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SAMMANFATTNING 
Inom de närmaste åren kommer en förändring att ske på arbetsmarknaden p.g.a. att 1940-talets 
babyboom kommer att resultera i många äldre medarbetare. Det är därför viktigt att undersöka 
vad som motiverar äldre så att personalpolicys kan utformas efter deras behov så att deras fulla 
potential kan utnyttjas. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om 
kompetensöverföring är ett sätt att få äldre medarbetare att känna sig motiverade på arbetet. 
Kompetensöverföring är viktigt för att inte kompetens ska gå förlorad när de äldre går i 
pension. Intervjuer genomfördes, där intervjupersonerna dels fick berätta fritt och dels skatta en 
rad motivations- och kompetensöverföringsfaktorer. Sex intervjupersoner hade varit med om 
en kompetensöverföring medan tre inte hade det. En viss skillnad i graden av arbetsmotivation 
mellan de som hade gått igenom en kompetensöverföring och de som inte hade det erhölls, 
dock ingen signifikant korrelation mellan motivationsfaktorer på arbetet och 
motivationsfaktorer som påverkades vid kompetensöverföring. Vid en analys av 
intervjumaterialet erhölls ett samband mellan motivationsfaktorer på arbetet och 
motivationsfaktorer som påverkades vid kompetensöverföring. 
 
Nyckelord: Arbetsmotivation, kompetensöverföring, äldre medarbetare 
 

  



 

ABSTRACT 
In the coming few years a change will take place on the job market. The baby boom during 
the 1940’s will result in a large amount of older employees.  Therefore, it is important to 
examine what motivates older employees to make sure that HRM-policies match their needs 
so their full potential is utilised. The purpose of this thesis is to study if competence transfer is 
a way to make older employees feel motivated at work. Competence transfer is important so 
the workplace will not lose competence when the older employees retire. The study is built 
upon interviews, where the interviewees talked freely and stated their feelings on a number of 
motivational and competence transfer factors. Six interviewees had worked with competence 
transfer and three had not. A difference in the levels of work motivation between those who 
had worked with competence transfer, and those who had not, did appear. However, no 
positive correlation did appear between motivational factors at work and motivational factors 
affected during competence transfer. 
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INLEDNING 
Ålderstrukturen på arbetsmarknaden i Sverige, och i övriga världen, förändras ständigt. År 2015 
kommer det att finnas ca 350 000 fler pensionärer i Sverige än det gjorde år 2000. Detta beror 
på att de personer som föddes under 1940-talets babyboom håller på, eller kommer att, 
pensioneras under de närmaste åren, vilket resulterar i en arbetsför befolkning som är relativt 
gammal men som om ett antal år kommer att ha förändrats till en befolkning som är relativt 
ung (Broomé och Ohlsson, 2006).   
      
I och med att det kommer bli fler äldre på arbetsmarknaden blir det viktigt med 
personalpolicys som matchar de äldres behov och drar nytta av deras fulla potential. Genom att 
söka klarlägga vilka motivationsfaktorer som motiverar äldre personal kan effektiva 
personalpolicys arbetas fram för att de äldre ska kunna stanna på arbetsmarknaden (De Lange, 
Dikkers, Jansen, & Kooij, n.d.).  
 
När yngre medarbetare kommer in på arbetsmarknaden kommer de att sakna viss kompetens 
som kan behövas. Därför blir en kompetensöverföring viktig. ”Överföring av kompetens är i 
princip den viktigaste förutsättningen för ett samhälles fortlevnad” (Hansson, 2003, s. 155). 
Även i en organisation är överföring av kompetens viktig då arbeten är uppbyggda på 
erfarenhet. Utbildning är viktig men i vissa situationer måste bakgrundskunskap finnas hos 
individen för att han/hon ska kunna bli bra på ett yrke (Hansson, 2003).  
       
Situationen i offentlig verksamhet i norr 
Också inom kommuner och landstingen i norr finns problemet med många äldre som kommer 
att gå i pension inom de närmaste åren. Mellan åren 2006 och 2015 väntas pensionsavgångarna 
öka kraftigt i de så kallade fyrkantskommunerna, det vill säga Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn. 
År 2015 väntas pensionsavgångarna i dessa kommuner att vara 37 % av de totala avgångarna, 
vilket kan jämföras med 28 % 2006. Andelen medarbetare 55 år och över beräknas öka fram till 
år 2015, vilket också betyder att medelåldern ökar på de olika arbetsplatserna i 
fyrkantskommunerna (Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn: Kommuner i samverkan, 2007).  
 
Även i Norrbottens Läns Landsting finns problemet med många som går i pension inom de 
närmaste åren, vilket för med sig en ökad medelålder. Det största antalet pensionsavgångar 
kommer att ske 2010 men redan 2008 kommer detta att vara ett stort problem. På grund av de 
stora pensionsavgångarna kommer personalförsörjningen att vara i fokus (Norrbottens Läns 
Landsting, 2008).  
 
Arbetsmotivation bland äldre medarbetare 
Det finns inte många empiriska studier gjorda om arbetsmotivation bland äldre medarbetare 
(Rossnagel och Hertel, n.d). Den litteratur som finns inom ämnet är begränsad och tvetydig, 
både när det gäller ålder och motivation (De Lange et. al., n.d.). 
 
Vad De Lange et. al. (n.d.) har visat är att det finns många faktorer som påverkar 
arbetsmotivationen och som förändras när en person blir äldre. Det som påverkar negativt är 
till exempel avtagande hälsa, självperception, social perception och att personens kunskaper blir 
omoderna. Vad som kan påverka både negativt och positivt är att medarbetare får andra 
kognitiva förmågor och på vilken nivå i yrkeskarriären han/hon befinner sig. Eftersom det 
finns fler negativa effekter än positiva kan en del tro att motivationen sjunker med ålder, vilket 
De Lange et al. (n.d.) menar inte riktigt stämmer. Äldre blir mer skickliga på att kunna anpassa 
sig till de faktorer som förändras med ålder och som påverkar arbetsmotivationen. Därför 
sjunker inte deras arbetsmotivation (De Lange et. al., n.d.). 
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Peter Warr (2001) har också studerat äldres arbetsmotivation och även han menar att det inte 
finns mycket forskning gjord. Han presenterar några kännetecken som förändras med ålder. 
Den upplevda betydelsen av höga krav på jobbet minskar med åldern och det blir inte lika 
viktigt med variation i arbetet eller med feedback. Däremot blir det viktigare med trygghet i 
anställningen och på jobbet samt med möjligheten att få använda sin kompetens och att få en 
bra lön. Det sistnämnda blir dock mindre viktigt återigen när personen närmar sig pensionen 
(Warr, 2001). I de nordiska länderna ökar arbetstillfredsställelse och inre arbetsmotivation med 
åldern (Eskildsen, Kristensen, & Westlund, 2004).  
 
Ackerman och Kanfer (2004) påpekar att många motivationsteorier idag handlar om inre 
belöningar, såsom utbildning, och yttre belöningar, såsom lön och befordran. Många forskare 
inom detta område menar att båda dessa oftast är mindre belönande för äldre medarbetare än 
för yngre, vilket enligt Ackerman och Kanfer (2004) i så fall betyder att äldre arbetare är 
mindre motiverade att arbeta. Dessa två frågar sig då om det verkligen är just gruppen av äldre 
arbetare det är fel på? Det kanske är de teorier som finns idag som inte räknar in alla aspekter 
av ålder (Ackerman & Kanfer, 2004). 
 
 
Definitioner 
 
Vad är motivation och arbetsmotivation? 
Det finns ingen universell definition av begreppet motivation. Motivation definieras dock 
oftast som flera faktorer som gör att en person riktar in sig på något speciellt, det som gör att 
han/hon anstränger sig att göra det och till vilken grad han/hon kämpar för att komma dit 
(Arnold, 2004). De Lange et. al. (n.d.) definierar arbetsmotivation som ”avsikten att (fortsätta 
att) arbeta”, vilket också definierar arbetsmotivationen hos äldre medarbetare (s. 6).  
 
Vad är kompetens? 
En vanlig uppfattning är att kunskap och kompetens är samma sak, vilket är fel enligt 
Dilschman, Falck, och Kraft (2000). Kompetens består av tre delar; kunskap, 
erfarenhetsbildning och tillämpning och alla tre påverkar varandra. Det krävs kunskap för att 
genomföra en uppgift, ur det kommer erfarenhet men det ger också ny kunskap. Kunskap ger 
också struktur åt erfarenheten. Kompetens visar sig vid lösningen av en uppgift och hur bra just 
den uppgiften löses i förhållande till de krav som finns (Dilschman et al., 2000). 
 
Vad är kompetensöverföring? 
Med kompetensöverföring i detta examensarbete menas en form av systematiserad 
kompetensöverföring som är uttalad och planerad, det vill säga när en äldre medarbetare 
överför sin kompetens till en yngre medarbetare eller en befintlig befattningshavare överför sin 
kompetens till en efterträdare.  
 
Vad är medarbetare? 
Medarbetare definieras i nationalencyklopedins ordbok som en person som samarbetar med 
personer i visst arbete (Nationalencyklopedin, 2008). 
 
Vad är äldre medarbetare? 
Ålder är något som kan definieras på olika sätt:  

• Kronologisk ålder: den faktiska åldern i år, dagar, timmar och så vidare. 
• Fysisk ålder: den ålder som refererar till en individs kognitiva förmåga och fysiska hälsa. 
• Psykosocial ålder: den ålder som bestäms av de normer som finns i samhället, till 

exempel yrke och stereotyper.  
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• Organisationsålder: den tid en medarbetare har i organisationen, vilken nivå han/hon är 
på i organisationen. 

• Livsstadieålder: den ålder som relaterar till vilka livsstadier individen har gått igenom i 
livet, vilket är subjektivt (De Lange et al., n.d.). 

• Den subjektiva åldern: den ålder individen själv upplever sig ha (Cleveland & 
McFarlane Shore, 1992). 

      
I detta examensarbete definieras ålder i kronologiska termer. De flesta pensioneras vid 65 år 
men alla har rätt att stanna i tjänst till 67 år (Länsförsäkringar, 2008). Därför definieras äldre här 
som 55-67 år. Den nedre gränsen är satt till 55 år eftersom det i studier där ålder på 
arbetsmarknaden studeras definieras ’äldre’ som 50-55 år och uppåt (De Lange et al., n.d.). 
Även inom Luleå och Bodens kommuner, definieras ’äldre’ som 55 år och uppåt (Luleå, 
Boden, Piteå och Älvsbyn: Kommuner i samverkan, 2007). 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om kompetensöverföring är ett sätt att skapa 
arbetsmotivation hos äldre. 
 
Den frågeställning som sökes besvaras är:  
Påverkar systematiserad kompetensöverföring arbetsmotivationen hos äldre medarbetare? 
 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

 
Arbetsmotivation 
 
Job Characteristics model 
För att erhålla ett bra arbetsresultat är inre motivation den viktigaste faktorn, enligt Hackman 
och Oldham vilka 1980 presenterade Job Charasteristics model (Figur 1). Enligt denna modell 
leder trivsel på arbetet till bra prestation vilket skapar en tillfredställelse och en hög inre 
motivation. 
 
För att skapa tillfredställelse och inre motivation måste tre psykologiska tillstånd vara uppfyllda; 
meningsfullhet i arbetet, ansvar för egna prestationer och kunskap om resultatet av det egna 
arbetet (Hackman & Oldham, 1980).  
 
Dessa tre tillstånd är dock inte föränderliga i sig själva, de måste påverkas av egenskaper i 
arbetsuppgifterna som personen utför. Hackman och Oldham (1980) anger fem egenskaper i 
arbetsuppgiften som påverkar de psykologiska tillstånden och därigenom också 
arbetstillfredsställelse och inre motivation. 
 

• Variation i arbetssätt: Används flera olika färdigheter upplevs arbetet ofta som 
meningsfullt. 

• Uppgiftsidentifikation: Genomförs en arbetsuppgift från början till slut upplevs en större 
känsla av meningsfullhet än om bara vissa delar genomförs. 

• Uppgiftens betydelse: Påverkar arbetsuppgiften andra människor upplevs en större 
meningsfullhet. 
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• Självständighet: Upplevs en känsla av frihet och oberoende påverkas känslan av 
ansvarsfullhet. 

• Återkoppling: Återkoppling från den genomförda uppgiften, ökar kunskapen om 
resultatet 

 
 
    
           Egenskaper i  Psykologiska       Konsekvenser för  
             uppgiften      tillstånd       arbetet 
 
      
       Variation i arbetssätt                     Förbättrad arbetsmotivation 
       Uppgiftsidentifikation                     Meningsfullhet       
       Uppgiftens betydelse                     Hög personlig utveckling
         
       Självständighet                                Ansvarsfullhet                Hög arbetstillfredställelse                           
 
       Återkoppling                            Kunskap om resultatet          Högre effektivitet på jobbet 
                        

 
Kunskap och förmåga 

Tillväxt- och utvecklingsbehov 
Behov av tillfredställande av övriga arbetsförhållanden 

 
Figur 1. Job Charasteristics Model (Hackman & Oldham, 1980) 
    
 
Människor påverkas dock olika av olika saker och därför får konsekvenserna av egenskaperna i 
uppgiften och de psykologiska tillstånden också olika utfall. Egenskaper hos dem själva har 
betydelse, dessa egenskaper kallade Hackman och Oldham (1980) för moderatorer. Det är 
främst tre moderatorer som anses vara viktiga enligt denna teori.  
 

• Kunskap och förmåga: Finns inte kunskap och förmåga att genomföra en arbetsuppgift 
kan det tyckas meningslöst att fortsätta och uppgiften blir inte gjord. 

• Tillväxt- och utvecklingsbehov: Finns ett tillväxt- och utvecklingsbehov och det anses 
finnas potential att utvecklas i och med att uppgiften genomförs, arbetar vissa hårdare 
för att lösa den. 

• Behovet av tillfredsställande av övriga arbetsförhållanden: Finns det en tillfredställelse av 
övriga arbetsförhållanden på arbetsplatsen såsom arbetskamrater, ledning och lön är 
oftast inställningen till arbetsuppgifter mer positiv. 

 
En tvådimensionell modell av arbetstillfredställelse 
Peter Warr (2002) ser på arbetstillfredställelse på ett tvådimensionellt plan. Det är två 
dimensioner av känslor som ligger i fokus nämligen välbehag och upphetsning (pleasure and 
arousal). Med hjälp av denna modell förklaras det hur välmående och tillfredställd en person är 
på arbetet. 
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Upphetsning 
              + 
                Oro          Entusiasm 
 
 
 
 
 
         Obehag     Välbehag
  
 
 
 
 
 
      Depression     Bekvämlighet
      
                          Upphetsning 
              - 
Figur 2. Tre axlar för välmående (Warr, 2002). 
 
Befinner sig en person i den övre vänstra delen av cirkeln kan han/hon uppleva både 
upphetsning och obehag, vilket kan leda till oro eller stress. I den undre vänstra delen av 
cirkeln, det vill säga när en person upplever väldigt lite eller ingen upphetsning och obehag kan 
han/hon hamna i depression och sorgsenhet. När personen befinner sig i den övre högra delen 
av cirkeln upplever han/hon både upphetsning och välbehag vilket leder till entusiasm och en 
positiv arbetsmotivation. I den nedre högra delen av cirkeln upplever han/hon bekvämlighet 
(Warr, 2002). 
 
Individuella skillnader i arbetsmotivation 
Enligt Ackerman och Kanfer (2004) är arbetsmotivation individuellt. En del individer 
motiveras av pengar och befordran medan andra motiveras av andras förväntningar. Vissa 
individer motiveras av att arbeta i grupp medan andra motiveras av att arbeta ensamma.  
 
 
Åldersrelaterad arbetsmotivation 
 
Peter Warr skrev 2001 en artikel i International Review of Industrial and Organizational 
Psychology om ålder och arbetsbeteende. I denna presenterar han fem källor till 
arbetsmotivation som ändrar sig med åren. Han påstår dock att det är svårt att veta vilken 
påverkan faktorerna har eftersom det är lite forskning gjord inom området.  
 

• Anpassningsnivå: Motivationsfaktorer får ”högre trösklar” ju äldre en person blir, dessa 
motivationsfaktorer måste ökas för att de ska ge någon effekt. 

• Vanor: Dessa kan ibland finnas kvar även om det inte är till någon nytta för resultatet, 
exempelvis ett speciellt tankesätt. Dessa vanor kan bli så viktiga att de skapar oro om en 
person frångår dessa. 

• Jämförelse: Det är vanligt att medarbetare jämför sina egna kunskaper med sina 
arbetskamrater vilket skapar en förväntan som han/hon vill leva upp till, ingen vill vara 
sämre än någon annan. När medarbetaren blir äldre får han/hon yngre medarbetare att 
jämföra sig med vilket kan medföra svårigheter.  
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• Social press: Förväntningarna från omgivningen kan förändras med ålder, vilket betyder 
att om förväntningarna sänks, så sänks även den äldres ambitionsnivå och motivation.  

• Det subjektiva antagandet: Beroende på vilken individuell bedömning som görs av vad 
för resultat som kommer att uppnås i och med en handling så satsar olika personer mer 
eller mindre energi på att lyckas. Warr (2001) vet inte om ålder kan påverka 
bedömningen men enligt honom skulle det kunna det. 

 
Åldersrelaterade förändringar kan förstärka, minska eller inte alls påverka arbetsmotivationen, 
beroende på arbetssituation (Ackerman och Kanfer, 2004). Med åldern minskar effektiviteten 
av konkurrens på arbetsplatsen, när det kommer till arbetsmotivation. Det är inte längre en 
tävling att vara bäst på arbetsplatsen utan bland äldre föredras samarbete. Ackerman och Kanfer 
(2004) menar också att intelligensen förändras med åldern. Kristalliserad intellektuell intelligens, 
såsom allmän kunskap och verbal förståelse ökar med ålder medan flytande intelligens såsom 
arbetsminne och abstrakt tänkande minskar. För att bibehålla samma intelligensnivå måste mer 
energi läggas ner, vilket kan påverka en persons prestation. Om mindre ansträngning läggs ner 
på arbetsuppgifterna kan detta leda till att målen överges och kanske till slut hela arbetet i sig. 
När det är för stor skillnad mellan vad den flytande intelligensen klarar av och vad uppgiften 
kräver blir arbetsmotivationen lidande. För att kunna motivera och få ut det mesta av de äldre 
arbetarna är det enligt Ackerman och Kanfer (2004) bäst att ta till vara relevant kunskap och 
erfarenhet. 
 

METOD 
 

Intervjupersoner 
 
Nio intervjupersoner, fyra kvinnor och fem män, deltog i studien. Intervjupersonerna var 
mellan 55 och 67 år och arbetade vid Luleå Kommun, Bodens Kommun och Norrbottens Läns 
Landsting. Av de nio personer som intervjuades hade sex varit med om en 
kompetensöverföring medan tre inte hade det. Intervjupersonerna som inte hade varit med om 
en kompetensöverföring matchades, med avseende på kön och arbetsuppgift till dem som hade 
varit med om en.  
 
 
Material 
 
Intervjuguiden som användes innefattade fria frågor angående arbetsmotivation och 
kompetensöverföring (Bilaga 1). Följdfrågor ställdes.  
 
Påståendena i de enkäter som användes, bygger på Hackman och Oldhams (1980) Job 
Charasteristics model, på Peter Warr’s (2001) teori om ålder och arbetsbeteenden och 
Ackerman och Kanfer’s (2004) teori om åldersskillnader i arbetsmotivation. Intervjupersonerna 
tog ställning till i vilken grad de instämde med påståendena i varje enkät, på en skala med sju 
skalsteg. Den första enkäten innehöll påståenden om arbetsmotivation (Bilaga 2) och den andra 
innehöll påståenden om kompetensöverföring (Bilaga 3). I de fall intervjupersonerna inte hade 
varit med om en kompetensöverföring fick de svara på en enkät med påståenden om deras 
inställning till kompetensöverföring (Bilaga 4). Svaren på dessa enkäter fick, efter att de fyllts i, 
motiveras av intervjupersonerna. Även här ställdes följdfrågor.  
 
Procedur 
Kontakt togs med personalenheterna vid Luleå Kommun, Bodens Kommun, Piteå Kommun, 
Älvsbyns Kommun och Norrbottens Läns Landsting för att ta reda på om det fanns någon 
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inom dessa verksamheter som hade varit med om en kompetensöverföring. Endast Luleå 
Kommun, Bodens Kommun och Norrbottens Läns Landsting hade personer som kunde tänkas 
vara med i studien. Respektive personalenhet tog själva kontakt med intervjupersonerna och 
inhämtade dessas godkännande för att vara med i studien. Därefter tog författaren kontakt för 
att bestämma tid och plats för intervjuerna. Vid detta tillfälle presenterades även syftet med 
studien och ännu ett godkännande inhämtades. Samtliga intervjuer gjordes på respektive 
intervjupersons arbetsplats under kontorstid i enlighet med intervjupersonernas egna önskemål. 
Intervjupersonerna informerades om att deltagandet var frivilligt och anonymt. Det förklarades 
för dem att det enda som skulle framgå var att de som deltog jobbade antingen på Luleå 
Kommun, på Bodens kommun eller inom Norrbottens Läns Landsting.  
 
Godkännande av bandspelare gavs av samtliga intervjupersoner.  
 
Databehandling 
 
Intervjuerna skrevs ned ordagrant. Intervjuerna lästes igenom flera gånger. De som hade varit 
med om en kompetensöverföring kallades grupp 1 och de som inte hade det kallades grupp 2. 
Materialet kodades så att det framkom vilka motivationsfaktorer som fanns i respektive grupp 
och vilka motivationsfaktorer som påverkades vid kompetensöverföring.  
 
Pearsons korrelationsanalys användes för att undersöka om det fanns något samband mellan 
motivationsfaktorer i intervjupersonernas arbete och vilka motivationsfaktorer som påverkades 
vid kompetensöverföring.  
 
Medianvärdet på respektive svar på påståendena som ställdes i enkäterna räknades ut för att 
undersöka om det fanns någon skillnad mellan grupperna när det gällde vad som motiverade 
respektive grupp på arbetet.  
 
Avgränsningar 
 
Studien riktar inte in sig på kompetensöverföringsprocessen utan på arbetsmotivation och hur 
kompetensöverföring påverkar denna och inte på hur arbetsmotivation påverkar 
kompetensöverföring. Kompetensöverföring kan ske både på ett systematiserat sätt och mer 
informellt. I detta fall handlar det om systematiserad kompetensöverföring.  

 
 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Enkätdata 
 
Intervjupersonernas egen uppfattning 
Intervjupersonerna i Grupp 1 fick ta ställning till om de ansåg att kompetensöverföringen hade 
påverkat deras arbetsmotivation. Resultatet visade att kompetensöverföring kan vara ett sätt att 
få äldre medarbetare att känna arbetsmotivation, Mdn = 6,5. 
 
Motivationsfaktorer  
I enkäterna fick intervjupersonerna ta ställning till ett antal påståenden angående vad som 
motiverade dem (Tabell 1).  
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Tabell 1. Motivationsfaktorer fördelat över grupper (skala 1-7) 
 

 
Motivationsfaktorer 

 

Grupp 1 
(Mdn) 

Grupp 2 
(Mdn) 

Variation 6,5 6,0 
Meningsfullhet 7,0 7,0 
Självständighet 6,0 7,0 
Återkoppling 7,0 5,0 

Nya sätt att arbeta på 6,0 4,0 
Förväntan 6,5 6,0 

Kompetens tas tillvara 7,0 7,0 
Högre kunskapsnivå 7,0 6,0 
Abstrakt tänkande 6,0 6,0 

 
 
En tendens till skillnad mellan grupperna erhölls. Återkoppling och nya sätt att arbeta på var 
mindre motiverande för Grupp 2 än för Grupp 1.  
 
Motivationsfaktorer i kompetensöverföringen 
Intervjupersonerna i Grupp 1 fick också ta ställning till om samma faktorer som eventuellt 
påverkade deras arbetsmotivation, påverkades positivt vid kompetensöverföring (Tabell 2).  
 
 

Tabell 2. Faktorer som påverkades positivt vid kompetensöverföring (skala 1-7) 
 

 
Faktorer 

 

  
Mdn 

Variation 7,0 
Meningsfullhet 7,0 
Självständighet 6,5 
Återkoppling 6,5 

Nytt sätt att arbeta på 4,0 
Förväntan 6,5 

Kompetens tas tillvara 6,5 
Användning av kunskap 7,0 

Användning av abstrakt tänkande 6,0 

 
Vid en jämförelse mellan vilka motivationsfaktorer som påverkar intervjupersonerna och vilka 
motivationsfaktorer som de tycker påverkas vid en kompetensöverföring framkom att samma 
faktorer som påverkar intervjupersonernas arbetsmotivation också påverkas vid 
kompetensöverföring, med undantag för nya sätt att arbeta på. Detta tolkas som om 
arbetsmotivationen påverkas positivt vid kompetensöverföring.  
 
Korrelationer mellan arbetsmotivation och kompetensöverföring 
Korrelationsanalyser genomfördes mellan svaren som intervjupersonerna i Grupp 1 gav på 
påståendena i enkät Arbetsmotivation det vill säga vilka faktorer som motiverade dem på 
arbetet och deras svar på påståendena i enkäten Kompetensöverföring, det vill säga om 
motivationsfaktorerna påverkades vid kompetensöverföring. Svaren på påstående 1 i enkäten 
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Arbetsmotivation korrelerades med svaren på påstående 1 i enkät Kompetensöverföring och så 
vidare. Inga signifikanta korrelationer erhölls på signifikansnivå 0,05 (Tabell 3).  

 
Tabell 3. Korrelationer mellan arbetsmotivation och kompetensöverföring. 

 

 Variation 
Menings- 
Fullhet 

Självständig-
het 

 
Återkoppling 

”Nytt sätt att 
arbeta på” 

 
Förväntan 

Variation 0,000 
Sig. 1,000 

 
    

Menings -
fullhet 

 ,632 
Sig. 0,178 

    

Själv-
ständighet 

 
 

,632 
Sig. 0,178 

   

Åter-
koppling 

 
 

 ,447 
Sig. 0,374 

  

”Nya sätt att 
arbeta på” 

 
 

 
  -,310 

Sig. 0,550 
 

Förväntan  
 

   -,186 
Sig. 0,725 

 
 

Attityd till kompetensöverföring hos grupp 2 
Intervjupersonerna i grupp 2 fick svara på frågor angående sin inställning till 
kompetensöverföring och vilka faktorer de trodde skulle påverkas positivt (Tabell 4). 
 
 

Tabell 4 Grupp 2’s inställning till kompetensöverföring (skala 1-7) 
 

 
Påstående 

 
Mdn 

 
Kompetens behöver föras över. 7 

Komp. överföring verkar som ett bra sätt att arbeta på. 7 
Komp. överföring skulle ge variation. 5 

Komp. överföring skulle ge meningsfullhet. 5 
I en komp. överföring skulle min kunskap och kompetens tas tillvara. 7 

Skulle få arbeta självständigt vid komp. överföring. 7 
Komp. överföring skulle påverka min arbetsmotivation. 6 

 
Här framkom att inställningen till kompetensöverföring var positiv även hos grupp 2. 
Intervjupersonerna trodde att de olika faktorerna skulle påverkas. De trodde också att det skulle 
påverka deras arbetsmotivation.   
 
 
Intervjudata 
 
Var intervjupersonerna motiverade? 
Fem av sex intervjupersoner i Grupp 1 var motiverade på arbetet hela tiden. ”- Känner du att 
du är motiverad på jobbet? – Jo, jag känner meningsfullhet, jag känner att jag, jag kan se att det 
arbete, att det ger resultat, det gör det. Jag kan ju känna ibland att det finns ju mycket att göra och jag 
kan ju känna ibland att jag har lite väl mycket ibland och många områden. Men också det där att vara 
efterfrågad. Men också att se att det gör mer, att det i längden, det kanske inte blir resultat idag men att i 
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längden så ser jag ju att det tar.” En av intervjupersonerna berättade att hon endast stundtals 
kände motivation, dock var det oftare som hon kände sig motiverad på arbetet, än inte.  
 
Alla i grupp 2 ansåg att arbetsmotivationen går upp och ner. ”Det kan ju vara nåt som man tycker 
är intressant och då är det klart att man tycker att det är kul med det är klart att en annan gång kan det 
vara nåt som någon vill att man ska göra med et är ganska tradigt och då känns det mindre motiverande.”  
 
Ingen stor skillnad mellan grupperna framkom, alla var helt eller delvis motiverade på arbetet. 
Alla i grupp 2 påstod dock att arbetsmotivationen kunde ”gå upp och ner” vilket är en liten 
skillnad och kan tyda på att kompetensöverföring är ett sätt att få medarbetare motiverade.  
 
Intervjupersonernas egen uppfattning 
Intervjupersonerna tyckte själva att deras arbetsmotivation hade påverkats mestadels positivt av 
kompetensöverföring. ”Jo, det har påverkat positivt, det känns roligt… … det påverkar helheten 
eftersom det här är ju en del av arbetet. Så naturligtvis påverkar det alltihopa. Och det är ju säkert 
kunskaper som jag får där som jag kan ta tillvara på i mitt arbete. Kunskaper som jag borde ha.”  
 
En av intervjupersonerna menade dock att i och med att han var med om 
kompetensöverföring uppstod en negativ stress eftersom han egentligen inte hade tid för detta, 
vilket påverkade hans arbetsmotivation på ett negativt sätt. ”Ja, inte fullt ut. Men då är det dåliga 
samvetet igen då. Det ligger och blockerar litegrann.” Han tyckte dock att på det stora hela hade 
kompetensöverföringen påverkat hans arbetsmotivation i positiv riktning.  
 
Motivationsfaktorer 
Vid intervjuerna framkom vilka motivationsfaktorer som påverkade intervjupersonerna (Tabell 
5).  
 

Tabell 5. Andra motivationsfaktorer fördelat över grupper 
 

 
Motivationsfaktorer 

 

 
Antal 

(Grupp 1, n=6) 

 
Antal 

(Grupp 2, n=3) 
Glädje 5=83,3% 1=33,3% 

Uppskattning 3=50,0% 0 
Organisationen 3=50,0% 1=33,3 % 

Utmaning 3=50,0% 0 
Intresse för uppgiften 3=50,0% 2=66,6% 

Arbetsmiljö 2=33,3 % 2=66,6% 
Mål 2=33,3 % 0 

Tron på sig själv 2=33,3 % 0 
Övriga faktorer 3=50,0% 0 

 
 
För grupp 1 var glädje den viktigaste motivationsfaktorn. ”Det är liksom, det är, ja det är kul. 
Ibland kanske man funderar, är man inte klok som tycker att det är roligt?  Jag har haft turen, jag har haft 
tur, ja som sagt har kolleger som inte alls tycker det men det beror ju på var man hamnar och vad man har 
för arbetsuppgifter.” ”Ja, det är ju att känna stimulans i arbetet. Och glädje att utföra uppgifterna.” I 
dessa citat syns också vikten av arbetsuppgiften. Också vikten av att göra något för 
organisationen och känna sig uppskattad var viktigt för grupp 1. ”Jo, jag känner meningsfullhet, 
jag känner att jag, jag kan se att det arbete, att det ger resultat, det gör det. Jag kan ju känna ibland att 
det finns ju mycket att göra och jag kan ju känna ibland att jag har, lite väl mycket ibland. Och många 
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områden. Men också det där att vara efterfrågad. Men också att se att det gör mer, att det i längden, det 
kanske inte blir resultat idag men att i längden så ser jag ju att det tar.” 
 
För grupp 2 var intresset för uppgiften viktigt. ”Om jag själv tycker nåt är intressant då blir jag mer 
motiverad men om organisationen talar om för mig att: det här är hemskt viktigt det här. Att dom försöker 
motivera med sånt där corporate bullshit, alltså att man ska ut med nåt budskap som man ska ta del av 
och så vidare. Det beror på vilket budskap det är men man är lite avståndstagande till sånt.” Även 
arbetsmiljön var viktig, att ha goda arbetskamrater och en gemenskap på arbetsplatsen. ”Det är 
en väldigt trevlig arbetsplats. Vi gör lite roliga saker även på fritiden.” 
 
En av intervjupersonerna i grupp 2, uttryckte att en av anledningarna till att han var kvar i 
organisationen var för att de inte hittar någon passande som kunde ta hans plats. Detta tyder på 
att han kände skyldighet gentemot organisationen. ”Ska det fungera så måste man ju göra det. 
Ibland kommer det in saker, då är det någon som är borta kanske, vi är ju lite folk här också så man får 
göra saker åt gruppen ibland så att… Det är inte alltid kul men det ska göras och en viss tid ska det vara 
gjort.” 
 
Intervjupersonerna tillfrågades även om hur de olika motivationsfaktorerna som togs upp i 
frågeformuläret upplevdes i arbetet (Tabell 6). 
 

Tabell 6. Motivationsfaktorer i intervjupersonernas arbete. 
 

 Grupp 1 
(n=6) 

Grupp 2 
(n=3) 

 Ja Tveksam Nej Ja Tveksam Nej 
Variation 5=83,3% 1=16,7%  2=66,7% 1=33,3%  

Meningsfullhet 6=100%   3=100%   
Självständighet 4=66,7% 2=33,3%  3=100%   
Återkoppling 5=83,3% 1=16,7%  2=66,7% 1=33,3%  

Nya sätt att arbeta på 4=66,7% 2=33,3%   2=66,7% 1=33,3% 
Förväntan 6=100%   2=66,7% 1=33,3%  

Kunskap och kompetens tas tillvara 5=83,3% 1=16,7%  3=66,7%   

 
Självständighet förekommer i större utsträckning i grupp 2:s arbete, medan de övriga faktorerna 
förekommer i större utsträckning i grupp 1:s arbete. Resultaten skulle kunna visa på att 
kompetensöverföring gör att medarbetaren upplever variation, meningsfullhet, förväntan, att 
han/hon får återkoppling, att det finns nya sätt att arbeta på att den egna kunskapen och 
kompetensen tas tillvara. Dock förefaller inte kompetensöverföring resultera i självständighet. 
 
Motivationsfaktorer i kompetensöverföringen 
Av intervjuerna framkom faktorer som påverkades positivt vid kompetensöverföringen (Tabell 
7).  
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Tabell 7. Faktorer som påverkades positivt vid kompetensöverföring 

 
 

Faktorer 
 

 
Antal 

Meningsfullhet 6 
Återkoppling 6 

Glädje 5 
Utbyte av kunskap 3 

Övriga faktorer 3 

 
Meningsfullhet 
Alla intervjupersoner som hade gått igenom kompetensöverföring kände meningsfullhet i att 
föra över kompetens och att föra över kompetens gav något till verksamheten. ”…jag vill vara 
någon form av mentor till dom som skulle träda in istället för mig, va. – Finns det någon anledning till 
det? – Det är faktiskt en verksamhetsanledning, för verksamheten som jag jobbar i va för att det är ju så 
att man ska ju i vilket fall gå snart och då behövs det ju ett generationsskifte här va.” En av 
intervjupersonerna tyckte att det var meningsfullt att föra över kompetens eftersom det syntes i 
ett större sammanhang och hon förstod vad kompetensöverföringen syftade till.  
 
Intervjupersonerna kände också att de var meningsfulla i och med att de var med i 
kompetensöverföringen. Tre av intervjupersonerna påpekade att bli tillfrågad om att vara 
mentor åt någon var en ära. Det var ett kvitto på att personen hade gjort ett bra jobb i övrigt. 
”Att ha blivit tillfrågad, det är ju en ära.” ”Han skulle inte ha frågat mig om han inte trodde att jag 
skulle klara av det.” Att bli lyssnad på, gav meningsfullhet. ”Vem lyssnar på en om inte en som inte 
har lärt sig så mycket. Den möjligheten ska man vara rädd om, eller hur? Så ser jag det.” En person 
hade arbetat med sin adept under en längre tid. Att arbetsledningen hade gett dem en så lång 
tid ansåg han var generöst, vilket tyder på att han tyckte att detta var ett tecken på 
uppskattning. 
 
Återkoppling 
Alla intervjupersoner som hade varit med om kompetensöverföring ansåg att de såg resultat av 
kompetensöverföringen, vilket de tyckte var positivt. ”Ja, jag får se resultatet, dom anammar det 
här va. Alltså att, dom surrar ihop det. Tar till sig liksom det här sättet. Det är ju, det känns ju bra det.” 
 
Fem av de intervjupersoner som hade gått igenom kompetensöverföring tyckte att resultaten 
var bra. ”Nästa gång kan hon det utan att fråga.” Även om intervjupersonerna såg resultatet så 
tyckte två av dem att de såg resultatet på längre sikt. ”Jo, för det mesta ser man, ibland kan det vara 
på längre sikt.” 
 
I ett fall hade intervjupersonen haft flera kompetensöverföringar, vilka hade slutat på varierande 
sätt. Detta mottogs dock som positivt. ” Och du ser resultatet av kompetensöverföringen? Ja, och det 
är ju både sådär och. Om man ser vad man tar till sig, ibland så ser man att det där kanske inte var så 
bra. Eller det kan ju också vara så att det passa inte den andra personen.” 
 
Glädje 
Fem av intervjupersonerna som hade gått igenom kompetensöverföring uttryckte att de kände 
glädje vid kompetensöverföringen, de tyckte att det var roligt. ”Och det är jättekul att få in yngre 
och liksom dom är ju väldigt motiverade att lära sig också. Så att det är ju motiverande för mig också.” 
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Utbyte av kunskap 
Tre av intervjupersonerna tog upp att kompetensöverföringen även gav dem ny eller 
återupphittad kunskap. ”Och det är ju inte bara att jag lär ut utan dom lär ju mig också. För dom har 
ju nyss fått utbildning och har ju, det är ganska mycket faktiskt nya idéer som är jättebra. Så att jag får ju 
mycket av dom också.” Intervjupersonerna tyckte själva att de fick en höjd kunskapsnivå vilket 
påverkade arbetsmotivationen.  
 
 

DISKUSSION 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om kompetensöverföring är ett sätt att skapa 
arbetsmotivation hos äldre. 
 
Skillnad i motivation 
De intervjuade fick svara på frågan om de känner sig motiverade på arbetet. Det fanns en viss 
skillnad i intervjupersonernas svar mellan de som hade varit med om en kompetensöverföring 
och de som inte hade det. Alla intervjupersonerna svarade att de var motiverade på arbetet men 
de som inte hade varit med om en kompetensöverföring svarade att det kan ”gå upp och ner”. 
Det är svårt att svara på om skillnaden i motivation beror på just kompetensöverföringen. Det 
kan bero på att de som får vara med om en kompetensöverföring blir utvalda för att föra över 
sin kompetens därför att de redan brinner för sitt arbete innan kompetensöverföringen.  
 
Skillnader i motivationsfaktorer 
Ingen skillnad mellan grupperna erhölls i enkäterna vad gäller vad som påverkade deras 
arbetsmotivation. De två grupperna tog upp olika saker när de själva fick berätta vad som 
motiverade dem. Glädje var något som var viktigt för dem som hade varit med om en 
kompetensöverföring medan det var intresset för uppgiften och arbetsmiljön som var viktigast 
för dem som inte hade varit med om detta. Också här kan kanske anledningen till denna 
skillnad vara att ledningen för respektive organisation väljer ut medarbetare för att föra över sin 
kompetens eftersom de vill att också adepten ska känna glädje i arbetet.  
 
Variation, meningsfullhet, förväntan, återkoppling, att det finns nya sätt att arbeta på, att 
kunskap och kompetens tas tillvara var vanligare hos intervjupersonerna som hade varit med 
om en kompetensöverföring. Detta skulle kunna vara ett tecken på att kompetensöverföring 
påverkar dessa motivationsfaktorer. Självständighet fanns i större utsträckning hos dem som inte 
hade varit med om en kompetensöverföring. Detta kan vara något som fanns redan innan 
kompetensöverföringen. Å andra sidan kan kompetensöverföringen ge den befintliga 
befattningshavaren en känsla av förpliktelse till adepten, så som en av intervjupersonerna 
påpekade. Det är ibland ont om tid för kompetensöverföring, vilket kan skapa stress. Detta kan 
göra att känslan av självständighet påverkas, eftersom den befintliga befattningshavaren känner 
ett ”måste”. 
 
Sambandsfaktorer 
Ingen signifikant korrelation erhölls mellan motivationsfaktorer på arbetet och 
motivationsfaktorer som påverkas vid en kompetensöverföring. Detta kan givetvis bero på att 
det inte finns något samband men det som kom fram vid intervjuerna motsäger detta. Med ett 
så lågt antal försökspersoner krävs ett mycket strakt samband för att detta ska framkomma i 
analysen. Det fanns dock vissa tendenser som visade på ett visst samband mellan meningsfullhet, 
självständighet och återkoppling som motivationsfaktorer på arbetet och motivationsfaktorer 
som påverkas vid kompetensöverföring Detta skulle kunna betyda att just de faktorerna 
påverkar arbetsmotivationen positivt. Däremot tenderar korrelationen mellan nya sätt att arbeta 
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på och förväntan, som motivationsfaktorer på arbetet och motivationsfaktorer som påverkar 
arbetsmotivationen, att vara negativ. Detta skulle betyda att om dessa motivationsfaktorer 
påverkas vid kompetensöverföring skulle de motverka arbetsmotivation. Att detta skulle vara 
fallet motsägs av intervjuerna.  
 
Vid intervjuerna framkom att kompetensöverföring innebär framförallt stor variation i 
intervjupersonernas arbete. Det ger meningsfullhet och de får använda sin kunskap, vilket kan 
kopplas till teorier som hävdar att dessa faktorer skapar arbetsmotivation. Enligt Hackman och 
Oldham (1980) är variation i arbetssätt, meningsfullhet, självständighet och återkoppling viktigt 
för att en människa ska känna arbetsmotivation. Enligt Kanfer och Ackerman (2004) ökar 
kunskapsnivån med ålder vilket också ökar arbetsmotivationen och det bästa sättet att motivera 
de äldre medarbetarna är att ta tillvara relevant kunskap och erfarenhet. Detta skulle kunna 
tolkas som om kompetensöverföring skapar arbetsmotivation.  
 
Resultaten visade att nya sätta att arbeta på motiverade intervjupersonerna i arbetet, vilket 
motsäger Warrs teori (2001). Denna säger att ju äldre en person är desto mindre motiverar nya 
sätt att arbeta på. Intervjupersonerna skulle ha kunnat ge ett positivare svar på påståendet som 
handlade om denna faktor eftersom de ville ge ett positivt intryck av sig själva och sitt arbete. 
Däremot, var kompetensöverföring inget nytt sätt att arbeta på i relation till de övriga 
faktorerna. Om Warrs teori stämmer, skulle inte kompetensöverföring minska 
arbetsmotivationen. Om det däremot är som intervjupersonerna säger spelar denna faktor 
mindre roll eftersom kompetensöverföringen inte är ett nytt sätt att arbeta på.  
 
De förklarade också att de tyckte att det finns en hög förväntan på att de ska lyckas med 
kompetensöverföringen hos dem själva, arbetskamrater och ledning. Enligt Warr (2001) sänks 
förväntningarna från omgivningen ju äldre en person blir, vilket gör att den äldres 
ambitionsnivå och motivation sänks. Om det finns en förväntan är den alltså positiv för 
arbetsmotivationen och därför skulle arbetsmotivationen öka vid en kompetensöverföring. Om 
teorierna stämmer så är författarens tolkning att intervjupersonerna har försökt att ge ett svar 
som de tror ”ser bra ut”. Denna slutsats stärks, enligt författaren, av att de känner en hög 
förväntan. Om intervjupersonerna känner en hög förväntan vill de inte erkänna om de 
misslyckas eftersom det skulle göra att de inte klarat av den förväntan som finns på dem.  
 
Även svaren om intervjupersonernas kristalliserade och flytande intelligens, visar på en annan 
verklighet än den Kanfer och Ackerman (2004) tar upp. De menar att beroende på vilken slags 
intelligens det handlar om ökas eller minskas den med tiden och det gör också att 
arbetsmotivationen påverkas. Vid flytande intelligens, till exempel abstrakt tänkande, minskar 
intelligensen ju äldre en person blir. Om det är stor skillnad mellan vad arbetsuppgiften kräver 
och intelligensen klarar av, påverkas arbetsmotivationen negativt. I denna studie svarade 
intervjupersonerna att det har blivit lättare att tänka abstrakt med åren, vilket har påverkat 
arbetsmotivationen positivt. Vid en kompetensöverföring så tyckte de att de får använda 
abstrakt tänkande. Detta motsäger teorin om flytande intelligens, bl.a. abstrakt tänkande, som 
minskar med ålder (Kanfer och Ackerman, 2004) och återigen tolkas detta av författaren som 
om intervjupersonerna ville utge en mer positiv bild av verkligheten än vad den egentligen är. 
Däremot, om det är som intervjupersonerna säger, leder det abstrakta tänkandet som används 
när de för över sin kompetens till ökad arbetsmotivation.   
 
En annan förklaring till alla de positiva svaren är att de teorier som tagits upp i detta 
examensarbete inte stämmer överrens med den verklighet som intervjupersonerna upplevde.  
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Av de motivationsfaktorer som intervjupersonerna själva tog upp, återkommer även en av dem 
som motivationsfaktor vid kompetensöverföring, nämligen glädje. Enligt Warr (2002) och hans 
tvådimensionella modell för tillfredställelse befinner sig glädje i samma dimension som 
arbetsmotivation. Upplevs en känsla av glädje upplevs även både upphetsning och välbehag 
vilket leder till entusiasm och en positiv arbetsmotivation, vilket i de här fallen skulle betyda att 
kompetensöverföring som ger glädje också leder till arbetsmotivation. 
 
Vid kompetensöverföringen skedde en form av kunskapsutbyte som ansågs som positiv. Det 
var inte bara adepten som lärde sig något utan även intervjupersonerna. Detta var något som 
Hackman och Oldham tog upp i sin teori (1980). Det finns ett behov av att utveckla sig och 
växa. Finns chansen att utveckla sig kan en positiv känsla uppkomma, vilket påverkar 
arbetsmotivationen positivt. I dessa fall har detta inträffat eftersom de ser sin 
kunskapsutveckling som något positivt.  
 
En intervjuperson tog upp att kompetensöverföringen påverkade arbetsmotivationen negativt 
eftersom den tid som behövdes för att kompetensöverföringen skulle lyckas saknades. I Warr´s 
(2002) tvådimensionella modell för arbetstillfredställelse befinner sig stress i den dimensionen 
där upphetsning blandas med obehag, vilket leder till oro istället för entusiasm och 
arbetsmotivation. Denna intervjuperson bekräftade detta. Även en person i grupp 2, trodde att 
tiden skulle påverka hans arbetsmotivation negativt. Kompetensöverföring skulle således i vissa 
fall också kunna påverka arbetsmotivationen negativt. 
 
Intervjupersonernas egen uppfattning 
Intervjupersonerna trodde själva att kompetensöverföring påverkar arbetsmotivationen positivt, 
på grund av att de tycker att det är roligt. Det kan dock diskuteras även i denna fråga om 
svaren blev positivare än vad verkligheten var. Om det är så att intervjupersonerna ville ge en 
mer positiv bild av den kompetensöverföring som de varit med om och vad den har lett till 
skulle de också ha kunnat ge en mer positiv bild av hur kompetensöverföringen har påverkat 
arbetsmotivationen.  
 
Det måste dock påpekas att alla individer är olika och det betyder att det finns individuella 
skillnader i hur faktorer påverkar arbetsmotivationen (Kanfer och Ackerman, 2004). Det kan 
finnas många fler egenskaper som gör att kompetensöverföringen påverkar arbetsmotivationen 
än just de som tagits upp i detta examensarbete. Det kan också vara individuella skillnader i om 
kompetensöverföring påverkar arbetsmotivationen eller inte. Det kan återigen vara så att 
ledningen från början väljer ut de som de vet är positiva till kompetensöverföring. Om den 
äldre medarbetaren/befintliga befattningshavaren från början är negativt inställd kan utgången 
av kompetensöverföringen bli annorlunda än den som önskas och den äldre 
medarbetaren/befintliga befattningshavarens arbetsmotivation bli negativt påverkad.  
 
Inställningen till kompetensöverföring 
Det fanns en positiv inställning till kompetensöverföring hos de personer som hade varit med 
om en kompetensöverföring, men också hos dem som inte hade det. Alla intervjupersoner i 
grupp 2 tyckte att kompetensöverföring verkar som ett bra sätt att arbeta på och de tror även 
att det skulle påverka deras arbetsmotivation positivt. Detta visar på en positiv bild och enligt 
den tvådimensionella modellen av tillfredsställelse (Warr, 2002) är välbehag en förutsättning för 
arbetsmotivation. 
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Gäller eventuell ökad arbetsmotivation för alla arbetsuppgifter? 
Om det är så att kompetensöverföring leder till en ökad arbetsmotivation gäller det då för alla 
arbetsuppgifter eller bara för uppgiften att överföra kompetens till adepten? Enligt 
intervjupersonerna så ledde kompetensöverföringen till en glädje som i sig ger 
arbetsmotivation. Denna glädje kan lätt ”smitta av sig” till övriga arbetsuppgifter. Enligt 
Hackman och Oldham (1980) leder vissa egenskaper i uppgiften, som intervjupersonerna 
tyckte fanns i kompetensöverföringen, till speciella psykologiska tillstånd och har positiva 
konsekvenser för arbetet som till exempel förbättrad arbetsmotivation och en högre effektivitet 
på jobbet. Detta gör att författaren anser att om kompetensöverföring leder till en ökad 
arbetsmotivation så gäller det för alla arbetsuppgifter.  
 
Validitet 
 
Begreppsvaliditet  
I studien mäts arbetsmotivation, vilket är svårt att mäta. Skattningsfrågorna går direkt att koppla 
till de teorier som studien utgick ifrån. För att få en klarare bild av intervjupersonernas 
arbetsmotivation ställdes även öppna frågor. Dessa tolkades utifrån teorier om ämnet. Detta gör 
att författaren anser att en tillfredställande begreppsvaliditet har uppnåtts. 
 
Extern validitet 
Det går ej att generalisera resultaten på hela populationen eftersom det var för få som svarade 
på enkäterna. Däremot var dessa ett stöd när intervjuerna genomfördes eftersom intervjuaren 
med hjälp av att enkätsvaren kunde ställa intressanta följdfrågor och få ytterligare information. 
Även ur en kvalitativ synpunkt kan det diskuteras om det var tillräckligt med intervjupersoner, 
framförallt i den gruppen som inte hade gått igenom en kompetensöverföring. För att få en 
rättvis bild skulle det ha varit fler intervjupersoner.  
 
Även snedfördelningen mellan de två grupperna kan diskuteras. Ett sent avhopp av en av 
intervjupersonerna som inte hade varit med om en kompetensöverföring var en av 
anledningarna till den uppkomna snedfördelningen. Syftet med detta examensarbete besvaras 
på två sätt; genom en jämförelse av motivation mellan de som har varit med om en 
kompetensöverföring och de som inte har det och genom att undersöka om de 
motivationsfaktorer som påverkades vid kompetensöverföring också påverkade 
intervjupersonernas arbetsmotivation. Den sista anledningen till att fler intervjupersoner hade 
varit med om en kompetensöverföring var att författaren ansåg det viktigt att få en fullständig 
bild av dessa personers erfarenheter och då behövdes minst detta antal intervjupersoner. Detta 
hindrade dock författaren från att göra en valid jämförelse mellan de två grupperna.  
 
Intern validitet 
Det är svårt att säga om studien mäter det den avser att mäta. Skälet till att intervjuer 
genomfördes var att författaren på så sätt kunde samla in mer information om 
intervjupersonernas arbetsmotivation och deras erfarenheter av kompetensöverföring. 
Motivationsfaktorers inverkan är enligt författaren svårt att uppskatta i en enkät. Anledningen 
till att intervjupersonerna fick fylla i enkäter var att på så sätt blev alla intervjuer lika och kunde 
lättare jämföras med varandra. Genom att svaren som intervjupersonerna gav på enkäterna 
motiverades i intervjun, kunde missuppfattningar klaras ut och följdfrågor kunde ställas vilket 
ökade validiteten. 
 
Eftersom de flesta svaren på enkäterna var positiva och motsäger en del teorier kan det tänkas 
att intervjupersonerna svarade mer positivt än vad de verkligen tyckte. Detta märktes också i 
svaren som gavs i intervjuerna. Det kan vara så att de ville ge en mer positiv bild av sin 
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verksamhet. Det kan också ha varit fel på påståendena i enkäterna eftersom dessa framställdes på 
ett positivt sätt. Det skulle inte ha lagts något värde i påståendena. Vid intervjuerna ställdes 
istället öppna frågor och därför kan det hända att mer ärliga svar gavs då. Det skulle även kunna 
vara så att svaren på enkäterna var mer ärliga, vilket i så fall skulle betyda att intervjupersonerna 
svarade mer negativt än vad de verkligen tyckte på intervjufrågorna.  
 
Även sättet som intervjupersonerna valdes ut på kan diskuteras. För författaren var det svårt att 
veta vem som hade varit med om en kompetensöverföring och det togs därför hjälp av 
personalenheterna på respektive arbetsplats för att välja ut intervjupersonerna. Detta gjorde att 
det inte blev ett slumpurval vilket kan ha haft betydelse för utgången. Personalenheten kan ha 
valt ut intervjupersoner som de tyckte skulle ge den mest positiva bilden av sin verksamhet. 
 
 
Reliabilitet 
 
Alla intervjuer genomfördes på samma sätt, på respektive intervjupersons arbetsplats, med 
samma material och med samma frågor i samma följd. Alla intervjuer spelades in med hjälp av 
bandspelare men kvalitén av dessa inspelningar varierade. Detta gjorde att korta delar av tre 
intervjuer inte kunde användas, vilket ifrågasätter studiens reliabilitet. Eftersom studierna 
genomfördes på arbetsplatserna kan intervjupersonerna ha blivit påverkade av detta och försökt 
representera sin arbetsplats på ett bra sätt istället för att ge sin egen åsikt. Det var dock alla 
intervjupersoners önskan att intervjuerna skulle genomföras på respektives arbetsplats och om 
de därför skulle ha blivit genomförda någon annanstans kanske detta skulle ha påverkat deras 
vilja att ställa upp. Även intervjuarens egna erfarenheter kan ha påverkat. Under de första 
intervjuerna var intervjuaren ovan. Detta gjorde att olika följdfrågor ibland ställdes på samma 
svar. 
 
 
Forskningsetiska överväganden 
 
Intervjupersonerna fick information om vad studien handlade om och vad syftet var med 
studien. De informerades om att de skulle få en kopia av examensarbetet via e-mail. De 
bestämde själva att de skulle medverka i studien. De gav först sitt godkännande till 
personalenheterna på respektive arbetsplats, som tog den första kontakten med 
intervjupersonerna. De gav även sitt medgivande till författaren då kontakt togs och det hade 
förklarats vad studien handlade om. Alla intervjupersoner hade innan intervjuerna fått besked 
om att de var helt anonyma och att endast var de jobbade skulle framgå. Alla intervjupersoner 
godkände att intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare. Materialet som framkom vid 
intervjuerna och i enkäterna har behandlats helt konfidentiellt och endast använts vid denna 
studie.  
 
 
Förslag på framtida forskning 
 
Problemen med att många går i pension inom de närmaste åren är ett högst relevant område att 
studera. Eftersom demografin på arbetsmarknaden förändras måste företag och organisationer 
veta hur de äldre ska motiveras att stanna och utnyttja sin fulla potential. Detta område bör 
undersökas mer. Även problemet med att kompetens går förlorad när de äldre går i pension, 
bör studeras. 
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I denna studie undersöktes endast offentliga verksamheter. En av intervjupersonerna 
uppmärksammade att det antagligen finns en skillnad i hur kompetensöverföring nyttjas och 
hur mycket det motiverar i privat respektive offentlig verksamhet. Detta skulle också vara ett 
intressant område att studera närmare. Denna person uppmärksammade också frågan om det 
finns en skillnad i hur manliga och kvinnliga medarbetare påverkas av kompetensöverföring, 
vilket skulle också vara intressant att studera. 

  



  19
    

REFERENSER 
 

Ackerman, P., & Kanfer, R. (2004).  Aging, adult development and work motivation.       
 Academy of Management review, 29, 440-458. 

 
Arnold, J. (2004). Work psychology. England: Pearson Education Limited. 
 
Broomé, P., & Ohlsson, R. (2002) Kompetensförsörjningen inför 2015 – ett demografiskt 

perspektiv. I K. Abrahamsson, L. Abrahamsson, T. Björkman, P-E Ellström & J. 
Johansson (red.). Utbildning, kompetens och arbete (s. 25-40). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Cleveland, J. N., & McFarlane Shore, L. (1992). Self- and supervisory perspectives on age and 

 work attitudes and performance. Journal of Applied Psychology, 77,469-484. 
 Hämtad juni 2, 2008, från 
 http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&uid=1992-45072-
 001 

 
De Lange, A., Dikkers, J., Jansen, P., & Kooij, D. (n.d.). Age-related factors in the motivation to 

work: What we know and where we need to go. Unpublished manuscript, 
 Nederländerna : VU University Amsterdam, University of Groningen. 

 
Dilschmann, A., Falck, E., & Krafft, C. (2000). Lärandebok. Stockholm: Liber AB. 
 
Eskildsen, J. K., Kristiansen K., & Westlund, A. H. (2004). Work motivation and job 

 satisfaction in the nordic countries [Elektronisk version]. Employee relations, 
 26, 122-136. 

 
Hackman, R. J., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. USA: Addison-Wesley. 
 
Hansson, H. (2003). Kollektiv kompetens. Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson S. (1996). Vardagslärande och vuxenstudier. I P-E. Ellström, B. Gustavsson, & 
 S. Larsson (red.) Livslångt lärande (s. 9-28). Lund: Studentlitteratur.  
 
Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn: Kommuner i samverkan. (2007). Framtidens arbetsgivare – 

 fyrkantskommunerna. [rapport: elektronisk version]. Hämtad April 18, 2008, från 
 http://www.lulea.se/download/18.186c8d94110e10c504580005677/PERSON
 ALPROGNOS_FYRKANTEN_0615.PDF 

 
Nationalencyklopedin. (n.d.). Medarbetare. [Elektronisk version]. Hämtad April 3, 2008, från 

 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_se
 arch=false&t_word=medarbetare&btn_search=S%F6k  

  
Norrbottens Läns Landsting. (2008). Årsredovisning 2007. [Elektronisk version] Luleå: Luleå 

 Grafiska. Hämtad april 18, 2008, från 
 http://www.nll.se/upload/IB/lg/ek/Rapporter/%C5rsredovisningar/%C5rsredo
 visning_2007.pdf 

 

  

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&uid=1992-45072-001
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&uid=1992-45072-001
http://www.lulea.se/download/18.186c8d94110e10c504580005677/PERSON
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_se
http://www.nll.se/upload/IB/lg/ek/Rapporter/%C5rsredovisningar/%C5rsredo


  20
    

Länsförsäkringar. (n.d.). Pensionsålder. [Elektronisk version]. Hämtad Februari 28, 2008, från  
 http://www3.lansforsakringar.se/Gavleborg/Foretag/Forsakring/Pensionsplanera
 /Tjanstepension/For_agare/Fakta/pensionsalder.htm

 
Rossnagel, C., & Hertel, G. (n.d.). HRM and Age-related changes in work motivation: Matching 

motives, values, and interests with job characteristics. Unpublished manuscript, 
Tyskland: International University Bremen & Tyskland: University of Wurzburg. 

 
Warr, P. (2001). Age and work behavior: Physical attributes, cognitive abilities, knowledge, 

 personality traits and motives. International review of Industrial and  
 Organizational Psychology, 16, 1-36. 
 
Warr, P. (2002). Psychology at work. England: Penguin 

  

http://www3.lansforsakringar.se/Gavleborg/Foretag/Forsakring/Pensionsplanera


   
 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 
*Vilka arbetsuppgifter har du? 
*Tid i organisationen? 
*Trivs du på jobbet? Vad gör att du trivs/inte trivs? 
*Ålder? 
 
FRÅGEFORMULÄR ARBETSMOTIVATION  
 
* Vad är arbetsmotivation för dig? 
* Känner du att du är motiverad på jobbet? Varför? 
* Vill du arbeta till du är 67 år? 
 
DISKUTERA FRÅGEFORMULÄRET ARBETSMOTIVATION  
 
FRÅGEFORMULÄR KOMPETENSÖVERFÖRING 
 
(Frågor till dem som har varit med om en kompetensöverföring) 
 
* Beskriv de viktigaste stegen i den kompetensöverföring som du varit med om? 
* Är detta ett bra sätt att föra över kompetens på? 
* Vad tycker du om din insats i kompetensöverföringen? 
 
DISKUTERA FRÅGEFORMULÄRET KOMPETENSÖVERFÖRING 
 

  



   
 

Bilaga 2 Enkät Arbetsmotivation 

 
Följande påståenden handlar om arbetsmotivation. Sätt kryss i den ruta du tycker att du hamnar 
när du bedömer hur väl påstående passar in på dig. 
 
1. Variationer i arbetssätt motiverar mig. 
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt 
 
2. När jag känner meningsfullhet i arbetsuppgiften så motiverar det mig.  
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt 
 
3. När jag får jobba självständigt så motiverar det mig. 
 
 
Instämmer     Instämmer 
inte alls     helt 
 
4. När jag får reda på resultatet av uppgiften, så motiverar det mig. 
 
 
Instämmer     Instämmer  
inte alls     helt 
 
5. Vid nya sätt att arbeta på känner jag att min motivation ökar. 
 
 
Instämmer     Instämmer  
inte alls     helt 
 
6. Finns det en förväntan på att jag ska klara arbetsuppgiften så arbetar jag hårdare för att lyckas.  
 
 
Instämmer     Instämmer  
inte alls      helt 
 
7. Om min kunskap och kompetens tas tillvara, motiverar det mig. 
 
 
Instämmer     Instämmer 
inte alls     helt 
 
 
 
 

  



   
 

 
8 a Jag har fått en högre kunskapsnivå med åldern. 
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt  
 
b. Detta har påverkat min arbetsmotivation positivt. 
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt 
 
9 a. Jag har fått lättare att tänka abstrakt med åren. 
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt 
 
b. Detta har påverkat min arbetsmotivation positivt.  
 
 
Instämmer     Instämmer  
inte alls     helt 
 

  



   
 

Bilaga 3 Enkät Kompetensöverföring (varit med om) 

 
Följande påståenden handlar om kompetensöverföring. Sätt kryss i den ruta du tycker att du 
hamnar när du bedömer hur väl påstående passar in på dig. 
 
1. Kompetensöverföring ger variation i mitt arbete. 
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt 
 
2. Kompetensöverföring ger meningsfullhet till mitt arbete.  
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt 
 
3. Vid en kompetensöverföring får jag arbeta självständigt. 
 
 
Instämmer     Instämmer 
inte alls     helt 
 
4. Jag ser resultatet av en kompetensöverföring.  
 
 
Instämmer     Instämmer  
inte alls     helt 
 
5. Kompetensöverföring är ett nytt sätt att arbeta på för mig. 
 
 
Instämmer     Instämmer  
inte alls     helt 
 
6. Det finns en förväntan på mig att jag ska lyckas med kompetensöverföringen. 
 
 
Instämmer     Instämmer  
inte alls      helt 
 
7. Min kunskap och kompetens tas tillvara på genom en kompetensöverföring. 
 
 
Instämmer     Instämmer 
inte alls     helt 
 
 
 
 

  



   
 

 
8. Vid en kompetensöverföring får jag använda min kunskap. 
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt  
 
9. Vid en kompetensöverföring får jag använda ett abstrakt tänkande. 
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt 
 
10. Jag känner att kompetensöverföringen har påverkat min arbetsmotivation. 
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt 
 
 
 

  



   
 

Bilaga 4 Enkät Kompetensöverföring (ej varit med om) 

 
Följande påståenden handlar om kompetensöverföring. Sätt kryss i den ruta du tycker att du 
hamnar när du bedömer hur väl påstående passar in på dig. 
 
1. Kompetens behöver föras över till nya medarbetare. 
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt 
 
2. Jag tycker att kompetensöverföring verkar som ett bra sätt att arbeta på. 
 
 
Instämmer     Instämmer   
inte alls     helt 
 
3. Jag tror att en kompetensöverföring skulle ge variation i mitt arbete. 
 
 
Instämmer     Instämmer 
inte alls     helt 
 
4. En kompetensöverföring skulle ge meningsfullhet till mitt arbete. 
 
 
Instämmer     Instämmer  
inte alls     helt 
 
5. Om jag skulle vara med om en kompetensöverföring så tror jag att jag skulle få arbeta 
självständigt. 
 
 
Instämmer     Instämmer  
inte alls     helt 
 
6. Jag skulle känna att min kunskap och kompetens skulle tas tillvara på genom en 
kompetensöverföring.  
 
 
Instämmer     Instämmer  
inte alls      helt 
 
7. Jag tror att kompetensöverföring skulle påverka min arbetsmotivation. 
 
 
Instämmer     Instämmer 
inte alls     helt 
 
 

  



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




