Jonsson, 2012, s.11). Syftet med Jonssons bok är att försöka ge 

läsaren en större inblick i hur man kan tillvarata och överföra kunskap men även att utveckla 

teorin. För att kunna utveckla teorierna vidare så menar Jonsson (2012) att man måste förstå 

att frågan om kunskapsöverföring är större och bredare än knowledge management. Att bara 

intressera sig för knowledge management gör att man riskerar att missa de kompletterande 

perspektiven som behövs för att förstå helheten med hur kunskap bäst överförs men även hur 

den utvecklas inom en organisation. Det svåra med kunskapsöverföring är att få det att 

fungera i praktiken och inte enbart i teorin.  
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Jonsson (2012) menar att hennes bok skiljer sig från tidigare böcker genom att den fokuserar 

på hur kunskapsöverföring kan ske i praktiken, vilket, hon gör via illustrationer från två 

svenska och framgångsrika företag, IKEA och Mannheimer Swartling. Vidare menar 

författaren att hennes bok inte lovar lösningar som passar alla organisationer men lyfter fram 

olika förslag, för att kunna öka förståelsen och förbättra kunskapsöverföringen inom 

organisationen. Författaren tar upp ett flertal olika perspektiv och teorier på hur 

kunskapsöverföring kan förstås och presenterar de två dominerande perspektiven inom 

kunskapsteorin samt hur man ser på kunskap, de olika taxonomierna, som är följande 

”Att betrakta kunskap som ett ting/objekt. Förespråkarna för detta synsätt menar att 

kunskapen kan lagras och sedan överföras till andra.”  Donald Hislop är en känd förespråkare 

för detta synsätt och förespråkar även knowledge management.  

”Att betrakta kunskap som en process. Förespråkarna för detta synsätt menar att kunskap är 

'inbäddad' i handlingar och att det därför inte är möjligt att lagra den och överföra den skiljt 

från när den sker”. Claude Shannons och  Warren Weavers är kända förespråkare för detta 

synsätt (Jonsson, 2012, s. 52).  

Nu när de två dominerande perspektiven inom kunskapsöverföring är presenterade så kommer 

jag nedan redovisa de taxonomierna som finns, om vad kunskap är. 

”Explicit kunskap” – kunskap som den här studien, något man skriver ner och dokumenterar. 

”Implicit kunskap” – kunskap som ofta är kopplad till en handling. Kan beskrivas som 

”magkänslan” eller kunskap som att cykla.  

 

Explicit kunskap Implicit kunskap 

Möjlig att kodifiera Svår att kodifiera 

Objektiv Subjektiv 

Opersonlig Personlig 

Oberoende av kontext – tid och plats Kontextberoende – här och nu 

Lätt att överföra Svår att överföra 

”Know – what” ”Know – how” 

  

  

Figur 2, skillnad mellan explicit och implicit kunskap. Fritt efter boken kunskapsöverföring 

och knowledge management (Jonsson, 2012).  

 

Organisatoriskt lärande som en organisatorisk process 

Det här synsättet fokuserar mer på det sociala perspektivet jämfört med organisatoriskt 

lärande som en individuell process som mer fokuserar på individens eget lärande inom 

organisationen, organisationen fungerar helt enkelt som ett verktyg för att utveckla individens 
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reflektioner, tolkningar och reaktion på information. Förespråkare för detta synsätt är bland 

annat Argyris & Schön med sina begrepp single-loop, double-loop och deutro-loop samt 

Easterby-Smith m.fl. (Jonsson, 2012). Organisatoriskt lärande som en organisatorisk process 

däremot fokuserar som jag nämnde ovan utifrån ett mer socialt perspektiv där Lave och 

Wenger menar att lärandet äger rum i organisatoriska communities of practice, en samling 

grupper av människor som delar samma intresse eller samma profession (Jonsson, 2012). 

Granberg och Ohlsson (2009) utvecklar betydelsen av communities of practice och skriver i 

sin bok att ”lärande ses som situerat i en social praktik och inte som förändringar i människors 

tänkande eller tankestruktur. Att lära är att delta i den sociala praktiken” (Granberg & 

Ohlsson, 2009, s.89). Forskare inom detta område avvisar synsätt som menar att det är möjligt 

att separera kunskap från praktiken eller handlandet. Huvudpoängen med det här synsättet är 

att det ser kunskap som en social process och där lärandet är en viktig del av den processen – 

det är något som sker i dagligt arbete och som är inbäddat i alla de handlingar som människor 

gör (Jonsson, 2012). 

Knowing in practice 

Knowing in practice är ett forskningsfält som har växt och fått stort gehör i diskussionen om 

kunskapsöverföring, framförallt, då många knowledge management projekt misslyckats. 

Kritiken mot knowledge management är ofta det att synsättet menar att kunskap kan lagras 

och att den kunskapen eller ”know- how” som den ofta benämns går att överföra till andra 

individer inom organisationen. Grundaren till knowing in practice är Gherardi som menar att 

knowing in practice är ett synsätt som ger bättre förståelse för organisatorisk kunskap och 

kunskapsöverföring. Det som skiljer det här synsättet från resten av dem är att det är mer 

praktikbaserad, det handlar om vad människor ”gör och säger” inom organisationen och 

förmågan att koppla ihop ”tänkandet” med ”handling” och få det att bli en ”skicklig praktik” 

(Jonsson, 2012). Knowing in practice menar att kunskap och handlandet inte går att separera 

utan ingår i erfarenhetsflödet, upplevelser och erfarenheter är viktiga att förstå för att 

kunskapsöverföringen ska kunna bli optimal. Orlikowski menar att knowing in practice 

erbjuder ett perspektiv för att studera ”knowledgeability”, vilket betyder ungefär 

kunskapsförmåga, insiktsfullhet men även hur människor gör varje dag för att utföra sitt 

arbete. Enligt det här synsättet så går inte kunskap att lagra och även om man kan kunde det, 

så vore det inte kunskap utan enbart information, man kan inte lagra själva kunnandet. Det är 

det dagliga arbetet som måste studeras för att förstå hur vi kan överföra kunskap genom 

arbetet (Jonsson, 2012).   
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3. METOD 

 

I detta avsnitt presenteras metodval samt tillvägagångssätt med motivering, vid utformande 

och genomförandet av min studie. Ytterligare områden som berörs i detta avsnitt är 

forskningsetik vid genomförandet av min studie samt överväganden gällande studiens 

validitet och reliabilitet. 

 

 

3.1 Val av metod 

Då syftet med denna studie är att ta reda på hur en kommunal organisation arbetar med 

kompetensöverföring i samband med generationsväxlingar, så har jag valt att använda mig av 

en kvalitativ forskningsmetod. Syftet med studien är även att se om det finns 

kommunövergripande strategier och definitioner som används av samtliga förvaltningar och 

verksamheter. För att få den kunskapen inom kommunen som organisation så har jag 

genomfört djupintervjuer med förvaltningscheferna som är de högst uppsatta personerna inom 

varje förvaltning. Varför jag valt att använda mig av djupintervjuer är för att intervjuerna är 

riktad, de är specifika ämnen som jag vill undersöka och veta mer av. Därför kan jag gå 

djupare inom de ämnena under intervjuerna.   

3.2 Val av respondenter 

Alla förvaltningschefer som deltagit i intervjun är samtliga anställda inom kommunen som är 

den organisationen som studeras i min rapport. Intervjuerna har skett med fem av sex 

förvaltningschefer, anledningen till att jag valt just de personerna är för att de är personer som 

är väl insatta i respektive förvaltning samt de olika verksamheterna som finns i varje 

förvaltning. Sen så är det så att alla förvaltningschefer dels har sin egen förvaltningsledning 

där beslut fattas och som sedan kan påverka alla verksamheter inom förvaltningen, dels så är 

det att förvaltningscheferna tillsammans fattar beslut som berör hela kommunen som 

organisation samt kommunens medborgare. Anställningstiderna inom kommunen bland 

förvaltningscheferna är varierande, allt i från två år till femton år. 

 Då jag vill veta om det finns en kommunövergripande definition på kompetens samt veta om 

det finns ett gemensamt tänk angående generationsväxlingar så var det väldigt naturligt att 

fråga just de här personerna eftersom de är de högsta cheferna inom respektive förvaltning 

och är väl insatta i sin egen verksamhet samt det kommunövergripande. 

Varför det enbart blev fem förvaltningschefer som deltog i studien var för att 

socialförvaltningen under den tiden gick igenom en stor omorganisation och därav inte kunde 

prioritera min studie för tillfället.  
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3.3 Val av organisation 

Valet av organisation var inte ett svårt val, jag nämnde tidigare att jag ville bedriva min studie 

inom en kommunal organisation och det gjorde valet mycket enkelt då jag även jobbar på 

samma kommun som studien genomfördes på. Kommunen ligger i södra Stockholm vilket är 

perfekt då jag lätt haft tillgång till organisationen eftersom jag är anställd där, samt att, det har 

sparat viktig tid att redan ha tillgång till en organisation. Det enda kriteriet som funnits när det 

kommit till val av organisation är att det ska vara en kommun och för att göra valet ytterligare 

lite enklare så har jag gjort ett bekvämlighetsurval när det gällde mina respondenter. I den 

inledande fasen så kontaktade jag de sex förvaltningscheferna som tackade ja till att delta i 

undersökningen (förutom chefen för socialförvaltningen) och därefter genomförde jag min 

undersökning på den kommunen. Kommunen kommer i hela denna studie förbli anonym då 

själva kommunen i sig själv, inte har något att göra med syftet i min studie. Fingerande namn 

kommer att användas för att avidentifiera respondenterna.  

3.4 Upplägg och planering av intervjuerna 

Upplägget för mina intervjuer påbörjades genom att jag bokade in mina respondenter under en 

tvåveckors period, och innan arbetet med min intervjuguide påbörjades så såg jag till att 

fördjupa mina kunskaper i det valda ämnet, samt insamling av information om intervjuer och 

hur de, på bästa vis, skall genomföras.  

Då jag har haft tillgång till mycket material rörande själva kommunen som organisation 

såsom personalpolitiska program, chefsriktlinjer och andra viktiga styrdokument så 

kontaktade jag mina respondenter enbart när jag ville boka in dem för en intervju samt 

mailade jag till dem de etiska riktlinjerna för själva intervjun som jag återkommer till längre 

fram i detta kapitel. Utifrån min insamlade kunskap om ämnet samt de olika styrdokumenten 

så utformade jag en intervjuguide som avsågs användas till alla intervjutillfällen (Bilaga 1). 

Min intervjuguide delades upp i två teman, kompetensöverföring och generationsväxling med 

ett antal frågor rörande varje tema. De temana användes då de är relvanta för min studie och 

knyter an till syftet av studien.  

Det som bör belysas är att min intervjuguide har varit semi-strukturerad och enbart haft 

funktionen som en guide, vilket kan innebära att vissa frågor inte behövt ställas då 

respondenten eventuellt kan komma att svara på dem ändå. Samt att vissa följdfrågor kan 

dyka upp vid uttalanden vid intervjutillfället, som inte heller finns nedskrivet i intervjuguiden. 

Ordningen på frågorna kan även komma att se annorlunda ut vid intervjutillfällena men detta 

kommer inte att spela någon avgörande roll för studiens resultat. Varje intervju kommer att, 

för att, skapa en god stämning och en mer dynamisk relation mellan mig och respondenten 

inledas med några frågor rörande respondenten och deras bakgrund inom kommunen (Kvale, 

1997).  
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3.5 Genomförande av intervjuerna 

Då jag är ensam forskare vid denna studie så blev valet självklart att det endast skulle befinna 

sig en intervjuare vid intervjuerna – alltså jag själv. Samtliga intervjuer inleddes med ett 

samtal där jag presenterade mig själv och min studie, samt att, jag presenterade mina två 

teman som min studie hade, generationsväxling och kompetensöverföring (Kvale, 1997). 

Respondenterna hade någon dag tidigare fått ett mail om deras rättigheter vid intervjun samt 

information om konfidentialiteten kring allt material. Anledningen till att jag inte skickade ut 

intervjuguiden i förväg, var för att jag ville undvika socialt önskvärda svar från 

respondenterna. En annan anledning är för att i min mening så behöver cheferna inte 

förbereda sig i förväg på frågor gällande deras egen organisation. Alla mina respondenter 

uttryckte att de inte hade några problem med att deras personliga uppgifter presenterades i 

min studie, jag informerade då att deras personliga uppgifter inte är relevanta för studiens 

resultat och att alla uppgifter kommer att behandlas med konfidentialitet samt att fingerande 

namn kommer att användas. Alla intervjuer hölls inom en två veckors period mellan 12 

november till den 21 november 2013 och hölls på varje förvaltningschefs rum. Intervjuerna 

varade mellan 30-45 minuter och efter respondenternas samtycke spelades intervjuerna in på 

två mobiltelefoner. Jag vill poängtera att jag genomförde intervjuerna enskilt med 

respondenterna men har tillgång till två mobiltelefoner som jag använde för att försäkra mig 

om att intervjun spelades in.  

3.6 Bearbetning av intervjuerna 

Efter varje intervju så påbörjade jag arbetet med att göra en utskrift av intervjun. Då jag spelat 

in mina intervjuer, som jag nämnde ovan, så har jag som intervjuare haft större frihet att 

koncentrera mig på respondenten och ta till mig informationen (Kvale, 1997). Intervjuerna 

spelades in med två mobiltelefoner, som en säkerhetsåtgärd från min sida. Jag har skrivit ner 

ordagrant från ljudinspelningarna i ett ordbehandlingsprogram men uteslutit visst talspråk 

som inte haft någon betydelse för svaren eller resultatet (Kvale, 1997). Det är även därför jag 

använder mig av begreppet utskrift istället för transkribering för att tydliggöra. Ett urval har 

sedan gjorts ur utskriftsmaterialet som varit mest lämpligt för mitt ämne och resultat och har i 

vissa fall formulerats om för att mina respondenters inte ska kunna identifieras på grund av 

språkbruk eller ordval. 

3.7 Etiska aspekter 

Viktigt att ta hänsyn till vid både planering och genomförandet av intervjuer är de etiska 

aspekterna. Jag vill belysa de överväganden som har gjorts gällande de etiska aspekterna i min 

studie. Fördelen med det ämne som studeras är att det fokuserar på åsikter och erfarenheter 

gentemot fenomen snarare än frågeställningar som rör personligt känsliga ämnen. I och med 

det så är risken ingen, eller väldigt låg, att eventuella obehagliga minnen eller trauman väcks 

hos respondenterna som kan skapa en emotionell reaktion (Vetenskapsrådet, 2011). 

Det har skett en stor noggrannhet gällande aspekten rörande informerat samtycke vid 

intervjuundersökningarna på så vis att jag varit tydlig i min information gällande vad studien 
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berör samt angående deltagarnas rättigheter. Ytterligare ett område som berörts med 

noggrannhet är att informera deltagarna om konfidentialiteten i studien – att alla uppgifter 

kommer att avidentifieras. Detta, framför allt, för att försäkra deltagarna att det inte kommer 

att gå att identifiera vem som sagt vad i intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2011).  

3.8 Validitet och reliabilitet  

För att ge min studie hög validitet är intervjufrågorna formade utifrån studiens syfte. Jag har i 

så stor utsträckning som möjligt, vid intervjuerna, lett in respondenterna på de spår som är 

relevanta för min studies resultat. Självklart utan att ställa ledande frågor eller lägga orden i 

munnen på respondenterna vilket kan ge ett missvisande resultat. Under studiens gång har jag 

varit kritiskt genom att vara medveten om min egen roll som intervjuare under studiens gång. 

Mina resultat har jag granskat och analyserat på bästa sätt, för att, kunna få fram ett resultat 

som mäter det som avses att mätas, med andra ord ett resultat med hög validitet. Det som kan 

diskuteras i förhållande till validiteten när det kommer till intervjuerna är, min roll som 

intervjuare och forskare. Risken när man utför en intervjuundersökning ensam är att kvaliteten 

på själva intervjuandet kan ifrågasättas, då det är lätt, speciellt för mig eftersom det är på min 

egen arbetsplats att glömma ifrågasätta den erhållna informationen och meningen i det som 

sägs. Även om jag under intervjusituationen axlat forskarrollen istället för medarbetarrollen så 

är det en faktor som jag ändå är medveten om kan medföra ”snedvridna” tolkningar från båda 

sidor (Kvale, 1997).  

Gällande reliabiliteten har jag under studiens gång försökt att hålla mig till de konkreta frågor 

som främst rör kommunens sätt att arbeta med kompetensöverföring i samband med 

generationsväxlingar, vid intervjuerna. Studiens reliabilitet kan ifrågasättas. Detta kan jag 

motivera med att frågorna som ställdes under intervjuerna faktiskt berörde kommunen som 

organisation, det var konkreta frågor men även frågor som berörde personlig uppfattning. 

Eftersom det finns information som kommer från personliga uppfattningar och tolkningar, 

även om, de inte går in på ett djupt personligt plan så påverkar det studiens reliabilitet. Jag 

vågar inte hävda att jag skulle få samma svar oavsett vilken intervjuperson jag intervjuar. Det 

som talar för att studiens reliabilitet är hög är att en tredje part skulle kunna lyssna på det 

inspelade materialet och göra en egen utskrift som sedan skulle kunna jämföras med mitt 

utskriftsmaterial.  
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4. RESULTAT 

 

I detta avsnitt kommer resultatet av det material som samlats in under intervjuerna, 

presenteras. Fingerande namn kommer att användas för både respondenterna och 

organisationen. Respondenterna kommer att numreras från A-E och organisationen, kommer 

som tidigare, att kallas kommun X.  

 

4.1 Intervjuerna 

Nedan så kommer materialet från intervjuerna presenteras i relation till mina frågeställningar, 

som är följande. 

”Finns det en kommunövergripande strategi om hur man arbetar med kompetens?” 

”Arbetar kommunen som organisation på ett förberedande sätt när det kommer till 

generationsväxlingar?” 

”Arbetar de olika förvaltningarnas chefer aktivt med kunskapsöverföring inom kommunen 

som organisation?" 

4.1.1 Finns det en kommunövergripande strategi om hur de behåller kompetens? 

 

– Så hos oss har alla en individuell kompetensutvecklingsplan, även om inte alla svarar 

det i arbetsplatsundersökningen, men alla har det. 

      – Chef B 

Ovan svarar chef B på hur de jobbar med kompetens och kunskap inom dennes förvaltning. 

 

– Det finns ingen samlad kompetensstrategi eller något sådant här, jag brukar prata om 

knowledge managment och man har inte utvecklat det särskilt mycket inom den här 

förvaltningen. Utan just nu handlar det om någon slags grundnivå kompetensmässigt. 

– Chef D  

Ovan så beskriver chef D att dennes förvaltning inte kommit så långt i frågan om kompetens 

och i det här fallet knowledge management utan att man försöker hitta en grundnivå i hela 

förvaltningen, rent kompetensmässigt.  

– Jag kan ju inte plocka in en massa dubbla personer till avdelningschefer och till mig 

själv utan man måste hitta någon form av modell. 

      – Chef B 
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Ovan så beskriver chef B om hur denna ser på personbunden kompetens och hur man ska 

kunna överföra den kompetensen som chef B själv besitter samt personerna i 

förvaltningsledningen utan att det får kosta för mycket pengar. 

– Alla anställda har ju en utvecklingsplan och man har resultat och målsamtal och så 

gör man en utvecklingsplan. Vi har blivit bättre men det kan bli ännu bättre att göra 

dem personliga däremot så är det när man ska förverkliga de här planerna som man 

har ett ömsesidigt ansvar. Det är inte bara arbetsgivaren som ser till att fixa 

utbildningar utan där måste man samverka. 

      – Chef C 

Chef C beskriver hur man arbetar med kompetens och kunskap på dennes förvaltning, där 

man kan bli ännu bättre med kompetensutvecklingsplanerna men även att det är ett 

gemensamt ansvar mellan arbetsgivaren och de anställda.  

– Nej det tror jag inte, alltså nä, vi får hålla oss till det som står i personal politiska 

programmet, där står det ju vad vi kräver av våra chefer vad vi kräver av våra 

medarbetare. Där kan man ju utläsa vad som är kompetens kanske. 

      – Chef E 

Ovan svarar chef E på om det finns någon kommunövergripande definition på kompetens. 

Där denne svarar att det inte finns utan att man kan utläsa i ett av styrdokumenten vad 

kompetens är.       

– Det finns ju så otroligt mycket att göra och inte minst med den här individuella 

kompetensutvecklingsplanen, alltså hur jobbar man med var och en, så att man kan 

utvecklas? Det ingår ju i ledarskapet att man ska jobba med sina medarbetare och hitta 

vad var och en behöver, men det där fuskar man ju lite med.  

      – Chef D 

Ovan beskriver chef D hur mycket kvar det är att göra på dennes förvaltning med den 

individuella kompetensutvecklingsplanen och hur cheferna på förvaltningen ska jobba med 

den, men även att det fuskas med den ibland.  

 

 

 

– Kompetens betyder ju förmågan att använda sin kunskap om någonting. Och kunskap 

för mig betyder att man har en inre bild av hur det är utanför sitt eget huvud. Att man 

vet hur det funkar och hur allting hänger ihop...//...Nä det finns inte! 

      – Chef A 
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På frågan om vad kompetens är för chef A så svarar denne att kompetens är förmågan att 

använda sin kunskap om någonting. Följdfrågan var om det fanns en kommunövergripande 

definition där chef A svarar att det inte finns.  

– Vi har ju en sån, en kommunövergripande definition på kompetens bland annat i den 

kompetensbaserade rekryteringen. Så man får väl säga att det är den som gäller. 

      – Chef B 

Chef B berättar ovan att kommun X har en kommunövergripande definition på kompetens och 

att det är den som får gälla, vara den officiella. Chef B är den enda av cheferna som nämnt 

denna och att den finns.  

 

4.1.2 Arbetar de olika förvaltningarnas chefer aktivt med kompetensöverföring inom 

kommunen som organisation? 

 

– Jag menar, vi har ju självklart skriftliga rutiner på olika områden och vi genomför ju 

dokumentationer på olika sätt såklart som alla organisationer, om man nu menar det 

rent generella att bevara kompetens. 

      – Chef A 

Ovan så beskriver chef A hur man hanterar och bevarar kompetens inom dennes förvaltning.  

– I vanlig personalomsättning är ju arbetsgivaren alltid på efterkälken om någon säger 

upp sig för att byta jobb. Då är ju arbetsgivaren direkt på efterkälken för då har man i 

alla fall ytterst sällan någon på plats innan den första personen hinner sluta, innan 

uppsägningstider och rekryteringstider och sånt. Ja det är ju nästan omöjligt, pension 

som förvarnas i god tid har man ju lite bättre planeringsmöjligheter. 

      – Chef E 

Chef E beskriver ovan hur svårt det är att undvika glappet som sker i samband med att 

personal slutar och att det är svårt att motverka kompetenstappet.  

 

 

 

– Vi har vissa tjänster där man är ensam i sin tjänst, man har byggt upp kunskapen 

själv för det är ingenting man tagit över heller utan till viss del har man byggt upp 

själv. Ta...//....som är ett sådant område, det är en handläggare i hela kommunen och 

den finns här och ska gå i pension om ett år. Vi har gjort en plan för de som ska hända 
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det året som är kvar för att se om vi kanske behöver ta in en ny person sista månaden 

som kan gå parallellt för att sedan kunna överföra kunskapen till den nya. 

      – Chef D 

Ovan beskriver chef D att i vissa tjänsten i dennes förvaltning så är man ensam om det i hela 

kommunen. Där har de gjort upp en plan för att kunna föra över kunskap och kompetens från 

den handläggaren som ska gå i pension om ett år, och som, är ensam på sin tjänst i hela 

kommunen.  

 

– Så ska man ju ha det överallt å andra sidan, de kanske kan arbeta ihop under en tid. 

På det sättet kan man överföra saker och det har vi gjort flera gånger. 

      – Chef A 

Ovan berättar chef A hur de har använt överlappningar ett flertal gånger när medarbetare ska 

gå i pension och efterträdaren får arbeta ihop med den nuvarande medarbetaren ett tag.  

– Jag tycker med de äldre att det gäller att få den där kompetensöverföringen mycket 

tidigare. Sitter man två år innan pension och då ska börja, då är det egentligen lite 

försent. Jag har varit med om det några gånger och det är inte alls bra, man måste 

börja mycket tidigare. Sen har vi ett antal äldre som jobbar så att säga på kontrakt, de 

jobbar på övertid. De är inne för att de är så duktiga, så vi försöker nyttja dem och få 

dem att dela med sig av sin kunskap. 

      – Chef C 

Ovan beskriver chef C hur svårt det är i samband med pension att få till 

kompetensöverföringen i tid, att det ofta kommer försent. Vidare beskriver chef C att de har 

ett flertal äldre inne som jobbar över pensionsåldern för att de är så duktiga och att de vill ha 

del av deras kompetens och kunskap.  

– Nej, du har ju mycket som ligger i din egen person och när det gäller chefer så är det 

ju kanske exceptionellt det som ligger i den egna personen, som aldrig någonsin går att 

överföra för det handlar om hur du är och vilken social begåvning du har...//...Du kan 

ju ha människor som utbildar sig till döds men de behöver inte bli bra ledare för det. 

      – Chef B 

När chef B fick frågan om all kompetens går att överföra så blev svaret nej. Det handlar 

mycket om social kompetens och även om du utbildar dig så behöver det inte betyda att du 

blir en bra chef för det.  

– Man vill ha den där kulturen uppifrån, där jag delar med mig, jag är ingen egoist 

utan delar med mig av min kunskap. Det är ju lite grann av att utveckla metoder för 

kompetensöverföring, där tror jag det finns att jobba på...//...sen är det närmiljön, att 

skapa den här kulturen men också tryggheten för de yngre. Man måste anställa 
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personer som är hungriga och som vill suga åt sig kunskap. Så det ligger ett stort 

ansvar hos de yngre som kommer in också så man betonar det, i det fallet ska de vara 

egoister så de bygger upp sitt eget varumärke.  

      – Chef C 

Chef C arbetar på sin förvaltning med att skapa en kultur där kunskapsdelning är givet men 

tror ändå att man måste utveckla metoder för kompetensöverföring. På frågan om det är lätt 

att göra det inom dennes förvaltning så menar chef C att man måste ha en bra kultur och sen 

anställa människor som är sugna på kunskap.  

 

 

4.1.3 Arbetar kommunen som organisation på ett förberedande sätt när det kommer 

till generationsväxlingar, både vid pension och rekrytering av ungdomar? 

– Uppe på förvaltningarna när det gäller specialbefattningar så tänker vi nog rätt 

mycket mer och försöker framförallt växla in folk lite tidigare, det vill säga, att man får 

en avvecklingsperiod innan man går i pension, vilket vi har jobbat ganska mycket med 

/.../ det finns en medvetenhet men det finns inga nedskrivna strategier, det finns det inte. 

       

                                                                                                                              – Chef B 

Ovan beskriver chef B hur de förbereder sina medarbetare inför pensionen och deras 

avvecklingstid.  

– Nej inte här centralt, kommunövergripande utan det görs ute lokalt...//...Det finns 

ingen förvaltningsövergripande strategi, inte egentligen för vi är en stor förvaltningen 

och vi är också den mest decentraliserade förvaltningen. Så när det gäller anställningar 

och avgångar så sköts det av varje chef, där har vi ju ett 40-tal chefer som under sig 

har det direkta personalansvaret för de flesta anställda, så de sakerna sköts där. 

      – Chef A 

Chef A berättar att de inte finns någon kommunövergripande strategi för hur de hanterar 

pensisonavgångar utan att de görs ute i verksamheterna, där varje chef har det direkta 

personalansvaret. Förvaltningen i sig är väldigt decentraliserad vilket gör det svårt med en 

övergripande strategi.  

– Sen så är det ju så att man inte får förtvivlat mycket tid ibland som arbetsgivare på 

sig när det väl smäller till och folk talar om hur de vill göra. Det är svårt att sitta med 

någon väldigt väl genomarbetad plan B, vad händer nästa gång någon slutar? Det är 

lite svårt.  

      – Chef E 
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Chef E beskriver ovan att det är svårt som arbetsgivare att vara förberedd på 

pensionsavgångarna och att man inte alltid får så mycket tid på sig. 

 

 

– Ja alltså det där uppriktigt sagt att det är ingenting reellt, men det kan finnas något 

taget kommunövergripande men det är ingenting som jag har kommit i kontakt 

med...//...men med tanke på hur vi jobbar med utvecklingsarbetet så tror jag nästan att 

vi skulle ha med det som en process om det nu fanns en antagen strategi för det. Jag 

känner i alla fall inte till att det finns det, som är kommunövergripande. 

– Chef D 

 Ovan beskriver chef D att denne inte tror att det finns en kommunövergripande strategi för 

hur man hanterar generationsväxlingar. Då hade de, om det funnits arbetat med den i det 

kommande utvecklingsarbetet.  

– Jag vet inte, det blir väl jäkligt allmänt hållet skulle jag misstänka. Man kan ju 

givetvis läsa av födelseåren på folk och se att ”den och den” blir 65 år det året och den 

nästa år och den efter det. Å det är klart att man kan börja tänka men om man börjar 

tänka på det som sker där och sen bestämmer sig den personen och säger att den vill 

jobba kvar två år till, då blir det jaha? Jag tror det kan bli svårt att vara konkret helt 

enkelt. 

– Chef E 

Chef E beskriver ovan att det kan vara svårt att skapa en kommunövergripande strategi för 

pensionsavgångar, då det, kan vara svårt att vara konkret eftersom ändringar kan ske.  

       

– Egentligen inte, det är väl när man hamnar där så är det ofta lite försent.  

      – Chef C 

Chef C svarar på frågan om de sker någon förberedelse för dem som ska gå i pension, om det 

finns någon strategi. Chef C svarar att det inte finns det egentligen utan att det ofta är lite 

försent då.  

 

– Nej alltså, i någon mening gör det ju det för man sitter ju med sin egen erfarenhet som 

man byggt upp under årens lopp, så det handlar ju om att titta på när går ”den och 

den” i pension och hur hanterar vi det? Det blir ju individuella lösningar, det blir ju 

ingen mall eller så där. 
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– Chef D  

Chef D berättar ovan att det finns en strategi för generationsväxlingar på ett sätt men att 

cheferna besitter den genom sin erfarenhet. Det blir individuella lösningar och ingen given 

mall för det. 

 

– Ja vi har alltid praktikanter här, jag tror vi har fem – sex stycken praktikanter här just 

nu. Ja det gör de faktiskt och vi får ansökningar hela tiden! 

      – Chef C 

Ovan berättar chef C att de alltid har praktikanter inne och på frågan om ungdomarna står på 

kö för att få komma in i dennes förvaltning, så svarar chef C att de faktiskt gör det.  

– Alla vill ju ha den där 30-åringen med 25-års erfarenhet haha, man måste ju vara 

beredd att lära upp folk och inte bara förvänta sig att folk kommer färdiga och kan 

börja producera dag ett. Åldersblandningen får INTE vara ett problem, det får man inte 

göra till ett problem. Sen är det ju med viss skräckblandad förtjusning att jobba med 

folk som är yngre än sina egna barn haha... 

      – Chef E 

Chef E beskriver ovan hur viktigt det är att lära upp människor på arbetsplatsen och att 

åldersfördelningen mellan ungdomar och äldre inte får vara ett problem.  

– På det området så finns ju det i hela kommunen, att se till, så att exempel 

gymnasieungdomar kan komma in i kommunens olika verksamheter. Barn och 

fritidsprogrammet ser till att deras elever kan komma ut till våra förskolor och 

vårdprogrammets elever kan komma till landstinget.  

      – Chef A 

Ovan berättar Chef A att hela kommunen arbetar med att få in ungdomar och elever in i 

kommunens olika verksamheter, genom kommunens skolor.  

 

 

– Det har fått en X- tappning som heter ”unga inspiratörer” och där vi har jobbat med 

projekt i två år ungefär och nu ska det permanentas. Hon som är projektledare kan ta in 

ungdomar i tillfälliga anställningar så att de får riktiga jobb och sen får de vara med 

och jobba där...//...mycket intressant gjort och där de får en referens och det här är 

alltså ungdomar i Y som aldrig fått vara i närheten och kanske inte ens fullföljt en 

utbildning på något sätt. Här får de en referens, de får vara med och jobba och de får 
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lära sig hur man uppträder på arbetsplatsen och arbetsmarknaden. Det är riktigt 

framgångsrikt, och det är ju klart, en del av dem kommer ju också att komma in i 

anställningar framöver. 

      – Chef D 

Chef D berättar om ett projekt som ursprungligen kommer från ”lugna gatan” som är ett 

utbildnings- och integrationsprojekt startat av Fryshuset, där ett av syftena är att underlätta 

unga människors inträde på arbetsmarknaden (2013). Kommun X’s projekt riktar sig till 

ungdomar i socioekonomiska områden där de får chans att prova på arbetslivet, vilket senare 

kan leda till en anställning.  

 

Sen har vi också ett avtal där vi, om de, är godkända och allt är okej, så får de en fast 

anställning hos oss, om de vill ha det.  

-Chef B 

Chef B berättar hur de jobbar utefter en modell som personalen validerar sig emot. De elever 

och praktikanter som blir godkända erbjuds en tillsvidareanställning, om de vill ha det.  

– Inom...//... där är vi väldigt noga med, att när, vi tar in yngre, att det finns äldre som 

tar hand om dem. Nu har vi inte skrivna kontrakt och så men vi har den systematiken. 

      – Chef C 

Chef C beskriver ovan att de jobbar med mentorskap och handledning mot de yngre, genom 

att de äldre får ta hand om dem. De har inga skrivna fadderkontrakt och så men de har den 

systematiken inom dennes förvaltning.  
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5. ANALYS 

 

I detta avsnitt kommer studiens resultat ställas i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna i studien. Syftet med analysen är att se hur kommun X opererar i 

förhållande till teorierna, med grund i mina frågeställningar, Finns det en 

kommunövergripande strategi om hur man arbetar med kompetens? Arbetar de olika 

förvaltningarnas chefer aktivt med kompetensöverföring inom kommunen som organisation? 

samt Arbetar kommunen som organisation på ett förberedande sätt när det kommer till 

generationsväxlingar? Detta avsnitt kommer även att innehålla en del egna reflektioner 

rörande det studerande fenomenet.  

5.1 Kompetensöverföring i samband med generationsväxlingar på kommun X 

 

5.1.1 Finns det en kommunövergripande strategi om hur de behåller kompetens? 

 

Alla cheferna nämnde i sina intervjuer den individuella kompetensutvecklingsplanen som 

kommun Xs personalavdelning tagit fram och som alla medarbetare inom kommun X ska 

bygga vidare sin utveckling med hjälp av. Några av cheferna uttryckte en känsla av vemod 

när de nämnde kompetensutvecklingsplanen, det är något som ingår i ledarskapet berättar en 

chef men beskriver samtidigt att man fuskar lite med den punkten. Även att göra den 

individuella kompetensutvecklingsplanen just individuell, uttryckte några som en svårighet, 

det är något som kan bli bättre uttryckte sig en av cheferna men det är även något som fuskas 

med som jag nämnde ovan. Varför jag väljer att ta upp fenomenet som den individuella 

kompetensutvecklingsplanen är, är för att det är en gemensam strategi hur man arbetar med 

kompetens och även att den knyter an till knowing in practice som är en av mina teoretiska 

utgångspunkter som fungerar som stöd i min analys. Knowing in practice handlar om själva 

handlandet och tänkandet inom organisationer som Gherardi beskriver det (Jonsson, 2012, s. 

84) och det är något som uttrycker sig genom min frågeställning, om det finns en strategi för 

hur man arbetar med kompetens, vilket det gör. Den individuella kompetensutvecklingsplanen 

trots alla svårigheter visar på ett handlande och inte enbart på ett tänkande, den kopplar ihop 

båda delarna på det sättet att man som chef och medarbetare måste tänka men även handla 

utefter planen. Precis som många chefer uttrycker sig så svarar medarbetare att de inte har en 

egen kompetensutvecklingsplan och att det är vissa utmaningar med den men den är, som jag 

tolkar det, ett bra exempel på knowing in practice. Cheferna visar även upp under intervjuerna 

det som Orlikowski uttrycker som ”knowledgeability” som jag översatt till kunskapsförmåga, 

en insiktsfullhet, de är medvetna om sina brister och vad som behöver arbetas med på och kan 

erkänna att det sker fusk med kompetensutvecklingsplanen. 
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5.1.2 Arbetar de olika förvaltningarnas chefer aktivt med kompetensöverföring inom 

kommunen som organisation? 

 

Något som visade sig väldigt tydligt när jag sammanställde resultatet var att alla 

förvaltningschefer använde sig av dokumentation av något slag, alltifrån rutiner till 

delegationsordningar, något som dels överensstämmer med Ulf Ramberg och Jonas Levmos 

rapport (2000) när de identifierade de tre olika typerna av rutiner runt kunskapsöverföring, där 

manualer med nedskrivet material var en av dem. Även fenomenet med överlappning, som 

även det identifierades i Ramberg och Levmos rapport (2000) som innebär att efterträdaren 

och den nuvarande personen arbetar tillsammans innan den nuvarande lämnar sin tjänst 

återkom i resultatet. Två av cheferna nämnde att de försöker arbeta med överlappning så ofta 

det går och att det alltid är lyckat när väl chansen uppstår, en annan av cheferna uttryckte att 

svårigheten som arbetsgivare är att man alltid är på efterkälken, man hinner nästan aldrig få 

den nya personen på plats innan den nuvarande har slutat. En av cheferna har redan påbörjat 

planeringen när det kommer till kompetensöverföringen av en handläggare på dennes 

förvaltning som är ensam om sin tjänst i hela kommunen som ska gå i pension inom ett år. 

Just det där med förberedelsen ser en chef som en problematik när det kommer till 

kompetensöverföringen, som denne uttryckte sig så var två år försent utan man måste påbörja 

mycket tidigare och på dennes förvaltning så försökte man genomsyra hela kulturen med att 

man som medarbetare delar med sig av sin kunskap och kompetens till sina kollegor. Det som 

denna chef beskriver med att försöka skapa en gemensam kultur som existerar i hela 

förvaltningen är ett tecken på det som Lave och Wenger menar med communities of practice 

(Jonsson, 2012), där en grupp människor delar samma intresse och det är där som lärandet 

sker, i det här fallet själva delningen av kunskap. Det är i motsatsen till lärande som en 

individuell process som menar att organisationen ska utveckla individerna medan här är det 

individerna som utvecklar organisationen genom sin sociala förmåga. Granberg och Ohlsson 

(2009) menar att lära är att delta i den sociala praktiken, för att kompetensöverföring ska bli 

så effektivt som möjligt så behöver individerna inom organisationen samspela med varandra. 

En chef beskrev att de hade kvar äldre medarbetare som egentligen nått åldern för 

pensionering för att de var så duktiga och att de fungerade som en form av mentorer för de 

yngre medarbetarna, de yngre kan då observera de äldres ”know-how” kunskap. Kritiken mot 

knowledge management som Jonsson (2012) beskriver i sin bok är för att det synsättet menar 

att kunskap och kompetens går att lagra och överföra till andra inom organisationen, något 

som flera chefer när det fick frågan om de trodde all kompetens gick att överföra svarade nej 

på. Däremot så beskrev cheferna situationer som skedde inom förvaltningarna som mer 

fokuserade på det som knowing in practice förespråkar, som exemplet med fenomenet 

överlappning, som visar den nyanställde hur den nuvarande genom sin erfarenhet får det 

dagliga arbetet gjort, det kunnandet går inte att lagra utan det måste studeras, vilket 

överlappningar men även mentorskap ger möjlighet till (Jonsson, 2012).  
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5.1.3 Arbetar kommunen som organisation på ett förberedande sätt när det kommer 

till generationsväxlingar, både vid pensioner och rekrytering av ungdomar? 

 

Precis som när det gällde kompetensöverföringen så fanns det ingen uttalad strategi hur man 

arbetar med generationsväxlingen för att avveckla de medarbetare som ska gå i pension samt 

hur man arbetar med att få in yngre i organisationen. Däremot så finns det outtalade 

förberedelser som varje förvaltning ägnar sig åt, speciellt när det kom till specialbefattningar, 

som det exemplet som återkom vid kompetensöverföringen om handläggaren som var ensam 

på sin tjänst och förväntades gå i pension nästa år, där hade de påbörjat en förberedelse genom 

att lägga upp en plan. Under intervjuerna så återkom dilemmat om tidsaspekten även när det 

kom till pensioner, en chef beskrev att det är svårt att göra en konkret plan, för även om man 

tittar på födelseår så får människor fortsätta arbeta efter det att de fyllt sextiofem år, vilket gör 

att ändringar kan ske som förändrar förberedelseplanen. En annan chef nämnde också 

processen med att titta på födelseår men frågan om hur man hanterar det förblev olöst, denna 

chef menade på att det blir individuella lösningar och inte att man följer någon mall eller 

liknande.  

När det gällde att få in ungdomar och unga vuxna i kommun Xs verksamheter så var det ingen 

svårighet. Av alla de förvaltningscheferna som jag intervjuade så svarade alla att 

verksamheterna arbetade med att få in ungdomar och unga vuxna på olika sätt, en av cheferna 

beskrev att åldersblandningen inte får vara ett problem. Ett flertal av cheferna uttryckte att 

ungdomarna stod i kö för att komma in och arbeta i deras verksamheter. Knowing in practice 

synsätt förespråkar att koppla ihop tänkandet och handling och få det till en fungerande och 

skicklig praktik (Jonsson, 2012) vilket går att koppla ihop tydligt till ett flertal av 

förvaltningarnas arbetssätt. Flera av förvaltningarna använde sig av praktik, handledning men 

även mentorskap. Granbergs (2004) synsätt som Abduallhi (2010) nämner i sin studie om 

mentorskap går även att applicera på kommun X. Kommun X beskriver att de har särskilt 

utvalda personer som fungerar som vägledare och lär upp de ungdomar som kommer in i 

organisationen. Ett projekt som verkligen förberedde ungdomar för arbetsmarknaden var det 

som chef D berättade om, där ungdomar från olika socioekonomiska områden fick chans att 

prova på arbetslivet och kunde även i slutändan bli erbjudna ett arbete. Genom det projektet 

så fick ungdomar öva sig på arbetsmarknaden vilket är det som Granberg och Ohlsson (2009) 

syftar på att lära sig genom den sociala praktiken. De flesta av förvaltningarna beskrev att de 

hade ungdomar på kö för att få börja inom organisationen och de bedriver även en tät kontakt 

med kommun Xs skolor som bedriver utbildningsprogram där praktik ingår.  
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6. DISKUSSION  

 

I detta avsnitt kommer insikter jag nått under studiens gång att redogöras. Vidare kommer 

studiens resultat samt analys att presenteras i ett vidare perspektiv. Som avslut på detta 

avsnitt presenteras förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Insikter 

 

I det här avslutande skedet av min studie har jag nått en del insikter som jag önskar kommit i 

ett tidigare skede av studien. Jag hade redan innan de här tio veckorna lagt upp en deadline att 

min studie skulle vara färdig innan jul, vilket jag även lyckats hålla, även mina intervjuer 

bokades in i ett tidigt skede. Något som har slagit mig nu i slutet är att tio veckor är relativt 

långt och jag hade kunnat hålla samma tempo men haft en lugnare inställning, vilket hade 

besparat mig många sömnlösa nätter fyllda av stress. Min motivation har dalat, vilket jag tror 

är naturligt men jag har fortsatt skriva hela tiden, vilket är den insikten som jag tror påverkat 

min studie till min fördel.  

Den andra insikten jag har gjort är mitt förhållningssätt till min arbetsplats genom hela 

studien. Kommun X är min arbetsplats, vilket gör att man kan ifrågasätta min objektivitet vid 

genomförandet av studien men framförallt intervjuerna. Fördelen med att känna 

organisationen som man studerar är att det har varit lättare att ställa rätt frågor, då jag vet hur 

de olika förvaltningarna har varit strukturerade och vilka typ av yrken som är verksamma 

inom dem. Den största fördelen har varit att jag inte behövt leta upp organisationer för att få 

dem att ställa upp, utan här så visste jag från början att det var ömsesidigt från bägge parter att 

jag bedrev min studie på kommun X, tio veckor är en relativt lång tid om man kan börja från 

dag ett men det är en kort tid om man måste börja fråga runt bland olika organisationer från 

dag ett. Då jag från ett tidigt skedde varit intresserad av den kommunala sektorn så var 

kommun X en dröm organisation att bedriva min studie på. Den största nackdelen med att 

känna organisationen är att det är lättare att ifrågasätta min studie och min objektivitet som 

forskare, därför tänker jag gå närmare in på den, kommun X är som jag tidigare nämnt en 

organisation med ca 4500 anställda, på min enhet består vi av ca 15 personer. Innan 

intervjuerna hade jag aldrig varit i kontakt eller träffat någon av förvaltningscheferna vilket 

jag vill tydliggöra, jag hade aldrig kunnat försvara mitt förhållningssätt om jag bedrivit 

studien på min egen enhet, vilket aldrig var aktuellt varken från min sida eller kommun X 

eftersom konfidentialiteten hade orsakat problem, men kommun X är en sådan stor 

organisation att jag ärligt kan säga att jag kunnat vara så objektiv som det går att vara på sin 

egen arbetsplats, eftersom ämnet som jag nämnde i metoden inte varit av känslig art. 

Den tredje insikten jag gjort när studien nästintill är klar är användandet av begreppen 

kompetensöverföring och kunskapsöverföring vilket jag själv som författare reagerat på att det 

kanske kan uppstå en viss förvirring för läsaren om man inte är så insatt i ämnet. Alla har 
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olika tolkningar av begreppen men för mig så hör de ihop, jag anser och tolkar det som att 

man kan inte ha en kompetens utan kunskap och tvärtom, kunskapen är enligt mig som till 

exempel en bok men kompetensen är att du kan läsa den, men du kan inte utföra din 

kompetens utan kunskapen. I genomförandet av den här studien så har litteraturen jag använt 

mig av mer fokuserat på begreppet kunskapsöverföring än kompetensöverföring men som jag 

nämnde ovan så anser jag att de hör ihop och det är därför jag använder mig av båda 

begreppen studien igenom. En annan sak varför jag valde att utgå utifrån begreppet 

kompetensöverföring är för att ofta när man pratar om generationsväxlingen, som är mitt 

huvudtema för studien så är det frågor om just hur man ska hantera kompetensöverföringen 

eller kompetensförsörjningen som oftast är på tapeten, inte själva kunskapsöverföringen som 

begrepp. För att återigen tydliggöra mitt syfte för studien så är det själva 

generationsväxlingen, hur en kommunal organisation arbetar med att pensioner, avveckling 

och införandet av ungdomar i deras verksamheter som är huvudpoängen för studien, 

kompetensöverföring, kunskapsöverföring och mina teorier är till för att stötta mitt syfte och 

hjälpa mig tolka mitt resultat, det är endast det de är till för. Jag ville redan från början 

avgränsa och smalna ner min studie för att den inte skulle bli så spretig därav fokusen på 

generationsväxling och inte på själva begreppen och teorierna för då skulle det blir för brett, 

som sagt, begreppen och teorierna är till för att stötta och tolka huvudämnet och resultatet.  

6.2 Diskussion kring analys samt resultat 

 

Trots att det visade sig att kommun X inte bedriver en strategisk plan för varken 

kompetensöverföringen eller hur man ska hantera generationsväxlingen så kan en slutsats 

ändå nås. Denna slutsats är att kommun X trots saknad av en kommunövergripande strategi 

när det gäller generationsväxlingen har en stor medvetenhet om utmaningarna som finns och 

har genom detta visat att det finns en förberedelse både när det gäller att få in ungdomar i 

verksamheterna på ett tidigt skedde, med hjälp till exempel av kommunens skolor men även 

andra projekt som riktar sig till ungdomarna inom kommunen. Svårigheten att ha en konkret 

plan gällande pensionsavgångar och förberedelsen för dessa är en utmaning, trots det så fanns 

det en förberedelse för de tjänster och befattningar där det fanns personbunden kompetens och 

sakkunskap, vilket enligt mig är ganska logiskt. Precis som jag nämnde i analysen så finns det 

i en del förvaltningar så kallade massyrken där fler personer gör samma arbetsuppgifter och 

som har olika manualer och regler att följa, som lärare med sin skolplan som ett exempel. I de 

yrkena är det mer explicit kunskap eftersom mycket av deras arbetstid går ut på att 

dokumentera och följa rutinerna, deras arbetsuppgifter är relativt lätta att överföra och det är 

ingen personlig kunskap i sig. Däremot fanns det i ett flertal förvaltningar nyckelpersoner som 

sitter på en implicit kunskap ”tyst kunskap” där det finns fler svårigheter med att tillsätta de 

tjänsterna eftersom den nuvarande personen kan ha varit ensam på sin tjänst eller sitter med 

en enorm sakkunskap, en magkänsla som inte går att dokumentera ner (Jonsson, 2012), 

gällande de medarbetarna så fanns det en medvetenhet och en annan förberedelse för att 

hantera deras pensionsavgångar, vilket enligt mig är förståeligt. Det är kanske en förklaring 

till varför Handels Consultings undersökning visade de siffrorna som de gjorde, endast 28 % 

av de offentliga organisationerna med fler än 250 anställda genomförde kompetensöverföring 

i organiserad form (Ekan management, 2010), en teori kan vara att det inom den offentliga 
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sektorn finns många fler massyrken än den privata sektorn? Även om jag upplevde att det var 

svårt att hitta någon gemensam strategi eller rutin utifrån resultatet så upplevde jag ändå att 

det fanns en viss förberedelse inför pensionsavgångar och hur man skulle lösa det, men oftast 

när det gällde som sagt specialbefattningar och chefer. En egen teori utifrån det är att många 

av förvaltningarna bedriver verksamheter där massyrken är aktiva såsom sjuksköterskor, 

vårdbiträden, barnskötare, förskolelärare, fritidsledare etc. där flera medarbetare utför samma 

jobb medan på andra förvaltningar så finns det medarbetare som är ensamma om sina tjänster, 

därav den mer aktiva förberedelsen.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Mitt första förslag till vidare forskning knyter an till det föregående stycket och det är att göra 

en jämförelse mellan två organisationer, som är relativt lika i storleken men att en 

organisation tillhör den privata sektorn och den andra den offentliga sektorn, gärna statligt. 

Undersökningen skulle bygga vidare på min, alltså att se om det finns en förberedelse 

angående generationsväxlingen.  

Något jag personligen skulle vilja studera vidare är en jämförelse mellan medarbetare och 

chef inom en och samma organisation, där medarbetarna antingen ska gå i pension inom en 

snar framtid eller om de besitter mycket sakkunskap. För att se hur mycket eget ansvar de tar 

när det gäller kompetensöverföring och sedan kunna jämföra med chefens ansvar.  

Min studie vore även intressant att genomföra inom andra kommuner men även andra 

offentliga organisationer, för att se om det finns en annan strategi eller förberedelse inför 

generationsväxlingen.  
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8. BILAGOR 

 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Två teman 

 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du arbetat inom kommun X? 

2. Hur många är anställda inom den här förvaltningen? 

3. Hur ser åldersstrukturen ut? Är det en jämn åldersfördelning? 

 

Tema 1   Generationsväxling 

1. Har ni många på er förvaltning som är över 60 år?  

2. Förbereder ni er på något sätt för att hantera pensionsavgångar? 

3. Förbereder ni medarbetarna som ska gå i pension?  

4. Finns det några strategier för att hantera generationsväxlingen? 

5. Ser du några svårigheter med generationsväxlingar? 

6. Behöver ni arbeta aktivt med att få in ungdomar i arbetslivet? 

7. Om ni behöver arbeta aktivt med att få in ungdomar, hur gör ni? 
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Tema 2   Kompetensöverföring 

1. Hur jobbar ni med kunskap och kompetens? 

2. Vad är kompetens för dig? 

3. Finns det någon förvaltningsövergripande definition på kompetens? 

4. Hur arbetar ni på er förvaltning för att bevara kompetensen inom organisationen? 

5. Upplever du att det finns kunskap som är personbunden på er förvaltning? 

6. Och i såna fall kan man överföra all kompetens? 

7. Arbetar ni aktivt med att överföra kunskap? T.ex. genom mentorskap, handledning, 

dokumentation.  
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8.2 Bilaga 2- Följebrev till informanterna 

 

Följebrev 

Här kommer det lite mer information om deltagandet i intervjuerna för mitt examensarbete. 

 Syftet med intervjun är att se hur ni inom kommunen arbetar med 

kompetensöverföring i samband med generationsväxlingar, vilket är det ämne som 

ligger till grunden för mitt examensarbete.  

 Jag kommer att avidentifiera er och inte nämna kommunen vid namn för att garantera 

er och kommunens anonymitet. 

 Deltagandet i studien är frivilligt och ni får avbryta deltagandet när ni vill om ni 

känner för det, utan att behöva förklara det för mig. 

 Alla uppgifter som kommer fram från intervjun kommer endast att användas i 

forskningssyfte och i mitt examensarbete. 

 

Vid fler frågor eller funderingar så är det bara att kontakta mig. 

 

Passar på att önska er en trevlig dag så ses vi vid intervjuerna. 

 

Susanne Heidgren 

susanne.heidgren@xxxx.xx 

070-xxx xx xx 

 


