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Sammanfattning 

 

 

Ämnet kompetensöverföring och kompetensbevaring är ett aktuellt ämne för dagens 

arbetsmarknad. Generationen Baby Boomers, den ovanligt stora efterkrigsgenerationen, 

personer födda mellan 1946 – 1964 (Valueoptions, 2015), kommer de kommande 10 

åren att gå i pension vilket riskerar att även deras komptetens går förlorad. 

 

Kompetensöverföring och kompetensbevaring är även aktuellt vid ett ägarskifte eller en 

nyanställning. Om kompetensöverföringen inom organisationer inte sker på ett korrekt 

sätt så löper det en stor risk att värdefull kunskap går förlorad. Kompetensen och den 

tysta kunskapen är viktiga att identifiera och bevara till nyanställd personal. Vår uppsats 

syftar till möjliggörandet av kunskapsöverföringen samt hur man kan göra det på ett 

effektivt sätt. 

 

En kvalitativ forskning har utförts med strukturerade- och semistrukturerade 

intervjuer på två olika företag där bakgrundsliggande aspekter har undersökts som 

innefattar kultur, miljö och arbetssätt som möjliggör en god kunskapsöverföring. Vi 

har intervjuat en HR-specialist på Fortifikationsverket samt två chefer och två 

rådgivare på SEB-banken. Litteraturen i studien omfattar områden där 

förutsättningarna för en korrekt organisatorisk kunskapsöverföring uppstår och där 

personalen i fråga är motiverade och har viljan att delge sina kompetenser.  

 

Resultat av studien är en innovativ kompetenbevaringsmodell, som kan användas av 

företag med brister i sin kompetensöverföring vid rekrytering och bevaring av 

personal. Vi har undersökt förutsättningar, differenser samt möjligheter på två helt 

olika företag och analyserat det för att nå resultatet.  Modellens validitet har 

säkerhetsställts av Näshultastugor AB, ett företag som inte var insatta i studien från 

början, utan togs in endast för detta syfte. 

Hur kan kompetensbevaring ske i ett personalskifte utan att förlora värdefull 

kompetens? 

 

Nyckelord: Kunskapsöverföring, Kompetensbevaring, Knowledge Management, 

Innovation, Implicit- och explicit kunskap, Kunskapsbevaringsmodell. 

  



 

 

 
 

Summary 

 

  Competence transfer and competence preservation is a current topic for today’s job 

market. The generation Baby Boomers, people born 1946 – 1964, will retire within 10 

years with a risk of losing their competence. 

If the transfer of knowledge and expertise within the organization is not done properly, 

it runs a great risk of losing valuable information. It is important to identify the 

competence and the tacit knowledge to be able to preserve it for new employees. Our 

thesis is aimed at enabling knowledge transfer and how to do it effectively.  

A qualitative research has been conducted with structured and semi-structured 

interviews in two different companies where the background aspects have been studied, 

that include culture, environment, and the approach in the workplace that allows a good 

knowledge transfer. We have interviewed an HR-specialist at Fortifikationsverket, two 

managers and two counselors at SEB-bank. The literature in the study include areas 

where conditions for the proper organizational knowledge transfer occurs and where the 

staff in question are motivated and have the desire to share their expertise.  

The result of the study is an innovative model for preserving knowledge, which can be 

used by companies with gaps in knowledge transferring when recruiting new 

employees. We have investigated conditions, differences and opportunities in two 

completely different companies and analyzed it to reach the result. The model’s validity 

has been secured by Näshultastugor AB, a company that was not versed in the study 

from the start, but was admitted only for that purpose.  

How can competence preservation occur in a personnel shift without losing valuable 

competence?  

 

Keywords: Knowledge transfer, competence preservation, knowledge management, 

innovation, implicit- and explicit knowledge, competence preservation model.  
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1. INLEDNING 

 

 

I denna inledande del presenteras val av ämne där tanken är att ge läsaren en inblick i valt 

område och därefter redogöra för bakgrund, syfte och avgränsningar för arbetet. 

 

När en person slutar på ett företag är risken stor att man går miste om värdefull kunskap som 

denna person tar med sig. Det är då viktigt att man innan det händer försöker att kartlägga 

vilka kompetenser personen som ska avgå har samt att ha en plan för hur man ska föra över de 

kompetenserna till den nyanställda. Den organisatoriska kompetensöverföringen är av 

betydande vikt då kompetenserna hos varje enskild anställd måste leva vidare för att inte 

företag ska gå miste om värdefull kompetens. Människor besitter olika typer av kunskaper. 

Det finns den explicita kunskapen och den implicita. Den explicita kunskapen är den du kan 

lära dig genom utbildningar och böcker. Den är opersonlig, objektiv, oberoende av kontext 

och lätt att överföra. Den implicita kunskapen, även känd som den tysta kunskapen beskrivs 

som betydligt mer svårdefinierad och emotionell. Den är betydligt mer komplicerad att 

kommunicera vidare än den explicita då den är svårare att konkretisera. Ett vanligt exempel 

på denna typ av kunskap är att lära sig cykla. Du kan hundra gånger om förklara för någon hur 

de ska trampa på pedalerna, försöka hålla styret rakt och hålla balansen. Men i praktiken är 

det betydligt svårare än så. Det krävs övning, observation och egen erfarenhet för att lära sig 

(Jonsson 2012).  

 

Innovationsbidraget till denna studie är ett resultat som består av en 

kunskapsbevaringsmodell. Modellen är anpassningsbar för företag som genomför till exempel 

ett generationsskifte, ett ägarskifte eller en situation där personal avgår. Vi kommer att 

använda oss av relevanta teorier samt införskaffa empiristiskt material i form av en 

semistrukturerad intervju på två företag med olika egenskaper. Anledningen till att vi har valt 

att fördjupa oss i denna undersökning är för att vi tycker att det är ett intressant och aktuellt 

ämne just nu. Inledningsvis studerades ämnet generationsskifte men så fort vi började 

fördjupa oss i ämnet övergick fokusen mer på själva kunskapsöverföringen och bevarandet av 

kompetenser när en person slutar och ersätts av en annan.  Processen som sker vid 

kunskapsöverföringen är det studien kommer att behandla. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

 

 

Denna del kommer att belysa examensarbetets syfte utifrån genomförd studie. En slutsats 

kommer att dras utifrån analysen utifrån den empiriska referensramen. Vårt syfte med denna 

studie är även att förhoppningsvis kunna bidra och hjälpa organisationer i framtiden. 

 

Syftet med studien är att se hur man på ett enkelt sätt kan genomföra kompetensbevaring utan 

att förlora värdefull kompetens. Resultatet kan sedan användas av företag i framtiden. Studien 

kommer att lyfta fram eventuella problematiska aspekter samt värdefullt verktyg för en lyckad 

kompetensbevaring. Förutsättningar, differenser samt möjligheter på två helt olika företag 

kommer att undersökas och analyseras för att nå ett resultat med studien. 

2.1 Frågeställning  

Hur kan kompetensbevaring ske i ett personalskifte utan att förlora värdefull kompetens? 

3. AVGRÄNSNINGAR 

 

 

Det här avsnittet kommer att visa de avgränsningar som gjorts. Vad författarna kommer att 

fokusera på samt lämna utanför uppsatsen. 

 

Ämnet kompetensöverföring är mycket brett och våra avgränsningar kommer att hålla sig till 

själva bevaringen av kompetenserna i företagen vid ett personalskifte. Studien kommer att 

skilja på implicit och explicit kunskap och tillsammans med knowledge management kommer 

dessa begrepp att vara grundläggande för uppsatsen.  Det kommer att vara fokus på de 

emotionella frågorna snarare än de tekniska aspekterna. Då de tekniska delarna oftast löser sig 

då det finns en konkret mall att utgå ifrån. Medan de emotionella delarna är mer 

svårdefinierade och berör mer frågor såsom identitet, relationer, värderingar och rättvisa i 

företag (Seminarium Grant Thornton, 2014). 
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4. INNOVATIONSBIDRAG 

 

 

I det här kapitlet redovisas vårt innovationsbidrag till examensarbetet i Innovationsteknik. 

 

 

Innovationsbidraget i studien består av en kompetensbevaringsmodell som är baserad på 

Fortifikationsverkets processer och strategier för kompetensbevaring, det har vi sedan 

vidareutvecklat för att skapa modellen. För att skapa modellen har vi tagit hjälp av Tidd och 

Bessant (2009) innovationspil.  

 

 

Search – Det första steget för att komma fram till ett innovationsbidrag var att intervjua 

företagen för att hitta deras brister. Det resulterade i att Fortifikationsverkets processer ligger 

som grund för hela modellen då deras sätt att kartlägga personal ansågs vara ett välutvecklat 

system. Efter intervjuerna med SEB var det tydligt att de kunde dra nytta av 

Fortifikationsverkets arbetssätt.   

Select – Beslutet att skapa en kompetensbevaringsmodell togs då det behövs ett sätt att bevara 

kompetensen när en medarbetare går i pension eller väljer att avgå. Det var tydligt under 

intervjuerna med SEB att den formen av process inte finns inom företaget.  

Implement – Genom ta alla brister och möjligheter, skapades en modell som kan 

implementeras på både stora och små företag.  
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Capture – Genom att använda kompetensbevaringsmodellen är företagen väl förberedda inför 

avgångar som är både plötsliga och planerade. Företagen har då redan kartlagt deras samt 

marknadens behov av kompetenser.   

5. MATERIAL OCH METOD 

 

 

I material och metod-delen kommer innehålla tillvägagångssätt, datainsamlingsmetoder samt 

forskningsdesign att redovisas. Vi kommer att motivera val av undersökningsmetoder och 

därefter beskriva processerna, urvalen och tillvägagångssätten av metoderna. 

 

5.1 Val av forskningsmetoder 

Det väsentliga i forskningen var att hitta en metod där respondenternas erfarenheter inom valt 

ämnesområde skulle ha betydelse för studiens resultat. Det resulterade i en kvalitativ 

forskning som ger utrymme för analyser (Bryman, 2011). 

5.1.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning är en forskningsmetodik som använder sig mer av ord än siffror. 

Följande del beskriver de huvudsakliga stegen i den kvalitativa metoden. Första steget i 

processen är att utgå ifrån forskningsfrågan med generella frågeställningar. Fortsättningsvis 

kommer forskningen att avgöra vilka platser och vilka relevanta personer som kommer att 

väljas ut i studiesyfte. Relevant data kommer samlas in kopplat till frågeställningen samt tolka 

informationen. Det är sedan det teoretiska arbetet tillsammans med tolkningen av 

informationen som leder till undersökningens resultat. Steg sex i processen är en rapport om 

resultat och slutsatser vilket inkluderar en formulering av forskningsrapporten (Bryman, 

2011). 

5.2 Urval 

Vårt forskningsarbete har baserats på de anställdas kompetenser och erfarenheter på företagen 

inom området kompetensöverföring. Populationen i vårt urval består av respondenterna från 

intervjuerna och föreläsare från seminariet. Ett bekvämlighetsurval har använts vilket innebär 

att vi har intervjuat personer som har visat sig vara tillgängliga för forskningsarbetet (Bryman, 

2011). En intresseanmälan om samarbete skickats ut till ett flertal företag och de 

organisationer som är intresserade av ett samarbete kommer att intervjuas. Urvalet kommer att 

bestå av de respondenterna som blir tillgängliga att delta i studien. Ett bekvämlighetsurval kan 

ge mycket spännande och bra resultat, men en nackdel kan vara att urvalsstrategin bidrar till 

svårigheter att generalisera resultaten (Bryman, 2011). En analys av för- och nackdelar med 

metoden har genomförts där vi kommit fram till att forskningsarbetet inte kommer att 

påverkas negativt. Vi är intresserade av ett samarbete med alla företag som skulle kunna ge ett 

givande resultat. 
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5.3 Metodval intervju 

Metodval för intervjun är både en semistrukturerad intervju samt en strukturerad. Intervjuerna 

var strukturerade då ett frågeschema var fastställt innan intervjuerna. Målet med en 

strukturerad intervju är att respondenternas svar ska kunna sammanställas på ett jämförbart 

sätt. Intervjuerna kan även ses som semistrukturerade då de frågor som ställdes var 

formulerade för att skapa möjlighet för följdfrågor (Bryman, 2011). De intervjuunderlag som 

användes vid intervjun av Fortifikationsverket skiljer sig från de underlag som sedan 

samanställdes för bankerna. Det beror på att ämnesområdet generationsskifte var aktuellt på 

Fortifikationsverket men inte de andra företagen. Samtliga intervjuer på SEB och Danske 

Bank har haft samma form av frågor för bästa resultat då man kan sammanställa 

respondenternas svar och jämföra dem. Frågeformuleringarna ska även vara i samma ordning 

på alla intervjuerna.  

5.4 Inför intervjuerna 

Innan intervjuerna genomfördes förbereddes en uppsättning av frågor. Vi skickade sedan 

intervjuunderlaget till respondenten för att få så utformande svar som möjligt. 

Förberedelserna inför våra intervjuer bestod främst av en studie av företaget samt en 

utformning av relevanta intervjufrågor. Frågorna utformades i förhoppning om beskrivande 

svar (Bilaga 2).  

5.5 Genomförande av intervju 

Intervjuerna spelades in med en diktafon vilket respondenterna godkände via mail. Intervjun 

startade med en presentation om oss och våra studier, dagens datum, syftet med intervjun 

samt vad vi ska använda materialet till. Enligt Bryman (2011) är ett korrekt sätt att inleda en 

intervju genom att ge en trovärdig anledning till varför respondenten ska spendera värdefull 

tid för detta syfte.  

Intervjufrågorna handlade inledningsvis om respondenternas bakgrund och profession för att 

få en inblick i deras roll och erfarenhet inom företaget. Frågorna delades därefter in i 

kategorierna bakgrund, företagskultur, processer och kunskapsöverföring för intervjuerna på 

bankerna. På Fortifikationsverket användes kategorierna verksamheten, processen och 

kunskapsöverföringen. Frågorna formulerades på ett öppet sätt för att skapa möjligheter för 

följdfrågor under intervjun. Genomförandet av intervjuerna skedde på tre olika organisationer, 

varav Danske Bank plockades bort på grund av att intervjun inte resulterade i ett material som 

var berörde studien, likaså seminariet stå rätt rustad för ett ägarskifte med Grant Thornton 

som skulle leda till en intervju. Vi intervjuade två ledarroller samt två rådgivare på SEB-

banken samt en HR-specialist på Fortifikationsverket. Samtliga intervjuer genomfördes på 

plats hos företagen.  

5.6 Bearbetning och analys av material 

Utifrån inspelningarna med diktafonen bearbetades materialet som sammanfattades och 

redovisas i empirin. Vi har sekretess och diskretion på materialet vi fått från intervjuerna. 

Företagens och respondenternas namn kommer att nämnas, något som respondenterna har 

godkänt via mail. Vilket kontor och ort respondenterna arbetar på samt respondenternas 

efternamn har utelämnats, enligt ett beslut av oss att det inte är väsentligt för studien.  
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5.7 Metodkritik  

Nackdelen med att skicka ut frågorna innan intervjun är att respondenterna hinner förbereda 

sina svar samt att resultatet kan bli annorlunda. Som tidigare nämnt skickades intervjuguiden 

ut så att respondenterna kunde förbereda sig. Enligt Bryman (2011) kan det vara en möjlig 

nackdel då de kan ha för tillrättalagda svar och förberett sig för mycket så att det påverkar 

respondentens svar. Några vanliga problem som kan uppstå vid en intervju är om frågan är 

oklart formulerad, om respondenten missförstår en fråga, om respondenten minns fel, om 

intervjuaren behandlar informationen på fel sätt eller vilket tonfall intervjuaren har när han 

eller hon ställer frågan.  

5.8 Validitet av modell 

För att visa att modellen är trovärdig och applicerbar på olika företag, har en telefonintervju 

gjorts med Näshultastugor AB. Ett utomstående företag som endast tagits in för detta syfte. 

Företagets organisation och situation beskrevs och därefter påvisades det hur modellen skulle 

kunna användas på företaget för att undvika att förlora kunskap när det blir aktuellt att anställa 

en ny medarbetare. 

 

7. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

 

Vid intervjuer, föreläsningar och seminarium öppnar sig personerna i förtroende till åhörare 

vilket gör det viktigt att behandla materialet på ett professionellt sätt. Under processens gång 

kommer de etiska övervägandena att vara i åtanke. 

 

Bryman (2011) nämner några etiska aspekter som gäller vid svensk forskning där bland annat 

ett informationskrav om att de berörda personer ska vara väl medvetna om undersökningens 

syfte, att medverkandet är helt frivilligt samt att berörda parter får information om hur 

undersökningen kommer att gå till. De etiska övervägandena har följts noggrant.  

Intervjuguiden utformades på ett sätt där stor vikt lades vid att frågorna inte kom att skada 

eller kränka respondenten. Intervjuunderlaget skickades i förväg till samtliga respondenter så 

att de kunde ta del av materialet för att de skulle få möjlighet att kommentera eventuella 

olämpliga frågor. Vi bad om tillåtelse att få spela in intervjuerna och behandlade alla svar 

med största konfidens för att skydda respondenternas privatliv. Samtliga företag och anställda 

som medverkade i undersökningen får ta del av arbetet när det är färdigställt. Respondenterna 

informerades om att uppgifterna som samlas in endast används i detta forskningsändamål. Det 

är enligt Bryman (2011) viktigt att behandla materialet rätt och att inte feltolka eller analysera 

informationen på fel sätt samt att följa Personuppgiftslagens (PUL) bestämmelser för 

hantering av personuppgifter (Bryman, 2011). Vi har godkännande och en etisk 

egengranskning enligt hälsohögskolans bestämmelser har genomförts. 
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7. TEORI 

 

 

I denna del kommer relevant teori att lyftas fram för vårt examensarbete i förhållande till vår 

forskningsfråga. Inledningsvis kommer det aktuella ämnet om kompetensbevaring på företag 

att beskrivas.  

 

7.1 Kompetens 

Kompetens är en samling av förmågor, kunskaper och färdigheter som skapar möjligheter för 

en person eller en organisation att arbeta effektivt inom ett jobb eller en situation. De 

kunskaper och färdigheter som kompetensen består av gör det möjligt att agera i flera olika 

situationer samt kapaciteten att agera på ett rimligt sätt beroende på vilken situation det är 

(businessdictionary, 2015) 

7.2 Förändringar i och av organisationer 

Frågar du några verksamma chefer om vad en stor del av deras arbete handlar om så svarar 

många av dem förändringsarbete. Det är alltid något som händer kring 

organisationsstrukturen, kompetensutvecklingen eller arbetsmiljön. Krav på förändring och 

brister kan påpekas av både personal och ledning och måste ibland åtgärdas på en gång. 

Förändringsarbetet väcker i sin tur känslor som oro, ilska, nyfikenhet, irritation, ångest och 

glädje och ibland allt på samma gång. Chefer och ledare kan under förändringsarbetet se sidor 

hos sina anställda som de aldrig sett förut (Forslund, 2013). 

 

Det finns olika typer av förändringar som är relativt olika i olika fall och både stora och små. 

Strukturella förändringar som är mer genomgripande förändringar av vilka avdelningar som 

finns, rotation mellan uppgifterna eller vem som rapporterar till vem. Systemförändringar som 

innebär ett byte av till exempel bokningssystem, lönesystem eller att gå från manuellt till 

digitalt. Kulturförändringar lyfter fram eller ändrar företagets värderingar och hur de förhåller 

sig till kunder och leverantörer. Det kan också handla om mål- och strategiförändringar som 

kan vara omfattande då existerande mål tas bort eller kompletteras (Forslund, 2013). 

7.3 Kunskapsledning för kunskapsdelning 

Globaliseringen har medfört en internationell arbetsfördelning som i sin tur har gett större 

tillgång till varor, tankar och tjänster från olika delar av världen. De olika förändringarna i 

samhället har bidragit till ett stort intresse för organisatoriskt lärande och kunskap. Det gör det 

naturligt att öka och anpassa tjänsteinnehållet för att hänga med i alla förändringar och krav. 

Även pressen från konkurrenterna gör att man måste ligga steget före, det gör att 

“kunskapande” och “kunskapsdelning” är på väg att bli avgörande färdigheter för en 

organisation (Nyhed, 1998). 

 

Att leda och att fördela kunskapsproduktion är vad knowledge management handlar om. Men 

hur beskriver man kunskap? Många menar att kunskap är något mer bearbetat och använt än 

bara information och data utan mer något som ger dem förmågan att utföra det dem önskar. 



Jelena Krunic, Madelene Lilleberg, Sandra Nevby 
  

8 
 

Ibland kan de uppstå att någon har en förmåga men inte vet hur hon gör, där finns det delade 

åsikter om det är en kunskap eller en “färdighet”. Medvetenheten av din kunskap avgör om du 

kan lita på att förmågan finns där du behöver den samt att låta andra ta del av den. Steg ett i 

att behärska kunskapen inom det valda området är att gå igenom tidigare erfarenheter, 

dokumentera dem på ett sätt så man kan förstå samband och då kunna förklara dem för 

varandra. Det är en viktig del i knowledge management (Nyhed, 1998).  

 

“Data är informationens byggstenar. Data blir information när den paketeras för ett visst 

syfte, till exempel när ekonomiska data sätts samman till en ekonomisk rapport. Information 

är inte kunskap men en viktig byggkloss för att utveckla kunskap.” (Nyhed, 1998). 

 

När informationen fördjupas med erfarenhet och utvecklas till kunskap, bildas det som brukar 

kallas tyst kunskap eller intuition. Det innebär att man är insatt och har kunskap i en uppgift 

eller situation som är svår att förklara men ändå avgörande för många beslut. Vad som exakt 

är data, kunskap eller information är inte helt självklart för alla. Företagskulturer och 

värderingar påverkar de anställda i vad se ser. Något som är identiskt för alla betraktare är just 

data, men betydelsen är helt upp till betraktarens egna referensramar. Om en organisation vill 

utveckla en miljö där kunskapen delas bland alla medarbetare så är det viktigt att förstå att 

alla har olika referensramar. Det går inte att vara säker på att sändare och mottagare tolkar 

informationen på samma sätt men när informationen används och ligger till grund för ett 

beslut, blir den till kunskap (Nyhed, 1998). 

 

7.4 Chefernas kompetenser 

Organisationers innovationsbeteende påverkas av chefernas kompetenser (Tidd, Bessant, 

2009) 

 

Chefernas kompetenser kan komma att påverka hela team på arbetsplatsen samt deras 

kompetenser. Kunniga grupper är skapade och medlemmar bör besitta en hög kompetens och 

förmåga, en stark vilja att deltaga, kunna samarbeta effektivt och att vara ansvarsfulla (Tidd, 

Bessant, 2009). 

 

Det finns olika områden inom kunskap och kompetenser. Det finns den underförstådda 

kunskapen och den utåtgående kunskapen. Det finns den individuella kunskapen och den som 

finns i organisationer samt distributionen av kunskaperna i företag. Det är oerhört viktigt att 

kunskaperna identifieras, översätts, delas och utnyttjas inom en organisation. Problemet som 

kan komma att uppstå är hur den här kunskapen delas och hur den ursprungliga kunskapen går 

från den första till den sista personen. Det finns fem viktiga aspekter att tänka på vid 

förvarandet av kompetenser. Dessa är: 

 

1.      Generera och förvärva ny kunskap. 

2.      Identifiera och kartlägg befintlig kunskap. 

3.      Lagring och hämtning av kunskap. 

4.      Delgivning och spridning av kunskap i en organisation. 
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5.      Utnyttja och bädda kunskaper i processer, produkter och tjänster. 

(Tidd & Bessant, 2009). 

 

“Det är viktigt att förstå att organisationer inte lär, utan människorna i dem gör. 

Organisationer lär på endast två sätt. Ett, genom inlärning av sina medlemmar. Två, genom 

kunskapsintag av nya medlemmar” (Tidd, Bessant, 2009). 

 

Holtshouse (1998) menar att det skulle behövas betydligt mer forskning inom ämnet 

kunskapsöverföring med dess tysta kunskap. Då den kunskapen kan vara omedveten för 

personen som besitter den och därmed inte förmedlar den så kan den gå miste. Det krävs alltså 

mer forskning om hur denna tysta kunskap ska identifieras och därefter förmedlas till nästa 

person.  

7.5 Kunskapsöverföring och Knowledge management 

Begreppet definierar till hur man bäst kan hantera och behandla kunskap i olika 

organisationer. En mycket viktig aspekt inom knowledge management är att man hanterar 

kunskapen på att korrekt sätt så att ingen värdefull information försvinner. Explicit och 

implicit kunskap är två centrala begrepp när man pratar om kunskapsöverföring. Den explicita 

kunskapen beskriver övergripande den kunskap som går att skriva ner i ett dokument eller en 

bok. Den är objektiv, opersonlig, lätt att överföra och oberoende av kontext. Den implicita 

kunskapen är betydligt mer svårdefinierad. Tyst kunskapen kan även beskrivas som en 

magkänsla, svårt att definiera. Olika kännetecken för denna är att den är subjektiv, personlig, 

kontextberoende, svår att överföra och det krävs erfarenheter för att känna till den (Jonsson, 

2012). 

 

6.5 Kunskapsöverföring i praktiken 

I de kommande punkter beskrivs några faktorer som underlättar överföringen av kunskap och 

kompetens i praktiken. Hon beskriver relevansen av företagskulturen, öppenheten och viljan 

för kunskapsöverföringen.  

 

 Viktigt att förstå den enskilda kollegan samt involvera dessa. 

 Viktigt att frigöra tid för kunskapsöverföring. 

 Viktigt att det finns en stödjande struktur för kunskapsöverföring samtidigt som 

det finns utrymme för att den stämmer överens med kulturen i företaget. 

 Nyfikenhet, öppenhet och att våga ifrågasätta är viktiga egenskaper för att 

uppmuntra individuellt lärande samt för att lyckas med kunskapsöverföring. 

 Viljan att överföra kunskap och kompetenser. 

 Viktigt att sätta upp mål och skapa en förståelse till varför den enskilda 

medarbetaren vill delge och bidra till kunskapsöverföring i organisationer 

(Jonsson, 2012). 

7.6 Metoder och verktyg för kunskapsöverföring 

För ökad förståelse om vad kunskapsöverföring betyder samt hur det fungerar i praktiken så 

kommer några konkreta exempel här. Jonsson (2012) beskriver en modell för ledningens 
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metod för hantering av kunskap. Modellen beskrivs i fyra delar. Den första delen består av ett 

utökat bibliotek där information delas i databaser för de anställda att söka i. Den andra är en 

social gemenskap där fokusen ligger i ett utbyte av idéer och tankar och där man uppmuntras 

till att dela kunskap mellan de anställda. Normativ kontroll är även ett sätt att hantera 

kunskap. Där ligger fokusen i att ledningen styr utifrån kultur, normer och värderingar. Den 

sista punkten är blåkopior och innehåller kunskapsöverföring genom att tidigare erfarenheter 

och kompetenser samlas i en manual med de bästa lösningarna best practice (Jonsson, 2012). 

7.7 Hur organisatorisk kunskap skapas och överförs 

Jonsson beskriver SECI-modellen för att skapa förståelse om hur kunskap skapas samt hur 

den överförs. Denna väldefinierade modell har haft stort inflytande i organisationer. 

 Från implicit kunskap till implicit kunskap  

Syftar på överföringen av den tysta kunskapen mellan medarbetarna. Socialisering. 

 Från implicit kunskap till explicit kunskap 

Fokuserar på att skapa en explicit kunskap utifrån en implicit kunskap. 

Externalisering. 

 Från explicit kunskap till explicit kunskap 

Kombination mellan olika enheter av explicit kunskap. Kombination. 

 Från explicit kunskap till implicit kunskap 

Här vill man försöka att ta den explicita kunskapen och göra den till en del av 

organisationskulturen med dess normer. Denna kunskap överförs med hjälp av 

Socialisering. Internalisering. Denna modell avser främst skapandet av kunskap men 

kan även användas för kunskapsöverföring. 

(Jonsson, 2012). 

 

Genom att identifiera kunskap kan man sedan generera och samordna detta på ett effektivt 

sätt. Begreppet taxonomier innebär praktiker för att dela upp och separera för att skilja på tyst 

och explicit kunskap (Edinius, 2003). 

 

“How can an organization transfer knowledge effectively? The short answer, and the best one 

is, hire smart people and let them talk to one another” (Davenport, Prusak 1998). 

7.8 Att leda kunskap med hjälp av intranät 

Intranätet beskrivs som ett verktyg för att överföra kunskap. Genom att införa intranät kan alla 

anställda arbeta flexibelt där information enkelt och snabbt kan spridas inom organisationen. 

Det som kan anses som negativt med ett intranät är att det kan bli svårare att leda individer 

som till stor del som genom intranätet endast knyts samman genom texter och symboler. De 

kulturella mönster som finns inom organisationen kan även komma att förändras och 

lojalitetsbanden kan bli svagare. Tillgång till andra människor kan bli mindre då den muntliga 

kommunikationen på arbetsplatsen då detta ersätts med teknologiska lösningar. Den 

konventionella forskningen om intranät bygger på sin argumentation kring att kunskap är den 

avgörande faktorn i moderna organisationer. Hur medarbetare inom en organisation kan 

använda sig av ett intranät för att generera, överföra, lagra och integrera kunskap (Edenius, 

2003). 
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7.9 Likriktade perspektiv 

Hamrefors (2009) beskriver verksamheter som utvecklar perspektiv som genomströmmar hela 

organisationen på ett dominerande sätt. En konsekvens av detta kan vara att organisationen 

blir rutiniserad av det helhetstänkande som har uppstått. Från ett positivt perspektiv kan detta 

leda till att organisationen får en ökad inre effektivitet då koordineringen av aktiviteter blir 

enklare. Det kan även leda till en ökad yttre effektivitet om organisationen befinner sig i en 

stabil omvärld där de värdesätts.  

7.10 Visioner 

En vision är en någorlunda vag drömbild av framtiden som kan uppfattas som fantasiliknande. 

Syftet med visioner är att styra tankar i en viss riktning som leder till ett mål. Källan till en 

affärsidé kan vara en vision, framgångsrika entreprenörer drivs av visioner. Då visioner sätter 

igång människors fantasi och drömmar, blir en vision en start-inspiration för att man upplever 

känslan av att det är kul. Inspirationen blir ännu starkare om alla intressenter delar samma 

vision (Forslund, 2013). 

7.11 Att attrahera nyckelpersoner 

Nyckelpersoner är personer som besitter kompetenser som en organisation inte klarar sig utan. 

Dessa personer har ett högt marknadsvärde och de är därför brist på dessa personer på 

arbetsmarknaden. Organisationer måste attrahera nyckelpersoner i konkurrens med andra, och 

ska därför betrakta nyckelpersoner som frivilliga medlemmar av organisationen. För att 

attrahera nyckelpersoner behöver man som organisation ett bra rykte och image. Det är även 

viktigt att nyckelpersonen får en möjlighet till utveckling som leder till ökad kunskap. Den 

nyanställda borde få ersättning i form av förmåner samt lön på grund av den specifika 

kompetensen personen besitter. Om nyckelpersonen bestämmer sig för att stanna kvar inom 

organisationen kommer att bero på om organisationens image och löften stämmer överens 

verkligheten och den anställdes upplevelser (Sveiby, 1996). 

7.12 Effektivt teamwork 

Nedan beskrivs ett flertal faktorer som bidrar till ett effektivt team.  

 

 Ett tydligt och gemensamt mål 

Att ha tydliga och gemensamma mål att sträva mot innebär att teamet skapar en gemensam 

identifiering av den uppgift som de står inför. Gemensamma mål uppstår när alla medlemmar 

delar samma visioner av vad teamets arbete ska leda till.  

 

 Lämplig användning av teamwork  

Teamwork främjas av att endast användas när uppgiften samt situationer behöver den typen 

av aktivitet för att uppnå målet. Det är viktigt att sätta tydliga gränser för när och varför det 

ska användas. Genom att använda teamwork när det inte är lämpligt kan hämma ett effektivt 

team.  
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 Stödsystem 

Tillgång till korrekt information samt material som resurser för att utföra ett bra arbete. Att 

införskaffa och underhålla dessa resurser behöver inte vara teamets ansvar utan rätt resurser 

ska vara lättillgängliga för användning direkt.  

 

 Resultatdriven struktur   

En resultatdriven struktur gör att individerna inom ett team motiveras och känner sig 

produktiva då resultatet är i fokus. Några viktiga aspekter vid resultatdriven struktur är, öppen 

kommunikation, tydliga uppgifter, uppföljning, feedback och effektivitet (Tidd, Bessant, 

2009).  

7.13 Högpresterande team 

Flexibelt medlemskap i grupper en viktig faktor för att skapa högpresterande team. Detta 

innebär att det finns ett flöde i teamets medlemmar. Personer tillkommer samt lämnar teamet 

samt byter roller och uppgifter inom teamet (Anacona, Bresman, Kaeufer, 2002). 

7.14 HR-arbete och mångfald 

Begreppet diversity management har växt då mångfald har fått en ökad vikt under de senaste 

30 åren. En viktig aspekt när det gäller HR-arbete är aspekten som kallas för the business case 

for diversity. Det handlar om hur organisationer kan dra nytta av mångfald för att skapa 

effektivitet. Mångfald associeras även med kön, etnicitet, sexuell läggning, religion och ålder, 

detta inkluderas inom the business case genom att de anställda karaktäriseras genom 

erfarenhet och skicklighet. HR-arbete inom the business case innebär att genom rekrytering, 

utbildning och utveckling öka organisationens effektivitet genom att skapa mångfald på 

arbetsplatsen. Effektiviteten ökar då mångfald ökar kreativiteten och innovationsförmågan 

inom organisationen (Alvesson, Sveningsson 2012). 

 

Mångfald beskrivs även som en faktor som är en positiv inverkan hos grupper och ökar 

möjligheterna för att gruppen ska generera unika idéer. Detta ökar då delning av erfarenheter 

och discipliner mellan människor ökar kreativiteten i grupper. Mångfalden kan bestå av kön, 

disciplin, kultur, ålder och etnisk bakgrund (Johansson, 2004).  

7.15 Tyst kunskap 

Nonaka (1995) beskriver den tysta kunskapen som svårdefinierad och därmed svår att hantera. 

Den består vanligtvis av känslor, erfarenheter och färdigheter. Men denna erfarenhetsbaserade 

verksamhetskunskap utgör ofta en ny cykel av kunskapsskapande. Överföringen av den tysta 

kunskapen ökar om medarbetare ofta socialiserar med varandra. Socialisering är en process 

där man delar med sig av erfarenheter och därmed skapar man och delar en tyst kunskap. 

Nonaka menar att det är enda sättet att dela med sig av den kunskapstypen. Det är då viktigt 

att man talar emotionellt och beskrivande i sina resonemang. Gärna med metaforer för att 

skapa en målande bild av vad man menar då det annars kan vara svårt att få in en identisk 

tanke i någon annans huvud. En individ kan skaffa sig tyst kunskap direkt från medarbetarna 

utan att kommunicera. Man kan skaffa sig tyst kunskap genom observation, imitation och 

övning och nyckeln är att få erfarenhet utan någon form av delad kunskap. Det är otroligt 

svårt att sätta sig in i någon annans tankeprocess. Organisationer kan inte skapa kunskap av 
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sig själv utan det är människorna i organisationer som gör det. Den tysta kunskapen hålls 

alltså av människorna i företag och därför är kommunikationen mellan människor viktigt för 

bevarandet av denna kunskap.  

7.16 Lean Production 

Lean production kommer ifrån det japanska systemet Toyota production system (TPS). I 

grunden handlar den om att utveckla ett effektivt och resurssnålt produktionssystem. Den 

verksamhet systemet ska implementeras på avgör vilka verktyg som behöver användas. Lean 

production kan definieras genom ett antal principer som borde finnas inom hela 

organisationen. Den första principen handlar om att identifiera kundernas behov och hur 

processerna inom verksamheten ska användas för att uppnå dessa behov. Där efter fokuserar 

man på det värdeskapande flödet med en så effektiv användning av resurser som möjligt. Det 

sista handlar om att konstant underhåll detta värdeflöde med ständiga förbättringar. Att 

implementera Lean handlar om ett kontinuerligt arbete med förbättring, då dagens samhälle 

ständigt utvecklas behövs ett ständigt förbättringsarbete för att kunna leva upp till kundernas 

krav (Länk KTH, Referenslista, 2014). 

7.17 Generation Baby Boomers 

Denna generation omfattar främst personer som är födda efter andra världskriget (år 1946-

1964). Denna ovanligt stora generation växte upp i ett samhälle med stora förändringar. De 

hade till exempel båda föräldrarna i arbetslivet vilket var ovanligt då. Den ekonomiska biten 

var bättre än tidigare generation (Valueoptions, 2015). 

8. EMPIRI 
 

 

Empiridelen kommer att innehålla studier av två företag. De två företagen består av ett 

statligt företag, en av Sveriges största banker samt en mindre bankverksamhet. Företagens 

olikheter kommer att analyseras och jämföras. 

 

8.1 Fortifikationsverket 

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. De har regeringens uppdrag att 

se till att det finns väl fungerande anläggningar, lokaler och marker för försvarsmaktens 

verksamhet (Fortifikationsverket 2014). Vår respondent på myndigheten är HR-specialisten 

Roger som nu arbetar med den omorganisation som myndigheten står inför. Rogers ansvarar 

för specialistområdena employeer branding och strategisk kompetensförsörjning. 

Fortifikationsverket är en av Sveriges äldsta myndigheter som idag är underställd 

finansdepartementet. Deras kundkrets består till 95 % av försvarsmakten där de hyr ut 

byggnader för bland annat övningar eller beredskap, skarpa situationer, kontor samt andra 

behov som finns inom verksamheten. De resterande 5 % består av andra myndigheter, 

exempelvis polisen och sjöfartsverket. De har även en liten del civila kunder som främst 
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består av jägare och fiskare. Myndigheten har för nuvarande ca. 650 anställda (Intervju 

Fortifikationsverket 2014). 

8.1.2 Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen består av en generaldirektör som är anställd av regeringen. 

Verksamhetens styrelse är även den utsedd av regeringen, deras uppgift är att kontrollera 

myndigheten. Under styrelsen lyder en internrevisor som är anställd av Fortifikationsverket 

men lyder direkt under styrelsen, med uppgiften att internt kontrollera myndigheten. 

Fortifikationsverket lyder under offentlighetslagen som alla svenska myndigheter. 

Myndigheten är mitt uppe i en stor omorganisation som kommer att beröra hela 

organisationen, men är mest genomgripande inom förvaltning av fastigheter enligt Roger. Den 

omorganisationen görs främst för att se över vad myndigheten behöver för resurser för att 

möta kundernas behov på bästa möjliga sätt. Då fastigheterna idag blir mer och mer 

teknikintensiva behövs det medarbetare som kan hantera detta och möta de behov som 

kunderna har. Det finns även ett effektiviseringskrav från riksdag och regering att se över 

verksamheten (Intervju Fortifikationsverket, 2014). 

8.1.3 Kompetens 

Fortifikationsverket står även inför en utmaning när det gäller den kompetenstappning som 

sker vid generationsskiftet när 40-talisterna går i pension. De beräknar att 35 % av personalen 

går i pension mellan 2012 och 2017. För att kunna hantera detta började verksamheten tidigt 

att förbereda sig. “Vi började jobba med vad vi kallar för en strategisk 

kompetensförsörjningsplan redan 2004 på myndigheten, så vi var ganska tidigt ute” berättar 

Roger under intervjun. Tillsammans med kompetensförsörjningsplanen utvecklades även ett 

stödsystem där alla medarbetares kompetenser läggs in. I detta stödsystem läggs alla roller 

som finns inom organisationen in som sedan kopplas till de kompetenser som behövs för att 

uppfylla de specifika rollerna. Nivån på kompetensen läggs även in från viss till mycket hög. 

När en medarbetare går i pension ska denna person meddela det ett år innan, då finns det tid 

att förbereda inför att medarbetaren ska lämna verksamheten. Första steget är att titta om de 

kompetenser som denna person tillfört kommer att behövas i framtiden.  Svaret på detta blir 

oftast att det är många av kompetenserna behövs men även nya kompetenser behöver tillföras. 

“Kommer man som nyanställd har man förmodligen bara viss eller kanske ingen kunskap 

inom ett område. Och sen bygger man på det här, kopplar det till både interna och externa 

utbildningar, parallellt med äldre kolleger och så vidare.” berättar Roger angående hur de 

använder stödsystemet. De räknar med att det tar sex månader för den nya medarbetaren att 

vara på plats, då startar en parallelltjänstgöring som pågår i sex månader. Där får den 

nyanställda gå bredvid den äldre kollegan som ska gå i pension. Det innebär en ökad 

lönekostnad i sex månader, men Roger anser att detta lönar sig då i längden, “startsträckan 

för den här personen som är nyanställd blir så mycket kortare och kommer in i produktivitet 

mycket snabbare, om man får den här bra överföringen där man får gå parallellt med en 

kollega.” (Intervju Fortifikationsverket, 2014) 

 

Ett scenario som myndigheten försöker undvika är 1-0 funktionen. Detta är när det finns en 

extrem-specialist som är den enda inom organisationen med denna specifika kompetens. 1-0 
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funktionen är något som myndigheten systematiskt försöker få bort, genom att se till att det 

alltid finns två personer inom myndigheten med den unika kompetensen. Detta försöker man 

undvika för att inte hamna i en situation där det inte finns någon person inom organisationen 

som kan föra över kunskapen till den nyanställde. ”Tyvärr går det inte alltid att undvika 

berättar Roger, det är också en teoretisk modell av bästa världar, det är inte alltid att vi har 

resurser, att vi behöver två anställda men egentligen finns det bara arbetsuppgifter en och en 

kvart eller en och en halv tjänst och då går det inte tyvärr.” (Intervju Fortifikationsverket, 

2014). Fortifikationsverket har delat in sina kompetenser i tre olika områden, 

kärnkompetenser, nyckelkompetenser och stödkompetenser. Kärnkompetenser är de 

kompetenser som gör myndigheten unik, som de är ensamma om på marknaden. För 

Fortifikationsverket är detta skydd och säkerhet av byggnader. Deras nyckelkompetenser 

består av drift av fastighet, detta är kompetenser där grundkompetensen är likadan inom olika 

branscher. Det tredje området är stödkompetenser som består av kompetenser som går att 

ersätta inom myndigheten, till exempel ekonomer, HR specialister och IT. Detta är 

kompetenser som enkelt går att hitta på arbetsmarknaden. Myndigheten påverkas på olika sätt 

när personal inom de olika kompetensområdena går i pension eller av andra anledningar slutar 

på myndigheten. När en person som arbetar med stödkompetenser slutar krävs det inte någon 

specifik kompetensöverföring, då handlar det främst om att överlämna arbetsuppgifter och 

aktuella uppdrag till den nyanställde. Det är då enkelt för den nyanställda att gå in i 

myndighetens system våra arbetssätt där alla myndighetens processer finns.  När det gäller 

nyckelkompetenser, försöker verksamheten låta den nyanställde gå bredvid en kollega för att 

få kunskap om de specifika byggnaderna. Problemen uppstår när det är en kärnkompetens 

som ska lämna verksamheten. “Det är där står vi och faller. Och det är så att vi 

har  regeringens uppdrag att bibehålla den här kompetensen, så det är väldigt tydligt i vårt 

regleringsbrev att just det som är vår kärnkompetens, det får inte försvinna från samhället.” 

säger Roger angående myndighetens kärnkompetenser. Myndigheten har regeringens uppdrag 

att behålla dessa kärnkompetenser då det är kompetenser samhället behöver. För att inte 

förlora dessa använder myndigheten sig av parallelltjänstgöring för kompetensöverföring som 

tidigare nämnts. Fortifikationsverket arbetar även med kompetensväxling som innebär att de 

vid rekrytering höjer kravet grundutbildningsnivå för tjänsten (Intervju Fortifikationsverket, 

2014). 

8.1.4 Processtyrning 

Fortifikationsverket är en processtyrd myndighet, detta beror dels på att de är spridda över 

hela Sverige. De använder sig av ett system som kallas för vårat arbetssätt där alla processer 

finns tillgängliga för de anställda. Roger anser att det är en styrka att organisationen är 

processtyrd, då det till exempel är enkelt för en nyanställd att hitta processerna. Det är även en 

politiskt styrd organisation, med instruktioner i regleringsbrev som ska följas (Intervju 

Fortifikationsverket).  

 

Myndigheten måste vid rekrytering följa anställningsförordningen för tjänst och skicklighet. 

Det innebär att alla söker de tillgängliga tjänster som finns med samma förutsättningar, då 

rekryteraren endast tar hänsyn till erfarenhet och utbildning. Fortifikationsverket har idag en 

genomsnittsålder på 53 år. Orsaken till den höga genomsnittsåldern är dels att myndigheten 
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har en mycket låg personalomsättning, samt svårigheten för de yngre generationerna att få 

jobb på grund av erfarenhetskraven som myndigheten ställer. Roger berättar under intervjun 

att detta är ett problem, “Det är knappt så att grundutbildningar på universitet räcker till, 

bara för att du har en bachelor eller en examen innebär inte att du klarar kraven som ställs 

som första jobb. Det där är ett problem.” Att myndigheten måste följa 

anställningsförordningen för tjänst och skicklighet har en negativ effekt på mångfalden, det 

syns tydligt då majoriteten av personalen består av medelålders män med en snittålder på 53 

år. Deras krav på erfarenhet gör det mycket svårt för unga nyexaminerade att få jobb inom 

myndigheten. De har tidigare använt sig av traineeprogram för att ta in nyexaminerade, detta 

är något myndigheten hoppas kunna införa igen efter omorganisationen (Intervju 

Fortifikationsverket, 2014). 

8.1.5 Kompetensförsörjningsplan  

Fortifikationsverket har utvecklat en kompetensförsörjningsplan som sträcker sig från 2015 

till 2020. Den är ännu inte fastslagen av Generaldirektören men beräknas att bli officiell vid 

slutet av det år. En arbetsgrupp som kallas för framtidens medarbetare arbetar med att 

analysera det framtida kompetensbehovet och har definierat de tre kompetensbegreppen som 

nämnts tidigare - kärnkompetens, nyckelkompetens och stödkompetenser. Analyser visar 

vilka kompetenser som finns tillgängliga idag samt vilka kompetenser som behöver tillföras. 

De har även identifierat vilka perioder kompetenstappen kommer att vara störst och olika 

lösningar för hur detta ska hanteras, till exempel genom rekrytering, outsourcing och 

traineeprogram. Hur myndigheten påverkas av olika faktorer från samhället samt politiskt är 

också med i denna kompetensförsörjningsplan. “Målet med de hela och den hur i ska fortsätta 

arbeta i organisationen med den här handlingsplanen.”, berättar Roger under intervjun. 

Kompetensförsörjningsplanen bygger på Fortifikationsverkets övergripande strategi som styrs 

av regleringsbrevet från regeringen. Syftet med detta är att försäkra att myndigheten har de 

kompetenser som behövs för att utföra myndighetens uppdrag (Intervju Fortifikationsverket, 

2014). 

8.2 SEB 

SEB - Skandinaviska Enskilda Banken, Sveriges första privatbank grundades av André Oscar 

Wallenberg år 1856. I över 150 år har SEB följt familjer och företag och banken fortsätter än 

idag att strategiskt fokusera på rollen som relationsbank. De erbjuder finansiell rådgivning 

och finansiella tjänster till privatpersoner och företag i ett 20-tal länder runt om i världen och 

har 4 000 000 privatkunder, 400 000 små och medelstora företag samt 2900 stora företag och 

institutioner (SEB.se 2014). 

 

SEB har fyra värderingar som hjälper till att vägleda de anställdas handlingar och reflekterar 

vad de tror på.  Engagemang – drivet i deras arbete stärker relationen till deras kunder. 

Ömsesidig respekt – medarbetarna strävar efter att förtjäna varandras och andras förtroende. 

Professionalism -  att hela tiden sträva efter att förenkla kundernas affärer genom att dela med 

sig av goda kunskaper och att alltid ta ansvar för våra handlingar. Kontinuitet – att ta lärdom, 

utmana och agera utifrån den långa erfarenheten företaget har (SEB.se 2014). 
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8.2.1 Kontoret 

Kontoret som vi genomförde vår undersökning på har 20 anställda samt två som har en chef i 

en annan organisation. Det klassas som ett full service kontor då de har en 

privatmarknadsavdelning, en kapitalrådgivningsavdelning och en företagsmarknadsavdelning 

(SEB, Intervju 2014) 

8.2.2 Respondenterna 

Kontoret har en kontorschef, Joacim, som är huvudansvarig för bland annat arbetsmiljön, 

resultaten samt personalen. Joacim är idag även chef över företagsmarknadsavdelningen men 

kommer inom kort att påbörja en rekrytering för att lämna över den tjänsten. Han har arbetat 

på SEB sedan 1998 och har haft olika tjänster inom företaget. För ca ett år sedan tillträdde han 

som chef på kontoret. Han har även Ann vid sin sida som är både privatmarknadschef och 

kapitalförvaltningschef, hon har arbetat inom SEB i 25 år. Irene som arbetar som assistent för 

kapitalrådgivarna, har arbetat längst på just det kontoret, i hela 12 år och 26 år inom SEB. 

Annelie, vår sista respondent, arbetar som privatrådgivare och har gjort det på det här kontoret 

i fyra år (SEB, Intervju 2014). 

8.2.3 Bakgrund och arbete 

Joacim berättar att han är som en VD på kontoret, då han känner att han har ansvar för det 

lokala mandatet och att på hans kontor känner de till den lokala marknaden bättre än på 

huvudkontoret. Däremot följer de många lagar och regler framförallt från finansinspektionen. 

Budgeten kan han inte styra helt fritt då det finns en ram för hur den ser ut, men vill han satsa 

på något på kontoret så får han be om mer pengar. ”Det är den vägen man får gå”, berättar 

Joacim. Tydligt att poängtera är att det ändå är högt i tak på kontoret, banken är väldigt 

intresserad av hans åsikt så fort något ska göras i hans område. Kommer ett besked från 

huvudkontoret som inte går att styra så har Joacim fortfarande mandat att säga: ”jag köper 

det, MEN jag vill att ni ska veta att det drabbar oss lokalt och frågan drabbar oss lokalt på 

kontoret”. Det finns både för- och nackdelar med att inte kunna styra allting själv. Skulle det 

vara en fåmansorganisation som inte behövde tänka på att det är ett börsnoterat företag med så 

många anställda så skulle det vara en nackdel, då huvudkontoret inte alltid ger snabba svar i 

de lokala frågorna. Samtidigt känner Joacim att han inte kan överblicka bankens totala 

position globalt i världen och då han inte kan ta fullt ansvar heller. Trots att man har hur 

mycket mandat som helst lokalt så måste det ändå passa in i kugghjulet i det totala samt 

styrelsens vilja. Även Ann beskriver situationen på ett liknande sätt. Hon menar att visionerna 

och målsättningarna och marknadsavdelningen kommer uppifrån. De kan ha egna 

marknadsaktiviteter på det lokala kontoret men det måste stämma överens med den grafiska 

profilen SEB ska ha, för att man ska kunna känna igen SEB överallt. På så sätt kan de 

fortfarande styra sin lokala marknad då det är de som känner den bäst. Irene berättar även hon 

att hon upplever banken som en föränderlig värld och att klimatet på SEB är att dörrarna står 

öppna och ger utrymme för förändring även om mycket styrs av huvudkontoret. Annelie som 

är rådgivare upplever att det inte alltid har varit ett öppet klimat till förändring utan att det är 

de senaste 1,5 åren då Joacim och Ann har börjat på företaget som det har skett en förändring. 

Hon anser att de har skapat ett kontor där alla ska få vara med och påverka och vara delaktiga. 

Annelie har också märkt att de har fått styra den lokala marknaden mer och i sin tur då kunna 
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påverka hur gruppen tar till sig uppgifter och hur de gemensamt kan göra förändringar. 

Respondenterna verkar tillsammans uppleva att de kan påverka och göra skillnad oavsett 

vilken position du har i företaget (SEB, Intervju 2014). 

8.2.4 Möten 

Kontoret är duktiga på att ha möten dagligen, både enskilda och i grupp. Varje morgon har 

medarbetarna ett snabbt tavelmöte som är ca 15 minuter långt där dagens agenda beskrivs och 

om det är något speciellt som sker på kontoret. De enskilda mötena liknar mer 

affärscoachning och hålls av den närmsta chefen en gång varannan vecka. Där är det frivilligt 

att ha sina personliga möten lite mer sällan om man känner att man inte har något speciellt 

man vill ta upp. Irene har valt att endast ha ett möte i månaden då hon ibland känner att det 

inte finns så mycket att ta upp varje vecka. Sedan har även varje avdelning ett möte i 

månaden. Ren information brukar skickas ut av Joacim via mail som sedan följs upp på olika 

sätt men vill man göra drastiska förändringar så måste de tas upp via fysiska möten (SEB, 

Intervju 2014). 

8.2.5 Arbetssätt 

”Banking, det är lagarbete” säger Joacim när vi frågar honom om han jobbar mest enskilt 

eller i grupp. Rådgivarna sitter ensamma med sina kunder men kontoret i sig är ett lagbygge 

och det spelar ingen roll om medarbetarna är specialister inom sina områden och just deras 

avdelning går bra, om helheten inte är bra. Det gäller att sätta ”laget framför jaget” säger 

Joacim. Irene, Ann och Annelie håller med. Annelie beskriver också att hon inte känner att 

hon jobbar ensam trots att hon har ett eget ansvar att boka in och träffa sina kunder. Alla 

kreditbeslut får hon till exempel inte ta själv, då är det viktigt att man tillsammans har arbetat 

fram hur man ska tackla vissa saker. Hon beskriver att kontoret har olika rang på hur mandat 

och vilka beslut man får ta, hon och en kollega ligger direkt efter chefen. Irene är ensam på 

kontoret att arbeta som assistent men hon jobbar dagligen i grupp med kapitalrådgivarna på 

kontoret (SEB, intervju 2014). 

8.2.6  Direktiv eller vision 

Alla respondenterna delar samma åsikt om att de känner att de får direktiv från huvudkontoret 

och finansinspektionen om vilka mål som är satta för kontoret. Det finns till exempel tydliga 

direktiv om vart banken ska befinna sig år 2015 (hårda mål och siffror, vad och varför man 

ska göra) men inte hur de ska ta sig dit. Kvar blir de mjuka frågorna och visionerna som ger 

breda riktlinjer att kunna nå målen. Alla respondenter föredrar och drivs av visioner och att 

arbeta efter visionerna då det ger större frihet eftersom att kontoret känner sin lokala marknad 

bäst. Irene berättar att hon tidigare inte har haft så breda riktlinjer för att ha 

handlingsutrymmet men att hon har fått det nu. Annelie tycker även att det är bra uppföljning 

på hur arbetet med visionerna och målen har gått och därefter kan de diskutera vidare hur de 

ska gå till väga. Joacim, som har huvudansvaret för kontoret, har ekonomisk frihet vilket gör 

att han till exempel kan flytta runt positioner så att kunderna och medarbetarna på kontoret är 

nöjda. Däremot om det är många frågor som sviktar på kontoret och situationen blir ohållbar 

så är det inte längre ett coachande förhållandesätt till ledarskap (som det annars alltid är 

berättar han) utan då kommer hans chef och säger ”vi tror att du behöver göra såhär nu”. 

Sedan får man inte glömma att en bank också styrs av andra externa variabler som kan ge 
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klara besked om att: ”här Sverige, anpassa er”, då är det svårt att kunna påverka från det lilla 

kontoret i den här staden (SEB, Intervju 2014). 

8.2.7 Företagskultur 

På kontoret där respondenterna arbetar är 51% kvinnor och 49% män och snittåldern på 

företaget är 40 år. ”Det finns väldigt få som är under 40”, berättar Annelie. När vi frågar 

Joacim om mångfaldsfrågan så berättar han att han: ”tror stenhårt på mångfaldsfrågan, och jag 

uppmuntrar det verkligen, samtidigt som det är svårt många gånger”. Mångkulturellt har det 

sett bättre ut på företaget tidigare då de har tappat en hel del kompetens och inte lyckats hitta 

den återrekryteringen. ”Vi skulle gärna vilja ha fler språk, det är klart det är lättare för våra 

kunder att kunna göra affärer på sitt modersmål” berättar han. De tar oftast hjälp av sin 

telefonbank där medarbetarna pratar över 40 språk, så ibland får de rycka in internt i någon 

fastighetsaffär. ”Vi försöker att tänka på det när vi tar in timvikarier för det är även där vi 

fyller på med personal men söker vi andra tjänster så gäller det att först hitta 

kompetensprofilen som behövs, se till att de passar in i laget och sedan välja utefter det. 

Söker vi då fler kvinnor eller någon som pratar arabiska så vill vi försöka välja den personen 

för att skapa mångfald, men oftast står det kanske bara en eller två slutkandidater kvar” 

förklarar Joacim. Annelie känner att det generellt arbetar fler kvinnor än män på bank, 

”kvinnorna jobbar på privatmarknaden och kundtjänst och männen dras till 

företagsmarknaden”, berättar hon. Irene vill gärna tro att företaget uppmanar till mångfald 

men är medveten om att det idag endast finns medarbetare med svensk bakgrund på kontoret. 

Enligt Ann så har inte kontoret den mångfalden som matchar deras kunder på marknaden som 

de skulle vilja ha. ”Det beror främst på att så länge jag har jobbat här så har det inte kommit 

några vakanser, men vi kommer helt klart att tänka på att anställa någon med etnisk 

bakgrund vid rekrytering” fortsätter hon (SEB, Intervju 2014). 

 

Alla respondenterna berättar att det är en bra stämning vid kaffemaskinen och under lunchen. 

Det pratas mycket privat- och jobbrelaterade frågor. Det är ett ypperligt tillfälle att ta hjälp av 

varandra om man vill ha någons åsikt om en speciell kund eller ett speciellt ärende. Alla ses 

på personalfester och kontoret har även gjort en gemensam, självbekostad resa till Warszawa 

där de tog ut semesterdagar för att umgås tillsammans. Några umgås privat på fritiden och 

andra inte. Irene berättar att: ”jag umgås mer med denna familj än den jag har hemma” och 

förklarar att hon träffade sina två bästa vänner på företaget, varav en precis har gått i pension. 

Det är de personerna hon vänder sig till gällande allt (SEB, Intervju 2014). 

8.2.8 Värderingar 

”Banken är en ganska regelstyrd värld men emellanåt hittar man inte stöd i alla regler och 

för 10 år sedan gjordes ett arbete inom SEB där man tittade på hur man vill vara mot 

varandra, vad som är okej och inte”, berättar Joacim. Det var ett arbete som skickades ut till 

hela bankkoncernen som sedan den verkställande ledningen arbetade fram fyra värdeord. 

Sedan arbetar alla banker med det lokalt för att komma fram till hur de ska förhålla sig till det 

och vad det innebär för just deras kontor. De fyra värdeorden är professionalism, 

engagemang, kontinuitet och ömsesidig respekt. Alla fyra respondenterna kunde värdeorden 

utantill. Irene glömde bort en men sa att det borde hon kunna då de jobbar med dem 
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regelbundet. De har nu gått igenom alla värdeorden utom kontinuitet genom möten och 

övningar. Ann berättar att sedan de började arbeta med värdeorden så har det blivit bättre för 

att man lever efter värderingarna till en större utsträckning. Värdeorden ska vara ett levande 

dokument som ska följas upp. Joacim håller med om att värdeorden betyder olika för alla och 

genom dessa möten så går de igenom vad de betyder för var och en. En ändring som har skett 

som Annelie berättar om är att ömsesidig respekt även handlar om att inte klampa in till 

varandra på kontoret, något som nu har tagits på allvar. Irene berättar även att värderingarna 

yttrar sig öppet på kontoret att ständigt vilja vara vid ett vägskäl för att ständigt vara öppna för 

förändringar och vilja förbättras. ”Du ska våga säga ifrån om någon gör nåt fel, det är 

ömsesidig respekt”, berättar Joacim som är noga med att vilja ha ett klimat på kontoret där 

alla ska våga utveckla varandra. Ann förklarar i ett sidospår på den här frågan, att hon och 

Joacim endast har varit på kontoret i snart ett år respektive ett och ett halvt år, och de kom in i 

ett klimat som inte var helt optimalt. ”Man kände att individerna inte vågade säga vad de 

tyckte, inte höras eller synas” berättar hon. Nu uppmuntrar både Ann och Joacim till det och 

säger att de är på god väg (SEB, Intervju 2014). 

 

Det finns över lag en stor gemenskap på kontoret där alla vill dela med sig av sin kunskap till 

varandra. ”Det är ingen som sitter inne på kunskap för jag har ingen nytta av kunskapen, 

bara jag” berättar Annelie. Hon säger också att på vissa företag upplever hon att det finns en 

fördel med att veta något de andra inte vet, men så är det inte på deras kontor. Finns det 

enklare och effektivare sätt att arbeta på så delar man med sig av det till de andra. Värdefull 

kunskap utbyts dagligen bland kollegorna. ”Det är mycket man själv inte kan hålla reda på” 

säger Annelie. Det kan vara allt från hur man hittar en viss information på Informations 

Banken (IB) till att de dagliga morgonmötena borde flyttas fram en halvtimme så att man kan 

hinna fika tillsammans innan kontoret öppnar. Joacim berättar också att han får värdefull 

kunskap om det uppstår någon konflikt på kontoret eller det finns något som läcker energi på 

kontoret, så finns det alltid någon som meddelar honom om det så att det tas tag i direkt. Han 

menar också på att medarbetarna är sina egna specialister och genom ett coachande 

förhållandesätt så kläcker de idéerna själva. Joacim nämner också just det som Annelie säger, 

att de arbetar dagligen med best practice. Om någon lyckas med någonting så vill de att man 

delar med sig av det på morgonmötena. Ann tycker även att mycket av kunskapen kommer 

från medarbetarna och inte från cheferna då alla är specialister inom sitt område så kan man ta 

hjälp av varandra om man är svag i ett visst ämne. ”Vi har ett utvecklingssamtal tre gånger 

per år där vi går igenom hur vi förhåller oss till allt, dels hur man tar till sig kunskap men 

även hur man delar med sig av sin kunskap” På frågan om respondenterna upplever några 

hinder bland äldre och yngre/status när man frågar varandra om hjälp så tar Joacim en lång 

paus men svarar sen att: ”nej, jag skulle inte vilja ålderskategorisera utan det är mer 

personrelaterat istället”. Vissa har svårt att säga nej och säger ja för mycket, så det har 

ingenting med ålder att göra. När det gäller status tycker han att det är en svår fråga men säger 

att den mest utmanande feedbacken kommer från en rutinerad arbetare. Irene upplever inte 

heller att det är några hinder mellan de äldre och yngre på kontoret utan att det mer handlar 

om de kompetenser man besitter och oavsett hur länge man har arbetat på stället så gäller det 

att ha ett öppet klimat där alla kan fråga alla. Däremot tycker både Ann och Annelie att det 

finns ett sådant klimat på kontoret, även om de båda tycker att de försöker jobba bort det och 
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att det långsamt börjar suddas ut. Ann som inte har jobbat så länge på företaget märker av att 

det har pågått tidigare bland de äldre erfarna medarbetarna som kanske har svarat ”det där har 

jag inte tid med” när någon yngre har frågat om hjälp. ”Banken har alltid varit väldigt 

hierarkisk” anser Annelie. Hon kan fortfarande uppleva att äldre män reagerar på att hon är 

kvinna. Sedan hjälper de äldre och de yngre varandra då man inte tar så mycket hjälp av 

varandra, anser hon (SEB, Intervju 2014). 

8.2.9 Nyckelpersoner 

Trots en väldigt stark gemenskap och viljan att hjälpa varandra och att arbeta mot samma mål 

så känner sig samtliga respondenter utbytbara. ”Alla är utbytbara, så är det. Sen kan man 

vara mer eller mindre” säger Ann snabbt. ”Vissa medarbetare vill man inte tappa för de 

besitter en kunskap och ett beteende som gynnar kontoret och det skulle vara jobbigt att 

ersätta den här personen, MEN det går” fortsätter hon. På kontoret finns det en del 

nyckelpersoner men det finns så många kompetenta personer som skulle kunna ersätta de 

personerna också. De uppmuntrar alla medarbetarna inom SEB att ha en långsiktig plan, att 

vilja utvecklas och de gör allt för att inte hålla tillbaka någon medarbetare men de vill att de 

stannar inom SEB. Annelie känner också att hon är utbytbar men känner att desto mer 

kunskap hon har skaffat sig så har hon blivit tryggare i sin roll och känner sig mer säker. 

”Man är tyvärr bortglömd inom en vecka och de tusen saker som jag gör dagligen löser sig 

ändå även om jag inte är här” berättar Irene, trots att man alltid undrar hur man ska klara sig 

när en person har slutat så går det ändå. Hon nämner även en speciell kollega som satt på 

mycket nyckelkompetenser som nu helt har försvunnit. Nyckelpersoner är även något som 

Joacim nämner. Han berättar att: ”om någon av mina företagsrådgivare skulle sluta så är det 

enkelt att hitta någon som kan ta in hantverket med den informationen man bör kunna, men 

sen att lära känna alla kunder, det är den kunskapen som är unik och den försvinner samma 

dag som personen lämnar företaget.” Kundernas behov, deras personlighet och vad som 

fungerar bäst för kunden känner endast den rådgivaren till. De försöker jobba med en del 

dubbelkommando så att man är två eller tre på varje kundmöte och på så sätt få mer 

information om kunders affärer och ha fler ingångar. ”Alla som jobbar här är ovärderliga, 

men ingen är outbytbar”, avslutar han (SEB, Intervju 2014). 

8.2.10 Internalisering 

SEB har ett kunskapsrikt och unikt intranät och databas enligt alla respondenter. De berättar 

mycket och positivt om det då det underlättar deras arbete för det används dagligen. 

Kunddatabasen används för att skriva ner all information om kunden efter varje möte eller 

ärende (på internet eller personligt möte) så att kunden ska kunna ringa till kundservice och de 

ska kunna se allt kunden har gjort tidigare. På så sätt kan alla inom SEB hjälpa kunden med 

vad den behöver utan att behöva koppla vidare samtalen till respektive kontor och även se om 

kunden har vart missnöjd över något. Utifrån tidigare beslut kunden har tagit så kan 

rådgivarna ge förslag till vad de ska göra härnäst. Joacim önskade att alla var lika bra på att 

använda det här systemet dagligen för det skulle underlätta ännu mer för kunden. Däremot 

tycker han att det är skillnad på de yngre och äldre på företaget och deras användande av 

databasen. De yngre använder det från första dagen de börjar medan han upplever att många 

säger: ”nä, men jag har mitt egna sätt”. Det gör att när kunden ringer in till telefonbanken så 
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finns inte allt lagrat men det är fler och fler som har börjat använda det. Intranätet är fullt av 

information och rapporter som går att ta del av när som helst. På intranätet ligger även 

Informationsbiblioteket (IB). Ann berättar att hennes svar på alla frågor hon får rörande 

arbetet är: ”har du kollat IB? För det är det jag kommer att göra”. Irene nämner att det finns 

en databas som heter Personal Development Document (PDD) där alla hennes uppgifter syns 

och det man har gjort på företaget. ”Man går igenom den tre gånger per år. En i början på 

året, en halvårsuppföljning och sedan i slutet av året”, berättar hon. Hon kan själv lägga in 

saker hon tycker ska finnas med där. ”Det blir ungefär som ett internt CV” avslutar hon. De 

andra respondenterna nämner ingenting om den här databasen (SEB, Intervju 2014). 

 

Det finns även ett gammalt datasystem som respondenterna kallar för det svarta hålet. Många 

av de anställda som har jobbat under en längre tid föredrar det systemet då de inte tycker att 

det nya har all den information som måste tas fram ibland. Irene är en av de som föredrar det 

systemet och som får rycka in när det behövs användas, då alla inte kan det längre (SEB, 

Intervju 2014). 

8.2.11 Bibehålla kunskap  

För att ständigt hålla bibehålla kunskap på kontoret har alla respondenter väldigt lika åsikter. 

Irene berättar att hennes chefer försöker inspirera alla till att vara anställningsbara och det är 

allas ansvar att hela tiden hålla sig uppdaterad. Hon säger: ”rent krasst så är dörren där om jag 

inte är med på det” men känner att för hennes roll så finns det inga fler utbildningar hon kan 

gå. Annelie håller med om att det finns en företagskultur som jobbar med ständiga 

förbättringar men där kan man få lite motstånd från de som har jobbat länge, de tycker att det 

blir jobbigt, berättar hon. De har möten varje morgon och har arbetat med lean för att 

effektivisera och förbättra verksamheten. För Ann är det viktigt att alla känner sig delaktiga, 

att utbilda och informera samt att allt finns dokumenterat. Sedan får kontoret mycket hjälp 

centralt där de ständigt förses med information om vad som händer i den finansiella världen. 

Allt sker via intranätet som har ett informationsflöde som nästan blir för mycket ibland, 

förklarar Joacim, artiklar, koncernnyheter, budget och regering. ”Vi  springer och är med på 

allt också, det är ett ständigt nätverkande. Och jag vill att alla ska springa, inte bara jag, för då 

dör jag” fortsätter han för att utveckla vad de mer gör för att ständigt bibehålla kunskap (SEB, 

Intervju 2014). 

8.2.12 Kunskapsöverföring  

”Vid en nyanställning inom SEB så beror det lite på vad det är för tjänst som den nya 

medarbetaren tillträder”, berättar Joacim. Om det är en ny person som inte har arbetat inom 

SEB tidigare så får den personen gå en utbildning och presentation som introducerar hela SEB 

koncernen. Sedan ingår de i ett aspirantprogram med mycket utbildning i början av 

anställningen, bland annat är det ett krav att ha en rådgivarlicens. I den utbildningen får man 

även göra praktiska övningar för att visa att man kan omsätta det i 

verkligheten.  Aspiranttiden är i ett år och i bästa fall så får du en fadder under ett år. Det är 

den personen som blir ditt bollplank under året och det är givande för både arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Ann berättar att de kan fallera och inte lyckas förbereda sig i tid för att den 

nyanställda ska få en fadder. I slutändan hamnar alla frågor på henne om introduktionen inte 
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har lyckats. I det fallet är framförhållning det viktigaste för att förbereda för den nya 

medarbetaren. Trots att själva introduktionen ibland inte lyckas så kan både hon och Joacim 

se något positivt i att någon slutar. Det gör att de hamnar i en position där man börjar fråga sig 

om tjänsten ska ersättas och tas vid av någon annan eller om tjänsten ska tas bort helt. 

Kontoret anpassar sig beroende på besluten som måste tas. Sedan kommer det in en ny person 

som ser saker med nya ögon på något som vi har gjort likadant i 10 år. Det optimala är när två 

personer kan gå parallellt med varandra för att ta över tjänsten, ”framför allt överföra 

kundkontakten, den när rådgivaren vet vad både fru och barnbarn heter” berättar Joacim. 

Men det är en skillnad på när någon går i pension och när någon slutar. Slutar medarbetaren 

sätts den personen i karantän och får inte träffa en enda kund till då det är en affärsrisk längre 

fram. Det är värre enligt Joacim, speciellt om rådgivarna rycks ifrån honom av en annan bank 

samtidigt ”för då har vi mellan 3-6 månader på oss innan de är och rycker i våra kunder” 

avslutar han. Det är en öppen marknad, även om man inte får skriva ut kundlistor så har 

medarbetarna numren till sina kunder och kan lätt söka upp dem (SEB, Intervju 2014).  

 

Om tjänsten gäller privatmarknaden eller företagsmarknaden krävs det att du diplomerar i att 

bli rådgivare. För Joacim är det viktigt att man har kommit ut från högskolan och med det har 

en bra grund att stå på, resten lär man sig internt på SEB. Ann lägger också till att det finns 

checklistor för de praktiska sakerna en nyanställd måste ha, så som telefon, en dator och ett 

kontor. Annelie och Irene är osäkra på hur rutinerna ser ut vid en introduktion. Irene vet att 

man måste gå igenom en gedigen utbildning och att man får ta reda på en hel del information 

själv när man börjar. Hon själv började som aspirant och lärdes då upp av personalen på plats 

och efter det har hon klättrat inom företaget, ”SEB vill gärna att folk ska växa inom 

företaget” berättar hon. Annelie hade inte arbetat på bank när hon väl kom in i företaget så för 

henne väntade utbildningar enligt utbildningsplanen som fanns. Hon tyckte att det var tur att 

hon började med en annan kollega, på så sätt hade de varandra. Någon som hon uppskattade 

var att hennes chef i början sa: ”gör du fel så går det alltid att rätta”, det gjorde att hon kände 

sig trygg och vågade prova sig fram (SEB, Intervju 2014). 

 

För att inte förlora någon viktigt kunskap när en medarbetare slutar och en annan tar över så 

är det en stor skillnad om personen har arbetat inom SEB tidigare eller inte, berättar Ann. 

”Har man inte det och den personen ska ersätta en medarbetare som har jobbat länge och är 

specialist, då blir det svårt för det är inte lätta att hitta en ersättare. Det är optimalt att hitta 

någon inom SEB” menar Ann. Annelie berättar att medarbetarna försöker göra sambesök 

tillsammans, om hon är bra på något och hennes kollega på något annat så ger de varandra 

tips hur de arbetar. När vi frågar henne om det är möjligt att gå parallellt med en kollega när 

den personen slutar, så säger hon att det beror på om hon ska gå i pension eller om hon går till 

en konkurrerande bank. ”Går jag till en annan bank är de nog rädda att jag ska ta med mig 

mina kunder” berättar hon. Om någon går i pension så tror hon inte att man behöver all den 

kunskap de personerna sitter på, ”för den informationen är gammal”, menar hon. 

Medarbetarna måste hela tiden uppdatera sig för att hänga med och de kan de äldre tycka blir 

jobbigt, medan hon tycker att det är väldigt roligt. ”Jag tror att man kan tycka att det är 

påfrestande att man inte kan luta sig tillbaka, utan hela tiden vara uppdaterad” säger hon, 

och på så sätt känner man inte av när någon går i pension på ett sådant här företag, det är mest 
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kundkontakten som blir sårbar. Irene tror att man på kontoret får gå med den personen som 

ska sluta så att vem som helst ska kunna sätta sig in i en kunds ärende. Det är även viktigt att 

alla dokumenterar allt i kunddatabasen som SEB har och det ska vara enkelt att söka upp 

kunden och kunna läsa dennes bakgrund, oavsett vart kunden söker sig till inom SEB (SEB, 

Intervju 2014). 

8.2.13 Den tysta kunskapen 

Den tysta kunskapen är däremot svårare att överföra tycker alla respondenter. Irene tycker att 

den tysta kunskapen går helt förlorad när någon slutar. Hon berättar att en kollega nyss har 

gått i pension som hade mycket kunskap om skatte- och deklarationsfrågor och så fort det 

dyker upp en fråga inom det ämnet så märks det att han är borta. ”Det har hänt att jag har 

ringt till honom efter att han har slutat för att få svar på vissa frågor”, fortsätter hon. Trots 

att de försökte få ut så mycket kunskap från honom innan han slutade så märks det fortfarande 

att de inte fick allting överlämnat. Däremot gick kundkontakten bra att överföra till 

medarbetarna och det är viktigt att den inte går förlorad. Joacim pratar också om 

kundkontakten som är väldigt dyrbar. Om en kund på företagssidan som är viktig för SEB, till 

exempel en ambassadör på stan som betyder mycket för företaget, så ser kontoret till att den 

kunden har kontakt med två eller tre personer på kontoret. Skulle någon av de tre personerna 

sluta så är det inte lika riskabelt som om den personen hade vart ensam rådgivare eftersom de 

andra två snabbt kan ta över. Om det gäller en pensionsavgång så anser Joacim att det är som 

att planera ett projekt. De börjar diskutera kunderna och hur de ska tas över av någon annan 

och hur ska vi göra det. ”Vi försöker ständigt lyfta våra best practice och hur vi lyckades med 

vissa affärer, på så sätt delar man med sig av sina kunskaper till de andra” berättar Joacim. 

Han avslutar frågan med: ”den kundspecifika informationen och den personliga kontakten vi 

har med våra kunder är den viktigaste tystnaden vi har. Allt annat går att lära sig”. Annelie är 

inne på samma spår och säger att all kunskap som man bör lära sig finns på SEBs 

Informationsbank (IB). Därför känner hon att hon inte behöver lagra kunskap då den ändå kan 

vara gammal i morgon. Det hon däremot har kunskap om är hur hon snabbt letar rätt på 

informationen på IB, det lär hon gärna ut om hon skulle sluta och lämna över till någon annan 

då hon själv tyckte att det var den jobbigaste biten när hon började. Anns erfarenheter är att 

det är svårt att inte förlora den tysta kunskapen och det kan bli ett tillfälligt tapp när någon 

slutar men det går att bygga upp. Det kan snarare vara positivt när någon medarbetare lämnar 

gruppen för då kanske någon annan tar plats och rollerna i gruppen ändras. ”Det är också 

positivt när någon kommer in och ser sättet vi har arbetat på i flera år, på ett nytt sätt”, 

avslutar hon (SEB, Intervju 2014). 
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9. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

 

Innehållet kommer att bestå av en analys diskussion utifrån studiens resultat samt en parallell 

med tidigare forskningsområden. Frågeställningen och beskrivningen av uppsatsens syfte 

kommer i denna del att besvaras. 

 

9.1 Fortifikationsverket 

9.1.1 Kompetens 

Fortifikationsverket har en väl utvecklad process för introduktion av nya medarbetare. 

Myndigheten använder sig av parallelltjänstgöring under sex månader. På detta sätt förs 

värdefull kunskap över från den som ska gå i pension till den nyanställda. Denna process är 

mycket viktig för Fortifikationsverket då de har nyckelkompetenser som inte får försvinna 

från myndigheten. De har en låg personalomsättning, vilket gör att de anställda har mycket 

erfarenheter och kunskaper som behöver föras över när de går i pension. Anledningen till den 

låga personalomsättningen är enligt Roger att personalen trivs mycket bra på arbetsplatsen 

och stannar därför inom myndigheten (Intervju Fortifikationsverket, 2014). Tyst kunskap 

bildas när information fördjupas med erfarenheter och utvecklas till kunskap. Detta innebär att 

en person är insatt och har kunskap inom ett ämne eller situation men har svårt att förklara 

denna kunskap för någon annan, trots att kunskapen är avgörande för många beslut (Nyhed, 

1998). Den låga personalomsättningen gör att det skapas mycket tyst kunskap bland de 

anställda som kan gå förlorad när de ska gå i pension om kunskapsöverföringen inte sker på 

ett bra sätt. Enligt Nonaka (1995) ökar överföringen av den tysta kunskapen mellan 

medarbetare genom socialisering, då det är en process där människor delar med sig av 

erfarenheter. Om en individ vill ta till sig tyst kunskap kan denna person göra det utan 

kommunikation, då används istället observation, imitation samt övning. 

 

Myndigheten har infört ett stödsystem där de anställda skattar de kompetenser som behövs 

inom deras roll från viss till mycket hög. På detta sätt blir det enklare att ta fram 

utvecklingsplaner för medarbetarna genom att analysera och utvärdera informationen som 

finns om varje anställd. Med hjälp av detta stödsystem kan de enkelt se vilka kompetenser en 

anställd som ska gå i pension eller av andra anledningar slutar besitter. För att sedan avgöra 

vilka av dessa kompetenser som fortfarande behövs inom rollen och vilka som behöver 

tillföras. Som tidigare nämnt har fortifikationsverket även ett system där alla myndighetens 

processer finns tillgängliga för personalen vilket underlättar arbetet. Det mest grundläggande 

när det gäller kunskapsöverföring att göra kunskapen tillgänglig för medarbetarna. Detta görs 

genom att utveckla ett söksystem för kunskap. Systemet hjälper medarbetarna att kompensera 

för de svagheter de har genom att kunna söka efter information i rätt tid på ett effektivt sätt 

(Hamrefors, 2009). Ett intranät är ett verktyg för kunskapsöverföring, där alla medarbetare på 

ett flexibelt sätt kan dela kunskap och information. Ett intranät ger medarbetarna möjlighet att 

generera, överföra, lagra och integrera kunskap (Edinius, 2003). 
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9.1.2 Processtyrning 

Att Fortifikationsverket är en statlig myndighet påverkar myndighetens möjligheter att göra 

förändringar inom organisationen. Under intervjun med myndigheten gav respondenten 

indikation på att det finns en vilja att göra förändringar men att detta är svårt att genomföra på 

grund av de regler som måste följas. Ett exempel på detta är myndighetens mångfald som idag 

är begränsad, men som är svårt att förändra på grund av att de måste följa 

anställningsförordningen för tjänst och skicklighet vid rekrytering. Respondenten anser att det 

hade främjat mångfalden om det var lättare att agera utanför regelverket. Det finns 

förhoppningar att myndigheten får en större mångfald när det gäller bland annat etnisk 

bakgrund, då de borde spegla hur samhället ser ut.  Respondenten ser möjligheter att genom 

mångfald bland de anställda kan de skapa högpresterande team. Då de idag finns en tendens 

vid rekrytering att den nyanställde liknar den som ska sluta för att personen ska passa in i 

gruppen. Om det istället anställs en person med nya vyer, perspektiv och värderingar kan 

detta resultera i högpresterande team. Etablerade team skapar tydliga roller och 

ansvarsområden samt en tillit till varandra. Denna typ av team kan mindre effektiva på grund 

av att de är tillräckligt flexibla och för inåtriktade. För att undvika detta är en av faktorerna ett 

flexibelt medlemskap. Detta innebär att personer både tillkommer och lämnar gruppen samt 

att medlemmar kan vara flexibla genom att stanna kvar i teamet men ändra sin befintliga roll. 

(Anacona, Bresman, Kaeufer, 2002). Johansson (2004) beskriver också hur mångfald i 

grupper har en positiv effekt och ökar möjligheterna att teamet kommer generera unika idéer. 

Mångfalden kan bestå av bland annat disciplin, kultur, ålder, kön och etnisk bakgrund. Detta 

främjar kreativiteten då teammedlemmarna får ta del av varandras olika perspektiv och 

erfarenheter. Alvesson och Sveningsson (2012) beskriver The bussiness case for diversity som 

innebär att använda mångfald som ett sätt att effektivisera organisationer. Mångfalden 

associeras med kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och ålder. Genom rekrytering, 

utbildning och utveckling skapas en mångfald på arbetsplatsen som resulterar i ökad 

effektivitet då kreativiteten och innovationsförmågan blir högre. 

9.1.3 Kompetensförsörjningsplan 

Som tidigare nämnts började Fortifikationsverket redan år 2004 utveckla en 

kompetensförsörjningsplan för att hantera den kompetenstappning myndigheten står inför. Då 

myndigheten har nyckelkompetenser som de inte klarar sig utan är det mycket viktigt att 

dessa kompetenser inte går förlorade. Samtidigt som de ska hantera kompetenstappningen ska 

de även hantera att fastigheterna konstant utvecklas tekniskt. Myndigheten måste följa denna 

utveckling med kompetenser som kan hantera den nya tekniken. För att inte förlora 

nyckelkompetenserna är det viktigt att attrahera nyckelpersoner till organisationen som 

besitter dessa kompetenser. (Sveiby, 1996) beskriver flera aspekter som är viktiga när en 

organisation ska attrahera nyckelpersoner. Den första aspekten handlar om att organisationens 

rykte och image har betydelse vid rekrytering av nyckelpersoner. Det är också viktigt att den 

nyanställde upplever en möjlighet till utveckling inom organisationen som leder till ökad 

kunskap. På grund av att nyckelpersonen besitter värdefull kompetens kan de även bli aktuellt 

att erbjuda förmåner samt lön baserat på de marknadsvärde nyckelkompetenserna har. Det 

som sedan kan komma att avgöra om den nyanställde nyckelpersonen väljer att stanna kvar 
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inom organisationen beror på om organisationens image och löften lever upp till den 

anställdes verklighet och upplevelser. 

9.2 SEB 

Respondenterna vi har intervjuat är två medarbetare med en ledarroll och två som arbetar som 

rådgivare. Tanken var att få se hur kunskapsöverföringen och klimatet på kontoret såg ut från 

varje perspektiv. Upplever medarbetarna det som ledarna på kontoret försöker förmedla och 

verkställa? Då cheferna, Joacim och Ann är nya i sina roller på just det kontoret så upplevs de 

som fulla av energi och vilja att driva företaget framåt och är positiva till förändring. Trots att 

SEB-banken är en verksamhet som styrs av lagar, regler, huvudkontoret och 

finansinspektionen så får vi känslan av att det är högt i tak på kontoret och att SEBs 

huvudkontor litar på att varje eget kontor känner till sin marknad bäst. Ledarna är väl 

medvetna om att de inte skulle kunna styra banken själva då det är en global verksamhet och 

många faktorer spelar in. På ett sätt uppfattas det som en trygghet att ha huvudkontoret som 

en sorts back up om verksamheten skulle gå dåligt. Samtidigt så är de lite låsta i och med att 

allt de gör på kontoret måste stämma överens med den grafiska profilen som SEB har. De 

anställda har en inställning till att banken är att en ständigt föränderlig värld och känner att det 

är ett öppet klimat på kontoret att kunna påverka och vara delaktig, oavsett vilken tjänst du 

har på företaget. Det öppna klimatet är något som inte alltid har funnits på kontoret. Det kom 

med de nya cheferna, Joacim och Ann som har arbetat på kontoret i 1,5 respektive 1 år och 

sen de började så har det skett en stor förändring. Det märks tydligt att cheferna vill att alla på 

kontoret ska kunna vara med att påverka. 

9.2.1 Möten och informationsspridning 

Det går inte en dag då du inte träffar sina kollegor på kontoret, trots att man arbetar enskilt 

som rådgivare. Alla träffas på ett morgonmöte varje dag innan kontoret öppnar och går då 

igenom gårdagen, dagens agenda och allmän information. Cheferna håller i enskilda möten 

med sina medarbetare en gång i veckan som liknar affärscoachning och följs sedan upp. 

Medarbetarna får dagligen information från intranätet med allt från artiklar och rapporter till 

nyheter om just deras distrikt. Enligt Nonanka och Takeuchi (1995) är det viktigt att de 

anställda får lika mycket och samma information kring relevanta ämnen. Detta underlättas 

genom databasen samt genom att de ofta kommunicerar på kontoret. Detta ökar förståelsen 

och sammanhangen blir tydligare för medarbetarna. Informationen är varje medarbetares 

ansvar att ta del av och ständigt hålla sig uppdaterad. SECI-modellen beskriver hur 

organisatorisk kunskap skapas och överförs och socialiseringen på företag beskrivs enligt 

modellen som en god överföringsteknik av den tysta kunskapen mellan medarbetarna (SECI-

modellen, Jonsson 2012). Då det sker mycket kommunikation på firman i förbifarten, på 

luncherna och vid kaffemaskinen så är det en klar fördel för kunskapsöverförandet.   

9.2.2 Grupparbete 

”Banking, det är grupparbete”, berättar Joacim och poängterar att rådgivarna sitter ensamma 

med sina kunder men kontoret arbetar hela tiden mot samma mål. Laget före jaget gäller i allt 

arbete som sker på kontoret. Även om en avdelning går bra eller det finns många specialister 

som är duktiga inom sitt område så spelar det ingen roll om inte helheten är bra. Enligt (Tidd, 

Bessant, 2009) är en viktig faktor för effektivt teamwork gemensamma och tydliga mål att 
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sträva mot, det handlar om att intensifiera uppgiften och skapa gemensamma visioner. Det är 

även viktigt att skapa en resultatdriven struktur för att skapa motivation och produktivitet 

inom team. För att uppnå detta krävs en öppen kommunikation, effektivitet, tydliga uppgifter 

samt uppföljning.  

9.2.3 Mål, direktiv och visioner 

Alla respondenter som har intervjuats känner att det finns klara mål och direktiv från 

huvudkontoret och finansinspektionen om vart banken ska befinna sig år 2015. När målen är 

satta så är det upp till kontoret att nå målen, hur de gör det är helt upp till dem, då de känner 

till sin marknad bäst. Målen och visionerna följs sedan upp och man utvärderar och 

bestämmer hur de ska gå vidare. Respondenterna drivs hellre av visioner och har breda 

riktlinjer för att få handlingsutrymme att kunna nå dem. Irene tycker att det är något som 

också har kommit på senare tid med de nya cheferna, hon inte har haft lika mycket 

handlingsutrymme tidigare. Däremot kan man inte glömma att banken får direktiv från många 

externa variabler och hur Sverige styrs politiskt, och det är svårt att påverka om man skulle 

vara missnöjd med hur något fungerade. Vision är en något vag drömbild av hur 

organisationen ska se ut, syftet med visioner är att leda tankar i en viss riktning för att nå mål. 

Genom att alla anställda delar samma visioner blir inspirationen ännu starkare. Att ha visioner 

sätter igång människors fantasi vilket kan leda till nya affärsidéer (Forslund 2013). 

9.2.4 Företagskultur 

Kontoret som vi har intervjuat har en uppdelning av 51% kvinnor och 49% män med en 

snittålder på 40 år. Respondenterna är inte helt överens om vare sig det är några hinder mellan 

yngre och äldre/status när man frågar varandra om hjälp. Irene och Joacim tycker att det 

snarare är personrelaterat istället för åldersrelaterat, vissa säger ja för ofta och andra nej. Ann 

och Annelie tycket att trots att det är på väg att suddas ut så finns det fortfarande kvar ett 

klimat där de äldre ibland kan säga ”det där har jag inte tid med” om någon yngre ställer en 

fråga. Annelie upplever även att banken alltid har varit väldigt hierarkisk. De har ingen 

anställd med en etnisk bakgrund men det är en fråga som är i fokus för kontoret vid en 

nyanställning. Det finns ett behov på marknaden att kunna ge kunderna rådgivning på deras 

modersmål. Telefonbanken på SEB pratar nästan 40 olika språk och får ibland rycka in vid 

vissa affärer.  ”Vi försöker att tänka på det när vi tar in timvikarier för det är även där vi 

fyller på med personal men söker vi andra tjänster så gäller det att först hitta 

kompetensprofilen som behövs, se till att de passar in i laget och sedan välja utefter det.” 

Ann säger självsäkert att de: ”helt klart saknar kontoret den mångfald som matchar deras 

kunder på marknaden som de vill ha” men säger att det beror på att så länge hon har jobbat på 

kontoret så har det hittills inte varit några vakanser och det ska de tänka på vid nästa 

rekrytering. Kontoret har alla möjligheter att skapa en större mångfald genom att vid 

rekrytering överväga att anställa en person som bidrar till större mångfald. Detta hade endast 

gett en positiv inverkan på kontoret, enligt (Alvesson, Svenningson, 2012) bidrar mångfald till 

en mer effektiv organisation genom The business case for diversity. Det handlar om att genom 

rekrytering, utbildning och utveckling dra nytta av mångfald för att effektivisera en 

organisation. Mångfald associeras då med kön, ålder, sexuell läggning, religion och etnisk 

bakgrund. Organisationen blir mer effektiv då kreativiteten och innovationsförmågan ökar 
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Även Nonaka (1995) beskriver olika förutsättningar för att öka kunskapsflödet i ett företag. 

Ett av dessa är behovet av mångfald som i en organisation är viktigt då kunskapsöverförandet 

ökar tillsammans med mångfald. 

9.2.5 Lunch och fikarast 

Det är en bra gemenskap på kontoret, några umgås privat på fritiden och står varandra väldigt 

nära och andra inte. Under lunchen talas det om både privata samtalsämnen men de använder 

även varandra som ett bollplank om de behöver tips eller råd i ett visst ärende som någon 

kanske har tidigare erfarenhet om. Att umgås på fritiden kan enligt Jonsson (2012) förutom att 

man medarbetare emellan lär känna varandra bättre, även bidrar till en kunskapsöverföring. 

Den tysta kunskapen är ofta svår att definiera och det händer då att den överförs utan att man 

tänker på det. Det kan vara allt från pratet vid kaffemaskinen till att man råkar höra 

diskussioner hos kollegor. Du kan även komma fram till resonemang i de informella 

situationerna som man annars inte hade gjort (Jonsson, 2012). 

9.2.6 Värdeord 

SEBs fyra värdeord har byggts upp under 10 år och har arbetats fram av den verkställande 

ledningen. Efter det har kontoret vi har studerat, arbetat med orden lokalt för att komma fram 

till vad det innebär för just deras medarbetare. Orden, professionalism, engagemang, 

kontinuitet och ömsesidig respekt kunde de flesta respondenterna räkna upp direkt och 

intygade att de arbetar aktivt med orden genom övningar och utbildningar för att just ge sin 

egna bild av hur man ska förhålla sig till orden. Dessa ord ska vara som ett levande dokument 

som ständigt ska följas upp och sedan kontoret har börjat arbeta med orden så märks det på 

kontoret att man lever efter värdeorden till en större utsträckning Ann berättade att det 

klimatet inte alltid har varit så öppet men sedan de kom in som chefer, ”man kände direkt att 

individerna inte vågade säga vad de tyckte, inte synas eller höras” berättar hon. Nu är de 

dock på god väg och det märks på medarbetarna. Enligt Hamrefors (2009) kan organisationer 

med dominerande perspektiv bli rutiniserad av det helhetsperspektiv som skapats. En positiv 

aspekt av detta är att det skapar en ökad inre effektivitet då koordineringen av aktiviteter blir 

enklare, samt en ökad yttre effektivitet om organisationen befinner sig i en stabil omvärld där 

de värdesätts. Värdeordet ömsesidig respekt är ett värdeord som kan påverka kontorets 

effektivitet inom teamwork. Enligt Tidd och Bessant (2009) är lämplig användning av 

teamwork en aspekt som påverkan ett effektivt team. Det är viktigt att sätta tydliga gränser 

gemensamt för när teamwork ska användas och varför. Det handlar om att endast använda 

teamwork när uppgiften och situationen behöver den typen aktivitet för att uppnå resultat.  

9.2.7 Värdefull kunskap 

Viljan att dela med sig av sin kunskap är stor på kontoret. Som Annelie nämnde: ”det är ingen 

som sitter inne på kunskap för det har man ingen nytta av”. Därför är alla respondenter 

överens om att så fort de hittar ett effektivare sätt att arbeta på så delar man med sig av det. 

Kunskapen byts ut mellan de anställda dagligen då det är svårt att hålla koll på all information 

själv. Informationsbanken och hur man ska använda den på det mest effektiva sättet är någon 

de lär varandra. Medarbetarna får ständigt hålla sig uppdaterade om all information som delas 

ut både av cheferna och intranätet. En fördel är att under utvecklingssamtalen så går de 

igenom hur man tar till sig kunskap men även hur man delar med sig av den. Viljan att 
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överföra kunskaper och kompetenser är en viktig faktor för möjliggörandet av 

kunskapsöverföringen i praktiken. Hon menar att om viljan bland medarbetarna inte finns där 

så minskar även möjligheterna för att föra över kunskap (Jonsson, 2012).  

9.2.8 Utbytbara medarbetare 

Att alla på kontoret känner sig utbytbara har vi fått en uppfattning om, är för att oavsett om du 

är väldigt duktig inom ditt område och sitter på mycket kunskap så kommer du efter att tag att 

kunna ersättas. Den stora förlusten och tysta kunskapen när någon slutar, är den personliga 

kontakten den personen har haft med kunderna anser Joacim. För att undvika att det här ska 

hända när någon slutar så försöker två eller tre rådgivare vara med på viktiga kundmöten för 

att undvika att börja om på noll när en rådgivare slutar och med det tar med sig kunderna till 

sitt nya företag. Joacim kallar de personer för nyckelpersoner. Nyckelpersonerna betyder 

mycket för företaget och det är en stor förlust när en medarbetare med de kundkontakterna 

lämnar företaget, ”för den kunskapen är unik och försvinner samma dag som personen 

lämnar företaget”. Något intressant som Annelie nämner är att om en person går i pension så 

”behövs inte deras kunskap för den är gammal”. Banken är som tidigare nämnt en föränderlig 

värld och gammal kunskap behövs inte då den ständigt ersätts av ny. Enligt Sveiby (1996) är 

nyckelpersoner personer som har kompetenser som en organisation inte kan bedriva sin 

verksamhet utan. För SEB handlar de om att bibehålla de kundrelationer som försvinner när 

en anställd väljer att lämna kontoret. Det handlar då mer om nyckelrealtioner istället för 

nyckelpersoner för SEB. Genom att alla medarbetare på kontoret använder sig av den 

kunddokumentering som finns tillgänglig underlättas arbetet att återuppta relationen med 

kunderna när en anställd lämnar kontoret.    

9.2.9 Internalisering 

En stor tillgång med SEB är att de har en stor kunddatabas där alla kundhistorik lagras 

dagligen. Alla ärenden som kunden ringer banken om, har möte om eller är missnöjd över 

finns registrerat på kundens profil för att kunden alltid ska kunna få hjälp i sitt ärende. Det ger 

de även en stor fördel att ge kunderna råd baserat på deras tidigare beslut. Nackdelen de ser 

med användandet av databasen som har funnits i snart sex år, är att de äldre medarbetarna inte 

använder det lika ofta som de yngre, då de tycker att det har sitt egna sätt att dokumentera 

kundmötena på. Det finns ett äldre system som användes innan och som fortfarande finns 

kvar. Irene är en av de som fortfarande använder det gamla systemet då hon anser att det nya 

saknar vissa funktioner. När vi frågade om de även hade en databas där de registrerade sig 

själva och respektive arbetsuppgifter så sa alla utom Irene nej. Hon berättade om PDD, ett 

Personal Development Document där alla uppgifter som hon har gjort på företaget registreras, 

”..som ett internt CV”. Det lät som en bra databas att dokumentera och kartlägga samtliga 

arbetsuppgifter vid eventuell avslutad tjänst men då ingen av de andra respondenterna 

använde det så inser vi att det dokumentet kanske endast används som ett 

uppföljningsdokument vid utvecklingssamtal och målsättning för att följa ens framgångar. 

Som tidigare redogjorts så har koncernen en gemensam IT-plattform där information lagras. 

De har en databas som är tillgänglig för de anställda där de flexibelt kan arbeta med 

informationen och den går enkelt att sprida för att nå ut till de anställda.  Edinius (2003) 

beskriver ett sådant här intranät som ett bra verktyg för kunskapsöverföring. Även Tidd och 
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Bessant (2009) beskriver en modell där en viktig aspekt är lagringen av för förvarandet av 

kunskap. SEB arbetar på precis detta sätt för att nå och dela kunskaper. 

9.2.10 Bibehålla kunskap 

Irene berättade att cheferna på kontoret inspirerar medarbetarna till att ständigt vara 

anställningsbara och hålla sig informerade och uppdaterade jämt. ”Rent krasst så är dörren 

där om jag inte är med på det”, säger hon och menar att om man inte håller sig uppdaterad så 

passar inte just det företaget för den medarbetaren. Det är alla medarbetares eget ansvar att se 

till att hålla kunskapen vid liv. Kontoret har också arbetat med lean för att effektivisera och 

förbättra verksamheten. Ann är noggrann med att låta alla känna sig delaktiga samt att allt ska 

finnas dokumenterat. Något viktigt som Joacim arbetar med är att han ständigt nätverkar med 

andra parter i staden där kontoret ligger. De vill synas och vara med på allt som händer i 

staden så att alla ska känna till SEB och tycka bra om dem. Det gör de också starka mot 

konkurrensen mot andra banker i staden. Att kontoret använder sig av lean för att effektivisera 

och förbättra är positivt. Det är viktigt att principerna som lean innehåller genomströmmar 

hela organisationen. Verksamheten där lean ska implementeras avgör hur principerna 

används, i SEBs fall handlar det om att effektivisera och förbättra processer. Det handlar om 

att fokusera på det värdeskapande flöde i processerna som hela tiden ska effektiviseras. Att 

arbeta med lean handlar om att ständigt arbeta med ständiga förbättringar, då dagens samhälle 

hela tiden utvecklas uppstår det konstant förbättringsmöjligheter för att möta kundernas krav 

(Länk KTH, se referenslista). 

 

9.2.11 Kunskapsöverföring 

Det skiljer en del på hur en introduktion av en nyanställd på SEB ser ut och vi upplever att det 

inte finns några direkta rutiner för att genomföra en effektiv introduktion. Om du redan har 

arbetat på SEB tidigare, då känner du till hur koncernen fungerar och du introduceras endast 

till det lokala kontoret och hur allting fungerar där. Är du helt ny inom SEB väntar ett antal e-

learning utbildningar, presentationer om banken, rollspel och krav på rådgivarlicenser. Joacim 

är övertygad om att så länge han kommer överens med personen han anställer och den 

personen är villig att lära sig så går all kompetens att överföra. Annelie ser också det som en 

trygghet när man är ny att veta att ”gör du fel så går det alltid att rätta”. Innan den 

nyanställda personen börjar så är det viktigt att förbereda en fadder som ska ta hand om den 

personen. Det lyckas inte cheferna alltid med och då, som Ann berättar, hamnar alla frågor på 

hennes axlar. Där inser både vi och Ann att allt handlar om att bristen på tid och 

framförhållning att förbereda inför starten av den nyanställda medarbetaren. Både Ann och 

Joacim kan se pensionsavgång som något positivt i och med att de då får se över tjänsten om 

den behöver ersättas eller om arbetsuppgifterna kan läggas över på någon annan. Behöver 

tjänsten tillsättas så anser de att det är nyttigt att det kommer in någon ny som har nya åsikter 

och tankar om arbetsuppgifter som kan göras annorlunda. Det som de mest är rädda om är 

kundkontakten ska gå förlorad eller att om en anställd går till en annan bank. Då försvinner, 

menar de, chansen att gå parallellt med den nyanställda då den som ska sluta sätts i en 

karantän och inte får ha någon kontakt med kunderna. SEBs största mål är att de anställda ska 

utvecklas och få gå vidare till nya tjänster och nya kontor, så länge de stannar inom SEB.  
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9.2.12 Föra över kompetensen 

Ann tycker att det är en skillnad på om den nyanställda personen har arbetat inom SEB 

tidigare eller inte, när det gäller att bevara och överföra kompetensen. Har personen inte gjort 

det och ska ersätta en person med många års erfarenhet och någon som är specialist inom sitt 

område, då blir det svårt att bevara och föra över den kompetensen. Den personen måste först 

sätta sig in i SEB och hur banken och koncernen fungerar innan den kan börja ta del av 

personen som ska sluta, tidigare viktiga kompetenser. Annelie berättar att de kan göra 

sambesök tillsammans för att besöka kollegor som har gjort ett bra jobb och för att se hur de 

lyckas. De arbetar ständigt med att dela med sig av informationen till varandra. Däremot 

kunskapen från en person som går i pension och har en lång erfarenhet inom banking, inte är 

aktuell då den kunskapen är gammal, tycker Annelie. Då de ständigt måste uppdatera sin 

kunskap och banken är en föränderlig värld så spelar den gamla kunskapen ingen roll då den 

har ändrats så mycket med tiden. ”Det kan vara påfrestande för de äldre på kontoret att 

aldrig luta sig tillbaka, utan hela tiden vara uppdaterad”, berättar Annelie. Den kunskapen 

som är värdefull är kontakten med kunderna och den vill de inte förlora när någon slutar. Men 

vi anser att om alla rådgivare, gammal som ung, håller kundens profil uppdaterad och lägger 

in alla affärer och ärenden kunden har gjort så blir det lättare för den nya personen att ta efter 

relationen. Det enda som egentligen då saknas att är få ett personligt möte med kunden och få 

en personlig relation men resten har den nyanställde redan fått tack vare kunddatabasen. 

Knowledge management handlar om att leda och fördela kunskap. Kunskap kan beskrivas 

som något mer bearbetat och använt än endast information och data, något som ger en person 

förmåga att utföra de den önskar. Att vara medveten om de kunskaper man besitter handlar 

om att kunna lita på att förmågan finns där när du ska använda den, samt kunna låta andra ta 

del av kunskapen. För att behärska kunskap inom ett område behöver man gå igenom tidigare 

erfarenheter, dokumentera detta på ett sätt att andra kan förstå och se samband (Nyhed, 1998). 

SEB har idag ingen dokumentering av kompetenser och tidigare erfarenheter, detta är något vi 

anser skulle gynna verksamheten vid nyrekrytering, utformning av utvecklingsplaner, 

introduktion av nyanställda.  

9.2.13 Tyst kunskap 

Den tysta kunskapen är betydligt svårare att överföra tycker alla respondenter. Irene uttryckte 

sig som att den tysta kunskapen som man har suttit inne på, går helt förlorad när någon 

slutar.  Det händer fortfarande att hon ringer upp personer som har slutat för att fråga hur de 

brukade lösa vissa problem. Hur mycket man än försöker pressa ut information från personen 

som ska sluta så är det alltid något som personen inte lyckas överföra för att det är något som 

den personen bara gör. Som tidigare nämnt så är det viktigaste för SEB, kundkontakten, allt 

annat går att lära sig. Därför har de försökt att vara två eller tre personer på varje storkund så 

att de inte följer med rådgivaren när han eller hon slutar. Joacim vill även att de medarbetare 

som gör bra ifrån sig ska lyftas fram under morgonmötena och då få berätta hur de gick till 

väga så att de andra kan få ta del av kunskapen och lära sig hur de själva kan bli bättre. När 

den personen då slutar kommer medarbetarna fortfarande komma ihåg hans eller hennes sätt 

att arbeta och hur den personen alltid gjorde bra affärer. En fördel med att SEB har en stor 

Informationsbank är att de slipper lagra mycket kunskap i huvudet utan all kunskap finns 

alltid nära till hands. Den tysta kunskapen kan då istället bli hur Annelie alltid är duktig på att 
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ta fram informationen snabbt i IB och få henne att dela med sig av sina knep. Överlag så ser 

SEB återigen mycket positiva fördelar med att någon slutar. Som Ann nämner tidigare, att om 

en person med mycket kunskap slutar så kanske någon annan i gruppen får chansen att kliva 

fram och ta mer ansvar och bli den nya som ”alla frågar om hjälp”. Enligt Nyhed (1998) 

bildas tyst kunskap när kunskap fördjupas med erfarenheter. Detta betyder att en person är 

insatt och har kunskap inom ett ämne eller en situation men har svårt att dela detta till någon 

annan. Enligt Nonaka (1995) ökar möjligheten för överföring av tyst kunskap vid 

socialisering, då socialisering är en process där personer delar med sig av erfarenheter. Det är 

inte organisationer som skapar kunskap utan de människor som organisationen består av, 

därför är kommunikation mellan dessa människor ett sätt att bevara kunskap. SEB påverkas 

inte av den tysta kunskapen då den blir gammal eftersom att banken är en föränderlig värld.  

10. RESULTAT 

 

Denna del kommer att inkludera resultatredovisningen baserat på de teorier och empiriska 

material som vi fått svar på genom projektets gång. Redovisningen av våra resultat kommer 

att analyseras för att öka validiteten i vårt arbete.  Vi kommer i detta avsnitt att redovisa en 

kunskapsbevaringsmodell som en del av resultatet.  

___________________________________________________________________________ 

 

10.1 Kunskapsbevaringsmodellen

 

10.2 Fortifikationsverket 

10.2.1 Kartläggning av kompetens 

Som tidigare nämnts befinner sig Fortifikationsverket inom en bransch där fastigheterna, 

ständigt utvecklas tekniskt. Detta resulterar i att marknaden kräver nya kompetenser för att 

Kartläggning av komptetens 

• Kartläggning av marknadens 
erfterfrågan av kompetenser 

• Kartlägg företagets 
kompetensbehov 

•Vilka kompetenser behöver 
tillföras för att möta 
marknadens krav 

Individanalys 

• Kompetensdokumentering av 
företagets tjänster 

•Respektive arbetsuppgifter 
beskrivs 

•Omfattande analys av 
individens kompetensnivå 

•Görs via t.ex utvecklingssamtal  

• Individuell utvecklingsplan 

• Ej aktuella 
kompetenser/arbetsuppgifter 
tas bort för nyrekrytering 

Rekrytering 

• Sammanställ den nya profilen 
av tjänsten 

• Lägg till de nya kraven som 
marknaden efterfrågar 

•Om det behövs, använd 
kompetensväxling 

• Intervjuer 

 

Parallelltjänstgöring/ Coach 

•Nyanställde på plats innan 
avgående lämnar 

•Besluta längd av 
parallelltjänstgöring 

•Överlämninga av kunskap, 
kundrelationer, processer, 
arbetsuppgifter 

• Tilldela fadder om 
parallelltjänstgöring inte är 
genomförbar 

Uppföljning 

•Uppföljningsmöte med både 
nyanställd och den avgående 

•Utvärdera 
parallelltjänstgöringen 

•Diskutera eventuella 
förbättringsmötjligheter som 
har uppkommit under 
perioden 

•Uppföljning med nyanställd 
efter tre månader 
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hantera dessa tekniska lösningar. Kartlägg de behov som finns för att kunna möta den 

tekniska utvecklingen. 

 

Analysera de kompetenser som redan finns inom organisationen för att kunna dra slutsatser 

kring vilka kompetenser som inte längre krävs för att uppfylla kundens behov, samt vilka 

kompetenser som kommer att behöva tillföras.  

 

Detta görs för att konstant hålla myndighetens kompetenser uppdaterade utifrån både 

marknadens samt myndighetens behov, samt använda myndighetens kompetenser som 

resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.  

10.2.2 Individanalys 

Gör en kompetensdokumentering för varje tjänst som finns inom organisationen som 

innehåller vilka kompetenser som krävs för att klara av de specifika tjänsterna. Analysera 

sedan varje anställd individuellt och dokumentera individernas kompetenser samt 

kompetensnivå. Skapa sedan individuella utvecklingsplaner utifrån individanalysen med hjälp 

av utvecklingssamtal. 

 

Kompetensdokumenteringen samt individanalysen kan sedan användas när en anställd ska 

sluta och en nyrekrytering ska ske. En profil på den nyanställde kan tas fram genom att titta 

på kartläggningen av de kompetenser som inte längre behövs samt de som behöver tillföras 

tillsammans med individanalysen av den person som ska sluta. Detta resulterar i en profil som 

är anpassad efter både marknaden och myndighetens behov. 

10.2.3 Rekrytering 

Sammanställ den nya profilen av tjänsten som ska tillträdas med alla arbetsuppgifter samt 

kompetenser. Den största utmaningen för Fortifikationsverket vid rekrytering är att skapa en 

ökad mångfald. Då anställningsförordningen för erfarenhet och skicklighet måste följas där 

alla söker med lika villkor med det gör det svårt för unga nyexaminerade personer att få jobb 

inom myndigheten. Genom att sänka de krav på erfarenhet inom branschen som ställs för 

anställning skapas det möjligheter att skapa en ökad mångfald inom myndigheten. Vi anser att 

det hade främjat myndigheten då personer med erfarenheter från andra branscher eller 

nyexaminerade kan bidra med andra perspektiv till organisationen. 

10.2.4 Parallelltjänstgöring/coach 

Den nyanställde ska vara på plats innan den äldre kollegan lämnar myndigheten för att kunna 

genomföra en parallelltjänstgöring. Hur lång tid parallelltjänstgöringen löper bestäms utifrån 

de kompetenser och arbetsuppgifter som ska överföras under denna tid. Den äldre kollegan 

lämnar successivt över all relevant kunskap, externa relationer samt arbetsuppgifter under 

denna period till den nyanställda. Parallelltjänstgöringen berör främst de nyckelkompetenser 

som inte får försvinna från myndigheten för att undvika att dessa kompetenser går förlorade, 

samt vid kärnkompetenser där den nyanställde behöver få kännedom om de specifika 

fastigheterna. När en rekrytering för en tjänst med stödkompetenser sker tilldelas en coach 

som stöd för den nyanställde. En parallelltjänstgöring inte är nödvändig i en sådan situation, 
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då viktig kunskap inte går förlorad när en anställd med stödkompetenser ska lämna 

myndigheten och en ny ska tillträda. 

10.2.5 Uppföljning 

Innan den avgående lämnar myndigheten hålls ett uppföljningsmöte med den avgående och 

den nyanställa. På mötet utvärderas hur parallelltjänstgöringsperioden har gått och om det 

finns saker som finns kvar att överlämna till den nyanställda. Eventuella 

förbättringsmöjligheter diskuteras som alla parter upptäckt under perioden upptäckt för att 

förbättra processen för kommande nyanställda. En uppföljning med den nyanställda görs åter 

igen tre månader efter att den äldre kollegan lämnat myndigheten.  

10.2 SEB 

10.2.1 Kartläggning 

Den lokala marknaden efterfrågar flerspråkiga anställda och respondenterna har känt av att de 

saknar en etnisk mångfald på kontoret. I arbetets studier redovisar vi fördelarna med mångfald 

på företaget och anser att det skulle gynna företagets kundnöjdhet samt ökad affärsverksamhet 

om kunderna fick möjligheten att göra sina bankärenden på sitt modersmål. Kartlägg de 

viktigaste kunderna på privat- och företagsmarknadssidan, se till att fler rådgivare blir insatta i 

kundernas affärer för att minska risken att kunden följer med rådgivaren till hans/ hennes nya 

bank. Öka användning av kunddatabas och se till att alla kundens ärenden redovisas, det 

minskar svårigheterna vid rådgivarnas avgång. Vid nästa vakans, kartlägg marknadens behov 

av vilken kompetensprofil som behövs för den nya tjänsten, lägg till meriterande faktor av ett 

extra språk som talas på den lokala marknaden. 

10.2.2 Individanalys 

Utveckla en intern databas likt kunddatabasen, där alla anställda, arbetsuppgifter och 

befattningar beskrivs. Inventera sedan medarbetarnas kompetensnivå och 

utvecklingsmöjligheter. Kartlägg det som saknas och bör tänkas på vid nästa rekrytering. 

Beskriv alla befattningar och arbetsuppgifterna som görs dagligen. Se över vad som kan 

plockas bort helt om medarbetaren slutar samt medarbetarens styrkor och svagheter som kan 

utvecklas. 

 

För att sedan kunna följa upp utvecklingen, lägg in tre nivåer på vilken kompetens du besitter 

inom området. Till exempel: Viss, Bra, Mycket Bra. Följ sedan upp det regelbundet. 

Om en medarbetare går i pension/ väljer att lämna så kan hans/ hennes kompetensbrister 

istället bli ett krav vid nyrekrytering då marknaden efterfrågar den kompetensen. Vissa 

kompetenser kan även plockas bort då de inte längre efterfrågas. 

10.2.3 Rekrytering 

Sammanställ den nya tjänsten som ska tillträdas med alla nya arbetsuppgifter och plocka bort 

de som inte längre efterfrågas. Lägg till era nya krav på tjänsten ni ska tillsätta, till exempel 

ett extra språk eller en nyexaminerad student för att få in yngre kompetens. Vi anser att det 

hade främjat er organisation. Om ni känner att de nya kraven väger högre än 

kompetensprofilen så kan ni ändra längsta kompetensväxling. Då sänker ni den lägsta 

kompetensnivån för att få in fler ansökningar. 
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10.2.4 Parallelltjänstgöring/coach 

Se till att ha framförhållning inför den nyanställdas ankomst. Se över all kompetens som ska 

lämnas över till den nyanställda. Om möjligt, se till att den nyanställda medarbetaren börjar 

innan den gamla har slutat för att kunna genomföra parallelltjänstgöring. Tiden bestäms 

utifrån de kompetenser som ska överföras. 

 

Om en parallelltjänstgöring inte är nödvändig. Se till att den nyanställda får en fadder som blir 

en kontaktperson under hela aspirantperioden. Faddern ser till att den nyanställda får en 

rundtur på kontoret, en bra introduktion till arbetsuppgifterna och kollegorna samt finns där 

som ett stöd under det första året. Faddern hjälper även cheferna på kontoret att ordna en 

kontorsplats, telefon, dator, inlogg och diverse administrativa uppgifter. På så sätt är det ett 

sätt för faddern att ta mer ansvar och för chefen att kunna delegera uppgifterna över till någon 

annan. Går introduktionen bra så blir den nyanställda trygg i sin roll snabbare.   

 

Då respondenterna har nämnt att deras största kunskapsförlust när någon avgår, är en förlorad 

kundkontakt. Banken är orolig att rådgivaren tar med sig kunderna till sin nya bank och sätts 

därför i karantän direkt vid uppsägning. Istället för att sättas i karantän så ska alla kunder 

kartläggas och lämnas över, antingen vid parallelltjänstgöring eller i väntan på att den 

nyanställde ska ta över kunderna. 

10.2.5 Uppföljning 

Innan den avgående medarbetaren lämnar, oavsett om en parallelltjänstgöring har skett eller 

inte, så sker ett uppföljningsmöte om hur kompetensöverföring. Har parallelltjänstgöring skett 

så utvärderas om något fortfarande inte har hunnits med. Om inte så har den avgående 

medarbetaren förberett en färdig kunddatabas och all kompetensöverföring för den 

nyanställde att ta över. Eventuella förbättringsmöjligheter diskuteras som eventuellt har 

uppstått. Tre månader efter att den gamla kollegan har lämnat sin tjänst görs en ny 

uppföljning med den nyanställda om hur kompetensöverföringen har gått.  

11. VALIDITET 

 

 

I det här avsnittet visar vi hur modellen är applicerbar på ett mindre företag och där med 

trovärdig att kunna appliceras på både stora och små företag. 

 

Bristen på tid gjorde att varken SEB eller Fortifikationsverket hann läsa igenom studien för att 

se om kunskapsbevaringsmodellen var applicerbar på respektive företag. Då validiteten ville 

bevisas kontaktades ett mindre företag på sex anställda för en kortare intervju där 

respondenten beskrev sin organisation för att sedan få modellen förklarad och visad hur den 

kunde appliceras på deras företag. Det var viktigt att det var ett utomstående företag som inte 

hade något med studien att göra, för att se om den gick att appliceras på fler företag än de vi 

hade studeras. 
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Företaget heter Näshultastugor och är ett mindre familjeföretag som har levererat och byggt 

ekologiska trähus runt om i Mälardalen i 40 år. De består av sex anställda och har sedan sex 

företag som underentreprenörer på cirka 20 personer samt 100 underleverantörer.  

Det har inte skett någon personalomsättning på företaget de senaste åren och företaget står 

inte inför det förrän om några år.  

För att underlätta processen när någon av de sex anställda ska gå i pension så gavs företaget 

möjlighet att titta på vår modell för att se om den var applicerbar hos dem. Att kartlägga 

marknadens behovs är det första steget. I det här fallet gäller det att se vad marknaden kräver 

som de sex anställda inte kan leverera. Behövs det en person som även är målare eller 

plattsättare i grunden, eller vill marknaden kanske ha en kvinna för att öka skapa ett större 

intresse av företaget? Då skapas en profil av en medarbetare som passar in på företaget och 

företagets värderingar sätts in.  För Näshultastugor som är ett familjeföretag som står sina 

kunder nära, är det viktigt att det är en person som smälter in i arbetsgruppen och värdesätter 

sina kollegor. När det är gjort dokumenteras alla företagets tjänster och respektive 

arbetsuppgifter. Finns det något som de anställda saknar men som går att lära sig och som 

marknaden kräver? Det görs vid ett utvecklingssamtal som sedan följs upp efter ett er eller 

halvår. I det här steget kan även vissa arbetsuppgifter plockas bort som man inser inte behövs 

längre men som medarbetaren dagligen gör.  

När det sedan är dags för rekrytering av den nya medarbetaren, finns profilen aktuell de nya 

kraven som marknaden efterfrågar är inkluderade.  

I det fjärde steget tillträder den nyanställda medarbetaren. I Näshultastugors fall så beror det 

på om de har anställt en ny VD eller en ny snickare. Om de har anställt en ny VD sker 

kompetensöverföringen under en längre tid. Det sker då en parallellstjänsgöring där kunskap 

om företaget, ekonomiska aspekter och kundrelationer lämnas över. Om en ny snickare 

anställs så får han eller hon en coach på företaget under ett års tid. Coachen blir en 

kontaktperson för den nyanställda och blir den som ansvarar för att all upplärning sker på rätt 

sätt.  

När parallelltjänstgöringen är över och året med coachen tagit slut, sker ett uppföljningsmöte 

med respektive person för att se till att den nyanställda har fått all kunskap han eller hon 

behöver. Där diskuteras även förbättringsmöjligheter och det som den nyanställda fortfarande 

behöver upplärning inom. Om det blir en ny VD på Näshultastugor som är en familjemedlem 

så finns den gamla ägaren fortfarande kvar om några större frågor skulle uppstå. 

Näshultastugor visar att den här modellen är något som skulle kunna appliceras på deras 

företag och med det undvika att dyrbar kunskap går förlorad om någon skulle sluta på 

företaget. 
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12. SLUTSATS 

 

 

I vår slutsats redovisas vad vi kommit fram till för att kunna besvara forskningsfrågan och 

studiens syfte. 

 

Om man jämför Fortifikationsverket som ett statligt företag och SEB som en enskild bank, ser 

vi stora skillnader. Fortifikationsverket styrs av staten och har inte lika stora möjligheter att 

påverka verksamheten. SEB har många lagar och regler, samt är styrda av sitt huvudkontor 

med en profil som ska speglas på alla SEB kontor i Sverige och globalt. Trots det har de ett 

öppet klimat att kunna påverka sin lokala marknad, då de känner till den bäst. Företagens 

styrning påverkar möjligheten till beslutsfattning och förändringsarbete. SEBs fördel är att de 

kan ta lokala beslut som passar organisationen medan Fortifikationsverket styrs av 

regleringsbrevet. 

När det gäller mångfald på respektive företagen finns många brister. Den genomsnittliga 

medarbetaren på Fortifikationsverket är en ”medelålders heterosexuell man”. På SEB är det 

nästan lika många män som kvinnor men de finns inga medarbetare med etnisk bakgrund, 

något som respondenterna har märkt att marknaden efterfrågar. Skillnaden mellan företagen 

är att Fortifikationsverkets HR-avdelning dagligen arbetar med en rättvis rekrytering som ska 

vara lika för alla sökande, samt att de uppmuntrar till mångfald på företaget. Däremot går det 

inte att ta sig igenom en rekrytering om du inte uppfyller alla krav som ställs, vilket gör att det 

blir svårt för en nyexaminerad kvinna utan erfarenhet att ta sig in på företaget. En av 

kriterierna kan till exempel vara ett visst antal års erfarenhet inom branschen. SEB däremot, 

har inga krav från huvudkontoret vem som ska anställas, utan alla lokala kontor får anpassa 

sin rekrytering efter marknaden (så länge de håller budgeten). Trots det finns det ingen 

medarbetare på SEB som bidrar med mångfald till kontoret. Till deras försvar så har det sedan 

de nya cheferna tillträdde, inte funnits några vakanser på kontoret. Det är något som, så länge 

de sökande uppfyller kompetensprofilen som behövs, kommer att prioriteras i framtiden. 

Något som också skiljer företagen åt är introduktionen för en nyanställd. Fortifikationsverket 

som har lika liten omsättning på personal (utöver den som planeras i samband med 

generationsskifte) som SEB trots skillnad på antal anställda. Fortifikationsverket har 

välutvecklad process för hur en avveckling ska genomföras samt hur den nyanställda ska 

tillträda. Förutom en stark intern utbildning så har SEB oklara tillvägagångssätt för hur 

introduktionen på kontoret ser ut.  

Båda företagen borde genom sina medarbetare spegla hur dagens samhälle ser ut och vad 

marknaden efterfrågar. Detta är något som båda företagen måste förbättra. 

Hur kan kompetensöverföring ske i ett personalskifte utan att förlora värdefull kunskap? 

Med hjälp av vår innovativa kunskapsbevaringsmodell, är företagen förberedda inför en 

avgång som både kan vara plötslig eller planerad. Företagen har då kartlagt alla befattningar, 
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kompetenser och analyserat behoven som gör att vid en rekrytering, kan en profil av den nya 

tjänsten enkelt utformas. Den värdefulla kompetensen som företaget inte vill ska gå förlorad 

är då redan uppmärksammad så att den inte försvinner under processen.  

13. FRAMTIDA FORSKNING  

På grund av brist på tid och resurser genomfördes inte en implementering av 

kompetensbevaringsmodellen på de företag som deltog i studien. Hade modellen gått att 

implementeras på företagen hade vidare forskning kunnat utföras. Forskningen skulle kunna 

innehålla hur modellen påverkar företagen, medarbetarnas utveckling, hur rekryteringen av de 

nyanställda matchar marknadens efterfrågningar och hur fort den nyanställda kommer in i 

produktivitet tack vare en effektiv kompetensöverföring- och bevaring.  
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15. BILAGOR 

 

 

Här kommer bland annat underlag för intervju och insamling av empiriskt material att 

redovisas i form av bilagor. 

 

15.1 Bilaga 1 

Förfrågan av intervju till examensarbete via mail med SEB och Danske Bank 

Hej, 

Vänligen vidarebefordra det här mailet till den som kan hjälpa oss vidare. Vi är tre 

innovationsstudenter som läser vårt sista år på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Just nu 

håller vi på med förberedelser kring vårt examensarbete och har hittat ett ämne som vi skulle 

vilja skriva om, nämligen "generationsskifte i ett företag". 

Då det är otroligt aktuellt med att 40- och 50-talisterna går i pension nu och de kommande 

åren så är vi intresserade av att se hur övergången från en generation till en annan går till. 

Vi hittade en annons i tidningen Focus om att ni hjälper företag när det är dags att "lämna 

över". Just den här frågan är kanske något som ni har tagit upp i ert företag också? 

Vi skulle vilja se om det finns någon chans för ett eventuellt samarbete med er? Det handlar 

om några intervjuer samt att ni delar med er lite av er hur er organisation fungerar. Vi delar 

givetvis med oss av vårt slutgiltiga examensarbete när allt är färdigt i januari som också kan 

vara något ni får nytta av i ert fortsatta arbete. 

Vi träffar er gärna för att berätta mer om oss och arbetet om intresset finns. 

http://www.valueoptions.com/spotlight_YIW/baby_boomers.htm
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Tacksam för svar. 

Vänliga hälsningar, 

Jelena, Madelene och Sandra15.2 Bilaga 2 

Intervjuguide till SEB och Danske Bank 

Bakgrund och arbete 

1. Berätta kort om din nuvarande roll på företaget? 

- Hur många anställda har du “under” dig? 

2. Vad är enligt dig, skillnaden mellan information och kunskap? 

3. Hur mycket befogenhet har du för att kunna göra förändringar i företaget? 

4. Hur mycket styrs ditt arbete av “huvudkontorets” regler och mallar? 

5. Vilka är era värderingar på kontoret? 

6. Vad arbetar ni efter för ledord? Hur yttrar sig det på ert kontor? 

7. Jobbar du ofta i grupp eller mestadels enskilt? 

8. Skulle du säga att din chef ger dig direktiv eller visioner?  

- Vad föredrar du? 

9. Får du breda riktlinjer för vad du ska åstadkomma för att ha handlingsutrymme? 

10. På vilket sätt sprider du information till din personal? Mail/telefon/möten? 

11. Hur ofta har du möten med din personal? 

- Enskilda möten? 

 

Företagskultur och klimat 

1. Upplever du hinder mellan yngre och äldre/status när man frågar varandra om hjälp? 

2. Vad är medelåldern på företaget? Kvinnor/män? 

3. Har du något exempel på när du har fått värdefull kunskap av någon av dina 

medarbetare? 

4. Vad pratas det om vid kaffemaskinen/under lunchen? Jobbrelaterade frågor eller 

mycket privat? 

5. Umgås ni i personalen på fritiden? 

6. Upplever du att det finns en vilja på företaget att dela kunskap mellan varandra?  

- På vilket sätt? 

7. Känner du dig utbytbar eller har företaget många nyckelpersoner som de inte kan 

“klara sig utan”? 
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8. Uppmanar företaget till mångfald bland personalen? Uppfylls de kraven vid 

rekrytering? 

 

Process 

1. Står ert företag inför ett generationsskifte inom de kommande åren? 

2. Har ni någon tidigare erfarenhet av ett generationsskifte? 

- Om ja, vad var positivt samt negativt? 

3. Har ni någon modell för generationsskiftet bör se ut? 

4. Liknar den här processen tidigare situationer där fler personer har slutat 

samtidigt/blivit uppsagda? 

Kunskapsöverföring 

1. Hur ser introduktionen ut vid anställning av ny personal? 

2. Hur gör ni för att föra över kunskap vid nyanställning utan att någon viktig kunskap 

försvinner? 

3. Hur gör ni för att ständigt behålla top knowledge i företaget? 

4. Hur ser ni till att föra över den tysta kunskapen så den inte går förlorad? 

5. Används någon form av lagring av de saker ni gör och lär er i en databas/intranät? 

- Hur mycket information får ni dagligen via intranätet? 

6. Vilka brister och förbättringsmöjligheter ser du vid kunskapsöverföringen/ 

introduktionen? 

Övrigt 

1. Har du något mer du vill tillägga? Tidigare erfarenheter som du vill ta upp? Något vi 

har missat att fråga? 

15.3 Bilaga 3 

Intervjuguide till Fortifikationsverket 

Verksamheten 

2. Berätta lite om ert företag. 

3. Vad är din roll på företaget? 

4. Hur ser er organisationsstruktur ut? 

5. Hur länge har organisationen funnits? 

6. Hur mycket befogenhet har ni att kunna göra förändringar i företaget? 

7. Med tanke på att ert företag får uppdrag från regeringen, är ni väldigt låsta till alla 

regler som har satts? 
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Processen 

1. Hur har planeringen av skiftet sett ut? 

2. Går ni efter någon modell? 

3. Har ni tidigare erfarenheter av ett generationsskifte? 

4. Om ja, hur gick det? Positivt och negativt. Och liknar detta generationsskiftet 

föregående skifte? 

5. Hur många blir drabbade av skiftet? 

6. Liknar den här processen tidigare situationer där fler personer har slutat 

samtidigt/blivit uppsagda? 

 

 

Kunskapsöverföringen 

1. Hur ser ni till att föra över den tysta kunskapen? 

2. Hur gör ni för att behålla en Top Knowledge? 

3. Hur ser introduktion av en tjänst ut för en ny medarbetare? 

 

Begrepp 

 Tyst kunskap 

 Top knowledge 

 Organisationskultur 

 De sju komponenterna 

- Delad vision, ledarskap och viljan att vara innovativ 

- Lämplig struktur (hitta en balans mellan mekanisk och organisk struktur) 

- Nyckelpersoner (lyfta de personer som ger energi och underlättar för 

innovation) 

- Effektivt teamarbete 

- Stort deltagande i innovation (deltagande i hela organisationens 

innovationsförbättrare) 

- Kreativt klimat (positiv inställning till kreativa idéer) 

- Externt fokus (Nätverkande internt och externt)  


