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Rapporten är en empirisk studie med syfte att belysa 

möjligheter och hinder för kunskapsöverföring vid en 

generationsväxling inom offentlig förvaltning utifrån ett 

ledarskapsperspektiv. Frågeställningen som utgjorde basen 

för att uppnå syftet var: Hur bevaras kompetensen inom 

myndigheten? Studien tog ansats i kvalitativ metod genom 

sex halvstrukturerade djupintervjuer som genomfördes med 

chefer. Det mest framträdande resultatet är att den 

offentliga förvaltningen arbetar medvetet och proaktivt med 

kompetensöverföring vid en generationsväxling. Hindren 

för att lyckas är att anslagen för rekrytering samt 

fastställandet av arbetsuppgifternas art styrs från central 

nivå. Slutsatser - med utgångspunkt i studiens huvudsakliga 

teoribildning Keen (2003) samt den information som 

studiens respondentgrupp delgivit - är att en 

generationsväxling medför tillfälle till implementering av 

nya arbetssätt samt avlärning. Den offentliga förvaltningen 

anses som en modern och kompetent myndighet med stort 

förtroende hos medborgarna. Den har hittills - utan 

svårigheter - lyckats attrahera kvalificerad personal vilket 

bidragit till bibehållen konkurrenskraft. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Förord 

Vi vill genom dessa rader rikta vårt varmaste tack till den offentliga 

förvaltningsmyndigheten, vilken utgjort underlag för studiens empiriinsamling. 

Ett särskilt tack till de respondenter som frikostigt bidragit med sina erfarenheter 

och upplevelser kring vårt studerade ämne, utan er hade studien inte varit möjlig 

att genomföra. 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Katarina Magnusson för att du 

gett oss goda och värdefulla synpunkter och tips framförallt gällande teoretisk 

problematisering. 

 

Växjö, januari 2014 

Charlotta Bengtsson 

Elin Gunnarsson 
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INTRODUKTION 

Samhällsdiskurser i likhet med en generationsväxling kommer och går över tid. Nu är 

såväl arbetslivet som samhället i övrigt mitt uppe i en rådande generationsväxling och 

ämnet har aktualiserats, fått ökad samhällsrelevans, är flitigt diskuterat och 

omdebatterat (Gustavsson m.fl., 2011).  

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt blåste liv i samhällsdebatten år 2012 med sitt 

uttalande om att Sveriges befolkning i framtiden kan komma att behöva arbeta till 75 

års ålder (Stenberg, 2012; Kadefors, 2012). Statliga konjunkturinstitutet (2013) visar på 

en trend att - på bara några år - har andelen äldre, över 65 år som väljer att fortsätta 

arbeta ökat markant. Bakgrunden till detta sägs vara effekten av debatten om 

nödvändigheten av ett längre yrkesliv för att säkra pensionen (Fackförbundet arbetet, 

2013; Statliga konjunkturinstitutet, 2013). Det får även konsekvenser för organisationer 

och myndigheters arbete med kompetensöverföring då det blir svårare att planera och 

förutsäga pensionsavgångar. Det ligger även i myndighetens intresse att ha en flexibel 

pensionsålder för att myndigheten inte - vid en och samma tidpunkt - utarmas på 

betydelsefulla kompetenser. 

Generation baby boomer dvs. de som föddes under 1940-talet är betydligt större än 

såväl generationerna före som efter. Inom den offentliga förvaltningen är var fjärde 

anställd född på 1940-talet (Arbetsgivarverket, 2009). De 40-talister som fortfarande är 

kvar i arbetslivet kommer inom de närmsta åren att gå i pension. 

 

   

Figur 1. Diagramet illustrerar pensionsavgångarna inom statsförvaltningen t.o.m. år 2022. Urvalet är 

baserat på individer som var anställda inom statsförvaltningen per den 31 december 2012 (Statens 

tjänstepensionsverk, 2013). 

Teoretiskt sätt skulle de vakanser som uppstår kunna ersättas av t.ex. en 

nyutexaminerad akademiker, men verkligheten ter sig annorlunda då lång 
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arbetslivserfarenhet inte alltid låter sig ersättas med formell utbildning.  Utmaningen för 

den offentliga förvaltningen handlar om att i god tid tänka igenom och planera för att 

rätt kompetens ska genomsyra myndigheten i framtiden (Gustavsson m. fl., 2011; Syrén 

& Ehn-Knobblock, 2007). 

Fackförbundet ST genomförde år 2007 en undersökning om hur akademiker ser på ett 

framtida arbete inom offentlig förvaltning. Rapportens slutsatser tyder på att staten ses 

som en trygg arbetsgivare där god balans råder mellan arbete och fritid. Däremot 

framkommer det att staten ställs inför stora utmaningar gällande att attrahera 

nyexaminerade akademiker, då den brottas med imageproblem som att den skulle ha 

mindre intressanta arbetsuppgifter, sämre löneutveckling och karriärmöjligheter (Syrén 

& Ehn-Knobblock, 2007). 

Framförvarande studie har tydliga kopplingar till ämnet arbetslivspedagogik då såväl 

generationsväxling, kompetensöverföring som kunskap är väl etablerade 

arbetslivspedagogiska begrepp. Forskargruppen har valt att avgränsa studien till ett 

studieobjekt, nämligen generationsväxling inom en offentlig förvaltningsmyndighet. 

Intresset och engagemanget för att studera paradigmskiftet och fenomenet 

generationsväxling ur en mer nyanserad och vetenskaplig ansats aktualiserades då en av 

forskargruppens medlemmar arbetat inom offentlig förvaltning under studietiden. 

Den offentliga förvaltningen ställs inför två stora utmaningar i samband med rådande 

generationsväxling. Dels att attrahera spetskompetens som exempelvis jurister, dels att 

rekrytera chefer (Arbetsgivarverket, 2009). 

Studien vänder sig till personer som studerar arbetslivspedagogik eller personal- och 

arbetslivsfrågor och chefer samt anställda inom HR-området, främst inom offentlig 

förvaltning. Generationsväxlingar kommer och går över tid. Arbetsmarknaden är nu 

mitt uppe i en rådande generationsväxling. Studiens syfte är att belysa möjligheter och 

hinder för kunskapsöverföring vid en generationsväxling inom offentlig förvaltning.  

Bakgrund 

Nedanstående avsnitt inleds med en definition av begreppen generationsväxling samt 

offentlig förvaltning. Därefter ges en kort tillbakablick på de förändrade 

anställningsvillkoren inom offentlig förvaltning. Sedan beskrivs den nutida situationen 

och avslutningsvis presenteras ledarskapet inom den offentliga förvaltningen. 

Anledningen till ovanstående rubik är att avsnittet grundas på myndighetspublikationer 

och statliga utredningar snarare än vetenskapliga artiklar då de förstnämnda ansågs 

mer lämpliga för studiens ändamål. 

Definition av begreppet generationsväxling 

När begreppet generationsväxling omnämns i studien avser forskargruppen en 

generations uttåg från arbetsmarknaden och överlämnande av en arbetsuppgift från en 

äldre arbetstagare till en yngre (Arbetsgivarverket, 2009; Boman, Fürth, Pernemalm & 

Lejsved, 2010). 

Definition av begreppet offentlig förvaltning 

Det specifika syftet för den offentliga förvaltningen är att förverkliga mål samt 

verkställa beslut fattade av statsmakterna och andra politiska församlingar. Den 

offentliga förvaltningen är ett redskap som direkt kan styras av politikerna (E-

delegationen, 2011; Vetenskapsrådet, 2003). 
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Den myndighet som utgjort underlag för studiens empiriska data benämns i rapporten 

som den offentliga förvaltningen. Myndigheten är belägen i södra Sverige och antalet 

anställda uppgår idag till 100 personer. 

Förändrade anställningsvillkor inom offentlig förvaltning 

Under 1970-talets senare del expanderade den offentliga förvaltningen kraftigt. 40-

talisterna gjorde då sitt intåg på arbetsmarknaden och hög arbetslöshet undveks genom 

expansion av den offentliga förvaltningen. Framför allt rekryterades kvinnor utan 

akademiska meriter. Sedan dess har arbetsuppgifter effektiviserats och till viss del 

rationaliserats, främst p.g.a. utvecklingen inom kommunikations- och 

informationsteknologin, vilket har bidragit till att en del arbetsuppgifter har 

rationaliserats bort (Arbetsgivarverket, 2009).  

Storsatsningen på en modern e-förvaltning med införandet av 24-timmarsmyndigheten 

kommer med största sannolikhet att bidra till fler personalneddragningar i framtiden. 

Anställda inom statsförvaltningens administrativa yrken som endast kräver 

gymnasieutbildning har också drabbats hårt under främst lågkonjunkturen då offentlig 

förvaltning många gånger har valt att nyanställa istället för att kompetensutveckla redan 

befintlig personal. Konjunkturbarometerns undersökningar indikerar att det under en 

längre tid har sagts upp personal med mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Nya tjänster 

som utlyses inom offentlig förvaltning kräver numera för det mesta akademisk skolning 

(Arbetsgivarverket, 2009). 

Offentlig förvaltning som den fungerar idag 

Offentlighetsprincipen, vilken innebär att såväl allmänheten som massmedia har rätt till 

insyn i verksamheten, gäller för den offentliga förvaltningen. Undantag finns för 

sekretessbelagda uppgifter (Lind, 2013). 

Signifikant för offentlig förvaltning är också medborgarnas likhet inför lagen och 

myndigheternas objektivitet d.v.s. att ingen, vare sig riksdag eller regering får påverka 

myndighetsbeslut. Anställda inom den offentliga förvaltningen har även yttrande- och 

meddelarfrihet, med andra ord får myndigheten inte i något fall efterforska vem som 

lämnat uppgifter till massmedia (12 kap. Regeringsformen; Lind, 2013).  

Myndigheten styrs från statlig nivå med regeringen som högsta beslutande organ och 

uppdragsgivare, vilket innebär att riktlinjerna för arbetet bestäms i det årligen 

återkommande regleringsbrevet. Dessutom styr regeringen myndigheten åt önskvärt håll 

genom lagar, förordningar och direktiv. I praktiken styrs den offentliga förvaltningen 

främst av myndighetens föreskrifter (Vetenskapsrådet, 2003). 

Den offentliga förvaltningen är kontrollerad av regeringen och andra myndigheter. 

Såväl chefer som handläggare har tydliga direktiv för arbetsprocessens gång, vilket 

bidrar till ett litet handlingsutrymme för såväl chefer som tjänstemännen att fatta 

självständiga beslut (Peterson, 2007; SOU 2004:065).  

Offentlig förvaltning ska eftersträva att förverkliga värdeorden rättssäkerhet, 

professionalism, kvalitet och effektivitet i det dagliga arbetet. Utmärkande för offentlig 

förvaltning är att verksamheten grundas på demokratiska principer samt att den inte får 

generera vinst (Vetenskapsrådet, 2003).  

Den offentliga förvaltningen är hierarkiskt uppbyggd, men har under senare år 

genomgått en förändringsprocess som innebär en något plattare organisationsstruktur 

och flera arbetsmoment har därigenom kunnat effektiviseras. 
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Myndigheten är indelad i olika sektioner, vilket går att likställa med en 

funktionsorganisation där varje sektion har en chef och en tydlig arbetsfördelning med 

specifika arbetsuppgifter. Sektionscheferna sitter med i ledningsgruppen på regional 

nivå och har det yttersta ansvaret för sina medarbetare (Lind, 2013). 

SOU 2004:065 tar upp problematiken kring arbete i hierarkiska system vilket i föga 

utsträckning gagnar lärande och kompetensöverföring; istället behöver nya arbetsformer 

utvecklas och implementeras. Arbetet behöver organiseras mer i projektform, team och 

grupper så att ett lärande mellan olika åldersgrupper kan komma till stånd (SOU 

2004:065).  

Ledarskap inom offentlig förvaltning 

Specifikt för ledarskapet inom offentlig förvaltning är att verkställa regeringens politik 

och inriktning, värna om statstjänstemannarollen samt se till att medarbetarna förstår 

och lever upp till innebörden av den rollen (Moqvist, 2005; SOU 2004:065).   

SOU 2004:065 beskriver chefers arbete med att hantera en generationsväxling. 

Utmaningarna handlar om att skapa balans mellan att stimulera, behålla arbetsglädje 

och kompetensutnyttja den äldre arbetskraften, samtidigt som de yngre medarbetarna 

ska ges förutsättningar för utveckling och karriärplanering. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver hur begreppet den lärande organisationen växte 

fram i slutet på 1970-talet och under 1980-talet då vårt informationssamhälle började ta 

form. Det medförde stora förändringar gällande synsätt, krav och kompetenser på 

ledarskapet inom offentlig förvaltning (SOU 2004:065). 

På 1980-talet ansågs avancemang till en chefsposition inom offentlig förvaltning som en 

belöning från arbetsgivarens sida för goda sakkunskaper inom kompetensområdet och 

ett väl utfört arbete. Huruvida en person lämpade sig som chef eller ledare diskuterades 

sällan, inte heller om personen i fråga hade genomgått någon form av 

ledarskapsutbildning (Henning, 2000; SOU 2004:065).  

Ledarskapet är och har under de senaste decennierna varit flitigt diskuterat och 

omdebatterat. Genomgång av litteratur inom området visar att det finns en mängd 

teorier och managementkoncept som växlar och återkommer i omstöpta former. 

Ledarskap som det beskrivs i managementlitteraturen har endast varit definierat på 

rubriknivå inom den offentliga förvaltningen (Henning, 2000; Moqvist, 2005; SOU 

2004:065). Det var först när marknadsorienteringsbegreppet introducerades i offentlig 

sektor i slutet på 1990-talet som ledarskapet fått betydelse och går att likställa med 

ledarskap i näringslivet (Henning, 2000; Moqvist, 2005; SOU 2004:065). 

Forskning inom ledarskapsområdet i offentlig förvaltning är knapphändig då lagar, 

regler och rutiner angetts som styrande och normgivande (Henning, 2000; Moqvist, 

2005). Chefskapet inom offentlig förvaltning var till 1990-talets senare hälft ett 

positionsbestämt ledarskap, vilket utgjorde en formell position i myndigheten som är 

överordnad vissa andra befattningar (Henning, 2000).  

Ledarskapet inom offentlig förvaltning i Sverige är starkt influerat av internationella 

strömningar.  Statsvetaren Bo Hagströms forskning handlar om chefer som besitter 

strategiska positioner och hans slutsats är densamma dvs. att ledarskap inom offentlig 

förvaltning knappt är studerat. Han efterfrågar i sin forskning vad vi egentligen redan 

vet om statsförvaltningens höga chefer samt hur de utövar sin makt (Henning, 2000). 
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Under 1990-talet förespråkas ett mer situationsanpassat ledarskap inom offentlig 

förvaltning med betoning på ledning, ändå anses ledaren främst ägna sig åt styrning av 

verksamheten samt införandet av nya administrativa system (Henning, 2000). 

Därefter har ledarskapsprofilen genomgått en nästintill radikal förändring till att i första 

hand ta hänsyn till ledarens personliga egenskaper och förutsättningar samt ledarens 

förmåga att nå uppsatta mål (Moqvist, 2005; SOU 2004:065). SOU:2004:065 ger 

riktlinjer för hur cheferna ska skapa engagerade och delaktiga medarbetare samt hur 

viktiga de är för kultur- och värdeskapande och agera normgivare. 

Moqvist (2005) beskriver hur offentlig förvaltning har influerats av näringslivet och 

översatt och implementerat begrepp, former, metoder och förhållningssätt därifrån. 

Ledaren som galjonsfigur och symbol för myndigheten har också fått ökat fokus 

(Moqvist, 2005). Såväl företagsekonomisk forskning liksom Henning, (2000) och 

Moqvist, (2005) benämner ovanstående implementering som företagisering. 

Genom de ökande kraven på mål- och resultatstyrning, effektivisering och 

decentralisering i myndigheter har ledarskapet omprövats och omvärderats (Moqvist, 

2005). Kravprofilen för en chefsbefattning inom den offentliga förvaltningen idag kan 

formuleras på nedanstående sätt: 

Förmåga till nytänkande i ett arbete under ständig utveckling, egenskaper som lärande 

och nyfikenhet är förutsättningar för att utföra arbetet på ett önskvärt och förväntat sätt. 

Resultat- och målfokus betonas liksom stabilitet och trygghet i rollen som ledare och 

arbetsgivarrepresentant. Dessutom förmågan att agera utvecklingsorienterat och 

stödjande, avslutningsvis värdesätts en god kommunikations- och samarbetsförmåga 

högt (den offentliga förvaltningens kravprofil, 2013).  

Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare relevant forskning inom områdena 

kompetensöverföring, lärande organisationer samt tyst kunskap. Ett aktuellt projekt 

inom kompetensöverföringsområdet som rönt stor uppmärksamhet beskrivs också. 

Begreppet kompetensöverföring 

Kompetensöverföring är en pedagogisk praktik där det gäller att hitta, förvärva, hantera 

och sprida organisationers nyckelkompetenser. Kompetensöverföring handlar inte bara 

om kommunikation, det är mer komplext än så. Det kan vara svårt för arbetsgivaren att 

upptäcka kompetensen, då det kan röra sig om tyst kunskap som lagras i enskilda 

medarbetares minne. Det kan också vara så att medarbetarna har svårt att sätta ord på 

sin egen kompetens, vad de gör, hur och varför (Hewitt, 2008). 

Organisationer som kan hitta kreativa lösningar för att bevara nyckelkompetens när 

medarbetare går i pension har större chans att lyckas, jämfört med arbetsplatser där det 

kreativa tankesättet inte existerar. Enligt Hewitt (2008) är det enkelt att bygga tekniska 

lösningar men svårare att hantera de värdefulla personella resurserna när en organisation 

ska föra över kompetens. Jonsson (2007) är i sin avhandling samstämmig med Hewitt. 

Hon menar att företag som är framgångsrika i sin kompetensöverföring bygger en kultur 

där det är både möjligt och självklart för medarbetarna att dela med sig av sin kunskap 

till varandra. 

En organisations samlade kompetens finns inbakad i dess kultur, policys, dokument, 

system och praktiska arbetsuppgifter, såväl som hos enskilda medarbetare. Äldre 
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medarbetare som har varit på en och samma arbetsplats under en längre period har 

kunskap om hur organisationen har utvecklats. De har genom erfarenhet lärt sig vilka 

metoder som fungerar och vilka som inte gör det (Hewitt, 2008). För att denna 

kompetens ska tas till vara vid en generationsväxling bör det finns en formaliserad 

metod för hur det ska gå till. Dessutom behöver de inblandade personerna ha den rätta 

motivationen. För att kompetensen ska kunna överföras måste en mottagare finnas, då 

är handledning eller mentorskap exempel på metoder som kan användas (Hewitt, 2008). 

En ledarstil som får alla att känna sig delaktiga och att det finns en “vi-känsla” på 

arbetsplatsen stärker individens motivation till att dela med sig av sina kunskaper och 

gör organisationen mer konkurrenskraftig (Jonsson, 2007). 

Forskargruppen har medvetet valt att använda sig av både begreppen 

kompetensöverföring och kunskapsöverföring i studien. Då det senare förekommer 

avses tyngdpunkt och betoning ligga på formell teoretisk kunskap. Det första ska ses 

som en bredare tolkning. 

Begreppet lärande organisationer 

På 1970-talet började det talas om lärande organisationer och om knowledge 

management (kunskapsledning på svenska). Dessa begrepp syftar till att individerna 

inom en organisation ska få gemensam kunskap som gynnar både dem själva, gruppen 

och organisationen. Medarbetarna ska också ta del av varandras personliga kunskaper 

(Söderström, 2011). 

”Lärande organisation, learning organization. 

 1. Organisation som utvecklas i olika avseenden efter de krav som inre och yttre 

förändringar ställer. 

 2. Organisation som ger individerna i den möjlighet att utveckla sitt kunnande” 

(Egidius, 2006 sid. 237). 

I en lärande organisation hänger det individuella lärandet ihop med det organisatoriska. 

Både individer och organisationer behöver motivation för att lära, tid till återkoppling 

och reflektion samt utrymme att pröva nya idéer. Ett individuellt lärande innebär inte 

automatiskt att lärandet sprids och kommer organisationen till del (Wolvén, 2000). 

Zouaghi (2011) menar att lärande organisationer i förlängningen handlar om att skapa 

ett gemensamt minne i organisationen, där enskilda medarbetares tysta kunskap tas till 

vara. I Zouaghis artikel finns också stöd för att lärande organisationer är något som allt 

mer efterfrågas i dagens arbetsliv. 

Wolvén (2000) beskriver fem huvudpunkter som är viktiga för en lärande organisation. 

Den första av dessa är att man har en helhetssyn på verksamheten och förstår att allt 

hänger samman och är beroende av sin kontext. Vidare är teamutveckling där man 

definierar gemensamma mål och strategier för arbetsgruppen av stor vikt. Den lärande 

organisationen behöver också gemensamma mål och visioner. Den fjärde huvudpunkten 

är dialog. Genom att utbyta tankar och erfarenheter utvecklas på en och samma gång 

medarbetarna och organisationen. Till sist anger Wolvén personlig mognad hos 

personalen som en faktor för att organisationen ska anses som lärande. I begreppet 

mognad lägger han in prestigelöshet och analytisk förmåga hos den enskilde. 

För att en organisation eller ett företag ska kunna hävda sig i den allt hårdare 

konkurrensen på arbetsmarknaden krävs det att ett lärande kommer till stånd utifrån de 

erfarenheter som görs. Det gäller att hitta en bra mellan balans mellan produktion av 
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varor eller tjänster och pedagogisk praktik där utveckling och eftertanke är 

nyckelbegrepp. (Nilsson, 2011) 

Begreppet tyst kunskap 

De flesta organisationer och myndigheter befinner sig idag i en komplex omgivning där 

det är av yttersta vikt att kunna behålla och utveckla viktig kunskap inom 

organisationen. Samtidigt ser man till att göra sig av med strategier som inte är av värde 

för organisationen. Att lyckas behålla den tysta kunskapen inom organisationen, vid 

exempelvis pensionsavgångar, är ingen lätt uppgift. Dock är det av yttersta vikt för de 

företag som vill behålla sin konkurrenskraft att arbeta för att bevara kompetensen, 

oavsett om medarbetare slutar (Zouaghi, 2011). 

Zouaghi (2011) menar vidare att tyst kunskap i huvudsak är personlig, att den grundar 

sig på varje medarbetares egna erfarenheter. Det medför att en hög personalomsättning 

kan leda till kunskapsförlust. Vid rekrytering utökas organisationens kunskapsbank 

genom att välja personer som har tidigare erfarenheter från den aktuella branschen eller 

från konkurrerande företag och kunder (Zouaghi, 2011). 

Målet med att tillvarata medarbetarnas tysta kunskap är att organisationen blir lärande. 

Efter att organisationen har blivit lärande blir den tysta kunskapen allmän och bevaras i 

organisationens gemensamma minne (Zouaghi, 2011).  

Ribeiro (2013) beskriver tyst, erfarenhetsbaserad kunskap som en motvikt till 

nedskrivna rutiner och instruktioner. I organisationer som tillvaratar den tysta 

kunskapen är det istället medarbetarnas kunskap och erfarenhet som ser till att 

upprätthålla organisationens normer och arbetsmetoder (Ribeiro, 2013). För den som 

ska se till att förvalta den tysta kunskapen finns en mängd faktorer att beakta. För att 

förstå den tysta kunskapen måste hänsyn tas till organisationsfaktorer som kultur, 

sociala mönster, personliga aspekter, språk, ekonomi, kön, makt, politik och geografi. 

Ribeiro (2013) fram till ovanstående efter att under sin studie av begreppet ha intervjuat 

över 120 personer. 

I sin studie har Ribeiro intervjuat både arbetare och tjänstemän. Han har kommit fram 

till att det finns två sorters av tyst kunskap i arbetslivet. Den första sorten av tyst 

kunskap är den fysiska, den som kan förvärvas genom att personen utför olika moment i 

arbetet och att dessa sedan lagras i kroppsminnet. Den andra sorten av tyst kunskap är 

den som är inbäddad i mänskligt beteende och som kategoriseras utifrån hur väl 

personerna kan identifiera den. Exempel på den andra sortens kunskap är då en person 

utför en uppgift som fungerar, utan att själv veta varför. I svensk litteratur omnämns den 

första sorten av tyst kunskap som praktikerkunskap (Egidius, 2009). 

En fallstudie, genomförd av Gubbins m.fl. (2012), påvisar att det är till fördel för 

organisationer att uppmuntra medarbetarna att dela med sig av sin tysta kunskap. 

Samtidigt visar studien att det finns en mängd individuella faktorer som påverkar 

utmaningen som finns i att identifiera och sprida tyst kunskap. Precis som Zouaghi 

(2011) drar Gubbins m.fl. slutsatsen att tyst kunskap är personlig och att det är 

medarbetarnas egenskaper och motivation som avgör vilken framgång som den tysta 

kunskapsöverföringen får. 

Gubbins m.fl. (2012) fann att medarbetarfokuserade metoder är mer effektiva för 

kompetensöverföring än teknikfokuserade strategier. Det är mer framgångsrikt för 

arbetsplatser att satsa på och underlätta relationer medarbetare emellan än att skapa 

dokument och databaser. 
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Aktuellt projekt – modell för att sprida tyst kunskap 

Kriminalvården i Region Väst upplevde att mycket tyst kunskap försvann i och med en 

generationsväxling; nu har de satt ord på sitt tysta kunnande och sina erfarenheter och 

spritt till övriga anställda i organisationen. Därför togs initiativ till projektet Livspondus 

som är ett samarbete med institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs 

universitet samt Europeiska socialfonden (Askeberg, 2013; Vikström, 2013). Metoden 

som därmed utvecklats kallas kompetenslaboratorier eller komplabb och har nu även 

börjat tillämpas i andra organisationer och myndigheter. Kortfattat utgår den från 

erfarenheter och icke medvetna kompetenser. Metoden innebär att en grupp på sex 

personer samt en processledare träffas varannan vecka, totalt rör det sig om åtta träffar. 

Grupperna är blandade; unga och äldre, kvinnor och män, erfarna och nyanställda 

medarbetare. Processledaren ska få deltagarna att berätta om sitt tysta kunnande samt att 

tillsammans med gruppen reflektera över agerandet för att i ett sista steg sprida 

kunnandet vidare till organisationens vardag. (Askeberg, 2013; Vikström, 2013).  

Vid varje träff får två personer delge de andra deltagarna en episod och berätta hur de 

har löst situationen. Gruppmedlemmarna får därefter möjlighet att ställa öppna frågor 

och därigenom startar en diskussion med efterföljande reflektion. Syftet med 

gruppträffarna är att underlätta för liknande framtida situationer och ta fram verktyg för 

att kunna hantera dem. Reaktioner från gruppdeltagare är: ”Inte visste jag att jag kan så 

mycket!” och därigenom stärks deras yrkesstolthet och självkänsla. Genom förmedling 

av tyst kunskap till andra i organisationen ökar förståelsen också för varandras olika sätt 

att agera i en likartad situation (Askeberg, 2013; Vikström, 2013). 

Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet syftar till att ge de teoretiska utgångspunkterna för studien. En pedagogisk 

ansats tas genom Keens (2003) definition av kompetensbegreppet. Keen (2003) 

illustrerar begreppet mycket pedagogiskt och klarsynt genom handen, den bästa 

definition vi hittills bekantat oss med. Den kommer senare att utgöra vår analytiska 

referensram för tolkning och analys av den insamlade empirin. 

Kompetensbegreppet 

Kompetens är ett mångfacetterat begrepp. Söderström (1990) skriver i sin avhandling 

om det svårfångade kompetensbegreppet. Det innehåller såväl en individuell som en 

organisatorisk aspekt, samt har en nära koppling till organisationer och arbetsliv. Det är 

ett dynamiskt begrepp, under ständig utveckling, omprövning och förändring. 

Kompetens ska ses som ett bredare begrepp än kunskap, men samtidigt utgör kunskap 

ofta kärnan när kompetensbegreppet ska definieras (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 

Davidson, 2011). 

Keen (2003) utgår från handen, där tummen betecknar färdigheter, pekfingret 

kunskaper, långfingret erfarenheter, ringfingret kontakter och lillfingret värderingar. 

Slutligen står handflatan för koordinering och handleden syftar till ledarskap och 

handledning. Alla händer skiljer sig åt vilket innebär att varje individ besitter specifik 

individuell kompetens (Keen, 2003). 
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Kompetensbegreppet används flitigt i arbetslivet. Då handlar det främst om individens 

förmåga att utföra en uppgift och för det krävs att en handling kommer till stånd. En 

kompetent individ reder även ut oförutsedda situationer (Keen, 2003). 

Kompetens kan likställas med förmåga; att klara av en situation, att handla och 

reflektera över konsekvenser av sitt agerande samt att kunna blicka framåt och förstå 

vad framtiden kräver (Keen, 2003). Nedan följer en kort beskrivning av varje fingers 

förmåga. 

Ledarskap/handledning 

Keen (2003) beskriver chefers och ledares förmåga att driva långsiktiga projekt och 

coacha sina medarbetare genom uthållighet och stark såväl fysisk som psykisk energi. 

För att anses kompetent bör det råda kongruens mellan individens förmåga och 

situationens krav. Författaren påtalar vikten av handen som helhet och att den 

förslagsvis kan användas vid de årliga utvecklingssamtalen mellan chef och 

medarbetare. Handen ska då ses som ett hjälpmedel för att kartlägga individens styrkor 

och svagheter då chefers förmåga att tillvarata, engagera och fortbilda sin personal blir 

allt viktigare. Chefen har makt att bestämma i vilken grad en medarbetare ska få 

utveckla sin kompetens samt hur den ska tas till vara i organisationen (Keen, 2003). 

Ofta är det omgivningen som graderar individens kompetens, t.ex. är det medborgarna 

som avgör en handläggares kompetens inom offentlig förvaltning. Chefen bedömer 

medarbetarnas kompetens men blir själv föremål för granskning av underordnade, 

ledning samt av andra intressenter (Keen, 2003). Såväl ledarskap som handledning 

utövas dagligen hos den offentliga förvaltningen dels i form av ledarskap chef – 

medarbetare dels genom handledning i nya arbetsuppgifter. 

Nilsson, m.fl. (2011) skriver att kompetensbegreppets verkliga styrka är att ju mer 

förmågan utvecklas och fördjupas, desto mer växer den.  Chefer bör arbeta proaktivt för 
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att medarbetarna ska dela med sig av sina kompetenser. Genom att berätta om sina 

yrkeskunskaper, fungera som mentor för andra samt medverka som föreläsare vid 

konferenser skapas goda förutsättningar för individers kompetensutveckling. 

Studiebesök där lyssnande kombineras med iakttagelser utifrån egna erfarenheter har 

också visat sig vara utvecklande. Studier av branschlitteratur och annan facklitteratur är 

också en viktig ingrediens i vuxnas lärande (Nilsson, m.fl. 2011). 

Färdigheter  

Vid färdighetsinlärning är det mer eller mindre underförstått att de fysiska färdigheterna 

måste tränas upp och samma sak gäller för de sociala och intellektuella färdigheterna. 

Färdigheten att kommunicera i tal och skrift, så väl på svenska som på andra språk 

värderas allt högre, vilket visar att färdighetsinlärning måste ske även i vuxenlivet. Ofta 

underskattas den tid det tar i anspråk att lära sig en färdighet, exempelvis då en 

organisation implementerar ny teknik. Tillräckligt med tid måste avsättas för att 

utrustningen ska kunna användas fullt ut. Datorn besitter kompetens i sig själv men det 

är först då individen kan hantera datorn fullt ut som den kommer till verklig användning 

(Keen, 2003). Färdigheter yttrar sig bl.a. vid beslutsfattande och expediering av beslut 

hos den offentliga förvaltningen. 

Kunskaper 

Kunskaper är en gemensam nämnare för fakta, sammanhang och metoder. Läkaren 

behöver t.ex. andra kunskaper än handläggaren inom den offentliga förvaltningen. I de 

flesta kontexter nås en förståelse genom att kombinera kunskaper och färdigheter. 

Kunskaper tillägnas främst genom formella inlärningssituationer men samtalet har 

också visat sig vara en av de bästa vägarna till ny kunskap. Filosofen Sokrates utgick 

ifrån och förespråkade dialogen (Keen, 2003; Nilsson m.fl. 2011). Kunskaper tar sig till 

utryck genom t.ex. rättstillämpning och tolkning av lagar och föreskrifter hos den 

offentliga förvaltningen. 

Erfarenheter 

Det mesta av vårt lärande är erfarenhetsbaserat d.v.s. ”learning by doing”. I en 

förhandling mellan fack och arbetsgivare kan respektive sidors erfarenheter sättas på 

prov. Ju fler erfarenheter av en likartad situation eller erfarenhet av skilda slag en 

individ besitter, desto större framgång når hen troligtvis. Aktiv reflektion över 

framgångar och misstag borgar för ett erfarenhetsbaserat lärande. Erfarenheter brukar 

ibland benämnas som ”livets skola” och den består inte bara av arbetsrelaterade 

erfarenheter utan kantas även av personliga händelser som glädje, sorg och personlig 

utveckling (Keen, 2003). Erfarenheter hos den offentliga förvaltningen kommer till 

uttryck då nya medarbetare får ta del av äldre medarbetares erfarenhetsbank.  

Kontakter 

Kontakter och inflytande har blivit en allt viktigare del av kompetensbegreppet (Dyhre 

& Parment, 2013; Keen, 2003). I det senmoderna samhället har betydelsen av ett 

personligt nätverk blivit alltmer betydelsefullt för att klara av arbetsuppgifterna och 

skapa nya karriärvägar. Nätverksbyggande sker även utanför arbetets arena genom 

deltagande i olika föreningar och organisationer. Nätverk kan vara av såväl formell som 

informell karaktär (Dyhre & Parment, 2013). För att bygga nätverk krävs initiativ och 

ansträngning från den enskilde individen men nya erfarenheter leder också många 
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gånger till skapande av nya kontaktytor (Keen, 2003). Kontakter hos den offentliga 

förvaltningen kan handla om samarbete med andra myndigheter eller företag.  

Värderingar 

Det är vanligt att individer besitter formella kunskaper och färdigheter, har lång 

erfarenhet och ett stort nätverk. De kan dock vara i avsaknad av förmåga att ta ansvar 

och har svårigheter att erkänna begångna misstag samt blundar för konsekvenserna av 

sina val och handlingar. Värderingar anser Keen (2003) som den mest väsentliga delen 

av kompetensbegreppet, de är ofta socialt och kulturellt betingade. Brist på civilkurage 

bidrar till tystnad vid missnöje och kränkningar. En individs värderingar kan komma till 

sin rätt på en viss arbetsplats, men inte på en annan. Genom att göra ”det lilla extra” för 

medborgare och kunder ger individen uttryck för kvalificerade, väl avvägda och 

kontextanpassade värderingar (Keen 2003). Värderingar kommer till uttryck hos den 

offentliga förvaltningen redan vid anställningsförfarandet då personens värderingar bör 

överensstämma med myndighetens. 

Samordning 

Handflatan står för individens kraft och energi, framförallt den psykiska energin. Kraft 

och styrka är viktiga komponenter för att hantera stress och de så ofta förekommande 

motstridiga kraven i arbetslivet. Det engelska ordet ”power” betyder såväl kraft och 

energi som makt. Den som har förmåga att koordinera sina fem fingrar besitter 

fullständig kompetens i situationen vilket också kan ge tillträde till maktpositioner 

(Keen, 2003). Samordning visar sig dagligen inom den offentliga förvaltningen då de 

anställda ska utföra sina arbetsuppgifter på ett förväntat kompetent och kvalificerat sätt. 

Syfte och problemformulering 

Generationsväxlingar kommer och går över tid. Arbetsmarknaden är nu mitt uppe i en 

rådande generationsväxling. Studiens syfte är att belysa möjligheter och hinder för 

kunskapsöverföring vid en generationsväxling inom offentlig förvaltning utifrån ett 

ledarskapsperspektiv. Syftet ska uppnås genom att besvara nedanstående frågeställning. 

 Hur bevaras kompetensen inom myndigheten? 
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METOD 

Metodavsnittets syfte är att beskriva studiens förfaringssätt och de val och 

tillvägagångssätt som genomsyrar undersökningen. Vi beskriver metodologiska 

utgångspunkter, hur undersökningen har planerats, genomförts och analyserats. 

Begreppen äkthet, trovärdighet och överförbarhet beskrivs och definieras. 

Forskargruppens kritiska förhållningssätt och våra värderingars inverkan på studien 

samt de etiska aspekterna tas också upp i nedanstående avsnitt.  

Metodologiska utgångspunkter 

Studien har en hermeneutisk utgångspunkt. Under insamlingen av det empiriska 

underlaget har förståelse för respondenternas situation och handlingar varit ett av 

forskargruppens fokusområden. Hermeneutiken anser att människan som studieobjekt är 

alldeles för komplicerad för att kunna fångas in i kausala samband (Kvale & Brinkmann 

2009). Till skillnad från den positivistiska traditionen som ofta används i 

naturvetenskaplig forskning finns det i hermeneutiken inte någon absolut sanning 

(Bryman, 2011). Studien syftar alltså till att förstå och tolka hur kunskapsöverföring 

mellan anställda går till vid en generationsväxling. 

Då syftet med studien hade bestämts till att belysa möjligheter och hinder för 

kunskapsöverföring vid en generationsväxling inom offentlig förvaltning utifrån ett 

ledarskapsperspektiv, valdes en kvalitativ undersökning som metod. En kvalitativ 

undersökning kan göras mer djupgående och detaljerad än en kvantitativ undersökning 

(Bryman, 2011). En undersökning som är gjord med kvalitativ ansats bedöms oftast 

vara mer verklighetsförankrad än den som är gjord med en kvantitativ ansats 

(Denscombe, 2009). Denna motivering låg till grund för beslutet att genomföra 

undersökningen med en kvalitativ ansats. Det var viktigt för oss att undersökningen blev 

djupgående och med stöd i den pedagogiska praktik som finns på arbetsplatsen. Därför 

valdes den kvalitativa metoden.  

Uppsatsen grundar sig på en empirisk studie där målet har varit att uppfylla syftet 

genom att besvara frågan ”Hur bevaras kompetensen inom myndigheten?” 

Planering och genomförande 

Studien tar en deduktiv ansats d.v.s. att tidigare forskning och teorier ligger till grund 

för studiens empiriinsamling (Bryman, 2011). Arbetet påbörjades med en genomgång 

av tidigare kurslitteratur samt med lån av litteratur om generationsväxling som fenomen 

för att få idéer och inspiration. Därefter påbörjades inläsningen för att på så sätt skapa 

en uppfattning om området. 

Studien förbereddes genom att forskargruppen läste in sig på tidigare forskning om 

kompetensöverföring och generationsväxling. Dessutom läste vi in oss på teorier om 

kompetens och ledarskap. Forskargruppen ägnade tid åt att definiera begreppet offentlig 

förvaltning. Parallellt med att teoriavsnittet skrevs togs kontakt med den myndighet där 

vi önskade genomföra intervjuer för empiriinsamling. 

Forskargruppen eftersträvade att ha såväl grand- som middle range teorier 

representerade i studien då god forskning kännetecknas av att den är grundad på 

vetenskaplig teoribildning (Bryman, 2011). 
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De databaser som har använts för sökning av vetenskapliga publikationer är ERIC 

(Educational Resource Information Center) och OneSearch. Sökorden var bl.a. tacit 

knowledge (tyst kunskap), knowledge transfer (kunskapsöverföring), learning 

organization (lärande organisation), knowledge management (kunskapsledning), Public 

Administration (offentlig förvaltning), generation change in public sector 

(generationsväxling inom offentlig förvaltning), change of generation, generation gap, 

(generationsväxling) och mentorship in generation change (mentorskap vid en 

generationsväxling).  

Vid sökning i databaserna markerades ”peer review” för att garantera och säkerställa 

sökträffarnas vetenskaplighet. Sökningen avgränsades till åren 2003 till 2013 för att få 

tidsmässigt aktuella träffar. Granskning av abstraktet avgjorde om respektive artikel 

ansågs relevant för studien. 

Urvalet av litteratur är baserat på vetenskaplig anknytning, trovärdighet samt 

litteraturens utgivningsår och referensmängd. Forskargruppen har eftersträvat att studien 

skulle innehålla såväl avhandlingar som internationella artiklar samt andra 

vetenskapliga publikationer.  

I ett tidigt skede gjorde forskargruppen en tidsplanering och arbetsfördelning som vi 

sedan har försökt att hålla oss till. I vårt förberedande arbete ingick också att boka 

träffar med vår handledare. 

Forskargruppen har fortlöpande under hela forskningsprocessen fört dagbok över nya 

idéer och infallsvinklar för att inte gå miste om viktiga detaljer då uppsatsprocessen kan 

liknas vid ett hantverk (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann 2009). 

Urval 

Då forskargruppen hade bestämt syfte och frågeställning för studien valde vi att 

fokusera på en och samma arbetsplats. Samtliga respondenter arbetar alltså inom samma 

myndighet och alla besitter chefspositioner med personalansvar. 

De genomförda djupintervjuerna är sex till antalet. Forskargruppen valde detta antal 

intervjuer då vi bedömde att vi på så vis skulle få tillgång till ett tillräckligt omfattande 

empiriskt material för att kunna slutföra och dra slutsatser av vår studie. Tidsaspekten 

begränsade oss också från att genomföra fler intervjuer. Om forskargruppen inte 

upplevde sig nå mättnad genom de utförda intervjuerna fanns möjlighet att genomföra 

fler intervjuer på myndigheten (Bryman, 2011). 

Samtliga personer valdes ut med ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). En 

av deltagarna i forskargruppen har sedan tidigare kontakter på den aktuella 

arbetsplatsen. På så sätt fanns en bild av vilken nivå inom myndigheten som vi skulle 

rikta in oss på när respondenter söktes. Genom att ta ansats i ledarskapsperspektivet 

föreföll det sig naturligt att intervjua chefer med personalansvar. Eftersom samtliga satt 

med i en ledningsgrupp kunde vi anta att den insamlade empirin blev av ett sådant slag 

att den skulle ha relevans för att kunna besvara vår forskningsfråga. Vi eftersträvade en 

heterogen könsfördelning inom respondentgruppen. 

Då studien genomfördes under en begränsad tid var det viktigt för oss att i ett tidigt 

skede av uppsatsarbetet ta kontakt med den tilltänkta myndigheten. Ett 

sannolikhetsurval är mycket mer tidskrävande än den urvalsmetod som vi bestämde oss 

för (Bryman, 2011). Därför valde vi att göra ett bekvämlighetsurval och hålla oss till en 

grupp respondenter där i viss mån förförståelse och insikt redan fanns (Bryman, 2011). 

http://lnu.se.proxy.lnu.se/polopoly_fs/1.8709!eric.html
http://lnu.se.proxy.lnu.se/polopoly_fs/1.8709!eric.html
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Enligt Denscombe (2009) har de flesta forskare sannolikt till viss del använt sig av 

bekvämlighet när de har gjort sitt urval, denna studie är inget undantag. För 

forskargruppen var det ett rimligt antagande att den valda myndighetens representanter 

skulle kunna ge oss tillräckligt med underlag för att kunna uppfylla studiens syfte. Då vi 

hade vissa förkunskaper om de deltagande respondenternas ålder, kön och 

anställningsår visste vi att vi där hade tillräcklig spridning för att kunna belysa 

forskningsfrågan ur olika vinklar. Respondenterna till studiens empiriska insamling har 

utgjorts av tre män och tre kvinnor inom åldersspannet 47-62 år. 

Forskargruppen bedömde att studien höll en rimlig forskningsnivå eftersom såväl 

problemområdet som studiens fenomen fanns representerade inom den offentliga 

förvaltningen (Denscombe, 2009). 

Instrument 

Respondenterna delgavs i samband med bokning av intervjutid ett dokument per e-post 

(se bilaga 2). Dokumentet upplyste om studiens syfte och metoder (Bryman, 2011) samt 

innehöll information om studiens forskningsetiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2003). 

Kontaktuppgifter för eventuella frågor till forskargruppen eller handledaren fanns också 

angivna i dokumentet.  

För att besvara studiens frågeställning och uppnå undersökningens syfte påbörjades 

arbetet med att utforma ett utkast till en intervjuguide. Under arbetet med intervjuguiden 

strävade vi efter att erhålla såväl hög äkthet som trovärdighet och det är även en av 

anledningarna till att vi kommer att genomföra en pilotstudie med en respondent 

(Bryman, 2011). Intervjuguiden skickades per e-post till vår handledare Katarina 

Magnusson för ett godkännande. Därefter genomförde forskargruppen en pilotstudie 

med en respondent ansikte mot ansikte (Bryman, 2011). 

Respondenten till pilotstudien valdes ut omsorgsfullt bl.a. för att säkerställa att 

intervjufrågorna svarar mot studiens frågeställning (Bryman, 2011). Respondenten 

besitter mångårig arbetslivserfarenhet från offentlig förvaltning, dels som anställd, dels i 

arbetsledande befattning. Respondenten har dock inga kontakter med den aktuella 

myndigheten. Efter genomförd pilotintervju reviderades intervjuguiden med några 

frågor då intervjun ansågs ta för lång tid i anspråk. Ett par frågor förtydligades också till 

ett lättare språkbruk. Ambitionen var från början att genomföra två stycken 

pilotintervjuer men forskargruppen ansåg sig redo för fältet efter en genomförd 

pilotintervju. 

Inför studiens empiriinsamling sammanställde forskargruppen en punktlista utifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se bilaga 3). Anledningen till upprättandet 

av en punktlista var att intervjuerna skulle genomföras på likvärdiga premisser samt att 

deltagandet i studien skulle ske på lika villkor (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) hävdar för att en studie ska betraktas som erkänd och trovärdig ur 

forskningssynpunkt är det viktigt att beakta begreppen äkthet (validitet), trovärdighet 

(reliabilitet) och överförbarhet (generaliserbarhet).  

Äkthet 

Äkthet innebär att det som avses att mätas verkligen mäts, d.v.s. att metoder och data är 

de mest användbara samt att metoderna för att få fram data är träffsäkra, exakta och 

giltiga. Det är också viktigt att de slutsatser som härleds från analysen är korrekta. Den 

interna äktheten är av yttersta vikt vid genomförandet av en forskningsprocess. Den 
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handlar om huruvida studiens ”inre” hänger ihop och sammanflätas samt om 

forskargruppens slutsatser har ett tydligt samband med det som undersökts (Bryman, 

2011). 

Vid utformandet av intervjuguiden har ovanstående begrepp beaktats. 

Frågeställningarna har stått i fokus och noggrannhet med att sålla bort frågor som liknar 

varandra har varit av största vikt. Mycket tid har lagts på att formulera adekvata frågor 

med hög äkthet liksom att samtliga respondenter skulle delges samma upplysningar och 

delta på lika villkor. Frågorna har kontrollerats mot studiens frågeställning för att 

erhålla hög äkthet.  

Genom att behandla intervjudata korrekt samt att kontrollera rimligheten i data har 

studien också beaktat äkthetsbegreppet. Även en noggrann transkribering har 

genomförts som inneburit att vid eventuella oklarheter har kontakt åter tagits med 

respondenten per mail för att bringa klarhet. När teman och kategoriseringar 

utkristalliserades i det transkriberade materialet var äktheten viktig att bejaka. När 

studiens empiriska material tolkades och analyserades var forskargruppens eventuella 

omedvetna inverkan, värderingar och förförståelse viktig att beakta (Bryman, 2011; 

Denscombe 2009).  

Trovärdighet 

Vid kvalitativa studier handlar trovärdighet om att respondenternas svar ska återspeglas 

i resultatet (Kvale & Brinkman 2009). Forskargruppen bestod av två personer vilket 

resulterade i olika infallsvinklar. För att upprätthålla en hög trovärdighet genomfördes 

förberedelsearbetet inför intervjuerna tillsammans. Trovärdighet vid kvalitativa 

undersökningar handlar även om att studien ska kunna återupprepas och då med samma 

resultat (Bryman, 2011). Forskargruppen har eftersträvat det i studien men aspekter som 

dagsform och personlig påverkan på respondenten spelar in. Om intervjufrågan ställts 

vid en annan tidpunkt kanske respondenten hunnit skaffa sig ytterligare erfarenhet och 

delgett ett annat svar (Denscombe, 2009). 

Överförbarhet 

Studien eftersträvade att spegla verkligheten inom den offentliga förvaltningen. Då 

omfånget innefattat endast en myndighet och skett i liten utsträckning går det inte att 

uppnå extern äkthet dvs. möjlighet till överförbarhet (Kvale & Brinkmann 2009). Från 

kvalitativa undersökningar i litet omfång går det möjligen att överföra antaganden och 

tolkningar vilka senare kan appliceras på liknande myndigheter (Kvale & Brinkmann 

2009). Den genomförda studien skulle kunna ses som en förstudie till ett mer 

omfattande arbete. 

Insamling 

Datainsamlingen ägde rum under två veckor, v. 48-49, tre djupintervjuer genomfördes 

under vardera veckan. Intervjuerna skedde enskilt men samma intervjuguide användes 

vid varje intervjutillfälle för att eftersträva ett så likvärdigt material som möjligt. 

Forskargruppens målsättning var också att genomföra så likartade intervjuer som 

möjligt för att studien skulle uppnå en hög trovärdighet (Bryman, 2011).  En timme var 

avsatt för varje respondent och samtliga intervjuer ägde rum på en neutral plats hos den 

offentliga förvaltningen (Denscombe, 2009).  
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Vi försökte att skapa en avspänd och lugn atmosfär under intervjuernas genomförande 

vilket borgade för att få utförliga svar på frågorna (Bryman, 2011). Vi eftersträvade att 

låta respondenterna tala till punkt och följde ibland upp svaren med sonderande frågor 

för att på så vis berika materialet ytterligare (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2009). Under intervjuernas genomförande var forskargruppen öppna för 

respondenternas svar och var efter genomförd empirisk undersökning beredd att vid 

behov finjustera och omformulera frågeställningen (Bryman, 2011). 

Forskargruppen beaktade såväl vad respondenterna svarade, som på vilket sätt de 

uttryckte sig och hur de samtalade kring studiens fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervju som metod ger möjlighet att berika verbala svar med icke-verbal information 

(Denscombe, 2009). En intervju ger utrymme för att avläsa och tolka respondentens 

kroppsspråk, mimik, tonfall och därigenom tydliggörs meningen i svaret (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Inför intervjuerna hade forskargruppen sammanställt en punktlista för att informera 

respondenten om intervjuns förutsättningar samt säkerställa trovärdigheten. 

Inledningsvis vid varje intervju presenterades studiens syfte samt en kort information 

om forskargruppen. Därefter återupprepades att medverkan var frivillig och att 

respondenten när som helst hade rätt att avbryta intervjun eller avstå från att svara på en 

fråga. Forskargruppen upplyste även om att svaren skulle behandlas konfidentiellt samt 

bad om samtycke till att ljuduppta intervjun (Vetenskapsrådet, 2003). Slutligen 

presenterades forskargruppens definition av kompetensbegreppet samt att 

bakgrundsinformationen endast var till för forskargruppen och inte kommer att 

publiceras i rapporten. Respondenterna hade inte delgivits intervjuguiden på förhand 

men fick ett utskrivet exemplar i handen inför intervjun.    

Forskargruppens värderingar utifrån ett kritiskt förhållningssätt   

Forskargruppen har varit väl medveten om att förförståelse samt egna värderingar och 

fördomar cementeras i studien i allt från val av forskningsfråga till slutsats (Bryman, 

2011; Denscombe, 2009). För en samhällsforskare är det omöjligt att vara helt objektiv 

och fri från förutfattade meningar; samhällsforskare genomför aldrig en undersökning i 

ett moraliskt vakuum (Bryman, 2011). En av forskargruppens medlemmar har under 

studietiden arbetat hos den offentliga förvaltningen. Den aspekten samt vad den kunnat 

medföra har forskargruppen givetvis beaktat under hela studiens genomförande. 

Aspekten har medfört ett differentierat tolkningsutrymme hos forskargruppens två 

medlemmar. Hela forskningsprocessen färgas av forskargruppen vilket i sin tur kräver 

transparens och tydlighet. Forskargruppen kan dock inte gå ur sig själva, utan bakgrund 

och personlighet spelar alltid in (Bryman, 2011). 

Under hela forskningsprocessen har forskargruppen medvetet arbetat med att minimera 

inslaget av egna värderingar och fördomar. Genom diskussioner har forskargruppen 

samtalat om värderingar och fördomar som fortlever och förändras, därigenom har det 

vetenskapliga arbetet kvalitetssäkrats (Bryman, 2011).  

Vid genomförandet av intervju som metod var det viktigt att forskargruppen beaktade 

kunskapen om sin egen inverkan på intervjusituationen dvs. intervjuteknikens påverkan. 

Den handlar inte om slumpmässiga faktorer utan om intervjuarens personlighet samt 

tidigare relationer och kontakter. Respondenten kan av någon anledning välja att färga 

svaren eller utelämna fakta (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Forskargruppen har under hela studiens genomförande ifrågasatt sina egna roller och val 

(Denscombe, 2009).  
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Vi ställde oss kritiska till de data som erhölls från respondenterna med påminnelse om 

att såväl forskargruppen som respondenterna utgår från sin selektiva livsvärld (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det är trots allt respondenternas livsvärldar som utgör studiens 

sanning vid en kvalitativ ansats (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Studiens 

strävan var att belysa fakta från olika håll genom att jämföra teori med empiri samt att 

se vetenskaplig sanning som en tillfällig hållplats, inte en slutstation (Bryman, 2011). 

Analys 

Intervjuerna transkriberades direkt efter genomförandet medan empirin bevarades färsk 

i forskarens minne (Denscombe, 2009). Frågorna skrevs med versaler, svar och 

samtalsstöd skrevs med gemener i intervjutexten för att underlätta arbetet med den 

tematiska analysen. Tematisk analys innebär ett sorteringsarbete med att hitta teman, 

gemensamheter och kategorier samt göra jämförelser och liknelser (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Ett brett spektrum är viktigt för att kunna göra en god analys.  

Forskargruppen har berikat resultatkapitlet med ett antal utförliga och talande citat som 

kommer att ramas in i texten. De medför även en mer levande framställning av såväl 

empirin som respondenternas utsagor (Kvale och Brinkmann 2009). Citaten kommer att 

introduceras och efteråt förklaras dess innebörd och tolkning. Forskargruppen har med 

intervjuguiden som bas formulerat passande rubriker och underrubriker för såväl 

resultat- som diskussionskapitlen (Kvale och Brinkmann 2009). Därigenom lyfts olika 

parametrar fram och studiens mest framträdande dimensioner synliggörs.  

Resultatet kopplades sedan till studiens teoretiska utgångspunkt och i 

diskussionskapitlet presenteras studiens empiri i förhållande till valda delar av 

bakgrundsavsnittet. Därefter kunde forskargruppen påbörja arbetet med studiens 

slutsatser samt förslag till framtida forskning. 

Etiska överväganden genom forskningsprocessen 

Det valda problemområdet håller en etisk försvarbar nivå (Bryman, 2011). Genom alla 

moment i studien har tillvägagångssättet säkrats utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2003). Detta för att inte riskera att studien ur någon 

synpunkt kan anses icke-försvarbar ur ett etiskt perspektiv. Den information som erhölls 

från den offentliga förvaltningen kommer att behandlas konfidentiellt (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2009). I den skrivna rapporten är intervjupersonerna 

avidentifierade så att utomstående inte ska kunna förstå och tolka vem som har 

intervjuats (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vetenskapsrådet (2003) publicerar fyra forskningsetiska principer för att skydda 

respondenternas integritet. Först kommer informationskravet vilket innebär att 

respondenterna ska delges förhandsinformation om undersökningen. Den kan ges 

genom ett brev i samband med bokning av intervjutid, vilket forskargruppen 

distribuerade per e-post i god tid inför studiens empiriinsamling. Inför varje 

intervjutillfälle frågade vi om respondenten tillgodogjort sig informationen i brevet. 

Samtyckeskravet är det andra kravet och innebär att varje respondent ska få möjlighet 

och välja om hen vill medverka eller inte. Det är viktigt att upplysa om det redan i 

förhandsinformationen liksom inför varje intervju vilket forskargruppen har gjort. Vi 

bad även om samtycke till att ljuduppta intervjuerna.  

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och innefattar att insamlade data ska 

avidentifieras till den grad att den som läser studien inte ska kunna tolka vilken 
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organisation, myndighet eller vilka personer som har intervjuats. Studien har bejakat 

och behandlat det kravet. Intervjupersonerna upplystes om att anonymitet aldrig går att 

garantera då det alltid finns en liten risk att någon som tror sig känna igen eller känner 

igen en viss person delges rapporten (Bryman, 2011).  

Slutligen, Vetenskapsrådets sista krav, nyttjandekravet innefattar att presentera syftet 

med studien samt i vilket ändamål empirin kommer att användas. Detta gjordes såväl i 

brevet som inför varje intervjutillfälle.  

Ansvaret för de etiska frågorna vilade främst på forskargruppen i samråd med 

handledare och institutionen för pedagogik vid Linnéuniversitetet (Vetenskapsrådet, 

2003). Forskargruppen har genom hela forskningsprocessen beaktat de etiska 

principerna så att ingen person riskerat att komma till skada.  
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RESULTAT 

I kommande kapitel presenteras studiens resultat, vilket är baserat på sex 

halvstrukturerade djupintervjuer. Inledningsvis ges en kort presentation av studiens 

respondentgrupp, vilken senare kommer att lyftas fram genom illustrerande citat 

grundade på deras egna utsagor.  

Resultatkapitlet är uppdelat i två övergripande teman, lärande på arbetsplatsen och 

framtida kompetensbehov inom offentlig förvaltning. Kapitlet avslutas med en teoretisk 

problematisering där det insamlade materialet analyseras utifrån Keens (2003) teori 

om kompetensbegreppet. 

Bakgrundsinformation 

Respondenterna 

Respondenterna har utgjorts av sex stycken chefer från en och samma myndighet. 

Gruppen bestod av tre män och tre kvinnor. Gemensamt för samtliga respondenter är att 

de besitter en chefsposition med personalansvar inom myndigheten. Alla har god 

erfarenhet från arbete med en generationsväxling och begreppet tillämpas dagligen 

inom myndigheten. Respondenterna i studiens empiriska insamling befann sig inom 

åldersspannet 47-62 år och har varit verksamma inom nuvarande befattningar 3-12 år 

dock har alla lång, tidigare erfarenhet från arbete inom myndigheten. 

Citaten med hakparenteser […] är inte tagna ur sina sammanhang. Forskargruppen har 

medvetet valt att tillämpa hakparenteser för att utelämna upprepanden och 

”hummanden”. 

Myndigheten och dess struktur 

Den offentliga förvaltningen är styrd från central nivå och sedan år 2007 har 

arbetsuppgifterna blivit allt smalare och delats in i regioner över landet utifrån olika 

specialiteter. Den studerade praktiken har haft en låg personalomsättning och flertalet 

medarbetare har arbetat där under hela sitt yrkesverksamma liv. Den offentliga 

förvaltningen har många anställda som är födda på 1940-talet. En respondent uttalar sig 

gällande erfarenheter av en generationsväxling: 

[…] vi är ju en myndighet som har många medarbetare som jobbat här 

väldigt länge och det gör att generationsfrågan har varit aktuell sen jag 

började jobba här. Man måste fundera på den här kommande 

generationsväxlingen och det har gått si och så. Frågan har varit aktuell 

under hela tiden som jag jobbat här. 

Ovanstående uppfattning delades av samtliga i respondentgruppen; en respondent talade 

om den frustration som finns ute i regionerna och menade att det fungerar bättre och 

sämre i olika regioner beroende på hur åldersstrukturen ser ut. Respondenterna påtalade 

att chefer och medarbetare ser olika på begreppet generationsväxling. Cheferna ansåg 

att de som gått i pension ofta upplevde sig själva som oersättliga och inte förstår hur 

myndigheten ska klara sig utan dem; trots det fortskrider verksamheten. En respondent 

betonade att de yngre medarbetarna är mycket duktiga och pigga på att lära sig. En 

annan sade att medarbetarna har uttryckt bekymmer men har efter en tid konstaterat att 

”kompetenshålet” inte blivit så stort.  



 

20 

Ja, jag har inte upplevt det negativt, jag har inte upplevt, oj vilket stort 

hål det har blivit efter den människan, det har jag inte upplevt. Men 

mina anställda har ibland varit oroliga men efter ett år märkte de att det 

inte blev så farligt. 

Flera respondenter menade att de fått ta till knep och trixa för att parera en 

generationsväxling.  

Samtliga betonade avsaknaden av mål- och strategidokument liksom stöd från högsta 

ledningen gällande hur en generationsväxling ska hanteras. Inom den offentliga 

förvaltningen besitter varje enskild sektionschef ansvaret för att säkerställa framtida 

kompetenser.  

Lärande på arbetsplatsen 

Kompetensöverföring 

Respondenterna beskrev i sina intervjusvar dels sina personliga tankar, dels 

arbetsplatsens mer formella inställning till kompetensöverföring. Det framkom att 

kompetensöverföring mellan medarbetarna ses som något positivt och i flera fall också 

som något självklart, men att det ibland uppstår problem när kompetens ska föras över 

mellan enheter och individer. 

Under intervjuerna berättade respondenterna att de värdesätter praktisk kunskap högt. 

Enligt dem är överföring av just den kompetens som behövs för att kunna omsätta teori i 

praktik av stor vikt. 

Av det insamlade empiriska materialet framgår att handledning anses vara en bra metod 

för att föra över kompetens. Erfarna medarbetare får då handleda mindre rutinerade 

medarbetare, så att de som inte har funnits inom organisationen så länge lär sig genom 

att titta, lyssna och ta efter. Att ta efter, eller “learning by doing”, ansågs av 

respondenterna som nödvändigt för att kunna behålla kompetensen inom myndigheten. 

Dialog medarbetare emellan och mellan medarbetare och chef ses som det viktigaste 

verktyget för att föra nödvändiga kunskaper vidare. En av respondenterna nämnde 

skriftlig dokumentation som ett komplement till samtalen. Tvärgruppsmöten mellan de 

olika sektionerna har förekommit det senaste året, för att utbyta tankar och idéer. 

På frågan om hur respondenterna jobbar med kompetensöverföring i respektive 

chefsroll svarade en av dem så här: 

Där är väldigt mycket sammankomster och erfarenhetsutbyte, där sker 

mycket kompetensöverföring, kan man säga. För där sitter yngre 

medarbetare och diskuterar med sina äldre medarbetare. Det styr inte 

jag riktigt hur det arbetet ska ske, men jag är ju med i det så att säga då. 

Det jag mer är involverad är mer att jag mer följer upp, vad gör 

medarbetarna, hur ser det arbetet ut som medarbetaren håller på att 

genomföra? Har medarbetaren stött på några svårigheter, kan jag stötta 

och så vidare? Det är ju där som jag kommer in. 

De svårigheter med kompetensöverföring som framkom vid intervjuerna är framför allt 

att framförhållningen inom myndigheten anses vara för kort. Enligt respondenterna 

saknas planer för hur förlorad kompetens ska ersättas, exempelvis vid 

pensionsavgångar. Det nämndes att den högsta ledningen tidigare borde ha börjat 
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förbereda för att många framöver kommer att gå i pension. Fokus hade då på ett tidigare 

stadium kunnat läggas på överföring av nödvändig kompetens. En annan svårighet som 

framkom är tidsaspekten, att det krävs att medarbetarna får tid för erfarenhetsutbyte. 

Den ansågs nödvändig för att kompetensöverföringen ska fungera, men då måste andra 

uppgifter omprioriteras, vilket innebär att det blir mindre tid till att jobba med de 

löpande arbetsuppgifterna. 

Fortbildningsinsatser för de anställda 

Cheferna uppmuntrade sina medarbetare till dialog och samtal där de lär av varandra 

och delar med sig av kunskap och erfarenheter. Vid större regeländringar som ny 

lagstiftning skickas en medarbetare till Stockholm för utbildning i olika steg. 

Medarbetaren vidareutbildar därefter personalen på det lokala kontoret. 

Den löpande kunskapen som ständigt uppdateras i t.ex. rättsfall och ställningstaganden 

är respektive medarbetares skyldighet att hålla sig uppdaterad inom. Tidigare hade den 

offentliga förvaltningen rättsliga kontaktpersoner som ansvarade för ett område och 

bjöd in till informationsträffar. Respondenterna påtalade att idag krävs bred kunskap 

inom ett stort spektra och flexibilitet inom ett stort område. De betonade vikten av att ta 

hjälp av sina kollegor samt ”learning by doing”. En respondent sa: 

[…] en utredning är ju inte den andra lik egentligen, vi jobbar ju med så 

många olika saker. Så det är ju när man jobbar med arbetsuppgiften 

som man förstår hur den fungerar, vilket system vi har. 

Duktiga medarbetare får ta på sig fler och svårare arbetsuppgifter och arbetar i mindre 

grad med löpande uppgifter och rutin-arbetsuppgifter. Den offentliga förvaltningen 

belönar duktiga medarbetare med mer ansvar t.ex. i form av en befattning som 

samordnare eller som kontaktperson. 

Ett blivande chefsämne ges möjlighet att praktisera i ledningsgruppen och får 

därigenom en god inblick i vad det arbetet innebär. En respondent betonade dock 

svårigheter med att förbereda en person för en kommande roll som sektionschef. Det 

kan dröja upp till fem år innan en ledig befattning utannonseras och då har personen 

redan hunnit kallna och sökt sig vidare till nya utmaningar. Hen sa: 

Sen är det ju väldigt svårt om man inte, vi är ju inte så många 

sektionschefer här. Eh, det är liksom svårt och hålla någon varm under 

så lång tid. Åh sen när man väl är där har man inte någon som är varm, 

då har de hunnit kallna... 

Den offentliga förvaltningen värnar om att bibehålla kvalificerade arbetsuppgifter som 

t.ex. tyngre utredningsärenden för att medarbetarna ska uppleva att kontoret besitter en 

utvecklingspotential gällande arbetsuppgifternas art. 

Tyst kunskap 

Cheferna berättade om att det finns nyckelpersoner på arbetsplatsen som besitter 

kompetens som kan bli svår att ersätta. Det handlar om uppgifter som görs sällan och 

som är av avvikande karaktär från det vanliga, dagliga arbetet. Det finns också uppgifter 

som är mycket avancerade och som kräver att den som utför dem har spetskompetens på 

området. Cheferna beskrev denna spetskompetens som något som endast en 

medarbetare med lång, praktisk erfarenhet av yrket kan tillgodogöra sig. 

Respondenterna menade att de som chefer själva inte har just den kompetensen och att 

det kan vara svårt att sätta fingret på exakt vad det är som medarbetarna gör. 



 

22 

 

[…] en del har ju jobbat här väldigt länge och har ju enormt god 

kompetens och det här praktiska som man har varit med om 

erfarenhetsmässigt, det är ju det som är lite svårt att ta med. Men det är 

det som vi gärna vill bevara genom att diskutera praktiska ärenden då. 

Den här praktiska erfarenheten som många har, de bara gör saker 

liksom, men vi har inte riktigt fattat det kanske. Sådana praktiska saker 

som vi måste se till att någon annan kan då. 

Från den centrala ledningen finns det tydliga direktiv om att de som anställs ska ha 

akademisk utbildning. Samtidigt beskrev respondenterna hur de anser att många av 

arbetsuppgifterna som ska utföras bara kan läras på arbetsplatsen och inte genom 

utbildning. Cheferna berättade hur kompetensutvecklingen för befintliga medarbetare 

har förändrats genom åren, så att personalen får chans att praktisera och tillämpa sina 

nyvunna kunskaper.  

Respondenterna menade att handledning är en effektiv metod för att föra kunskap 

vidare. Det gäller framför allt det som vid intervjutillfällena benämndes som 

bemötandekompetens. Här menade cheferna att yngre medarbetare har mycket att lära 

genom att diskutera med sina äldre handledare som har varit med länge och lärt sig att 

hantera situationer som till en början kan upplevas som svåra. Denna förvärvade 

kunskap om hantering och bemötande är enligt respondenterna näst intill omöjlig att 

lära sig via en formell utbildning. Istället är det via erfarenhet från arbetsplatsen som 

medarbetarna skaffar sig kompetens om hur de ska arbeta med dessa frågor. 

[…] men den här dolda kompetensen, den här dolda kunskapen, hur 

beter jag mig? Hur ska jag hantera olika typer av svårbemästrade 

situationer? Vissa hanteringsfrågor, hur ska jag lösa dem då? Det kan 

man inte rimligtvis begära av en yngre medarbetare att de ska klara av 

då va, utan det bygger på många års iakttagande av sina äldre kollegor. 

Hur gör han eller hon, hur gör den äldre kollegan? Och sedan måste 

man på något vis jobba upp sin egen modell då, hur ska jag vara då? 

Förändringar kräver nya arbetssätt 

Den offentliga förvaltningen arbetar proaktivt med sina arbetssätt för att bli väl rustade 

inför framtidens behov. Samtliga respondenter påtalade att en generationsväxling i de 

flesta fall kräver och för med sig ett förändrat arbetssätt, en respondent illustrerar det så 

här: 

Man hoppas ju att en generationsväxling ska ske med en viss förändring 

för man måste hela tiden slimma myndigheten och tajta till ett minimum, 

det man lärde sig för tjugo år sedan är inte det optimala idag. En 

generationsväxling måste i de flesta fall föra med sig ett förändrat 

arbetssätt, anser jag. Vissa personer har ju ett arbetssätt som vi kanske 

inte heller vill ha framöver och en generationsväxling erbjuder 

möjligheter till förnyelse och avtankning. 

Rådande generationsväxling måste utmynna i ett mer flexibelt arbetssätt då 

medarbetarna i allt större utsträckning kommer att behöva parera mellan olika 

arbetsuppgifter samt gå in och lösa arbetstoppar. Det kommer därför att behövas en 

bredare kompetens inom flera områden hos mertalet anställda. Bemötande, 

kundkontakter och värderingar har också tillskrivits ökad relevans. Den offentliga 
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förvaltningen behöver också i allt högre grad ses som en helhet vilket innebär att alla 

sektioner besitter ett gemensamt ansvar för att kontoret fungerar som en helhet. 

Tvärgruppsmötena, d.v.s. lärande och utbyte mellan sektionerna framstår då som en 

viktig komponent för att skapa ett helhetstänk. 

Tidigare fanns det goda möjligheter att välja arbetsuppgifter inom vissa ramar samt 

arbetssätt vilket gett medarbetarna stor frihet. Nu däremot tilldelar cheferna i högre grad 

arbetsuppgifter till sina anställda. Utifrån medarbetarundersökningar hos den offentliga 

förvaltningen har det framkommit önskemål om ökad variation av arbetsuppgifter. 

Många av förvaltningens arbetsuppgifter är repetitiva och enformiga men graden 

varierar dock beroende på sektion och typ av befattning. Samtliga i studiens 

respondentgrupp är överens om att myndigheten i framtiden måste arbeta på ett annat 

sätt: 

[…] det är det som pressar på, att vi måste jobba annorlunda, 

effektivare och smartare då. Och vi är inte ensamma som myndighet om 

att ha det på det sättet. Oh, just att vi är en lärande organisation, 

kompetens är vår valuta och färskvara, vi måste ju hela tiden hänga med 

när det händer nya saker. 

En del arbetsuppgifter kommer i framtiden att behöva utföras annorlunda och i större 

utsträckning medan andra kanske inte kommer att behöva utföras alls. 

Förnyelsearbetet handlar inte bara om arbetsuppgifternas art utan också om att anpassa 

personalstyrkan utifrån myndighetens kunder. Det är viktigt, vilket flera respondenter 

påtalar, att den offentliga förvaltningen beaktar ett multikulturellt tankesätt där alla 

medborgare ska känna sig bekväma med den handläggare som hanterar ens ärende. 

Framtida kompetensbehov inom offentlig förvaltning 

Rekrytering  

Vid nyrekrytering av medarbetare inom offentlig förvaltning är tillvägagångssättet 

annorlunda jämfört med hur det ser ut inom näringslivet. Hur många personer som får 

rekryteras styrs nämligen helt av vilka anslag som varje enhet får. Det betyder att det 

inte är självklart att kunna ersätta en pensionerad medarbetare med en ny, trots att 

mängden arbetsuppgifter som förväntas lösas är konstant. Vid intervjuerna framkom det 

att detta upplevs som ett stressmoment för cheferna. En av respondenterna är chef över 

en sektion där man får rekrytera efter behov men alla de övriga måste vänta tills 

anslagen som de får tillåter nyrekrytering. Cheferna beskrev hur detta system gör att 

framförhållningen vid generationsväxling blir kort eftersom det inte är de själva som 

äger frågan, utan det styrs från centralt håll. 

Ser man på vårt kontor eller sånt så vi styr egentligen inte den frågan 

själva. Det styrs ganska centralt från regionnivå och det är pengar som 

avgör. Ibland passar det med dom som slutar och ibland kanske vi får 

anställa innan. Ibland, nu när vi har den mer skiftande, man vet ju inte 

idag när en person slutar i och med en allt mer flexibel pensionsålder, 

vissa väljer att gå innan 65 år andra jobbar kvar till 67 år och är 

därefter timanställda. Det är svårare att planera också man kan säga att 

ett halvår innan måste man säga till för att få ut pension och vi måste 

veta för framförhållningen. 65 år då börjar man ändå fundera på en tid 
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innan vad finns det för möjligheter, vad vi vill föra vidare? Vi kan inte 

bestämma, beroende på vad personen vill. 

Vid rekrytering är akademiska meriter oftast ett krav. En av respondenterna menade att 

arbetsuppgifterna på den sektion som hen förestår är av rutinmässig karaktär, vilket gör 

att akademiker inte finner dem tillräckligt utmanande. Därför söker den sektionen efter 

medarbetare med gymnasiekompetens, medan övriga sektioner har krav på att de 

sökande ska vara akademiker. En av respondenterna svarade att man inom myndigheten 

har gått från att jobba som specialist till bli generalist. Därför, menade hen, ska de som 

anställs vara beredda på att jobba flexibelt, med flera olika uppgifter. 

Värdegrunden är en faktor av stor vikt vid rekryteringsarbete, en respondent beskrev 

följande: 

Vi har ju en medarbetarpolicy och den lägger vi ändå ganska stor kraft 

på vid rekrytering, hur man är som statstjänsteman, uppfyller man inte 

de kraven slår det tillbaka. Jag har svårt och tänka mig att en person 

som inte lever upp till dessa anställs. Det lägger vi mycket kraft på vid 

intervjuer, att fånga upp de signalerna (...). Viktigt att personen 

uppfyller kraven för att få den och stanna och passa in i myndigheten. 

(...). Jag arbetar för ett öppet klimat där man kan diskutera trots olika 

uppfattningar. Jag som chef måste se ur ett perspektiv, acceptans är 

viktigt. 

Enligt respondenterna innebär myndighetens värdegrund att fokusera på bemötande av 

kunder och att medarbetaren fungerar socialt i arbetsgruppen samt verkar 

förtroendeingivande både internt och externt. Ytterligare en kompetens som nämndes 

under intervjuerna och som anses vara värdefull bland cheferna är den empatiska 

kompetensen. Med detta menade respondenterna att medarbetarna ska kunna sätta sig in 

i medborgarnas situation och vara förstående och inkännande. 

Nya kompetenskrav inom offentlig förvaltning 

Under de senaste fem åren har den formella kompetensen vägt tungt vid nyrekryteringar 

till den offentliga förvaltningen. Överlag har alla som anställts innehaft akademiska 

meriter, ett krav som har ställts från central nivå. Utöver de akademiska meriterna har 

erfarenheter från liknande myndighetsarbete varit meriterande. Till den formella 

kompetensen har nu mjuka delar adderats och därigenom fått ett uppsving. Det handlar 

bl.a. om kompetenser som att besitta samstämmighet med myndighetens värderingar 

samt utöva ett professionellt bemötande mot myndighetens kunder. Ett par respondenter 

påtalar svårigheter för befintlig personal att ställa om då kraven förändras. 

[…] har vi medarbetare som har jobbat länge inom ett väldigt smalt 

område med inte alltför avancerade arbetsuppgifter är de inte så 

utvecklingsbara. Helt plötsligt ska de ta i frågor som de varit jättebra 

med mot medborgarna i en specifik fråga. De känner sig oförberedda, 

frågorna kan handla om vad som helst. En del är inte beredda och har 

inte tillräckligt självförtroende, rent materiellt kanske man skulle kunna 

förändra, där går det ju inte att kompetensutveckla. 

Det framkom vid ett par av forskargruppens intervjuer att den offentliga förvaltningen 

från och med årsskiftet 2013/2014 ska bli ett samverkanskontor med ett annat kontor i 

södra Sverige; de ska då ha en gemensam kontorschef. Respondenterna sade att det kan 
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påverka vilka arbetsuppgifter som i framtiden ska utföras på respektive ort; en 

koncentration av arbetsuppgifter diskuteras flitigt men ännu är inget fastställt. 

I och med att målbilden för de arbetsuppgifter som ska utföras hos den offentliga 

förvaltningen i framtiden är oklar har samtliga inom respondentgruppen svårt att uttala 

sig om myndighetens framtid. Under det senaste året har uppdragsbeskrivningar för 

olika projekt tillkommit; de beskriver vilken kompetens som utförarna ska ha och får 

ses som ytterligare ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. En respondent menar: 

Vår verksamhet ska bli mer kvalificerad hela tiden, så att då måste man 

ha en viss bakgrund med sig. 

Samtidigt anser alla inom respondentgruppen att en viss grad av löpande arbetsuppgifter 

alltid kommer att finnas och de anser det klokt att rekrytera personer med 

gymnasiekompetens eller lång arbetslivserfarenhet för dessa arbetsuppgifter. De 

personerna är då från början inställda på mer repetitiva arbetsuppgifter och är belåtna 

med det vilket bidrar till att de stannar en längre tidsperiod inom myndigheten. 

Den offentliga förvaltningen har hittills inte upplevt några svårigheter med att attrahera 

kompetent personal men tankar finns huruvida myndigheten står sig stark när trycket på 

arbetsmarknaden ökar. Respondenterna funderade över om myndighetens 

kompetensprofiler och löneläge då kommer att ses som attraktiva. 

Attraktiv arbetsplats 

För att behålla kompetensen inom myndigheten och för att locka nya medarbetare 

arbetas det mycket med kompetensutveckling. Enligt respondenterna har sättet att se på 

kompetensutveckling av befintliga medarbetare ändrats över tid. Tidigare var det 

“korvstoppning”, långa kurser där medarbetarna inte gavs chans att praktisera sina nya 

kunskaper mellan kurstillfällena. Idag är det istället så att det finns en plan för varje 

medarbetares utvecklingsbehov och alla nya medarbetare tilldelas en handledare. De 

medarbetare som går kurser får också möjlighet att utöva sina kunskaper i realiteten, 

innan de ges möjlighet att ta nästa utvecklingssteg. 

Vi har märkt att nästan alla utbildningar har arbetats om. Hur mycket 

ska man ha lärarlett? Ett exempel här med en utbildning där man träffas 

endast på slutet under tiden, personen jobbar istället halvtid med kursen 

på arbetstid. Vissa bitar kanske man kan lite bättre och då kan man ju 

jobba mer.  

Det läggs enligt respondenterna mycket tid på att arbeta med personliga egenskaper 

samt med grupputveckling, där både handledarens och adeptens utveckling är i fokus. 

Detta görs naturligtvis för att utveckla arbetsplatsen, men också för att medarbetarna ska 

känna att deras arbete är meningsfullt och vilja stanna inom myndigheten. 

När respondenterna resonerade kring framtida utmaningar kom de fram till att en 

blandad arbetsgrupp, med olika erfarenheter, är mer eftertraktad nu än tidigare. En 

respondent pekade på möjligheterna att med kollektiva färdmedel ta sig till 

arbetsplatsen bidragit till att göra den mer attraktiv att jobba på. 

Enligt en respondent marknadsför sig myndigheten i annonser som en attraktiv 

arbetsplats för nya medarbetare. Samtidigt berättade flera av respondenterna att de ser 

olika utmaningar gällande kompetensförsörjningen framöver och att de skulle välkomna 

ett modernare arbetssätt. De menade t.ex. att IT-kompetensen borde höjas samt att mer 
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fokus på arbetsplatsens sociala samspel skulle göra den än mer attraktiv för nya 

medarbetare. 

Sammanfattning av resultat 

Forskargruppen kan efter genomförd empirisk studie konstatera att den offentliga 

förvaltningen idag arbetar proaktivt för att säkerställa framtida kompetenser. De största 

hindren är att anslagen för rekrytering styrs från central- och regional nivå samt att 

målbilden för vilka arbetsuppgifter som ska utföras på kontoret de närmsta åren är 

oklar. Samtliga inom respondentgruppen ansåg att det i framtiden kommer att krävas ett 

mer flexibelt arbetssätt. De anställda måste i högre utsträckning samstämmigt dela 

myndighetens värderingar samt utöva ett professionellt bemötande gentemot 

medborgarna. 

Teoretisk problematisering 

Kompetensbegreppet 

Keen (2003) illustrerar kompetensbegreppet mycket ”fingerfärdigt” genom att ta ansats 

i handen (se sid. 9).  

Ledarskap/handledning 

Under intervjuerna framkom praktik i ledningsgruppen som en metod för handledning 

av blivande chefer. Denna metod syftar till att låta det tilltänkta chefsämnet få en 

uppfattning om vad arbetet med att vara chef innebär. Personen ges också möjlighet att 

förbereda sig inför de utmaningar som chefskapet för med sig. Enligt Keen (2003) är det 

chefen som styr medarbetarnas kompetensutvecklingsmöjligheter. Keen menar att 

tillvaratagande av kompetens på detta sätt blir allt viktigare i arbetslivet. 

Respondenterna berättade att nyanställda medarbetare blir tilldelade en handledare 

vilken ska vara en erfaren medarbetare som kan hjälpa sin adept i lärprocessen samt 

gagna medarbetarens utveckling på arbetsplatsen. Denna handledning blir ett 

komplement till den coachning av medarbetare som chefen har som sitt uppdrag. 

Respondenterna redogjorde också för uppfattningen att handledning är en väletablerad 

metod för kunskapsöverföring på arbetsplatsen. Keen (2003) beskriver hur 

handledningen, som en av beståndsdelarna i kompetensbegreppet, ska tas upp på det 

årliga medarbetarsamtalet. Handledningen är ett av de verktyg som stärker 

medarbetarnas kompetens och på så vis bidrar till hela arbetsplatsens utveckling.  

Respondenterna beskrev att det på myndigheten kan vara svårt att få gehör för de 

förändringar och den kompetensutveckling som man önskar genomföra. Detta beror 

enligt cheferna på toppstyrning där ekonomi och politiska beslut sätter stopp för de 

åtgärder som de skulle vilja tillämpa. Cheferna upplever således att deras ledarskap i 

viss mån begränsas av yttre omständigheter. Keen (2003) skriver om chefens ledarskap 

och ansvar för medarbetarnas kompetens. Hon menar att en bra chef bland annat 

behöver kunna engagera och motivera sina medarbetare så att de kontinuerligt 

kompetensutvecklas. 
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Färdigheter  

Respondenterna påtalade att det i framtiden kommer att behövas en bredare kompetens 

inom flera områden hos samtliga medarbetare. Resultatet indikerar också att de som 

anställs ska vara beredda på att arbeta flexibelt dvs. med flera olika arbetsuppgifter.  

Färdigheter kan även urskiljas då den offentliga förvaltningens anställda möter 

medborgare i ofta komplexa ärenden som kräver en stort spektra av breda kunskaper 

inom flera områden. Ett par respondenter påtalade likt Keen (2003) att formell 

utbildning är en aspekt men det är i dialog med medborgaren som färdigheterna ska 

komma till uttryck och synliggöras. Keen (2003) talar också om att sociala färdigheter 

kan tränas upp och utvecklas vilket bekräftades av studiens respondentgrupp då sociala 

färdigheter som bemötandekompetenser ökat i betydelse och relevans. Respondenterna 

betonade att bemötandekompetens är typexempel på kunskap som inte enbart kan 

förvärvas via formell utbildning utan behöver även tillämpas i praktiken. 

Tidsaspekten ansågs som en nödvändighet för att kompetensöverföring skulle komma 

till stånd men upplevdes av respondenterna som en svårighet att beakta och efterleva. 

Keen (2003) betonar tidsaspekten som en viktig dimension för att färdigheter ska kunna 

utvecklas och befästas i myndigheten.  

Färdigheter i studiens resultat tar sig uttryck i att samtliga inom respondentgruppen 

betonar arbetsuppgifter av repetitiv och rutinmässig karaktär som mer lämpade för 

personer med gymnasiekompetens eller lång arbetslivserfarenhet. Respondenterna 

berättade att dessa personer i högre utsträckning accepterar arbetsuppgifternas art i 

jämförelse med personer med akademisk utbildning. Effekten blir att de stannar en 

längre tid inom myndigheten och därigenom hinner de likt Keen (2003) utveckla goda 

färdigheter inom sitt område. 

Kunskaper 

Kunskap hos studiens respondentgrupp är - likt Keen (2003), andra myndigheter och 

organisationer - formell kunskap från studier, kurser och utbildningar. De formella 

meriterna har fått ökad betydelse hos myndigheten under senare år, då högsta ledningen 

ställt krav på relevant akademisk examen. Samtliga respondenter ansåg att de formella 

kunskaperna kommer att få ökad betydelse i framtiden då arbetsuppgifternas art blivit 

alltmer kvalificerade. Kunskap inom studiens respondentgrupp ansågs också vara dialog 

medarbetare emellan samt mellan medarbetare och chef. En respondent påtalade 

skriftlig dokumentation som ett komplement till dialogerna. Keen (2003) säger att 

samtal och dialog är ett av de bästa sätten att förvärva ny kunskap på. 

Vidareutbildning av personal på det lokala kontoret vid större regeländringar genomförs 

på så sätt att en medarbetare deltar i utbildning i olika steg på myndighetens 

huvudkontor i Stockholm. Därefter får medarbetaren ansvara för att utbilda och 

överföra kunskapen till sina kollegor. Det får ses som ytterligare en variant av 

kunskapsförvärv hos den offentliga förvaltningen. Den löpande kunskapen är varje 

anställds skyldighet att hålla sig uppdaterad inom, vilket förefaller vara kunskap i t.ex. 

rättsfall och ställningstaganden. Respondenterna betonade även vikten av att ta hjälp av 

sina kollegor som en viktig källa till ny kunskap hos varandra. 

För att behålla kompetensen inom myndigheten och för att locka till sig nya 

medarbetare arbetas det proaktivt med fortbildningsinsatser inom myndigheten. Duktiga 

medarbetare arbetar i lägre grad med löpande uppgifter och med rutin-arbetsuppgifter. 
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De tilldelas ett ökat ansvar genom en befattning som samordnare eller som 

kontaktperson. 

Erfarenheter 

En form av erfarenhet som framträdde i studiens resultat var att titta, lyssna och ta efter 

eller ”learning by doing”, vilket respondenterna ansåg nödvändigt för att kunna 

tillvarata kompetensen inom myndigheten. De påtalade att det saknas planer för att 

ersätta förlorad kompetens, exempelvis vid pensionsavgångar. Respondenterna menade 

också att förvärvad kunskap gällande hantering av komplicerade ärenden som inte 

utförs så ofta är nästintill omöjligt att lära sig via formell utbildning. De ansåg även att 

den form av spetskompetens som behövs inom myndigheten endast kan tillföras genom 

lång och praktisk erfarenhet. 

Utöver de akademiska meriterna är och har erfarenheter från liknande myndighetsarbete 

varit meriterande. Respondenterna talade även om att en blandad arbetsgrupp med 

skilda erfarenheter och preferenser anses alltmer önskvärd och eftertraktad idag. 

Myndighetens största dilemma i Keens (2003) kompetensbegrepp är hur erfarenheter 

från äldre medarbetare på optimalt sätt ska överföras till de yngre medarbetarna. En 

respondent påtalade vikten av att lära sig hantera olika typer av svårbemästrade ärenden 

vilket i sin tur bygger på många års lärande och iakttagande av sina äldre kollegor. Det 

ska sedan utmynna i en egen modell som den yngre medarbetaren bygger upp för att 

hantera sina ärenden. Keen (2003) påtalar att det tar tid att bygga upp en 

erfarenhetsbank. Såväl studiens respondentgrupp som Keen (2003) relaterar till 

erfarenheter från livets skola. Båda parerar dem med ett ständigt lärande i arbetet genom 

t.ex. fortbildningsinsatser vilka bör leda till utveckling såväl för myndigheten som för 

individen. Tvärgruppsmöten inom den offentliga förvaltningen får ses som en viktig 

källa för utbyte av erfarenheter. 

Kontakter 

Respondenterna talade om ett bredare kompetensbehov där kundkontakter har fått ökad 

relevans och de anser likt Keen (2003) kontakter som en allt viktigare del av 

kompetensbegreppet. Detta dels för att klara av att utföra arbetsuppgifterna på ett 

kompetent sätt och dels för att kontakter med andra myndigheter och organisationer har 

ökat i betydelse. 

Idag ställs allt högre krav på gemene man inom den offentliga förvaltningen att hålla sig 

uppdaterad och informerad. Goda kontakter och nätverk kan då ses som hjälpmedel 

vilket också Keen (2003) förespråkar. Flera respondenter påtalar dock svårigheter med 

att bevara och upprätthålla nätverk vid en generationsväxling. Myndighetskontakter 

liksom goda kunskaper kring hela den offentliga förvaltningens struktur och 

uppbyggnad ansågs av samtliga inom respondentgruppen som meriterande. 

Värderingar 

Det framkom under intervjuerna att det som av respondenterna kallas för 

bemötandekompetens är mycket viktigt för myndigheten. Med bemötandekompetens 

menade respondenterna att medarbetarna ska ha kunskap och förmåga att kunna hantera 

svåra situationer på ett professionellt sätt. När cheferna berättade om vilka nya 

arbetssätt som de tror kommer att ha störst betydelse i framtiden så var just bemötande 

av medborgare liksom värderingar som stämmer överens med myndighetens värdegrund 

sådant som framkom. Keen (2003) anser att kompetensbegreppets viktigaste 
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beståndsdel är just värderingar; respondenterna bekräftade i sina intervjusvar denna 

tanke. 

Myndigheten där det empiriska materialet samlades in har en värdegrund som beskriver 

att chefer och medarbetare har ett gott bemötande, social kompetens och inger 

förtroende såväl internt som externt. Värdegrunden har betydelse vid nyrekrytering. På 

senare tid har myndigheten börjat titta närmare på mjuka värden, vid sidan av den 

formella kompetensen, när nya medarbetare ska anställas. Respondenterna ansåg att 

myndigheten skulle kunna ha ännu mer fokus på det sociala samspelet på arbetsplatsen, 

för att göra den än mer attraktiv för kompetenta medarbetare. Keen (2003) skriver hur 

en kompetent medarbetare inte bara har formell kompetens och lång erfarenhet, utan 

också är socialt smidig och samarbetsbenägen. 

Samordning och framtiden 

Cheferna i studien beskrev hur de måste hantera stress som uppkommer i samband med 

rekrytering eftersom de inte kan rekrytera efter behov. De förklarade också hur de måste 

hitta på olika trix för att kunna utföra samma antal arbetsuppgifter med ett minskat antal 

medarbetare, till följd av att rekryteringen styrs av de anslag som myndigheten tilldelas. 

Med begreppet samordning menar Keen (2003) förmågan att koordinera de övriga fem 

beståndsdelarna i kompetensbegreppet. Den som kan samordna sina kompetenser får 

enligt Keen en helhetssyn på sitt arbete och blir också mer stresstålig. Här får cheferna 

samordna sina individuella kompetenser på det sätt som Keen (2003) beskriver. Hon 

skriver om den kraft och styrka som samordning kräver, något som cheferna får 

praktisera när de samordnar sina egna och medarbetarnas kompetenser. 

När respondenterna ombads att berätta hur de tror att framtiden för myndigheten 

kommer att se ut framkom det att de anser att medarbetarna måste blir ännu mer 

flexibla. Enligt respondenterna innebär det att en och samma person behöver kunna 

utföra fler olika arbetsuppgifter än tidigare; även detta är ett område där chefernas 

förmåga till samordning sätt på prov. De framtida måldokumenten för de 

arbetsuppgifter som myndigheten ska utföra är ännu inte fastställda och det finns en oro 

över hur framtiden kommer att te sig. Keen (2003) menar att samordning sätter den 

enskilda individens psykiska energi på prov vilket framförallt blir en angelägenhet för 

den offentliga förvaltningens chefer.  

Respondenterna ansåg att deras arbetsplats med sina olika sektioner skulle vinna på att 

ha ett bättre helhetstänk och att vara mer samordnad. Utökad samverkan mellan 

sektionerna skulle leda till ett gemensamt ansvarstagande för att få myndigheten att 

fungera optimalt. Ett arbetssätt för att åstadkomma en utökad samverkan är de 

tvärgruppsmöten som leder till såväl erfarenhetsutbyte, förbättrat helhetstänk som 

samordning. 
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DISKUSSION 

Inledningsvis presenteras en metoddiskussion där forskargruppen reflekterar över 

studiens val och tillvägagångssätt; kapitlet är strukturerat utifrån studiens 

metodavsnitt. Därefter diskuteras resultatet med hjälp av valda delar från studiens 

bakgrundsavsnitt. Diskussionen lyfter och problematiserar intressanta aspekter som 

framkommit i studien och berikas ytterligare av våra egna tolkningar och reflektioner. 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser samt förslag till framtida forskning.  

Metoddiskussion 

Metodologiska utgångspunkter 

Forskargruppen gjorde klokt i att ta ansats i hermeneutiken och kvalitativ metod då det 

ansågs som det bästa metodvalet för studien. En kvalitativ ansats skapar utrymme för 

reflektion hos respondenterna och ger en djup bild – och förståelse – för de undersökta 

fenomenen, vilket kan vara utmanande att uppnå med en kvantitativ ansats (Bryman, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Genom valet av kvalitativ metod ansåg sig 

forskargruppen skapa en förståelse och vetskap om respondenternas syn på en 

generationsväxling inom offentlig förvaltning. Det skulle funnits fördelar med att göra 

en kombination av såväl kvalitativ som kvantitativ metod, exempelvis genom en 

förstudie i enkätform och uppföljande djupintervjuer. Med hänsyn till studiens omfång 

och tidsram avstods dock från den möjligheten.  

Telefonintervjuer hade inte heller varit att föredra och enkät som metod hade inte 

kunnat bidra med de adderade aspekterna dvs. respondenternas kroppsspråk, tonfall och 

mimik (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). En ytterligare fördel med kvalitativ 

metod är att bortfallet i de flesta fall blir lägre än vid kvantitativ metod då en inbokad 

intervjutid anses svårare att avboka än att välja bort att delta i en enkätinsamling 

(Bryman, 2011).  

Kvantitativ metod hade bidragit med kunskap från ett större urval men hade inte givit en 

så specifik och detaljerad information. Enkät som metod ger forskargruppen tillgång till 

ett stort antal respondenter och borgar för ärliga och uppriktiga svar (Bryman, 2011). 

Den kvantitativa analysen styrs i högre utsträckning av forskargruppens teorival, 

förförståelse och värderingar då frågekonstruktionen i enkäten ligger till grund för 

analysen. 

Studien hade också kunnat genomföras kvantitativt i likhet med en fallstudie dvs. 

forskargruppen hade då också enbart valt att koncentrera sig på ett studieobjekt; den 

offentliga förvaltningen. Forskargruppen resonerade inför studiens genomförande om 

att kvantitativ metod troligtvis skulle innebära ett större förarbete då vi inte anser oss 

besitta tillräckligt goda kunskaper i dataprogrammet SPSS.  

Studiens deduktiva ingång underlättade dels vid utformandet av intervjuguiden dels vid 

resultatbearbetningen. 

Förförståelse hos forskargruppen 

En av forskargruppens medlemmar har sedan tidigare kontakter och arbetslivserfarenhet 

från den offentliga förvaltningen, vilket resulterat i förkunskaper om myndigheten och 

dess personal. Förförståelsen har noggrant beaktats under hela studiens genomförande, 

för att inte lämna några avtryck i studien. Under intervjuernas genomförande liksom 
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under tolkningen av det empiriska materialet har den aspekten särskilt beaktats. Den 

medlem i forskargruppen som har kontakter med den offentliga förvaltningen sedan 

tidigare valde medvetet att intervjua de respondenter som hon hade minst relation till 

och vetskap om. 

Det var till studiens fördel att forskargruppen bestod av två personer; en med god 

kännedom om det studerade problemområdet och en som betraktade studien utifrån ett 

mer objektivt synsätt, vilket borgar för god och trovärdig forskning (Bryman, 2011). 

När det empiriska materialet tolkades strävade forskargruppen hela tiden efter att 

fokusera på studiens syfte och frågeställning vilket bidrog till att eventuella dimensioner 

av förförståelse och sidospår eliminerades. Forskargruppen har under hela studiens 

genomförande varit noga med att hålla sig inom ramen för pedagogikämnet. 

Planering och genomförande 

Forskargruppen valde främst att använda sig av internationella vetenskapliga artiklar då 

dessa kunde belysa våra studerade fenomen på ett mer detaljerat och nyanserat sätt än 

nationella publikationer och avhandlingar. Då vi har arbetat med begreppet offentlig 

förvaltning har vi valt att använda oss av myndighetspublikationer och statliga 

utredningar snarare än vetenskapliga artiklar. De förstnämnda ansågs mer lämpade för 

ändamålet. Utbudet av forskning gällande offentlig förvaltning är litet. Däremot belyser 

ett flertal artiklar effektivisering och samverkan av offentlig förvaltning i USA. Det har 

varit en utmaning att hitta tidigare forskning gällande studier liknande vår. 

Forskargruppen har medvetet valt att inte publicera någon sådan i rapporten då vi inte 

funnit någon relevant artikel. Flertalet artiklar och publikationer berör främst skillnader 

mellan olika generationer samt dess påverkan i arbetslivet. 

Vårt val att använda oss av ett bekvämlighetsurval i studien anser vi efter 

genomförandet som fördelaktigt framförallt då urvalet av respondenter skulle realiseras. 

Bekvämlighetsurval är omdiskuterat i forskningskontexter då de ibland anses hålla en 

för låg forskningsnivå (Bryman, 2011; Denscombe, 2009). Forskargruppen beaktade 

noggrant aspekten inför sitt val men ansåg att en studie av dignitet gällande vår, kan 

tillämpa ett bekvämlighetsurval utan att ifrågasättas. Kritik som har riktats mot 

bekvämlighetsurval är bl.a. att ämnet för forskningen ska styra urvalsprocessen 

(Bryman, 2011; Denscombe, 2009). Genom att utgå från ett ledarskapsperspektiv fick 

forskargruppen en beskrivning av det studerade fenomet utifrån ett delvis 

organisatoriskt perspektiv vilket underlättade bearbetningen av empirisk data. Om vi 

istället valt att rikta studien mot medarbetare hade vi med största sannolikhet fått 

empirsk data av annan karaktär och då kommit fram till andra slutsatser. 

Samtliga inom respondentgruppen hade tillägnat sig informationsbrevet gällande 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer inför intervjutillfället. Forskargruppen hade 

kopior med sig vid varje intervju om någon respondent inte hade tagit del av 

informationen. Inför varje intervjutillfälle återupprepade vi de forskningsetiska 

aspekterna samt att intervjun skulle komma att ljudupptas för att garantera studiens 

säkerhet ur ett etiskt perspektiv. 

Forskargruppen avsatte efter varje genomförd intervju tid för reflektion och eftertanke 

för att på så vis förfina intervjutekniken till nästkommande intervju (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Efter den första genomförda intervjun kunde vi konstatera att 

intervjuguiden höll en hög äkthet och gav oss ett rikt och tillräckligt material. Ingen av 

frågorna behövde korrigeras eller revideras då respondenten direkt förstod frågornas 
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innebörd. Vi upplevde även halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som den bästa 

metoden att säkerställa studiens trovärdighet (Bryman, 2011). 

En deltagare i forskargruppen prövade vid sitt andra intervjutillfälle att utöva ett mer 

tillbakadraget förhållningssätt dvs. minska den egna aktiviteten under 

intervjusituationen, vilket resulterade i ett mer omfångsrikt material än vid den första 

intervjun. Under intervjuernas genomförande har det varit av största vikt att i ett tidigt 

skede bromsa oönskade sidospår och att tacka nej till för studien icke-relevant empirisk 

data. Forskargruppen upplevde halvstrukturerade djupintervjuer som den mest lämpade 

metoden att besvara studiens frågeställning samt säkerställa undersökningens 

trovärdighet. Vi upplevde att det personliga mötet berikades av respondenternas 

kroppsspråk, tonfall och mimik (Kvale & Brinkmann, 2009).  

För att säkerställa en hög äkthet under hela forskningsprocessen har forskargruppen 

ifrågasatt såväl studien som vår egen inverkan på den pågående processen. Materialet 

från respondenterna har granskats noggrant utifrån ett kritiskt förhållningssätt (Bryman, 

2011).  

Vi kände att materialet uppnådde en mättnad efter sex genomförda djupintervjuer. Det 

tillkom inget nytt och fler respondenter hade inte tillfört några ytterligare dimensioner. 

Forskargruppens insamlade material borgade därmed för säkra och hållbara 

forskningsresultat (Bryman, 2011). 

Analys  

Det empiriska resultatet bearbetades sedan genom en noggrann genomläsning och 

diskussion, vilka utmynnade i två huvudteman och flera underrubriker. Forskargruppens 

tillämpning av tematisk analys ansågs som det bästa möjliga analysinstrumentet för att 

förstå, tolka och bringa klarhet i den insamlade empirin. 

Alla respondenter har fått komma till tals i studiens resultatdel, dock i olika omfång. 

Forskargruppen har haft Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2003) i 

bakhuvudet och ingen respondent har valts bort av skäl som grundats på avvikande 

åsikter eller andra etiska aspekter. 

När den insamlade empirin hade tematiserats och delats upp under olika rubriker 

framställde forskargruppen ytterligare ett resultat grundat i studiens teoretiska 

utgångspunkt. Vi valde senare att använda oss av det förstnämnda i nedanstående 

resultatdiskussion.  

Resultatdiskussion 

Generationsväxlingar kommer och går över tid. Arbetsmarknaden är nu mitt uppe i en 

rådande generationsväxling. Studiens syfte är att belysa möjligheter och hinder för 

kunskapsöverföring vid en generationsväxling inom offentlig förvaltning utifrån ett 

ledarskapsperspektiv.  Forskargruppen anser sig väl ha uppnått studiens syfte och 

frågeställning och den främsta anledningen till det är studiens empiriinsamling som 

berikat studiens bakgrundsavsnitt och teoretiska utgångspunkter. 

Det framkommer i studiens material en fullständig avsaknad av mål- och 

strategidokument gällande en generationsväxling från central nivå, vilket förefaller 

intresseväckande för forskargruppen. Handlar det månne om avsaknad av förståelse från 

högsta ledningen eller hoppas de att problematiken ska lösa sig av sig själv? En 

generationsväxling är i slutändan oftast en ekonomisk fråga vilket även SOU 2004:065 
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resonerar kring. En respondent påtalar att myndigheten har varit medveten om 

paradigmskiftet i 10-15 år och att det har talats mycket om det. Ändå har inga konkreta 

metoder eller verktyg för kompetensöverföringen arbetats fram. 

Myndigheten och ledarskapets inverkan 

Peterson (2007) och SOU 2004:065 talar om den offentliga förvaltningens styrning från 

central nivå vilken ses som ett hinder av samtliga i respondentgruppen framförallt då det 

gäller rekrytering. ”Toppstyrningen” hämmar den offentliga förvaltningen i sin strävan 

att lyckas med en generationsväxling. Ytterligare ett hinder är den oklara målbild som 

föreligger från central nivå kring vilka arbetsuppgifter kontoret ska prioritera och arbeta 

med framöver. Sannolikt räcker inte myndighetens allmänna råd för att tolka och 

tydliggöra målen från central nivå. 

Ledarskapets utövande inom den offentliga förvaltningen har stor betydelse för 

säkerställandet av kompetens vilket också Moqvist (2005) påtalar i sin avhandling. 

Ansvaret vilar som tidigare nämnts på respektive sektionschef och ska ses som en 

ambition att integrera och delegera neråt i myndighetens hierarki. Ett skäl kan också 

vara en bedömning att chefer på linjenivå har större kunskap om kompetensöverföring i 

praktiken. 

Inom ledarskapet i den offentliga förvaltningen finns tydliga paralleller till näringslivet, 

vilket Henning (2000) också problematiserar. Samtliga respondenter vittnar om en 

vardag som i allt högre grad styrs av ekonomi och minskade anslag samtidigt som högre 

krav på resultat förväntas vilket Henning (2000) också påtalar i sin publikation. 

Forskargruppen kan även urskilja ett ökat intresse för de mänskliga och mjuka delarna 

samt ett ökat fokus på ett professionellt bemötande gentemot medborgarna. Moqvist 

(2005) talar om hur ledaren inom offentlig förvaltning fått en mer framträdande roll 

vilket forskargruppen kan relatera till studiens insamlade data, framförallt då det gäller 

ledarens förmåga att ta ansvar och nå uppsatta mål samt deras betydelse för 

värdeskapande, kommunikation och samverkan. Vi kan också urskilja ett minskat 

intresse för ”myndighetstänkande” till förmån för medborgarservice. Resultatet antyder 

att en högre servicenivå kräver mer flexibla medarbetare med väl utvecklade 

bemötandekompetenser. 

Förändringar kräver nytänkande 

Arbetsgivarverket (2009) skriver om storsatsningen på en modern e-förvaltning med 

införandet av 24-timmarsmyndigheten; de båda förändringarna framträder tydligt i 

forskargruppens insamlade empiri. Förändringarna kan också ses som en av de 

bidragande orsakerna till att fenomenet generationsväxling fått föga uppmärksamhet 

från högsta ledningen. Istället har den centrala ledningen valt att satsa på och utveckla 

nya arbetsmetoder vilket i sin tur kräver nya arbetssätt och en förändrad personalstyrka. 

SOU 2004:065 tar upp huruvida nya arbetsformer behöver implementeras och utvecklas 

i statsförvaltningen. Det råder samstämmighet hos våra respondenter att den offentliga 

förvaltningen måste samverka mer, arbeta över sektionsgränserna samt lära och dra 

nytta av varandras kunskaper och erfarenheter för att kunna implementera nya 

arbetsmetoder. Forskargruppen liksom studiens respondentgrupp anser en 

generationsväxling som ett utmärkt tillfälle till möjligheter för avlärning, utveckling och 

implementering av nya arbetssätt samt nytänkande. 

Akademiska meriters ökande relevans inom statsförvaltningen under senare år tas upp i 

Arbetsgivarverkets (2009) rapport. Det framkommer också tydligt hos forskargruppens 
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respondenter och kan ses som en konsekvens av att arbetslivet idag kräver en ökad 

konsumtion av forskning samt ett samhälle som ställer allt högre krav på kompetens och 

formella meriter. 

Kompetensöverföring och lärande 

Respondenterna ger uttryck för att det finns en önskan om att myndigheten ska vara en 

mer lärande organisation. Denna önskan återfinns både hos respondenterna personligen 

och i myndighetens centrala ledning, vilket uttrycks i de styrdokument som 

respondenterna talar om. Under intervjuerna berättar cheferna om sin syn på 

kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen och att de känner att det finns mer att 

göra på området. För att myndigheten fullt ut ska anses vara en lärande organisation 

enligt de fem huvudpunkter som Wolvén (2000) tar upp, finns det i dagsläget ytterligare 

åtgärder att vidta. 

De av Wolvéns (2000) punkter som myndigheten arbetar mest aktivt med är dialog och 

erfarenhetsutbyte. Handledning är redan en väl inarbetad metod som gärna används på 

myndigheten, den bidrar till kompetensöverföring mellan både individer och grupper.  

Den offentliga förvaltningen har börjat med tvärgruppsmöten mellan de olika 

sektionerna. Den ”vi-känsla” som Jonsson (2007) beskriver, är enligt den insamlade 

empirin inte lika starkt framträdande inom myndighetens alla sektioner. Mycket av 

planering och målsättning styrs från central nivå och därigenom är det svårt för 

medarbetarna att få en helhetssyn på verksamheten. Gemensamt uppsatta mål, strategier 

och visioner saknas inom vissa områden och medarbetarna på den lokala arbetsplatsen 

framhåller önskemål om att få delta i utformandet av dessa.  

Den offentliga förvaltningen styrs av regler och förordningar. Därför kan det vara svårt 

att hitta de kreativa och innovativa lösningar för kompetensöverföring som Hewitt 

(2008) efterfrågar. Myndigheten har förändrat sitt arbetssätt de senaste åren och 

samtliga respondenter påtalar flexibilitet som en nödvändig och viktig egenskap hos 

medarbetarna. 

Forskargruppen menar att myndigheten har kommit en bra bit på väg mot en mer 

lärande organisation men fortfarande finns mer att göra. I första hand gäller det att öka 

medarbetarnas delaktighet vid målformulering men också om att skapa bättre 

förutsättningar för att bevara enskilda medarbetares kompetens i en gemensam 

kunskapsbank. 

Kadefors (2012) föreslår i sin rapport att koppla kompetensöverföring till en karriärplan 

för att underlätta för yngre medarbetare som inte alltid förstår vikten av 

kompetensöverföringens innebörd. Metoden skulle förmodligen kunna fungera som ett 

hjälpmedel även hos den offentliga förvaltningen. Forskargruppen anser också att den 

offentliga förvaltningens synsätt på kunskap kan ha betydelse vid säkerställandet av 

framtida kompetenser liksom ledarskapet vilka får anses som framgångsfaktorer som 

inte går att kopiera. 

Att bevara tyst kunskap 

Respondenterna återkommer till hur de arbetar med handledning och 

kompetensöverföring mellan äldre och yngre medarbetare, på så sätt att de yngre får ta 

del av de äldres kunskapsmassa. Flera intervjupersoner beskriver hur deras medarbetare 

besitter kompetenser som kan vara svåra att synliggöra och som de har inhämtat genom 

erfarenhet.  
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Bemötandekompetenser påtalar också respondenterna som viktiga och värdefulla på 

arbetsplatsen och att det finns arbetsuppgifter som inte går att lära sig genom enbart 

formell utbildning, utan endast genom att utföra dem vilket Ribeiro (2013) kallar tyst, 

erfarenhetsbaserad kunskap. 

Enligt Zouaghi (2011) är det först då den tysta kunskapen tas tillvara som 

organisationen blir lärande. Den offentliga förvaltningen arbetar proaktivt med att 

överföra kompetens från medarbetare som är på väg att sluta. Ett flertal forskare och 

författare har beskrivit hur det är individens egenskaper och motivation som avgör hur 

effektiv spridningen av tyst kunskap blir. De menar också att det är mänskliga relationer 

som är den bästa metoden för kompetensöverföring, överlägset bättre än tekniska 

lösningar (Gubbins m.fl. 2012; Wolvén, 2000; Zouaghi, 2011). På myndigheten hålls 

regelbundet möten där diskussioner kring olika arbetssätt och problemlösning 

förekommer. Under dessa möten deltar chefer och medarbetare i varierande åldrar och 

arbetslivserfarenhet från olika sektioner. Det ges möjlighet för samtliga närvarande att 

dela med sig av sitt kunnande samt att ta till sig varandras tysta kunskap. Mötena skulle 

enligt forskargruppen kunna bli än mer effektiva vad gäller att sprida den praktiska 

erfarenhetsbaserade kunskapen inom myndigheten. Forskargruppen menar att ett 

arbetssätt liknande det som Askeberg (2013) och Vikström (2013) rapporterar om 

gällande Kriminalvården Region Väst skulle kunna tillämpas hos den offentliga 

förvaltningen för att i ännu högre grad sprida det tysta kunnandet. 

Forskargruppen konstaterar att den offentliga förvaltningen arbetar aktivt för att 

överföra och bevara den tysta kunskapen. Det vore önskvärt att fånga upp alla 

medarbetares tysta kunskap innan de närmar sig pensionsavgången. Med en tydligare 

strategi skulle mer kompetens kunna överföras och bevaras inom myndigheten. 

Implikationer av studiens genomförande 

Slutsatserna från forskargruppens studie är: 

 Med utgångspunkt i studiens huvudsakliga teoribildning Keen (2003) samt den 

information som studiens respondentgrupp delgivit kan forskargruppen 

konstatera att den offentliga förvaltningens arbete med kunskapsöverföring vid 

en generationsväxling kan beskrivas i termer av medvetet och proaktivt arbete. 

Samtliga inom studiens respondentgrupp poängterar två svårigheter för en 

lyckad generationsväxling. Hindren äger myndigheten inte själv och den har 

föga möjlighet att påverka dem. Såväl anslagen för rekrytering som 

fastställandet av arbetsuppgifternas art beslutas från central och regional nivå. 

 

 Respondenterna påtalar vikten av att agera i god tid för att kunna säkerställa 

framtida kompetenser inom myndigheten, samt att avsätta tid för 

kunskapsöverföring. Samtliga anser en generationsväxling som ett ypperligt 

tillfälle till implementering av nya arbetssätt och möjligheter till avlärning. 

Forskargruppen kan efter genomförd studie vittna om att en generationsväxling 

medför större konsekvenser för myndigheten än vi i förväg kunnat föreställa oss. 

 

 Den offentliga förvaltningen har gott anseende och uppfattas som en modern och 

kompetent myndighet med stort förtroende hos medborgarna.  Detta faktum kan 

ha bidragit till att myndigheten hitills inte har upplevt några svårigheter med att 

attrahera kvalificerad personal och att den därigenom har kunnat behålla sin 

konkurrenskraft. Den offentliga förvaltningen är väl förtrogen med att det i 
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framtiden kommer att krävas flexibilitet, nytänkande och förändring, liksom 

välutvecklade strategier för kunskapsöverföring. 

Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång har flera intressanta tankar och aspekter kring det studerade 

fenomenet dykt upp hos forskargruppen. 

Mot bakgrund av vår studie skulle det i framtida forskning vara intressant att göra en 

komparativ studie huruvida en organisation i det privata näringslivet upplever samma 

möjligheter och hinder som den offentliga förvaltningen. Besitter de andra strategier för 

att hantera fenomenet? Förekommer generationsväxling i högre eller lägre utsträckning 

där? Forskargruppen är även intresserade av att finna gemensamheter och utmärkande 

drag för respektive sektor. 

En annan tanke som har väckts är att genom deltagande observationer följa ett arbetslag 

under en längre tidsperiod och därigenom iaktta, studera och beskriva hur 

kunskapsöverföringen sker i praktiken genom det dagliga arbetet. Dessa observationer 

skulle kompletteras med intervjuer för att på så vis få fram en mer rättvis, trovärdig och 

nyanserad bild av en organisation eller myndighet. Det hade även varit intressant att i 

framtida forskningsprojekt studera ledarskapet inom offentlig förvaltning, då det i 

enlighet med tidigare forskning är ett hittills outforskat område. Det skulle vara 

intressant att se hur ledarskapet utvecklats då lagar, regler och rutiner fått kompletteras 

med ett mer personligt och coachande ledarskap. 

Vi hoppas att vår studie har bidragit till att den offentliga förvaltningsmyndighet som 

utgjort föremål för vår studie har blivit mer medveten om fenomenet och 

paradigmskiftet generationsväxling. I framtiden önskar vi att man kommer att arbeta än 

mer proaktivt med fenomenet och på så vis kunna bli en vinnare på morgondagens 

arbetsmarknad. 

  



 

37 

REFERENSER 

Arbetsgivarverket. (2009). Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen – 

Framtida problem, behov och möjligheter. Rapportserie 2009:1. Stockholm: 

Arbetsgivarverket. Hämtad 2013-10-23 från  

            http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-

Skrifter/Skrifter/DEMOGRAFIRAPPORT%20%C3%A4ndrad%20090504%20S

LUTLIG%5B1%5D.pdf 

Askeberg, Ingrid. (2013). Så lockas medarbetarnas tysta kunskap fram. Fackförbundet 

Chef. Hämtad 2013-11-06 från  

http://chef.se/sa-lockas-medarbetarnas-tysta-kunskap-fram/ 

Blom Kemdal, Anna. (2003). Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och 

folkrörelser – en kartläggning av forskningen under perioden 1990-2003. 

Vetenskapsrådets rapportserie; 15. Stockholm: Vetenskapsrådet på regeringens 

uppdrag. Hämtad 2013-11-14 från 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/vr_2023.pdf 

Boman, Ulf., Fürth, Thomas., Pernemalm, Peter. & Lejsved, Bengt. (2010). 

Framgångsrik generationsväxling – en rapport av Kairos future. Stockholm: 

Kairos future AB. 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber. 

Den offentliga förvaltningens kravprofil. (2013). Den offentliga förvaltningens 

medarbetarpolicy 2013. Internet dokument. 

Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Dyhre, Anna., & Parment Anders. (2013). Employer branding – allt du behöver veta för  

att bli en attraktiv arbetsgivare. Malmö: Liber AB 

E-delegationen. (2011). Termer och begrepp. Hämtad 2013-11-13 från 

http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Termer-och-begrepp/ 

Egidius, Henry. (2006). Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 Egidius, Henry (2009). Pedagogik för 2000-talet. 5., [omarb.] uppl. Stockholm: 

Natur  & kultur 

Fackförbundet Arbetet. (2013). Fler äldre jobbar. Hämtad 2013-10-23 från 

http://arbetet.se/2013/09/10/fler-aldre-jobbar-2/ 

Gubbins, C, Corrigan, S, Garavan, T, O'Connor, C, Leahy, D, Long, D, & Murphy, E 

(2012), 'Evaluating a Tacit Knowledge Sharing Initiative: A Case 

Study', European Journal Of Training And Development, 36, 8, pp. 827-847 

Gustavsson m. fl. (2011). Generationsväxlingen på arbetsmarknaden– I riket och ett 

regionalt perspektiv. Stockholm: Arbetsförmedlingen. Hämtad 2013-11-05 från 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6880a4dd130790d556980003977

/generationsvaxlingen_rapport.pdf 

http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/DEMOGRAFIRAPPORT%20%C3%A4ndrad%20090504%20SLUTLIG%5B1%5D.pdf
http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/DEMOGRAFIRAPPORT%20%C3%A4ndrad%20090504%20SLUTLIG%5B1%5D.pdf
http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/DEMOGRAFIRAPPORT%20%C3%A4ndrad%20090504%20SLUTLIG%5B1%5D.pdf
http://chef.se/sa-lockas-medarbetarnas-tysta-kunskap-fram/
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/vr_2023.pdf
http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Termer-och-begrepp/
http://arbetet.se/2013/09/10/fler-aldre-jobbar-2/
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6880a4dd130790d556980003977/generationsvaxlingen_rapport.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6880a4dd130790d556980003977/generationsvaxlingen_rapport.pdf


 

38 

Henning, Roger. (2000). Ledarskap och ledning i offentlig sektor – en problematisering. 

Stockholm School of Economics: Centre for Advanced Studies in Leadership. 

Hämtad 2013-07-03 från  

         http://swoba.hhs.se/hastba/papers/hastba2000_011.pdf 

Hewitt, Sue (2008) Defusing the demographic time-bomb  Human Resource 

Management International Digest, Vol. 16 Iss: 7, pp. 3 - 5 

Jacobsen, Dag Ingvar. & Thorsvik, Jan. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. 

3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Jonsson, Anna (2007) Knowledge Sharing Across Borders - A Study in the IKEA World 

Lund University School of Economics and Management, LUSEM 

Kadefors, Roland. (2012). Jobba till 75 år? Om ålder, arbete och pensionering. 

Göteborg: Tankeverksamheten. Hämtad 2013-11-05 från 

         https://ad663407-a-62cb3a1a-s-

sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20orig

inal.pdf?attachauth=ANoY7cr-

uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-

TntFtoA55S_348p330nHOA-

mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-

kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohv

Ud-

GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHh

XD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0 

Keen, Kerstin. (2003). Kompetens – Vad är det? 3. uppl. Malmö: IDMANS förlag. 

Kvale, Steinar. & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Lind, Tony (red.) (2013). Sveriges statskalender 2013. 201. uppl. Skydd och välfärd i 

Sverige AB.  

Moqvist, Louise. (2005). Ledarskap i vardagsarbetet – en studie av högre chefer i 

statsförvaltningen. Diss. Linköping: Univ., 2005. 

Nilsson, Peter., Wallo, Andreas., Rönnqvist, Dan. & Davidson, Bo. (2011). Human 

Resource Development: att utveckla medarbetare och organisationer. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

Peterson, Olof. (2007). Svensk politik. 7. uppl. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 

Ribeiro, Rodrigo. (2013). Tacit knowledge management Phenomenology and the 

cognitive sciences JUN, 2013, 12 2, sid 337-366 

SOU 2004:065. En statsförvaltning i utveckling och förnyelse – Betänkande av 

Utredningen om fördjupad prövning av Statens kvalitets- och kompetensråd. 

Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

Statens tjänstepensionsverk. (2013). Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. 

Statistikrapport 2013. Stockholm: Statens tjänstepensionsverk. Hämtad 2013-11-

12 från  

http://www.spv.se/Documents/om-spv/pensionsstatistik/Pensionsavgangar-inom-

statsforvaltningen-Statistikrapport-2013.pdf 

http://swoba.hhs.se/hastba/papers/hastba2000_011.pdf
https://ad663407-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20original.pdf?attachauth=ANoY7cr-uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-TntFtoA55S_348p330nHOA-mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohvUd-GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHhXD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0
https://ad663407-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20original.pdf?attachauth=ANoY7cr-uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-TntFtoA55S_348p330nHOA-mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohvUd-GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHhXD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0
https://ad663407-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20original.pdf?attachauth=ANoY7cr-uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-TntFtoA55S_348p330nHOA-mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohvUd-GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHhXD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0
https://ad663407-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20original.pdf?attachauth=ANoY7cr-uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-TntFtoA55S_348p330nHOA-mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohvUd-GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHhXD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0
https://ad663407-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20original.pdf?attachauth=ANoY7cr-uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-TntFtoA55S_348p330nHOA-mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohvUd-GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHhXD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0
https://ad663407-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20original.pdf?attachauth=ANoY7cr-uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-TntFtoA55S_348p330nHOA-mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohvUd-GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHhXD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0
https://ad663407-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20original.pdf?attachauth=ANoY7cr-uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-TntFtoA55S_348p330nHOA-mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohvUd-GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHhXD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0
https://ad663407-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20original.pdf?attachauth=ANoY7cr-uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-TntFtoA55S_348p330nHOA-mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohvUd-GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHhXD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0
https://ad663407-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20original.pdf?attachauth=ANoY7cr-uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-TntFtoA55S_348p330nHOA-mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohvUd-GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHhXD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0
https://ad663407-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tankeverksamheten/home/rapporter/Kadefors%20original.pdf?attachauth=ANoY7cr-uTQLpnP9mveBohY9qXzET5fFy06woY0nNFcaSDU5khKuc1U-TntFtoA55S_348p330nHOA-mk6v38g3HS9V7C4V4EQ6aAl02ikxhi7QrOqIBLf3Xo3YBkz70-kgVaYkpsXrWLsi8g3C6_gC0T_wqLw6hMIcqlaRF2M4RQwFl64JDtboOQ0ohvUd-GmMbRQmKDtjpupWz9UYvQNRS9ambPvKmAUk8bClT6Fzre2kQNCm8nHhXD8q0an7ZPkZcCRT9teEV&attredirects=0
http://www.spv.se/Documents/om-spv/pensionsstatistik/Pensionsavgangar-inom-statsforvaltningen-Statistikrapport-2013.pdf
http://www.spv.se/Documents/om-spv/pensionsstatistik/Pensionsavgangar-inom-statsforvaltningen-Statistikrapport-2013.pdf


 

39 

Statliga konjunkturinstitutet. (2013). Äldres deltagande på arbetsmarknaden. 

Stockholm: Statliga konjunkturinstitutet. Hämtad 2013-11-04 från  

http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d449e/Aldres-deltagande-

pa-arbetsmarknaden.pdf 

Stenberg, Ewa. (2012). ”Fler måste kunna byta karriär mitt i livet”. DN. Hämtad 2013-

10-23 från  

          http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet/ 

Svensk författningssamling 1974:152 12 kap. Förvaltningen. Stockholm: 

Justitiedepartementet. Hämtad 2013-11-13 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokumentlagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kun

gorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/#K12 

Syrén, Roger. & Ehn-Knobblock, Inger. (2007), Finns drömjobbet i staten – Om jobb, 

förväntningar och framtid i statlig förvaltning, ST-rapport. Hämtad 2013-11-05 från 

http://www.st.org/currentSite/public/files/5132/Vem_vill_bli_valfardsproff.pdf 

Söderström, Magnus. (1992). Det svårfångade kompetensbegreppet? Uppsala  

universitet: Pedagogiska institutionen. 

Söderström, Magnus. (2011). Vad är arbetslivets pedagogik? bakgrund, problem och 

möjligheter. Växjö: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, 

Linnéuniversitetet. 

Vetenskapsrådet. (2003). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2013-11-06 från  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.  

Vikström, Suzanne. (2013). Tyst kunskap tas tillvara. Publikt, ges ut av fackförbundet 

ST. Hämtad 2013-11-06 från  

http://www.publikt.se/artikel/tyst-kunskap-tas-tillvara-46484  

Wolvén, Lars-Erik. (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om 

ledarskap, organisering, kultur och kompetens. Lund: Studentlitteratur. 

Zouaghi, Iskander. (2011). Tacit knowledge generation and inter-organizational 

memory development in a supply chain context Systemics, cybernetics and 

informatics, Volume 9, number 5, sid. 77-85 

 

http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d449e/Aldres-deltagande-pa-arbetsmarknaden.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d449e/Aldres-deltagande-pa-arbetsmarknaden.pdf
http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokumentlagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/#K12
http://www.riksdagen.se/sv/Dokumentlagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/#K12
http://www.st.org/currentSite/public/files/5132/Vem_vill_bli_valfardsproff.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.publikt.se/artikel/tyst-kunskap-tas-tillvara-46484


 

I 

 

  

 

       

Missiv, bilaga I 

Växjö 2014-01-07 

Hej!  

Vi är två studenter - Charlotta och Elin - som läser kursen Arbetslivspedagogik - 

lärande, utveckling och ledarskap i organisationer III (61-90 högskolepoäng) vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu påbörja arbetet med vår C-uppsats på 

kandidatnivå. 

Anledningen till att du tillfrågas att delta i undersökningen är att du innehar en 

chefsposition med personalansvar. Deltagandet i studien är frivilligt, enligt de 

forskningsetiska principer som gäller. Du kan självklart avstå från att svara på frågor 

och du kan avbryta din medverkan när som helst utan närmare förklaring.  

Studien utgör underlag för en rapport och syftet med undersökningen är att se vilka 

strategier er myndighet besitter för kunskapsöverföring vid en generationsväxling. 

Genom att delta i vår undersökning lämnar du oss ett värdefullt bidrag. 

Vi ber om ditt samtycke för att ljuduppta intervjun. Därigenom underlättas 

bearbetningen av det insamlade materialet och intervjun kommer även att skrivas ut i 

efterhand. Materialet kommer inte att delges någon annan än oss.  

Din integritet i studien skyddas genom att dina svar behandlas så att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Informationen du lämnar kommer att avidentifieras innan delar av den 

publiceras i rapporten, vilket innebär att uppgifter som till exempel ålder, befattning 

eller andra fakta kan ändras för att eliminera risken identifiering. I rapporten kommer 

inte myndighetens eller personers namn att framgå.  

De uppgifter du lämnar till oss kommer endast att användas till vår C-uppsats. Den 

färdiga rapporten kommer att publiceras offentligt i datasystemet Diva men i helt 

avidentifierad form; myndigheten kommer där att benämnas som den offentliga 

förvaltningen. Den godkända rapporten kommer att delges er.  

Studien beräknas vara klar under våren 2014. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Charlotta Bengtsson, 0703 -33 41 85 och               

Elin Gunnarsson, 0735-63 62 40 

Handledare: Katarina Magnusson  

Katarina.magnusson@lnu.se 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 
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Bilaga II 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor  

 

1. Namn, ålder, titel/befattning?  

 

2. Hur länge har du arbetat inom den offentliga förvaltningen? Hur länge har du haft din 

nuvarande befattning?  

 

3. Tidigare erfarenhet? Chefsbefattning inom annan organisation t.ex. 

 

 

Tema: Myndigheten 

Vilka erfarenheter har du av arbete med en generationsväxling (även inom andra 

organisationer och/eller myndigheter)?  

 

På vilket sätt arbetas det aktivt från central nivå med att implementera en 

generationsväxling? 

- På vilken nivå i myndigheten ligger huvudansvaret för 

kompetensförsörjningen? 

- Hur är era måldokument formulerade? 

 

Anser du att en generationsväxling kräver ett förändrat arbetssätt? 

Om ja, hur då? 

Om nej, varför inte? 

Vilken är den största utmaningen för myndigheten och dess kompetens i samband med 

en generationsväxling? 

 

Tema: Målsättning 

- Vad vill/behöver ni bevara för framtiden? 

- Vad vill/behöver ni förnya inför framtiden? 

- Hur ser modellen för kompetensutveckling av befintlig personal ut? 

- När behöver ni nyanställa istället för att kompetensutveckla?  

 

Tema: Anställning 

- Hur ser framförhållningen ut inför rekrytering vid pensionsavgångar? 

- Vilka kompetensprofiler arbetar ni med (handläggare och chef)? 

- Har värdegrunden någon betydelse vid rekrytering? 

- Hur viktar ni formell kompetens kontra erfarenhetsbaserad kompetens vid 

rekrytering? 

  



 

III 

Tema: Chefen (din) roll 

Hur skulle du som chef vilja beskriva att kompetensöverföringen i myndigheten går till i 

praktiken? 

Vad finns det för anledningen till att ni arbetar så? 

 

Känner du stöd av ledningen i fråga om generationsväxlingen? 

 

Vad gör du som chef för att främja kompetensöverföring mellan dina medarbetare?  

 

Arbetar du som chef medvetet strategiskt för att minska eventuellt negativa 

konsekvenser av en generationsväxling? 

- Om ja, vilka metoder tillämpar du? 

- Om nej, varför inte? 

 

Vad anser du om myndighetens arbete med en generationsväxling?  

- Vad fungerar bra? 

- Vad skulle kunna bli bättre? 

 

 

Tema: Utbildning/utveckling 

 

Vilka verktyg arbetar ni med för att mäta och synliggöra medarbetarnas kompetenser? 

 

Hur säkerställer ni att utbildad personal stannar kvar inom myndigheten efter 

genomförd utbildning? 

 

Tillämpar ni aktivt några metoder för kunskapsöverföring t.ex. mentorskapsprogram 

eller alumninätverk (bjuder in före detta anställda så att nyanställda får ta del av deras 

kunskap och erfarenheter) 

 

Hur lång tid (år) tar det att bli en självständig handläggare respektive chef? 

 
 
Tema: Framtid 

 

Hur ser framtiden ut för myndighetens kompetensförsörjning? 

- Hur ser era visioner/ mål och förändringsprocesser ut de kommande åren?  

- Samverkan med andra myndigheter för att attrahera kompetent personal? 

 

 

Är det något ytterligare som du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga III    

PUNKTLISTA 

Inför intervjun: 

 

1. Försök att skapa en avspänd och lugn atmosfär som borgar för att få 

utförliga svar på frågorna. Visa ett äkta intresse för respondenten samt 

försök att undvika att använda ett alltför akademiskt språk. 

 

2. Låt respondenten svara färdigt på frågan även om det medför en tyst paus 

som kan kännas lång. Respondenten kan ibland behöva fundera innan hen 

ger ett svar. 

 

3. Försök ställa sonderande frågor och följ upp intressanta sidospår i den mån 

möjlighet ges. 

 

4. Iaktta på vilket sätt respondenten uttrycker sig för att berika den verbala 

information som ges med icke verbal information som kroppsspråk, tonfall 

och mimik. 

 

5. Undvik att sitta mittemot varandra, utan sitt istället snett emot för att 

respondenten inte ska känna sig utfrågad. 

 

Upplys om: 

1. Upprepa konfidentialitetskravet dvs. att informationen som respondenten 

lämnar kommer att avidentifieras samt att medverkan är frivillig och när 

som helst under intervjuns gång har respondenten rätt att avbryta. 

Informera återigen om att intervjun kommer att ljudupptas av praktiska 

skäl. 

  

2. Forskargruppen och studiens syfte:  

      Vi läser kursen Arbetslivspedagogik – lärande, utveckling och ledarskap i 

organisationer vid Linnéuniversitetet i Växjö. Skriver nu C-uppsats inom 

ämnet arbetslivspedagogik. 

Generationsväxlingar kommer och går över tid. Arbetsmarknaden är nu 

mitt uppe i en rådande generationsväxling. Studiens syfte är att belysa 

möjligheter och hinder för kunskapsöverföring vid en generationsväxling 

inom offentlig förvaltning.  

3. Upplys om att bakgrundsinformationen inte kommer att användas i studien 

utan endast är till för att forskargruppen ska kunna skilja respondenterna åt. 

 

4. Definiera kompetensbegreppet. När vi talar om kompetens innefattar det 

färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter och värderingar samt 

förmågan att koordinera och få handledning i de olika aspekterna. 


