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Sammanfattning 
Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med 

att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. 

Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har 

en kvalitativ ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer 

med sju respondenter. Studiens teoretiska ramverk vilar på Nonaka och Konnos uppdelning av 

kunskapsbegreppet i implicit respektive explicit kunskap. Hansen, Nohria och Tierneys 

begrepp kodifiering och personalisering om överföring och bevarande av kunskap samt 

Hansson respektive Lindelöws olika modeller över kompetensutveckling och behållande av 

personal. Studiens resultat visar att det effektivaste sättet att behålla kunskap och kompetens 

inom organisationen är genom att behålla personalen. Arbetet med att behålla personal 

inkluderar lönesättning, att organisationen erbjuder utvecklingsmöjligheter och andra 

hygienfaktorer som anställningstrygghet. Resultatet visar att kompetensutveckling fyller flera 

syften, både som ett sätt att se till att rätt kompetens finns inom organisationen, men också som 

ett sätt för att personalen ska trivas och vilja arbeta kvar. Arbetet med kompetensutveckling 

innehåller delar som introduktionskurser, medarbetarsamtal, seminarier och utbildningar samt 

uppföljning. Ytterligare ett sätt att kompetenssäkra verksamheten är att bevara den kunskap 

som finns inom organisation genom kodifiering och personalisering. Det framkommer i studien 

att det svåra är att dela och behålla implicit kunskap som bygger på erfarenhet när en 

medarbetare lämnar organisationen.  

 

Nyckelord: 

Kompetenssäkra, Kompetensutveckling, Kunskapsdelning, Kunskapsbevarande, 

Kunskapsförlust, Personalomsättning. 

 

Abstract 
The purpose of the study was to contribute to a deeper understanding of how organizations 

work to secure the competence and handle knowledge loss as a result of staff turnover. This 

study consists of a case study of Uppsala kommun and Svea Hovrätt and has a qualitative 

approach. The empirical material has been collected through semi-structured interviews with 

seven respondents. The study's theoretical framework rests upon Nonaka and Konno's 

breakdown of the concept of knowledge in implicit and explicit knowledge. Hansen, Nohria 

and Tierneys concepts of codification and personalization on transfer and preservation of 
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knowledge, as well as Hansson and Lindelöw's both models of competence development and 

retention of staff. The study's results show that the most effective way of retaining knowledge 

and competence within the organization is by retaining the staff. The work of retaining staff 

includes wage setting, that the organization offers development opportunities and other hygiene 

factors such as job security. The result shows that competence development fulfills several 

purposes, both as a way of ensuring that the right skills are within the organization, but also as 

a way for the staff to feel comfortable and want to work. The work on competence development 

includes parts such as introductory courses, staff appraisals, seminars and training courses and 

follow-up. Another way to secure the competence is to preserve the knowledge that exists 

within the organization through codification and personalization. It appears from the study that 

the difficult thing is to share and maintain implicit knowledge based on experience when an 

employee leaves the organization. 

 

Keywords: 

Secure competence, Competence development actions, Share knowledge, Retain knowledge, 

Knowledge loss, Staff turnover. 
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1. Inledning 
I en artikel på SVT från 2018 skriver artikelförfattaren att “svenskar byter jobb som aldrig förr”. 

I artikeln redovisas statistik från SCB som visar på en tydlig trend mot att antalet människor 

som väljer att byta jobb ökar, och författaren menar att det verkar vara det nya sättet att göra 

karriär. Det framgår att så många som varannan arbetstagare kommer att ha bytt tjänst inom de 

kommande fem åren. Under 2018 valde 21% av alla i arbetsför ålder i Sverige att byta jobb 

samtidigt som 30% planerade att byta arbetsgivare under nästa år (Randstad, 2018) vilket är en 

utveckling som ställer krav på företag och organisationer som hela tiden måste anpassa sig till 

den rörliga arbetsmarknaden och personal som börjar och slutar allt oftare. Utmaningarna med 

en rörlig arbetsmarknad är många, inte minst när det kommer till att hantera in och utflödet av 

viktig kunskap och kompetens till organisationen. Om det inte pågår ett aktivt arbete med att 

bevara och sprida den kunskap som finns är risken stor att kunskapen försvinner när 

medarbetare väljer att byta jobb. En konsekvens av det kan bli att företaget saknar kompetens 

och inte står rustad för de utmaningar som företag och organisationer möter, både på daglig 

basis men också i framtiden. Lesser och Prusak (2001, s.101) beskriver utmaningen: “When 

employees walk out the door, they take valuable organizational knowledge with them. But 

managers who think creatively can keep it in- house.” 

 

I en studie författad av Urbancová och Linhartovás (2011) framgår det att den största anledning 

till att kunskap försvinner ut ur organisationen är till följd av att personal väljer att lämna. 

Problemet blir ännu mer påtagligt när det handlar om personal som befunnit sig inom 

organisationen under en längre tid och samlat på sig viktig erfarenhet och besitter mycket av 

det som Nonaka och Konno (1998) kallar för tyst eller implicit kunskap, som inte är så lätt att 

snabbt överföra på en ny medarbetare.  

 

Det är mot den bakgrunden den här studien ställer sig frågan om hur företag och organisationer 

arbetar för att hantera bevarandet av kunskap, kompetensförsörjning och hantering av 

kunskapsförlust, men också vilka åtgärder som används för att försöka minimera 

personalomsättningen som uppstår till följd av att medarbetaren väljer att ta jobb hos en annan 

arbetsgivare, går i pension eller blir sjuk och tvingas till sjukskrivning. 

 

Studien faller inom ramen för det pedagogiska forskningsområdet. Hantering av kunskap och 

kompetens är exempel på pedagogiska processer, och studiens mål är att bidra till djupare 

förståelse för olika typer av åtgärder och tillvägagångssätt som används för att hantera kunskap 



 8 

och kompetens inom organisationer när sammansättningen individer är så föränderlig. Det är 

också intressant ur pedagogisk synvinkel hur olika tillvägagångssätt kan samverka för att 

hantera den här typen av problematik.  

 

Det empiriska materialet består av data från kvalitativa intervjuer genomförda med 

respondenter från Uppsala kommun och Svea Hovrätt. Studien är utformad som en fallstudie 

med fokus på att få en djupare förståelse för de två respektive organisationernas sätt att hantera 

dessa frågor, utan att göra några jämförelser mellan dom eller med något uttalat mål att kunna 

generalisera resultaten till en större population. Eftersom att organisationerna är olika 

utformade bidrar studien med olika perspektiv på de utmaningar som en organisation kan ställas 

inför och hur de hanteras. Studiens struktur vilar på tre “ben” som tillsammans ska besvara 

studiens syfte. Kompetensutveckling, kunskapsbevarande/kunskapsdelning och behålla 

personal. Dessa har i sin tur legat till grund för utformningen av studiens frågeställningar, 

tillsammans med ytterligare en frågeställning som berör hur organisationen hanterar 

kunskapsförlust och personalbortfall när de redan uppstått. Studiens syfte och frågeställningar 

formulerades därför på följande vis. 

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur organisationer arbetar med kompetensförsörjning för att 

kompetenssäkra verksamheten samt undvika och hantera kunskapsförlust. 

 

Frågeställning 1: Hur arbetar organisationen med kompetensutveckling? 

Frågeställning 2: På vilket sätt bevaras kunskapen som finns inom organisationen? 

Frågeställning 3: Hur ser arbetet ut för att behålla befintlig personal? 

Frågeställning 4: Hur arbetar organisationen för att hantera personalbortfall och 

kunskapsförlust? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt 
Svea Hovrätt består av åtta dömande avdelningar samt en administrativ avdelning. Mark- och 

miljööverdomstolen är en av de åtta dömande avdelningarna och behandlar överklaganden från 

samtliga mark- och miljödomstolar i Sverige som är fem till antalet. Till skillnad från flera av 

hovrättens andra dömande avdelningar så är mark- och miljööverdomstolen sista instans inom 

sitt rättsområde. Mål som behandlas av mark- och miljööverdomstolen är miljörättsliga mål 

exempelvis mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, 

fastighetsrättsliga mål såsom fastighetsbildningsmål och expropriationsmål och plan- och 

byggrättsliga mål såsom mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov (Mark- och 

miljööverdomstolen, 2018).  

 

På avdelningen arbetar drygt 70 personer med olika utbildning, bakgrund och arbetsuppgifter. 

Högsta chef på avdelningen är Lagmannen, som på mark- och miljööverdomstolen är två 

personer. Dom är domare i grunden och har det övergripande personalansvaret samt det primära 

ansvaret över Hovrättsråden på avdelningen. Hovrättsråden är domare, och har olika typer av 

ansvar utöver att döma. Det inbegriper bland annat personalansvar över Fiskaler och 

Föredragande samt löneansvar. Vid sidan av Hovrättsråden som är jurister så finns det också 

ett antal Tekniska råd på avdelningen som även dom arbetar som domare men med en bakgrund 

som till exempel arkitekt eller ingenjör. Dessa har en naturvetenskaplig kompetens som är 

viktig tack vare att mark- och miljööverdomstolen är en specialdomstol. Föredragande och 

Fiskaler utför samma arbetsuppgifter, skillnaden är att Fiskalerna är antagna till 

domarutbildning och arbetar på avdelningen under en begränsad tid i utbildningssyfte. Deras 

arbetsuppgift är att föredra mål för domarna. På avdelningen finns det också en 

Avdelningsadministratör som har personalansvar för Domstolshandläggarna vilka sköter det 

administrativa arbetet. 

 

2.2 Avdelningen för arbete och bostad vid Uppsala kommun 

Omsorgsförvaltningen på Uppsala kommun verkar under omsorgsnämnden och har som 

uppdrag att tillhandahålla stöd för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Målet med arbetet är att alla ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Avdelningen 

för arbete och bostad är en av delarna som utgör omsorgsförvaltningen. Avdelningen består av 

18 verksamhetschefer som tillsammans ansvarar för 48 boenden med sammanlagt ca 240 
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boendeassistenter. Respektive verksamhetschef har därmed ansvar för i snitt tre boenden med 

sammanlagt 15 medarbetare, lite beroende på anställningsgrad.  

 

Det finns två olika typer av boenden som tillhandahålls via avdelningen för arbete och bostad. 

Gruppbostäder för vuxna och Serviceboenden för vuxna, som båda återfinns inom lagrum LSS. 

Varje boende består av i snitt fem boendeassistenter. Den ordinarie personalen delar på ett antal 

ansvarsområden eller ombudsroller, ca 2–3 per medarbetare, som behöver finnas på varje 

boende och som kräver olika typ av kompetens. De vanligaste ombudsrollerna är 

Aktivitetsombud som ansvarar för gemensamma aktiviteter, utflykter och har kontakt med 

aktivitetsombud på andra enheter. Brandombud som genomför brandronder, stämmer av att alla 

medarbetare har brandutbildning. Expertanvändare Siebel med expertkompetens inom systemet 

Siebel som används för journalföring. Heromainläggare har som ansvar att stötta chefen i att 

lägga in arbetstider, tillstyrka arbetspass, stämma av arbetstider för vikarier bland annat. 

Hygienombudet är huvudansvarig för att rutiner inom hygien efterlevs. Miljöombud ansvarar 

för att alla följer riktlinjer utifrån miljöpolicy, källsortering, kemikalieförteckningar och så 

vidare. Läkemedelsombudet har kontakt med sjuksköterska och uppdaterar delegeringslistor 

samt ansvarar för att skapa lokal rutin för läkemedelshantering. Den Nyckelansvarige ansvar 

för nyckelförteckning och kvittens för nycklar bland annat. Skyddsombud är facklig 

ombudsman på plats. Outlookansvarig lägger in scheman och pass i den gemensamma 

kalendern. Handkassa-ansvarig redovisar handkassakort och handkassa en gång per månad. 

Värdegrundsombudet är ambassadör för att alla efterlever värdegrunden och till sist Larm- och 

hjälpmedelsombud. 

 

3. Tidigare forskning 
 
3.1 Sökprocess 
Som hjälpmedel för att söka upp relevant litteratur på det aktuella forskningsområdet har 

Uppsala universitetsbiblioteks sökmotor använts. Utöver bibliotekets egna sökmotor har även 

databaserna LIBRIS innehållande titlar från svenska bibliotek, SwePub innehållande 

vetenskapliga publikationer vid svenska lärosäten och Education Source innehållande 

referenser och publikationer inom pedagogik och utbildningsvetenskap använts. Även Google 

och Google scholar har brukats för att göra en initial sökning. Dock har allt material som varit 

av intresse från google-sökningarna i ett andra steg blivit uppsökta via Uppsala 
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universitetsbiblioteks sökmotor för att kunna verifiera textens status. Vi har endast sökt och 

använt oss av vetenskapligt publicerat material som blivit peer-reviewed för att kunna vara så 

säkra som möjligt på att de presenterade materialet är av tillräckligt hög kvalité. De svenska 

sökord som användes var personalomsättning, kunskapsförlust, bevarande av kunskap. För att 

nå ett större urval av texter användes även ett antal engelska sökord, dessa var turnover, staff 

turnover, loss of knowledge, retain knowledge. 

 

3.2 Kunskapsförlust till följd av personalomsättning 
En av anledningarna till kunskapsförlust hos organisationer är att personal slutar. Den här 

problematiken berörs i Urbancová och Linhartovás (2011) studie “Staff turnover as a possible 

threat to knowledge loss”. I studien slår författarna fast att personal som lämnar är ett av de 

största problemen för organisationer när det kommer till att behålla kunskap. I studien lägger 

de extra stor vikt vid personal som lämnar till följd av pensionering. De menar att det framförallt 

blir problematiskt för organisationer när personal som arbetat länge lämnar, vilket ofta är fallet 

när det handlar om pensionsavgångar. En person som befunnit sig på samma arbetsplats under 

lång tid hinner samla på sig mycket erfarenhet, hinner skapa sig en god kännedom om 

verksamheten och bygger ofta upp en stark lojalitet gentemot företaget som hen arbetar för. 

Detta sammantaget gör att äldre medarbetare ofta presterar på en hög nivå och i sin tur kan 

orsaka stor kunskapsförlust hos organisationer när dom lämnar (Beazely & Stam i Urbancová 

& Linhartová, 2011). 

 

Forskning om kunskapsförlust till följd av personalomsättning har hjälpt oss att förstå 

svårigheterna som uppstår i en organisation till följd av en rörlig arbetsmarknad, vilket gör att 

grundpremissen för den här studien känns relevant och viktig. Forskningen har också ökat vår 

förståelse för att erfarenhet och god kännedom om verksamheten är en typ av kunskap som är 

mycket viktig för organisationer, men som också är svår att behålla när personal lämnar. I 

studien har därför en central plats givits åt olika typer av kunskap och vilken roll dessa fyller i 

en organisation. 

 

3.3 Behålla kunskap 
Det är viktigt för organisationer att hitta metoder för att undvika kunskapsförlust till följd av att 

personal lämnar. En viktig del i det arbetet är att identifiera vad för typ av kunskap och 

kompetens den äldre skaran medarbetare besitter innan de lämnar, skriver Joe, Yoong och 

Patels (2013) i sin studie “Knowledge loss when older experts leave knowledge intensive 
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organisations”. Det handlar om att organisationen måste anpassa sig när den erfarna personalen 

försvinner, genom att sätta in olika insatser med målet att fånga i den viktiga kunskapen som 

finns i organisationen.  

 

I Daghfous, Belkhodja och Angells (2007) studie framkommer det ett exempel på hur 

organisationen kan arbeta för att säkra kunskapen som finns inom organisationen. Genom att 

ha effektiva nätverk där kunskap kan lagras, och på så sätt undvika att kunskapen försvinner ut 

ur organisationen. Med hjälp av rutiner och strategier för när och var kunskapen ska användas 

av organisationen menar Daghfous m.fl (2007) att kunskapsförlusten kommer att minska, vilket 

i sin tur gör att kunskapen stannar inom organisationen. Samtidigt finns det en risk med att 

enbart förlita sig på digitala program för att kunskapen ska behållas i organisationen. Då riskerar 

kunskapen att alieneras från de anställda, det vill säga göras otillgänglig vilket också kan 

resultera i förlust av kunskap. För att organisationen ska lyckas behålla kunskapen gäller det att 

organisationen tar till sig strategier för hur kunskapen ska behållas. Dessa strategier kräver en 

anpassning från organisationens sida och att tid avsätts för att implementera och följa dessa 

strategier. 

 

Ytterligare konkretisering av vad för typ av tillvägagångssätt som kan användas för att behålla 

och dela kunskap inom en organisation framkommer i Peterson och Stephens (2014) studie som 

bygger på en undersökning av hur offentliga organisationer i Västra Sahara arbetar med att 

behålla och dela kunskap i organisationen. Hur kunskapen delas och bevaras är något 

universellt, därför anser vi det vara rimligt att den här studien presenteras i 

forskningsöversikten. Ett av sätten som organisationen använder sig av för att bevara och dela 

kunskap är genom att medarbetarna deltar i fysiska aktiviteter såsom utbildningar, workshops, 

seminarier och mentorskapsprogram. Peterson och Stephen (2014) menar att deltagande i den 

här typen av aktiviteter främjar kunskapsdelning mellan människor. Ett annat sätt som 

kunskapen bevaras och delas i organisationerna genom e-mail och olika typer av digitala 

system. Utmaningar som organisationer ställs inför är att anpassa organisationen för att dela 

kunskap i större skala. Exempel på svårigheter med bevarandet av kunskap är avsaknaden av 

policys samt dåligt fungerande IT system. 

 

Joe, Yoong och Patels (2013) menar och sin sida att en annan metod för att minimera problemet 

med kunskapsförlust är att organisationen anställer ny personal som kommer in med sin 

erfarenhet och sina idéer. Dock är en förutsättning för att det ska fungera att organisationen har 
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möjlighet att nyttja den nya resursen i form av ny personal och tillvarata och fånga upp deras 

tankar och idéer. 

 

Forskning om att behålla kunskap har hjälpt oss att förstå vikten av att på olika sätt arbeta för 

att den kunskap som finns inom organisationer på olika sätt hanteras för att inte försvinna med 

medarbetare som slutar. Av den anledningen har vi i studien lagt stor vikt vid att undersöka 

arbetet med spridning av kunskap och kunskapsbevarande åtgärder som pågår inom 

organisationer. 

 

3.4 Behålla personal 
Den stora rörligheten på arbetsmarknaden är ett av de stora problemen när det kommer till att 

behålla kunskap och kompetens inom organisationen. Det finns dock ett antal olika saker en 

organisation kan arbeta med för att behålla personal och undvika en situation där medarbetare 

vill lämna organisationen för ett annat arbete. Urbancová och Linhartová (2011) betonar i sin 

studie vikten av att lyckas attrahera medarbetare till att stanna, och menar att det är det bästa 

sättet att kompetenssäkra sin verksamhet. Den största anledning till att människor väljer att byta 

jobb är för att få högre lön och en bättre ersättning, vilket vidhålls i en studie av Pérez-

Campdesuñer, De-Miguel-Guzmán, Sánchez-Rodríguez, García-Vidal, och Martinez-Vivar 

(2018). Därefter väljer människor att lämna organisationen eftersom möjligheterna att klättra 

och göra karriär är små inom organisationen. Urbancová och Linhartová (2011) menar vidare 

att det är relativt jämnt mellan gruppen som väljer att lämna till följd av missnöjdhet med 

kollegor och gruppen som upplever att dem inte får något erkännande i sin roll i organisationen.  

 

Pérez-Campdesuñer m.fl (2018) redogör i sin studie för ytterligare variabler som påverkar en 

medarbetares vilja att byta jobb och som en organisation bör ta i beaktning för att minimera 

personalomsättningen. Medarbetares ålder, deras utbildningsnivå och potentiella särdrag hos 

organisationen är sådana faktorer som har identifierats som viktiga av författarna. Däremot så 

har medarbetares kön, vilken position medarbetaren har inom organisationen och den sektor 

inom vilken medarbetaren arbetar inte visat sig ha någon större påverkan på viljan att byta jobb. 

Precis som Joe, Yoong och Patels (2013) så menar Pérez-Campdesuñer m.fl (2018) att det är 

viktigt ur ett organisationsperspektiv att uppmärksamma dessa faktorer för att kunna påverka 

medarbetare till att stanna. Som exempel lyfter författarna upp lön. Hos medarbetare som 

känner sig tillfreds med sin lön så är sannolikheten att personen väljer att lämna organisationen 

mindre. I kunskapsintensiva organisationer som kräver hög kompetens hos sina medarbetare är 
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kostnaderna för en nyrekrytering mycket högre än att höja en enskild persons lön. Genom att 

vara uppmärksam från organisationens sida på individer som funderar på att sluta kan åtgärder 

sättas in, och på så sätt bevaras kunskapen inom organisationen till ett lägre pris än om 

medarbetare tillåts sluta. 

 

Lee-Kelley, Blackman och Hursts (2007) menar i sin studie att HR-avdelningar bör ta i 

beaktande att det finns vissa samband mellan faktorer inom lärande organisationer, 

tillfredsställelse inom kunskapstyngda personalgrupper och graden av personalomsättning. 

Studiens resultat visar att det inom högpresterande grupper är några faktorer som är extra 

viktiga för att dem ska känna sig tillfreds med sitt arbete. Dessa är bekvämlighet, utmaning, 

belöning och relationen till medarbetarna. Genom att organisationen och då primärt HR arbetar 

aktivt med dessa faktorer resulterar det i att personalomsättningen inom den gruppen minskar. 

För att arbetet med att tillgodose dessa behov bör HR och chefer med personalansvar nyttja de 

verktyg som finns tillgängliga. Ett av verktygen är att inkludera personalen och låta dem 

använda sin kunskap för att skapa gemensamma utmaningar och bygga en gemensam vision 

för organisationen. Ett annat verktyg är att skapa lärandestrategier i organisationen som belönar 

och erkänner personalen. Lee-Kelley, Blackman och Hurst (2007) menar att genom det arbetet 

skapas en organisationskultur där kunskapstyngd personal får respekt av organisationen. Det 

tredje verktyget är att HR bedriver ett aktivt arbete för att personalen ska samarbeta i team, 

vilket inom den här typen av personalgrupper inte är helt enkelt då många föredrar att arbeta 

individuellt. Genom att arbeta i team skapar det en större gemenskap i arbetsgruppen vilket 

gynnar arbetsklimatet och kunskapsdelning. 

 

Slutligen jämför O'Brien-Pallas, Duffield och Hayes (2006) i sin studie vilka anledningar 

sjuksköterskor uppger som svar på varför dem valde att lämna yrket med vad chefer inom 

samma sektor tror ligger bakom det stora bortfallet av sjuksköterskor inom vården. Studien 

visar att det finns en lucka mellan synen chefer har på vilka incitament som är viktiga för att 

vilja vara kvar i organisationen jämfört med de före detta sjuksystrarna. En viktig faktor till 

varför sjuksköterskor valde att lämna var att de inte kände att de kunde påverka sin 

arbetssituation. Det inkluderar sådant som att inte kunna påverka policys, att inte få använda 

sin fulla förmåga och att arbetet gör dem emotionellt utmattade. Men det var även sådant som 

att de upplevde att de fick för lite lön vid övertidsarbete och att delar av deras semester blev 

tillbakakallad. Precis som Pérez-Campdesuñer m.fl (2018) visar studien vikten av att känna en 

tillfredsställelse med lönen för att vilja stanna kvar på samma arbete. 
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Forskning om att behålla personal har hjälpt oss förstå vikten av att arbeta aktivt för att behålla 

personal som det effektivaste arbetssättet för att bevara kunskap och kompetens. Forskningen 

har också bidragit till en förståelse över hur flera faktorer samspelar och påverkar medarbetare 

i deras val att stanna kvar eller lämna sitt arbete. I studien har därför arbetet för att behålla 

personal givits en central plats. 

 

4. Teori 
Studiens teoretiska ramverk utgår från begreppen kunskap och kompetens. Avsnittet inleds med 

en definition av begreppet kunskap. Sedan presenteras Nonaka & Konnos (1998) teori om 

implicit respektive explicit kunskap, för att sedan appliceras på Hansens m.fl (1999) modell 

över bevarande av kunskap genom kodifiering och personalisering. Efter det bryts begreppet 

kompetens ner i tre komponenter varav kunskap är den ena. Sedan presenteras Hanssons 

(2005) modell över hur organisationer kan arbeta med kompetensutveckling och Lindelöws 

(2008) modell “Strategisk kompetensförsörjning” om hur organisationer kan använda sig av 

kompetensutveckling för att kompetenssäkra organisationen och behålla personal. 

 

4.1 Kunskapsbevarande och Kunskapsspridning 
Begreppet kunskap är brett och innehåller flera lager. Det kan därmed också definieras på 

många olika sätt. Nonaka (1994) definierar kunskap som “justified true belief”. Han menar att 

kunskap är en “dynamisk, mänsklig process som rättfärdigar personliga övertygelser som en 

del i strävan efter “sanningen” (Nonaka, 1994:15). En annan definition av begreppet är att 

“kunskap fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en verksamhet” (SOU 1992:94, 

i Granberg, 2009:405). 

 

4.1.1 Explicit och implicit kunskap 
Författarna Nonaka och Konno (1998) menar vidare att det finns två olika typer av kunskap, 

eller att kunskap kan delas in i två olika kategorier. Dessa är implicit respektive explicit 

kunskap. Nedan följer en kort förklaring av de båda begreppen. 

 

Den explicita kunskapen kan uttryckas i ord och siffror och går därför att skriva ner och sprida 

i text eller bild. Exempel på den här typen av kunskap är lathundar och manualer, 

personalhandböcker, vetenskapliga skrifter eller annan typ av data. Den här typen av kunskap 
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är enkel att sprida från person till person på ett systematiskt och formellt vis (Nonaka & Konno, 

1998). 

 

I kontrast till den explicita kunskapen är implicit kunskap svår att sätta fingret på och därmed 

mindre synlig. Den är i hög grad personlig och består av intuition och subjektiva insikter vilket 

gör det svårare att kommunicera den här typen av kunskap mellan personer. Implicit kunskap 

har en stark koppling till en individs upplevelser och erfarenhet, till dennes värderingar, känslor 

och ideal. Den består av både tekniskt kunnande som brukar benämnas “know-how” som syftar 

till en individs personliga färdigheter, och den kognitiva delen som består av mentala modeller 

och scheman, ideal och värderingar, som påverkar hur och på vilket sätt vi uppfattar världen 

omkring oss. Den implicita kunskapen är heller inte alltid känd för personen som besitter den, 

utan kan visa sig först i situationer när kunskapen kommer till praktisk användning (Nonaka & 

Konno, 1998). 

 

4.1.2 Bevarande av kunskap genom kodifiering och personalisering 
Kunskapsspridning och kunskapsbevaring inom organisationer kan ta sig uttryck på olika sätt. 

Hansen, Nohria och Tierney (1999) skriver om två olika strategier för att hantera den kunskap 

som finns inom organisationen och göra den tillgänglig för så många som möjligt. Dessa två 

strategier kallas för kodifiering och personalisering. Begreppen går att koppla an till den 

uppdelningen av kunskap i implicit respektive explicit kunskap som redogörs för ovan. 

 

Kodifiering innebär att den kunskap som finns inom organisationen kodas ned och görs 

tillgänglig för alla inom organisationen. Genom att skriva ned eller på annat sätt göra kunskapen 

möjlig att lagra i en intern databas, i pappersform eller på annat sätt blir kunskapen som har 

upparbetats inom organisationen och som finns hos medarbetarna möjlig för alla att ta del av 

nu och i framtiden. Det innebär att kunskapen inte fastnar hos en person i organisationen och 

effektiviserar den annars så tidskrävande processen att nå fram till rätt person med rätt kunskap 

(Hansen, et. al, 1999). 

 

Personalisering innebär att kunskap, i motsats till kodifiering, överförs mellan individer. Här 

äger individen kunskapen vilket gör att kunskapen är tydligt kopplad till personen. Tekniska 

hjälpmedel som till exempel dator används vid personalisering enbart som ett hjälpmedel för 

att förmedla kunskap istället för att lagra den. Fokus vid överförandet av kunskap vid 

personalisering är samtal och social interaktion. Anledningen till detta är att kunskapen är så 
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pass komplex att den inte går att överföra med hjälp av kodifiering. Kunskapen behöver 

bearbetas fram och tillbaka och bli sedd från olika vinklar (Hansen, et. al, 1999). Det finns olika 

forum där personaliseringsprocessen kan etableras, bland annat inom sociala nätverk, i 

relationer mellan individer och i samtal. Ett annat exempel på hur kunskapen kan överföras är 

genom workshops där flera personer gemensamt får lösa ett problem. Genom att arbeta med 

varandra och gemensamt lösa uppgifter kan kunskap hos individer komma till uttryck, både 

“medveten” och “omedveten” kunskap, som inte hade uppkommit naturligt under ett samtal. 

 

4.1.3 Kodifiering av Explicit kunskap & Personalisering av Implicit kunskap 
Utöver Hansens m.fl (1999) tankar om kodifiering menar vi att den typen av kunskap som är 

möjlig att kodifiera till stor del utgörs av explicit kunskap. För att möjliggöra lagring av 

kunskap i form av dokument och annat kräver att kunskapen är i form av explicit kunskap enligt 

Nonaka och Konnos definition av begreppet (1998). På samma sätt har överföring av kunskap 

enligt strategin om personalisering stora likheter med den mer komplexa implicita kunskapen 

som i högre grad är kopplad till en individ och där en individ har ett ägandeskap över den 

specifika kunskapen, och därför endast är möjlig att dela genom en mer omfattande process i 

likhet med ett samtal.  

   

4.2 Kompetens och kompetensutveckling 
Granberg (2009) menar att begreppet kompetens bygger på tre komponenter. Den första 

komponenten är kunskap som definierats ovan. Den andra komponenten är vilja. Med det menas 

att det måste finnas en vilja att använda kunskapen. Ett exempel på att vilja måste finnas är att 

en person kan vara medveten om rökningens skadeverkningar, men personen måste vilja att 

inte röka för att kunskapen ska användas (Stockfeldt, 1998 i Granberg, 2009). Den tredje 

komponenten är tillfälle. Kompetensen är olika framträdande beroende på situation. “Summa 

summarum: Kompetensen handlar om något man utfört. “Kompetens finns inte förrän den har 

visats!”” (Granberg, 2009:404). 

 

4.2.1 Kompetensutvecklingens kärnuppgift 
Hansson (2005) presenterar i sin bok “Kompetens som konkurrensfördel” en modell för hur 

organisationer kan gå tillväga vid kompetensutveckling. Kompetensutvecklingens funktion i en 

organisation är att se till att organisationen uppnår de mål som är uppsatta både på kort och lång 

sikt. Modellen som presenteras nedan visar på hur organisationen kan arbeta för att möjliggöra 

för personalen att utveckla sin kompetens. 
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Modell 1.1. Hanssons (2005) modell för möjliggörande av kompetensutveckling	

	

För att kompetensutvecklingen ska bli framgångsrik finns det tre moment som organisationen 

bör lägga tid på, menar Hansson (2005). De tre momenten presenteras i den vänstra spalten i 

modellen. Det första momentet innefattar lärande, att leda och kompetensutveckling. Det andra 

momentet innebär att skaffa, skapa, behålla och överföra kompetens. Det tredje och sista 

momentet inbegriper att identifiera organisationens kompetens och kompetensbehov. Dessa tre 

moment möjliggörs genom aktioner som presenteras i den högra spalten i modellen. För att 

möjliggöra det första momentet ställs det krav på organisationen att ha ett ledarskap, en 

arkitektur och en attraktivitet hos organisationen som alla gemensamt strävar mot att möjliggöra 

för kompetensutveckling. Hanson (2005) menar att det bidrar till en högre produktivitet och att 

organisationens partners blir nöjda. För att det andra momentet skall fungera krävs det att vilja 

och tillfälle ges, vilket i förlängningen ökar möjligheten för lärande hos organisationens 

medarbetare. Det tredje momentet kräver att ledning och chefer kommunicerar vilken typ av 

kompetens som organisationen har behov av. Nedan kommer vi redogöra mer ingående för de 

tre momenten i Hanssons (2005) modell.  

 

Det första momentet innebär att tydliggöra för ledare och chefer med personalansvar att det 

ligger på dem att möjliggöra kompetensutvecklingen. Hansson (2005) menar att ledningen har 
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ett ansvar att skapa tillfälle och därigenom möjliggöra för kompetensutvecklande åtgärder. Det 

bör göras både i det dagliga arbetet men även på längre sikt i form av insatser som kan utveckla 

organisationens kompetensarbete. Att kompetensutveckla en organisation ställer ledningen 

inför två stora utmaningar. Den första är att göra organisationen attraktiv. Det kan innebära att 

vara en attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden, att rekrytera rätt personer för organisationen, 

göra det attraktivt för medarbetarna att utbyta idéer och tankar med varandra samt visa på att 

organisationens framgångar hänger samman med medarbetarnas framgång. Genom att visa på 

det sambandet motiveras medarbetarna till att vilja utveckla sig ytterligare och höja sin 

kompetens. Den andra utmaningen för ledning och chefer är att ge medarbetarna möjlighet till 

att aktivt ägna sig åt kompetensutveckling samtidigt som medarbetaren ska kunna utföra sitt 

jobb på ett tillfredsställande sätt, fortsätter Hansson (2005). Det gäller för organisationen att 

skapa en arkitektur som möjliggör för kompetensutveckling. Beroende på vilken typ av 

organisationsstruktur som organisationen har så bör arkitekturen anpassas efter den.	

	

	
Modell 1.2. Utmaningar för ledning samt chefer med personalansvar på organisationsnivå	

	

Det andra momentet handlar om hur organisationen skaffar, skapar, behåller och överför 

kunskap och kompetens. Det vanligaste sättet för en organisation att skaffa kompetens är genom 

att rekrytera in ny personal. Det kan även ske genom att organisationer köper konsulttjänster, 

hyr in personal på begränsad tid eller outsourcar vissa arbetsuppgifter, ibland till och med hela 

avdelningar eller funktioner. Ytterligare exempel på att skaffa kompetens är att köpa idéer eller 

mindre organisationer. Två förutsättningar för att kompetensutvecklande insatser ska kunna ske 

är att det finns en vilja inom organisation och att det ges tillfälle. Kompetensutvecklande 

insatser syftar till att medarbetarna lär sig något. Om det inte finns en vilja och medarbetarna 

inte ges tid och tillfälle av organisation att delta i kompetensutvecklande aktiviteter så begränsar 

det medarbetarnas möjlighet till att lära. Grunden för viljan att utveckla sig etableras redan 

under rekryteringsprocessen när organisationen kommunicerar förväntningar på att 
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medarbetarna ska utveckla sig och tillskansa sig ny kompetens kontinuerligt, samt att 

organisationen från sin sida är beredd att ge utrymme för den typen av lärande. När en person 

är en del av en organisation skapas en gemensam vilja hos organisationen och medarbetaren 

exempelvis genom gemensamt framtagna mål och en möjlighet för medarbetaren att kunna 

påverka och vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av organisationen. Tillfälle för 

medarbetarnas lärande skapas genom organisationens utformning. Det kan till exempel handla 

om hur arbetssättet är organiserat, hur arbetsgången ser ut, hur arbetsklimatet är i organisation 

och att chefer och ledare har en ledarstil som möjliggör för lärande. 	

	

Det andra momentet inbegriper också överföring av kunskap. Hansson (2005) menar att ett sätt 

att dela kunskap är att medarbetare får dela med sig samt ta del av andras erfarenheter. Ett annat 

sätt är att använda sig av digitala system, där en medarbetare kan lägga in sin kunskap så den 

på ett snabbt och enkelt sätt blir tillgänglig för andra medarbetare. Det innebär även att 

kunskapen är lagrad vilket gör att den inte försvinner med medarbetaren och hen lämnar 

organisationen. Dock påpekar Hansson (2005) att kunskapen inte automatiskt blir överförd bara 

för att den finns i digitala system. Kompetens och kunskap blir till först när människor får tolka, 

förstå och använda sig av informationen som finns i de digitala systemen. 	

	

	
	

Modell 1.3. Utmaningar för ledning samt chefer med personalansvar på medarbetarnivå 

 

Det tredje momentet för en framgångsrik kompetensutveckling innebär att organisationen 

måste definiera vilken typ av kompetens som organisationen har nytta av. Det är viktigt 

eftersom att ordet “kompetens” har olika innebörd för olika personer. Det är först när en 

organisation tydligt beskriver vilka egenskaper som är intressanta och när dessa har fått 

spridning och blivit accepterade av organisationens medarbetare som arbetet med 

kompetensutveckling kan utföras. Annars riskerar analysen av vilka typer av 

kompetensutvecklande aktioner som bör genomföras i organisationen att bli svag då olika 

personer definierar kompetens på olika sätt (Hansson, 2005).   
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Modell 1.4. Identifiera befintlig kompetens och framtida behov av kompetens 

 

4.2.2 Strategisk kompetensförsörjning	
Lindelöw skriver i sin bok Kompetensbaserad personalstrategi (2008) om det viktiga arbetet 

med kompetensförsörjning inom organisationen och att ständigt se till att kompetenssäkra 

verksamheten för nutid och framtid. Kompetensförsörjning kan ta sig uttryck på flera sätt enligt 

Lindelöw (2008). Det handlar i ett första led om att behovsinventera organisationen efter den 

kompetens som finns och vilken kompetens som kommer att behövas framöver och att ställa 

det i förhållande till den kompetens som finns inom organisationen. På ett senare stadie innebär 

det att organisationer måste rekrytera ny kompetent personal och utbilda befintlig personal så 

att verksamheten står rustad för att möta de krav som framtiden ställer. Ytterligare en viktig del 

är att lyckas attrahera anställda att stanna kvar inom organisationen med hjälp av olika 

belöningssystem för att på så sätt undvika kunskapstapp. 	

	

Strategisk kompetensförsörjning menar Lindelöw (2008) är ett långsiktigt arbete som omfattar 

alla inom organisationen, nya som befintliga anställda, och som pågår på flera olika plan inom 

organisationen. Hon nämner fyra ord som viktiga vägvisare i det arbetet. Rikta sig mot rätt 

målgrupp, rekrytera rätt för framtiden, utveckla befintlig personal och att arbeta för att behålla 

anställda med rätt kompetens. I den här uppsatsen kommer vi intressera oss mest för utveckling 

av personal och arbetet för att behålla dem.	

	

Lindelöw (2008) presenterar en kompetensförsörjningsprocess som består av 14 punkter 

uppdelade på tre separata delar. Den första delen kallar hon förberedelser för rekrytering, den 

andra urval och den tredje fortlöpande utveckling. I det här avsnittet kommer fokus att vara på 

den sista av dessa tre delar som berör introduktionen av nya medarbetare och verktyg för hur 

man motiverar och behåller personal på lång sikt.	
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4.2.3 Introduktion till nyanställda	
Introduktionen, menar Lindelöw (2008), är en viktig del för att den anställde ska känna sig 

välkommen och för att skapa en möjlighet för den anställda att så snabbt som möjligt komma 

igång med sitt arbete. Att introducera en ny medarbetare är ett tidskrävande arbete som tar 

mycket resurser i anspråk, men det ligger i organisationens intresse att medarbetaren snabbt 

kan börja prestera och fungera i sin nya befattning och är därför motiverat ur ett 

organisationsperspektiv. Introduktionen bör innehålla generell kunskap om organisationen, 

dess bakgrund, praktisk kunskap om kontaktvägar och arbetsredskap, gemensamma policys, 

informella regler på arbetsplatsen och arbetssätt som är desamma för alla. Det bör dock också 

finnas ett individuellt perspektiv som är anpassat efter den specifika befattning som den nya 

medarbetaren innehar. Det är viktigt för att denne ska få en så heltäckande bild som möjligt 

över organisationen, enligt Lindelöw (2008). Under den här perioden formuleras också mål för 

medarbetaren. Förväntningar tydliggörs som kopplar an till det resultat som den nyanställda 

förväntas leverera till organisationen. Delmål sätts upp i samråd mellan chef och medarbetare. 

Lindelöw (2008) skriver att genom den anställdes delaktighet i den här processen så ökar 

chansen för måluppfyllelse och att medarbetaren lyckas leverera de resultat som förväntas till 

verksamheten.	

	

4.2.4 Uppföljning	
Några månader efter anställning så bör den anställde utvärderas och också ges möjlighet att 

komma med synpunkter som kan vara av vikt för organisationen. Uppföljning är en del som 

ofta missas av organisationen, men som kan vara av stor betydelse. Om rekryteringen anses 

vara lyckad finns det lärdomar att dra av den processen för att uppnå samma resultat nästa gång, 

på samma sätt som ett misslyckande också kan ge en del insikter om vad man i framtiden bör 

undvika. Huvudanledningen för att göra en uppföljning är för att ge chefen och organisationen 

möjlighet att utvärdera om medarbetaren har uppnått de mål som sattes upp under 

introduktionen och om hen levererar de resultat till verksamheten som önskas, men också om 

den anställda fungerar i kollegiet och har ett gott samarbete med sina kollegor. Om allt fungerar 

på en önskvärd nivå så menar Lindelöw (2008) att det vid det här tillfället är lämpligt att övergå 

från en potentiell provanställning till en tillsvidareanställning. Det är också ett bra tillfälle för 

organisationen att ta lärdom av synpunkter och perspektiv från den anställde om vad som 

fungerar bra och vad som inte fungerar bra.	
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4.2.5 Medarbetarsamtal, coaching och andra utvecklingsinsatser	
En del i organisationens kompetensförsörjning är att ständigt vara a jour inför vilken typ av 

kompetensutveckling som det finns behov av nu och vad för typ av kompetens som kommer att 

behövas i framtiden. Lindelöw (2008) skriver att det är av stor vikt att kompetensutvecklande 

åtgärder inte blir statiska och går i stå, utan att det ständigt finns en anpassning efter behov och 

att det kompetensutvecklande arbetet är resultatinriktat. En föränderlig omvärld ställer sådana 

krav på organisationen som gör det nödvändigt att arbeta med den här typen av åtgärder menar 

hon. Som ett led i det arbetet finns medarbetarsamtal som ett sätt att fånga upp enskilda 

individers kompetensnivå och jämföra dessa med organisationens nuvarande och framtida 

kompetensbehov. På det sättet kan en utvecklingsplan läggas upp för varje medarbetare. Väl 

genomförda medarbetarsamtal förbättrar kommunikationen mellan medarbetaren och 

organisationen, vilket gynnar båda parter.	

	

4.2.6 Lönesamtal, lönesättning och andra belöningssystem som främjar utveckling	
För att ett belöningssystem ska vara trovärdigt är det viktigt att alla styrmedel och signaler från 

organisationen pekar åt samma håll, menar Lindelöw (2008). Det innebär att positiv feedback 

och att få uppmärksamhet för väl utförda prestationer är viktigt, men om lönen inte motsvarar 

den feedback som medarbetaren får för sitt arbete så urholkas trovärdigheten från arbetsgivaren 

och den anställde kan uppleva dubbla signaler i förhållande till sin arbetsinsats. För att den här 

kopplingen skall bli tydlig för medarbetaren så krävs det att organisationen tillämpar individuell 

lönesättning. Den kompetens som varje enskild individ besitter, och den grad av måluppfyllelse 

varje enskild individ är ansvarig för bör ge resultat i lönekuvertet för att den 

kompetensutveckling som efterfrågas från organisationen och de krav som ställs på 

medarbetarna ska vara motiverade att arbeta efter (Lindelöw, 2008).	

 

4.3 Applicering av teori 

Nonaka och Konnos (1998) tankar om explicit respektive implicit kunskap samt Hansens m.fl 

(1999) tankar om kodifiering och personalisering kopplas  samman med studiens frågeställning 

två, som berör hur organisationer bevarar kunskap. Lindelöws (2008) modell för strategisk 

kompetensförsörjning blir användbar i tolkningen av studiens tredje frågeställning som berör 

organisationernas arbete för att behålla personal, och tillsammans med Hanssons (2005) tankar 

om kompetensutveckling kopplas deras respektive modeller även till studiens första 

frågeställning som berör organisationernas arbete med kompetensutveckling. Hanssons (2005) 

modell över kompetensutvecklingens kärnuppgift är också intressant i tolkningen av de resultat 
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som framkommer för att besvara studiens fjärde och sista frågeställning om hur organisationer 

hanterar personalbortfall och kunskapsförlust. Tillsammans ringar dessa teorier in studiens 

syfte att undersöka hur organisationer arbetar med kompetensförsörjning för att 

kompetenssäkra verksamheten samt undvika och hantera kunskapsförlust och bidrar till att 

tolka resultatet som framkommer när vi ska besvara studiens frågeställningar. 

 

5. Metod 
I följande avsnitt redovisas för studiens val av kvalitativ metod och användningen av 

semistrukturerade intervjuer. Det redogörs för metodologiska avvägningar som gjorts och hur 

studien förhåller sig till forskningsetik samt ett resonemang om studiens tillförlitlighet och 

äkthet. I avsnittet förs också en diskussion om valet att undersöka två organisationer och vilken 

påverkan det kan ha på studiens utfall. 

 

5.1 Metodval 
Syftet med den här undersökningen är att se hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra 

verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. För att besvara 

studiens syfte har en fallstudie genomförts över mark och miljööverdomstolen på Svea hovrätt 

och omsorgsenheten på Uppsala kommun. Genom att undersöka dessa två organisationer är 

förhoppningen att skapa förståelse över hur arbetet med kompetenssäkring och 

kunskapshantering kan se ut inom organisationer och företag. Studiens syfte är inte att mäta 

förekomsten eller värdera resultatet av olika tillvägagångssätt att hantera dessa komplexa 

problem, utan att bidra till ökad förståelse för det mångbottnade arbete som pågår ute i 

organisationer och företag för att möta de utmaningar som en ökad personalomsättning ställer 

på företag och organisationer. Bryman (2018) menar att den kvalitativa traditionen till skillnad 

från den kvantitativa i högre grad intresserar sig för ord än för siffror, för tolkning och förståelse 

av ett fenomen istället för tydligt mätbara variabler. Vi har därför valt en kvalitativ ansats för 

studien och genomfört intervjuer med sju respondenter. Semistrukturerad och ostrukturerad 

intervju är enligt Bryman (2018) de vanligaste formaten för kvalitativa intervjuer och 

kännetecknas av en varierad grad flexibilitet som ger intervjuaren möjlighet att vara följsam i 

syfte att förstå vad respondenten anser vara relevant och viktigt. Vi har valt att använda oss av 

semistrukturerad intervju som vi anser passar studiens tydliga fokus på i det här fallet frågor 

om kompetensutveckling och kunskapshantering inom organisationer, men samtidigt öppnar 

för att se till de som respondenterna anser vara relevant och viktigt. Bryman (2018) menar också 
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att valet av semistrukturerad intervju sannolikt sker till följd av att studien har ett tydligt fokus. 

Den semistrukturerade intervjun ger oss möjligheten att undersöka ett specifikt fenomen genom 

sin övergripande struktur, men ger också fördelen av att vara explorativ genom att både 

intervjuare och respondent i större utsträckning får möjlighet till ett öppet samtal som kan 

komma att täcka in delar som på förhand kan vara svåra att förutse i framtagandet av en 

intervjumall och resonemang hos respondenten som visar sig vara intressanta först i efterhand. 

 

5.2 Urval 
Tidigt i forskningsprocessen påbörjades arbetet med att utforma de urval av respondenter som 

skulle få utgöra den empiriska grunden för studien. Målet med studien var att få en djupare 

uppfattning om hur organisationer arbetar med frågor som kan relateras till kunskapsförlust 

inom organisationer eller förebyggande arbete för att undvika att kunskapsförlust uppstår. 

Målet var inte att uppnå en så hög statistisk generaliserbarhet som möjligt av de resultat som 

framkom i undersökningen, utan att istället lägga fokus på att förstå olika perspektiv och skapa 

oss en helhetsbild över vardera respondents syn på problemet. Mot den bakgrunden gjordes 

inför studien ett målstyrt urval, vilket enligt Bryman (2018) är den vanligaste urvalsprincipen 

för kvalitativa studier där fokus ligger på att inhämta så bred och information som möjligt och 

täcka så många perspektiv som möjligt snarare än att säkerställa ett generaliserbart resultat. 

Grunden för valet av respondenter när man använder sig av målstyrt urval är att 

forskningsfrågorna får styra vilka som är av intresse att intervjua (Bryman, 2018). Syftet med 

studien är att ta reda på hur organisationer arbetar med och förebygger kunskapsförlust, varför 

det var intressant för oss att träffa individer som hade ett organisationsperspektiv men också 

kunde uttala sig om frågor rörande personal och kompetensfrågor. Grundkravet för studiens 

respondenter blev följaktligen att samtliga antingen skulle inneha någon typ av chefsposition 

med personalansvar, alternativt någon med god inblick i arbete med frågor som berör personal 

och kunskapsfrågor inom organisationen med ett organisatoriskt perspektiv (HR, 

avdelningschef, VD). Efter att vi utformat ett målstyrt urval och bestämt de kriterier som ligger 

till grund för valet av studiens respondenter användes ett bekvämlighetsurval för att komma i 

kontakt med individer som motsvarade dessa kriterier.  För att närma oss respondenter för 

studien användes en släkting, en lärare på universitetet och kontakt med en individ inom en av 

organisationerna som undersöks i studien, som etablerades under en mässa för 

personalvetarstudenter. Samtliga av dessa tre hade ingångar till de två organisationer som blev 

föremål för den här studien. Således är grundorsaken för att studien bygger på två fallstudier av 

två olika organisationer i grunden ett utfall av svårigheten med att få tillgång till tillräckligt 
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många respondenter inom en och samma organisation. Fördelar och nackdelar med detta 

diskuteras i det här och i följande stycke, men framförallt senare i avsnittet under 

metoddiskussion. 

 

Respondenterna som sedermera utgjorde urvalet för den här studien bestod av fyra individer 

från Svea Hovrätt varav tre från mark och miljööverdomstolen samt en som arbetar med HR på 

hovrättens administrativa avdelning. Tre personer från Uppsala kommun varav två stycken från 

avdelningen för arbete och bostad samt en som arbetar med HR centralt. Både hovrätten och 

Uppsala kommun är verksamheter inom offentlig sektor. Genom att träffa flera personer från 

samma organisation uppkom möjligheten att förstå ett arbete ur flera olika perspektiv, vilket 

både gav en djupare och mer nyanserad bild av arbetet med de frågor vi undersökte. Genom att 

träffa individer från två olika organisationer så gavs fick vi ett bredare empiriskt material som 

hjälpte till att vidga analysen av resultatet. En djupare diskussion om ställningstagande kring 

val av intervjuobjekt står att finna i metoddiskussionen i slutet av metodavsnittet. 

 

5.3 Datainsamling 
Vi valde att intervjua respondenterna på deras arbetsplatser. Det var av främst praktiska skäl, 

för att underlätta för respondenterna så att de skulle ha tid att träffa oss. Ett annat skäl till att 

hålla intervjuerna på respondenternas arbetsplats var för att det är en plats som respondenterna 

känner sig hemma på. Båda dessa faktorer bidrar till att respondenten känner ett lugn och ökar 

möjligheten att hen tar sig tid till att besvara frågorna ordentligt (Bryman, 2018). Under själva 

intervjusituationen befann vi oss antingen inne i ett kontorsrum eller ett mötesrum som den 

svarande själv valt ut, med stängd dörr. På så sätt kunde inte förbipasserande höra vad som 

sades under själva intervjun. Intervjuplatsen bidrog till flera saker. Det första var att 

respondenten skulle känna sig säker på att andra inte kunde höra vad som sades under intervjun. 

Ett annat skäl var att det skulle vara en tyst miljö så att intervjun inte skulle bli störd vilket 

skapar goda förutsättningar för en lyckad intervju enligt Bryman (2018). Inför intervjun 

skickades ett följebrev ut per mail till samtliga deltagare i studien med en kort beskrivning av 

oss och syftet med vår studie. I följebrevet framkom också praktisk information om tidsåtgång 

för intervjun och vilka rättigheter deltagaren har under intervjusituationen, så som möjligheten 

att när som helst avbryta och att alla respondenter behandlas konfidentiellt (se bilaga 1). Precis 

innan vi började intervjun fick samtliga deltagare skriva under ett samtyckesformulär där 

personen gav sitt samtycke till att delta i studien och godkände att vi spelade in intervjun, samt 

upprepad information om vad vi åtog oss i termer av skyddande av personuppgifter (se bilaga 
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2). Vi använde oss av en intervjuguide som vi sammanställt inför intervjuerna som bestod av 

fem olika delar. Dessa var bakgrund, där respondenten gavs utrymme att berätta om sina 

arbetsuppgifter. Kunskapsförlust, som innehöll frågor om problematiken med att kunskap går 

förlorad. Personalomsättning, som behandlade i vilken mån och utsträckning organisationen 

har problem med att personal slutar. En del handlade om organisationens arbete med 

kompetensutveckling och en annan om hur organisationen skapar förutsättningar för 

kunskapsbevarande/kunskapsspridning. Intervjuerna pågick mellan 30 – 40 minuter, lite 

beroende på hur uttömmande svar som delgavs av respondenterna och hur många följdfrågor 

som ställdes. Vi inledde varje intervju med att upprepa studiens syfte som en inledning för att 

komma in på ämnet. Sedan arbetade vi kontinuerligt igenom intervjuguidens olika huvudteman, 

men gav även utrymme för att ställa följdfrågor och fördjupa oss i delar som vi ansåg vara 

intressanta eller som vi förstod att respondenten ansåg vara speciellt viktig. Rent praktiskt så 

var det en av oss som ledde intervjun, och den andre hade möjlighet att lyssna och ställa 

relevanta följdfrågor. Inga anteckningar fördes då intervjun spelades in och fokus istället lades 

på att lyssna noggrant och delta i intervjusituationen.  

 

5.4 Analysmetod 
Det första steget i analysen av det insamlade materialet är att transkribera alla intervjuer. 

Samtliga av den här studiens respondenter gick med på att intervjun spelades in, vilket innebar 

att samtliga intervjuer också skulle transkriberas. Precis som Bryman (2018) skriver i sin bok 

så är transkriberingsarbetet ett mycket omfattande arbete som lätt kan kännas övermäktigt. Det 

är därför en mycket god idé att transkribera efter varje genomförd intervju, eller som det blev i 

vårt fall, efter varje dag av intervjuande. Det finns ytterligare positiva aspekter av transkribering 

i allmänhet och att transkribera löpande i synnerhet. Det gav oss en första chans att bli bekanta 

med materialet som vi samlat in, och blev därigenom ett första steg i analysprocessen av den 

insamlade empirin. Den andra aspekten är att vi genom att transkribera intervjuer efter hand 

redan på ett tidigt stadium kunde upptäcka teman och mönster som återkom och som var av 

intresse för studien, samt upptäcka frågor som inte gav de utfall som var tänkt. Därmed kunde 

vi trycka lite extra på de frågor som berörde dessa teman under de resterande intervjuerna och 

anpassa delar av intervjumallen som inte fungerade bra, vilket även Bryman (2018) betonar 

som viktiga delar av transkriberingsprocessen. 

 

Nästa steg i bearbetningen av det insamlade materialet bestod i att organisera och strukturera 

datan för att möjliggöra för analys. Vi valde att använda oss av kodning som analysprocess för 
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den här studien. Kodning är ett av de vanligaste analysverktygen att använda sig av i början av 

en kvalitativ analys (Bryman, 2018). Det första steget i processen var att vi läste igenom och 

lyssnade på samtliga intervjuer, helt utan några intentioner, bara för att lära känna materialet. 

Under transkriberingen hade vi redan fått möjlighet att börja bekanta oss med datan, vilket 

underlättade starten av kodningsprocessen. Efter att vi läst igenom alla utskrifter 

förutsättningslöst en gång så läste vi igenom materialet ytterligare en gång, men nu antecknade 

vi också i marginalen allt av intresse, till exempel nyckelord eller teman i texten. Vi ägnade god 

tid åt det här momentet för att inte missa något i den stora textmassan. Det här är enligt Bryman 

(2018) själva kodningen av materialet. Sedan fortsatte processen med att vi började göra 

kopplingar mellan olika koder och studera hur dem förhåller sig till varandra och är relaterade 

till de teoretiska ramverk som vi använt oss av i studien. Vi grupperade sedan in alla koder 

utefter studiens fyra frågeställningar som ligger till grund för strukturen i analysdelen. Vi har 

försökt att förhålla oss kritisk till koderna och strävat efter att hålla oss så nära respondenternas 

uppfattningar som möjligt, vilket enligt Bryman (2018) är en viktig del av kodningsprocessen. 

Efter att vi kodat materialet började själva analysen av det kodade materialet. Till skillnad från 

kodningsprocessen så innebar analysen att vi tolkade materialet genom att värdera kodernas 

olika betydelse för respondenterna, beskriva kopplingar mellan koder och reflektera över 

resultaten i förhållande till studiens frågeställningar. Bryman (2018) vidhåller också att det är 

viktigt att notera skillnaden mellan kodning och analys för man inte ska missa själva tolkningen 

av det kodade materialet. 

 

5.5 Etiska aspekter 
Genomgående i arbetet har hänsyn tagits till viktiga etiska aspekter för forskning. Genom att 

ständigt förhålla oss till Vetenskapsrådets (2016) fyra forskningsetiska krav har undersökning 

strävat efter att behålla så god forskningssed som möjligt. Inför undersökningen skickades ett 

följebrev ut per mail till alla undersökningsdeltagare med information om studien och dess 

syfte, vad som förväntades av deltagarna, information om att deltagande i studien är frivilligt 

samt annan relevant information gällande studien i enlighet med informationskravet (Bilaga 1). 

För att undvika att den data som insamlats går att härleda till en specifik undersökningsdeltagare 

delges inte någon ingående information om vilka respondenter som deltagit i studien eller annan 

information som kan röja deltagarnas identitet i enlighet med konfidentialitetskravet. 

Information om att undersökningsdeltagarnas identitet kommer behandlas konfidentiellt finns i 

det e-mail som skickades ut inför undersökningen. Inför respektive intervju inhämtas samtycke 

till deltagande i studien genom att undersökningsdeltagaren fick underteckna ett fysiskt 
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dokument (bilaga 2) i enlighet med samtyckeskravet. I dokumentet framgår tydligt att 

deltagande är frivilligt och får avbrytas när som helst under intervjun. Information om 

publicering av studien och information om att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet 

med dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser 

till EU:s dataskyddsförordning framkommer också. Slutligen används de den data och de 

uppgifter som insamlats endast för studiens syfte on lånas inte ut till privata aktörer eller annan 

med hänsyn till nyttjandekravet. 

 

5.6 Metoddiskussion 
Vi har för studien valt att undersöka två olika organisationer och träffat respondenter på olika 

nivå inom studiens respektive organisationer. Risken med att parallellt analysera två 

organisationer är dock att det lätt kan uppstå en jämförelsesituation av de insamlade empiriska 

resultaten från de olika organisationerna. Resonemanget som låg till grund för beslutet att 

undersöka mer än en organisation handlar om att vi tror oss kunna ge en rikare bild av ett 

komplext problem genom att närma oss det genom två olika organisationer. Därför anser vi att 

det snarare resulterar i ett kvalitativt mervärde att samla så många olika perspektiv som möjligt 

på det givna problemet. Syftet i studiens analys är därför inte att göra kvantifierbara jämförelser 

mellan de båda organisationerna eller på något vis värdera om det ena tillvägagångssättet är 

bättre än de andra, utan snarare att visa på olika sätt att hantera en mycket komplex fråga som 

många organisationer och företag kan tänkas behöva hantera. Det fanns också en rent praktisk 

anledning till varför vi vände oss till två organisationer. Det handlade om möjligheten att få tag 

i och träffa tillräckligt många respondenter för att vi skulle anse oss ha ett tillräckligt stort 

empiriskt material för att kunna göra en rättvis analys och presentera ett så heltäckande resultat 

som möjligt för att kunna svara på studiens frågeställningar.  

 

I linje med resonemanget om varför vi anser det finnas ett kvalitativt mervärde för studien att 

undersöka två organisationer ligger även våra tankar kring varför vi valde att vända oss till 

personer som verkar på olika nivå inom de respektive organisationerna. Genom att träffa och 

intervjua personer med olika ansvar och position inom organisationerna gavs vi också olika syn 

och perspektiv på hur en och samma organisation hanterar samma fråga. En hög chef som är 

långt ifrån första linjens chefer har en annan syn på arbetet med att behålla kompetent personal 

i de närmsta chefsleden under sig än vad linjechefen har på arbetet med att kompetenssäkra 

kärnverksamheten. Även om den kvalitativa forskningens huvuduppgift är att förstå varje 

enskild individs förståelse eller upplevelse av ett problem så anser vi också att analysen av, i 
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det här fallet organisationers sätt att hantera kompetensförsörjning, kunskapsförlust och 

personalomsättning, kan ges en rikare bild tack vare respondenternas olika ingångsvärden. 

 

5.6.1 Tillförlitlighet och äkthet 
Det har inom den kvalitativa forskningsvärlden förts en diskussion om huruvida begreppen 

validitet och reliabilitet är applicerbara på en kvalitativ studie, eller om begreppen i allt för stor 

utsträckning är sammankopplade med den kvantitativa forskningen och intresset för mätning 

av olika variabler (Bryman, 2018). Som substitut till dessa begrepp redogör Bryman (2018) för 

ett par kriterier som enligt vissa författare passar bättre för att bedöma kvalitén på en kvalitativ 

studie. Dessa kriterier är tillförlitlighet och äkthet.  

 

Kriteriet tillförlitlighet innefattar att forskningen skall utföras i enlighet med existerande regler 

och att respondenterna ska känna igen sig i studiens resultat, att studien skall sträva efter att 

vara så “tät” och fyllig i sina beskrivningar av respondenternas tankevärld, att forskaren ska 

anta ett kritiskt förhållningssätt genomgående i processen och i studien på ett tydligt sätt 

presentera varje steg i forskningsprocessen, att så gott det går medvetandegöra för läsaren att 

forskaren har handlat i god tro med vetskap om svårigheterna eller kanske snarare omöjligheten 

att agera helt objektivt som forskare (Bryman, 2018). Vi har genomgående strävat efter att 

förhålla oss till de regler och direktiv som finns för samhällsvetenskaplig forskning. Ett stort 

intresse har funnits för att lägga fram ett så nyanserat och beskrivande resultat som möjligt, för 

att rättfärdiga både de deltagande respondenterna och vårt eget syfte med studien - undersöka 

hur organisationer arbetar med kompetensförsörjning för att kompetenssäkra verksamheten 

samt undvika och hantera kunskapsförlust. Vi har varit noggranna i att beskriva varje moment 

av forskningsprocessen, inte minst i metodavsnittet där alla delar i processen gås igenom 

metodiskt för att ge möjlighet åt läsaren att skapa sin egen uppfattning om studien kvalité och 

tillvägagångssätt. Vetskapen om svårigheten med att förhålla sig objektiv har funnits med under 

hela intervju- och analysprocessen. Vi har därför försökt att vara noggranna med att underbygga 

alla slutsatser väl och inte föra några långtgående resonemang utan grund samtidigt som vi även 

fört fram kritiska resonemang. Vi har också försökt att vara så uppmärksammade som möjligt 

på respondenterna och deras tankar, även dem som inte legat i linje med studiens teoretiska 

ramverk, för att medvetandegöra de goda intentioner som legat till grund för framtagandet av 

den här studien. 
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Kriteriet äkthet lyfter upp perspektivet och berör istället i mer generella termer ett antal 

forskningspolitiska frågor. För att studien ska uppnå så hög grad äkthet som möjligt så bör 

forskaren sträva efter att ge en så rättvis bild som det går över den studerade gruppens olika 

uppfattningar och åsikter (Bryman, 2018). Genom att intervjua fler personer från samma 

organisation om samma frågor har vi försökt att säkerställa att vi fångat in så många olika 

perspektiv och uppfattningar som möjligt om arbetet med kompetensförsörjning och personal i 

de respektive organisationerna. Ett kritiskt förhållningssätt och en strävan efter att hela tiden 

nyansera bilden av resultatet i analysen är ytterligare exempel på arbetet med att erhålla en 

studie med så god äkthet som möjligt. Vid sidan av att presentera en rättvis bild innehåller 

begreppet äkthet också frågor om studien resulterat i en att deltagarna uppnått en större 

förståelse för sin sociala situation och vår sociala miljö, hur andra personer i den undersökta 

miljön upplever saker och ting, om studien underlättat för deltagarna att förändra sin situation 

och givits bättre möjligheter att vidta åtgärder för att uppnå en förändring. Bryman (2018) lyfter 

också fram att dessa äkthetskriterier fått motstå en del kritik och inte fått något större genomslag 

i samhällsvetenskaplig forskning, varför vi inte lagt något större fokus på de sistnämnda 

kriterierna under forskningsprocessen. Den aktuella studien är också av sådan ringa dignitet så 

att det är lätt att tänka sig att den inte har haft någon större inverkan på de deltagande 

respondenterna. Ämnet som berörs är inte heller av någon vidare personlig karaktär, inte heller 

särskilt graverande eller för den delen till någon stor nytta för en enskild individ. 

 

6. Resultat & Analys 
I följande avsnitt presenteras och analyseras resultatet från den genomförda undersökningen. 

Avsnittet är uppdelat i fyra delar. Varje rubrik speglar en av studiens fyra frågeställningar och 

i varje del analyseras och besvaras en frågeställning. Avsnittet avslutas med en sammanfattning 

av huvudresultaten. 

 

6.1 Kompetensinventering och kompetensutveckling 
 

6.1.1 Kompetensinventering 
Som en del i arbetet med att kompetenssäkra verksamheten arbetar studiens båda organisationer 

med olika typer av kompetensutvecklande åtgärder, för att möta dagens liksom morgondagens 

utmaningar. Det är viktigt för organisationen att identifiera vilken typ av kompetens som 

medarbetarna besitter för att kunna sätta in rätt kompetenshöjande åtgärder för varje enskild 
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individ på varje enskild position (Hansson, 2005). En av respondenterna vid avdelningen för 

arbete och bostad vid Uppsala kommun beskriver hur det arbetet går till för att säkra att alla 

kompetenser finns på varje givet boende. 

 

“Kompetensutvecklingsplanen blir dels hur många som jobbar 

där. Har dom i sig undersköterskeutbildning eller liknande kan det 

vara en grund. Men sen ska de ha olika ombudsroller. Det blir att 

man fördelar ut dom, och sen får de utbilda sig i det. Och det är 

internutbildningar oftast. Sen har vi grundkompetens som man 

måste ha, man måste ha HRL-utbildning, man måste ha 

introutbildning, man måste ha vissa grundläggande utbildningar. 

Och kompetensutvecklingsplanen, den blir ganska individuell 

skulle jag säga från boendeassistent till boendeassistent beroende 

på vad man har för uppdrag. Är jag heromahandläggare, är jag 

kanske också hygienombud, så får man se vidare vad vi kan bygga 

på mer.” 

Respondent G 

 

Inom avdelningen för arbete och bostad vid Uppsala kommun har organisationen identifierat 

vilken typ av kompetens som organisationen är i behov av. De har vissa grundkrav på vad 

medarbetarna ska kunna och vad som behövs på varje boende, vilket enligt Hansson (2005) är 

nödvändigt för ett framgångsrikt arbete med kompentensutveckling. 

 

6.1.2 Medarbetarsamtal 
Ett sätt för organisationen att identifiera vilken typ av kompetens som individen behöver och 

önskar att få utveckla är genom medarbetarsamtal. En av respondenterna vid avdelningen för 

arbete och bostad beskriver hur organisationen identifierar vilken typ av kompetens som 

medarbetarna har och behöver tillskansa sig. 

 

“Vi har våra medarbetarsamtal löpande med personalen där vi 

också tar upp det som en del, vad skulle du vilja vidareutvecklas 

inom, och då kan det bli väldigt olika men som chef måste jag 

uppfatta att det är något som bidrar till verksamheten” 

Respondent F 
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På avdelningen för arbete och bostad har dem, som citatet vittnar om, en tanke med att 

medarbetarsamtal är ett sätt för organisationen att se samt uppfatta vilken typ av kompetens 

som behöver utvecklas. Den här typen av insatser lyfter Lindelöw (2008) fram som viktiga vid 

arbetet med kompetensutvecklande åtgärder. Genom att hålla medarbetarsamtal där 

kompetensåtgärder är en av punkterna möjliggör det för organisationen att kunna identifiera 

vilken kompetens som individen vill eller behöver utveckla.  

 

Vid mark- och miljööverdomstolen håller de samtal med de anställda två gånger om året. En 

gång på våren och en gång på hösten. Samtalen styrs av en mall som är framtagen av 

organisationen. En av respondenterna vid mark- och miljööverdomstolen beskriver syftet med 

medarbetarsamtalen. 

 

“Vi har en så pass duktig personal så för mig handlar samtalen 

om att få människor att vilja vara kvar hos oss. Jag vill att dom 

behåller lusten att vilja jobba här. Nån enstaka gång kanske jag 

behöver säga till någon att den behöver utveckla något. Men 

annars så handlar det mest om att människor ska fortsätta trivas.” 

Respondent C 

 

Eftersom att mark- och miljööverdomstolen har en kompetent personalstyrka fyller 

medarbetarsamtalen ett syfte för organisationen som en motivator för medarbetarna att vilja 

vara kvar i organisationen. Insatser för att öka kompetensen kan fortfarande ske men motiverar 

inte att organisationen använder sig av medarbetarsamtal, utan där ligger fokus på vad den 

anställde behöver för att trivas och för att vilja stanna.  

 

6.1.3 Introduktionsutbildning 
När en person kommer ny till en organisation menar Lindelöw (2008) att det ställer krav på 

organisationen att individen ska få en bra introduktionsutbildning för att den anställde ska 

komma in i arbetet och vilja stanna kvar. Båda organisationerna som studiens empiriska 

material vilar på arbetar med introduktionsprogram. En av respondenterna vid Uppsala 

kommun beskriver hur de arbetar med att säkerhetsställa att ny personal får en god introduktion. 
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“Det är något vi jobbar med att säkra att de som börjar ska ha en 

viss nivå på introduktionen… Det är viktigt att chefen ser till att 

det finns ett introduktionsprogram när man kommer och att det 

finns en fadder. Det är såna saker som anser vara grundkrav. 

Sedan i praktiken kanske det inte alltid sker, men det är meningen 

att det ska vara på det sättet.” 

Respondent E 

 

Som respondenten beskriver så ställs det krav från organisationens ledning att chefer samt 

personal med personalansvar ser till att genomföra ett introduktionsprogram för de nyanställda. 

Genom att det ligger ett sådant ansvar på alla chefer i organisationen visar det att ett 

introduktionsprogram är något som organisationen värderar, vilket ligger i linje Hanssons 

(2005) tankar om ledningens ansvar att möjliggöra för kompetensutbildning. En annan 

respondent vid avdelningen för arbete och bostad vid Uppsala kommun beskriver hur 

introduktionen går till i praktiken. 

 

“Introduktionen behandlar hur vi arbetar i kommunen, vad vi har 

för avtal, allmänna bestämmelser, alltså kollektivavtal allmänna 

bestämmelser, vad vi har för skyldighet som medarbetare, vad är 

det vi ska göra. Generellt en gemensam kurs för alla som börjar i 

kommunen. Sedan har dom som börjar hos oss lite kurser i 

bemötande och allmänt om vad vårt arbete innebär. Sedan har vi 

en brandgenomgång. De är dom obligatoriska kurserna. De hålls 

på introdagarna som är en eller två dagar.” 

Respondent G 

 

På avdelningen för arbete och bostad inledes introutbildningen med en allmän introduktion som 

är samma för alla nyanställda på kommunen. Det går i linje med Lindelöws (2008) beskrivning 

för hur en lyckad introduktion går till där den inleds med allmän information där bland annat 

organisationen i praktiken och policys avhandlas, för att sedan gå ner på avdelningsspecifik 

information på plats på avdelningen. Den här uppdelningen är naturlig då Uppsala kommun är 

en så pass stor organisation att det blir effektivt att avhandla de allmänna tillsammans med alla 

nyanställda för att sedan går ner på avdelningsspecifik nivå. En respondent fortsätter berätta 

om hur introduktionen ser ut på avdelningen för arbete och bostad.   



 35 

 

“Sedan är det en introduktion på plats. Då är det utsedda 

handledare som håller i introduktionen. Så man har dubbelgång 

(innebär att en anställd går bredvid en mer erfaren medarbetare) 

minst tre pass. Vissa har väldigt mycket mer, det beror på boendes 

behov.” 

Respondent G 

 

Lindelöw (2008) fortsätter sitt resonemang kring introduktionen. Efter den allmänna 

informationen avhandlats bör utbildningen fokusera på individens specifika arbetsuppgifter. 

Introduktionen på avdelningen för arbete och bostad fungerar på samma sätt för samtliga. 

Genom att den nyanställda får gå med en mer erfaren person tills de att hen känner sig bekväm 

med att arbeta självständigt blir utbildningen tillsammans med den allmänna introduktionen för 

hela Uppsa kommun både allmän och verksamhetsspecifik. Även om kursen är standardiserad 

och saknar individanpassning så finns det fortfarande tydliga mål för vad den anställde ska lära 

sig och kunna efter slutförd introduktion. Upplägget med introduktionen går därför delvis i linje 

med Lindelöws (2008) tanke om att introduktionen ska ha tydliga mål som den nya 

medarbetaren ska uppfylla, men överensstämmer inte med Lindelöws (2008) tankar om vikten 

av att mål utformas för varje enskild individ i samråd med chefen.  

 

Vid avslutad introduktionskurs får sedan den nya medarbetaren träffa en sjuksköterska som 

avgör huruvida den anställde ska få dela ut medicin eller inte, vilket på vissa boenden är en 

viktig del av arbetet. En respondent förklarar det så här. 

 

”Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret, och dom är oftast 

ganska tuffa. Dom är tuffa mot oss också, den anställde måste ha 

de här, måste gå dubbelt de här passen, annars är dom inte nöjda, 

då kommer sjuksköterskan inte delegera någon medicin, så blir det 

jättejobbigt för den anställde. (...) Efter att dom kört 

introutbildning och gått dubbelt tre pass, då frågar sjuksköterskan 

om den anställde känner sig trygg med de här, har du träffat 

brukarna, hur känns det. Sedan måste man ha gått en 

läkemedelsutbildning också innan då, och sen så får 

sjuksköterskan bedöma om den här personen är med, jag tror inte 
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riktigt att du är redo kanske dom säger, du behöver gå ett pass till 

för att få delegering”. 

Respondent G 

 

Träffen med sjuksköterskan sker i slutet av introduktionsutbildningen och har stort inflytande 

över huruvida den nyanställde kommer få tillåtelse att utföra alla delar av sin tjänst och kan 

likställas vid en uppföljning. Träffen med sjuksköterskan liknar den uppföljning Lindelöw 

(2008) presenterar i sin modell för strategisk kompetensförsörjning. Det innebär att ledningen 

får vetskap om hur väl medarbetaren levererar på arbetet och spelar i det här specifika fallet en 

direkt avgörande roll för medarbetarens förmåga att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. 

Utlåtandet från sjuksköterskan ger således också en tydlig fingervisning för 

verksamhetscheferna hur deras personal klarat av introduktionsutbildningen. 

 

Hovrätten arbetar med en gedigen introduktionsutbildning i lite olika omfattning, beroende på 

inom vilken yrkeskategori medarbetaren ska arbeta. De lägger generellt sett stor vikt vid att 

föra in nyanställd personal i verksamheten på ett bra sätt där deras viktigaste instrument är 

introduktionsutbildningen. På mark- och miljööverdomstolen är dem medvetna om vilka 

praktikaliteter som ligger till grund för en lyckad introduktion. Eftersom att avdelningen bygger 

på samarbete och att avdelningen är så pass stor så kan inte en alltför snabb introduktion till 

arbete ske. En av respondenterna beskriver de praktiska hindren. 

 

“För när folk kommer nya, alltså kommer in i det här huset, hitta 

här. Förstå vilka alla sjuttio personer är. Man jobbar med alla 

dom här sjuttio personerna. Det är ganska ovanligt att man har en 

sån stor grupp. Visserligen jobbar man närmare med sin 

handledare, med sin BC (Beredningschef = Föredragande) men 

efter ett tag kan man stöta på alla så att folk är helt utmattade 

efter första dagen, att heja och försöka komma ihåg alla personers 

namn.” 

Respondent C 

 

På mark- och miljööverdomstolen finns det en tydlig plan för hur den praktiska introduktionen 

ska gå till. Där har ett introduktionsprogram tagits fram som den nyanställda ska gå igenom. 
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Organisationen har gjort insatser för att underlätta för den nyanställda genom att tilldela den 

nyanställde en handledare. Respondent C beskriver. 

 

“När man börjar här får man en handledare som är ett 

hovrättsråd som är en ordinarie domare som ska hjälpa till och 

coacha lite grann. Man får en vice beredningschef som har som 

roll att hjälpa de nya. De (BC) följer med i början och bokar ut 

hela introduktionsprogrammet, och ser till att man har 

undervisningspass med olika specialist föredragande, och med 

nån domare” 

Respondent C 

 

Introduktionsprogrammet (se bilaga 4) har en tydlig struktur och är uppbyggd kring ett antal 

punkter. Bland annat innehåller introduktionsprogrammet möjlighet för medarbetaren att sätta 

upp egna mål, för att på så sätt ha något att arbeta efter vilket enligt Lindelöw (2008) gynnar 

den anställda i sin introduktion. Det tydliggör även för organisationen vad för typ av 

förväntningar medarbetaren har på dem. En annan del i introduktionen är att medarbetaren får 

en introduktion till de specifika fall och lagar som mark och miljööverdomstolen arbetar med, 

vilket krävs för att det är en specialdomstol. Respondenten förklarar det så här. 

 

“Många av de jurister som kommer hit har aldrig hållit på med 

det vi håller på med, alltså miljörätt och fastighetsmål. Så vi har 

sett att vi måste lära dom det här.” 

Respondent B 

 

För vissa yrkeskategorier, framförallt de med mer avancerade tjänster, startar efter några 

månader i tjänst ytterligare ett steg i introduktionsutbildningen. Respondenten förklarar varför. 

 

“Vi har insett att vi är ganska bra på att introducera nya, få in 

dom i systemet. Men efter några månader då uppstår ett nytt glapp 

på kunskap. Då måste man ta ett nytt steg och därför har jag sett 

till att vi har introducerat ett introduktionspaket B som man får 

efter några månader” 

Respondent C 
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Det här som respondenten kallar för introduktionspaket B sker till följd av vad som kan ses som 

en uppföljning av medarbetarens utveckling och en avstämning över hur väl den anställde tagit 

till sig introduktionsutbildningen. Den här typen av uppföljning och utvärdering av 

medarbetaren ligger i linje med Lindelöws (2008) resonemang om uppföljning som bör ske 

efter några månader i tjänst, vilket överensstämmer med mark- och miljööverdomstolens 

introduktionsprogram (se bilaga 4) för uppstart av del B. 

 

6.1.4 Vilja och tillfälle för kompetensutveckling 
För att organisationens medarbetare ska ha möjlighet till att utveckla sin kompetens måste det 

enligt Hanssons (2005) modell finnas en vilja och motivation hos medarbetarna att utvecklas. 

Organisationen måste även ge tillfälle för medarbetarna att genomföra kompetensfrämjande 

aktiviteter. Mark- och miljööverdomstolen ger sina medarbetare möjlighet till att kunna gå 

vidareutbildningar. Det indikerar att organisationen arbetar för att ge tillfälle för de anställda 

att kunna utveckla sin kompetens. 

 

“Vi har en hel del internutbildningar, och då är det en 

utbildningsansvarig, ett hovrättsråd som ska sköta så att det finns 

internutbildningar, att vi tar hit intressanta föreläsare. Vi brukar 

ta hit föreläsare för vi har sett att det är billigare att ta hit dom än 

att åka iväg, och då blir det också mer skräddarsytt för oss.” 

Respondent B 

 

På mark- och miljööverdomstolen finns en arbetskraft med hög kompetens. Det ställer en del 

krav på chefer när det kommer till arbetet med att motivera och skapa en egen vilja hos de 

anställda att faktiskt utmana sig och ständigt vilja utveckla sig inom sitt område, som är ett 

specialområde inom juridiken som dem inte delar med så många. Respondent B beskriver hur 

vilja kan skapas hos medarbetarna.  

 

“Vad gör man med erfarna domare. De flesta kurserna är bara 

basic. Vad gör man med en sån person. Jo man kanske skapar nått 

intressant seminarium där dom får sitta med jämlika och diskutera 

en fråga.” (..) “Att det bara handlar om utbildningar, det är ju 
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korvstoppning. Jag tror att erfarenhetsutbyten kan vara en form av 

utbildning” 

Respondent B 

 

På avdelningen för arbete och bostad erbjuder de medarbetarna att vidareutbilda sig. Det är 

både kurser som organisationen anser är viktiga för verksamheten, men det finns också 

möjlighet för de anställda att utbilda sig inom egna områden och gå kurser som dem själva har 

hittat, så länge det går att motivera utifrån deras arbetsuppgifter. Då kan dem få ekonomiskt 

stöd från kommunen för att kunna delta i en sådan kurs. Respondent G beskriver hur det går 

till. 

 

“Vi får in tips på utbildningar internt och då skickar jag vidare till 

arbetsgrupperna så erbjuder jag generellt att om ni vill så har ni 

möjlighet att gå om det passar, om det är intressant för er. Vi har 

en viss budget per år som man får förhålla sig till. Vissa kanske 

vill gå den kursen och andra vill gå någon annan kurs, och en har 

redan gått kursen och jag vill gå den där kursen. Ibland hör det av 

sig själva och säger att jag har sett en kurs som jag tycker är 

jättebra som jag skulle vilja gå så det är ganska öppet och fritt.” 

Respondent G 

 

Ett annan sak som verksamhetscheferna på avdelningen för arbete och bostad gör för att skapa 

tillfälle för medarbetarna att kompetensutvecklas, beskriver respondent F, är att prioritera 

verksamhetens tid. Respondenten berättar att dom ibland ställer in personalmöten i samförstånd 

med de anställda för att skapa tid för att gå en kurs eller något annat.  

 

“Som chef har jag rätt att göra schemaändringar om det är mer 

än 2 veckor fram i tiden. Då kan jag besluta att ställa in 

personalmötet just den här gången och så lägger vi dom här tre 

timmarna på ett utbildningstillfälle istället” 

Respondent F 

 

På avdelningen för arbete och bostad beskriver en av respondenterna att det kan finnas ett 

motstånd för att vilja utveckla sig. I Hanssons (2005) modell ligger det på chefens ansvar att 



 40 

skapa vilja för att kompetensutveckla och det finns olika tillvägagångssätt för det. En av 

respondenterna beskriver hur arbetet kan se ut för att skapa motivation hos medarbetarna. 

 

“Det finns alltid dom här mindre presterande som inte vill. I de 

fallen handlar det inte om att motivera utan istället säga att du ska 

gå den här utbildningen och tillslut så gör dom det. Man kan säga 

att det är del av kompetensutvecklingsplanen och att det ger en 

positiv utveckling på lönen för att man kan mer” 

Respondent G 

 

I motsats till Hanssons (2005) tankar om att det är upp till cheferna att skapa vilja så menar 

respondent F nedan, att man i sådana här lägen får vända sig till dem som är motiverade i sig 

själva och hoppas att deras engagemang kan sprida sig till resten av medarbetarna. Ibland 

tvingas man också acceptera läget och hitta andra sätt att arbeta, menar respondenten, och helt 

enkelt låta dem som inte vill lära sig slippa. Respondent F beskriver det så här. 

 

“Förhoppningsvis har man en personalgrupp med olika 

kompetenser, man har vissa som är lite extra intresserade som kan 

driva den utvecklingen medan annan personal är bättre på andra 

saker men ändå kan få lite draghjälp av de som intresserar sig lite 

mer inom det området. Det hänger på att ha bra dynamik i 

grupperna. Att hitta nyckelpersonerna.” 

Respondent F 

 

Att hitta nyckelpersoner som genom sin egen drivkraft kan enligt respondenten vara ett bra sätt 

för att skapa motivation i gruppen, men också att bejaka det faktumet att varje personalgrupp 

innehåller individer med olika typer av kompetens som kan utnyttjas på bästa sätt för att skapa 

en så effektiv kompetensutveckling i gruppen som möjligt. 

 

6.2 Bevarande av kunskap 
Respondenterna pratar om olika sätt för de respektive organisationerna att lyckas bevara 

kunskapen inom organisationen så att den kommer verksamheten till nytta. En viktig del i 

arbetet med att kompetensförsörja verksamheten och att säkerställa att den kunskap som behövs 

inom organisationen finns där, är att arbeta med olika sätt att tillvarata den kunskap som finns 
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hos individerna inom organisationen. Det innebär att den kunskap som finns hos individer på 

olika sätt görs tillgänglig för fler och på så sätt bevaras i organisationens kollektiva medvetande, 

eller i mer fast form genom dokument och lathundar i likhet med Hansens m.fl (1999) tankar 

om personalisering och kodifiering. En respondent beskriver hur mark- och 

miljööverdomstolen bevarar kunskap med hjälp av olika mappar där information om arbetet 

finns. 

 

“Vi har massor av olika stödmaterial som ett sätt att bevara 

kunskap. Det är checklistor, praxissammanställningar, reseguider. 

Om man ska ut på resa (tillsyn = besöker platser som är föremål 

för en förhandling) så står det där vad man ska ha med sig, hur 

man planerar en resa” 

Respondent C 

 

Den här typen av kunskap som är möjlig att nedteckna i dokument är vad Nonaka och Konno 

(1998) definierar som explicit kunskap. Hovrätten jobbar aktivt med att samla den explicita 

kunskap som finns inom organisationen i mapparna och med att medvetandegöra för personalen 

om vad för typ av information som finns att tillgå i de respektive mapparna så att den nyttjas 

på bästa sätt. Genom det här arbetet så bevaras kunskapen i organisationen även när personer 

slutar. Eftersom att cheferna uppmanar alla medarbetare att kontinuerligt ta del av 

informationen som finns i mapparna så kan detta ses som ett sätt för hur organisation arbetar 

med kunskapsdelning.  

 

På avdelningen för arbete och bostad vid Uppsala kommun arbetar man i stor utsträckning med 

olika typer av rutiner i sin basverksamhet som utgörs av olika typer av assistansboenden. Det 

finns ett stort värde i att så mycket av verksamheten som möjligt utgörs av standardiserade 

moment anpassade för varje boende så att alla brukare (boenden) får ett så likvärdigt stöd som 

möjligt alldeles oavsett vem det är som arbetar för tillfället. En av respondenterna förklarar 

arbetet på följande vis. 

 

“Vi har väldigt mycket rutiner och lathundar uppstyrt, för det 

måste finnas. Dels har vi grunden som är genomförandeplanen i 

Sibel som är vårt sociala dokumentationssystem för alla brukare. 

När man får en ny brukare till ett boende så får vi en beställning 
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från en biståndshandläggare som säger, Hej, den här brukaren 

har den här funktionsnedsättningen och behöver det här stödet, 

hej och hå. Då skapar vi en genomförandeplan utifrån de, vad 

behöver vi göra. Det är grunden. Sen har vi alla rutiner för hela 

boendet. Vad ska göras varje dag, vad ska hända med brukarna, 

vad ska dom ha för middag. Vad ska städas. Så det är väldigt 

mycket rutinpärmar. Och rutiner för läkemedel, signeringslistor, 

hur mycket som helst... Så det är väldigt mycket sånt, väldigt 

mycket lathund. Och det är ju för att vi ska göra lika, det är 

väldigt viktigt att vi gör lika, oberoende av vem i personalen som 

jobbar så ska det vara lika för brukarna.” 

Respondent G 

 

Sättet som organisationerna arbetar med kunskapsdelning och bevarande av explicit kunskap 

(Nonaka & Konno, 1998) går i linje med Hanssens (1999) definition av kodifiering som 

kunskapsdelningsmetod. Genom att föra ner kunskap i olika stöddokument som domar och 

praxis när det handlar om hovrätten, eller personliga genomförandeplaner för varje brukare när 

det handlar om assistansboenden i Uppsala kommuns regi, så är det kunskap som genom 

kodifieringsprocessen blivit tillgänglig för samtliga medarbetare. På så sätt bevaras kunskapen 

inom organisationen. Verksamheten blir i högre grad oberoende av vem som arbetar inom 

organisationen och mindre känslig för personalomsättning. 

 

Problematiken med kodifiering är att viss kunskap inte går att bevara och dela genom IT-system 

eller fysisk dokumentation. En av respondenterna vid mark- och miljööverdomstolen beskriver 

svårigheterna med att överföra kunskap när någon ska sluta i organisationen. 

 

“Det som dom har samlat på sig i hjärna, abstrakt kunskap har vi 

väldigt svårt att komma åt. Det gäller att dom delar kunskap när 

dom väl är här.” 

Respondent C 

 

I mark- och miljööverdomstolens fall har medarbetare i organisationen kunskap som inte kan 

överföras i form av skriftliga dokument eller lathundar. Det kan bero på att kunskapen är 

alldeles för komplex, vilket innebär att det går att bevara kunskapen genom skriftligt material. 
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Den typen av kunskap definierar Nonaka & Konno (1998) som implicit kunskap. En av 

respondenterna beskriver hur den implicita kunskapen kan tas i uttryck på mark- och 

miljööverdomstolen.  

 

“Det handlar om att när man handlagt ett antal mål så får man en 

viss rutin. Oftast är det så i livet att man måste jobba med ett antal 

mål. man kan inte hitta på problemen… Det är så att med rutin så 

får man säkerhet. Jag märker på unga domare, dom kör enligt 

regelboken, missförstå mig rätt. Jag tror att livserfarenhet och att 

ha en känsla för hur det har gjorts tidigare är viktigt.” 

Respondent B 

 

Beskrivningen ovanför antyder att den implicita kunskapen är svår att överföra genom 

kodifiering. Det handlar snarare om en “känsla” som har skapats genom erfarenhet av tidigare 

liknande händelser. En av respondenterna på avdelningen för arbete och bostad beskriver 

utmaningarna med att överföra implicit kunskap. 

 

“Ett problem är överlämning av information… Överlämning av 

kunskap av den tysta sorten. Det är svårt att överlämna den på ett 

formellt sätt och egentligen krävs det en fysisk överlämning som 

inte sker” 

Respondent F 

 

Överföring av implicit kunskap ställer andra krav på organisationen. Det krävs andra 

tillvägagångssätt än kunskapsdelning genom lathundar eller skrivna dokument. På grund av 

kunskapens komplexitet så kräver överföringen någon form av social interaktion där en person 

på ett eller annat sätt delar, arbetar och förstår vad kunskapen innebär så att den kan användas 

(Hansson, 2005). Behovet av social interaktion i bevarandet av implicit kunskap tydliggörs i 

resonemanget av en respondent från avdelningen för arbete och bostad. 

 

“Det handlar om att ha ett individanpassat arbetssätt och 

bemötande. Och det är svårt att skriva ner sånt i skriftliga 

rutiner...  det finns underförstådda grejer som har och göra med 
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personkemi som jag tror är svåra att lämna över på det sättet 

(skriftligt)”  

Respondent F 

 

Respondenten fortsätter sitt resonemang om kunskapsutbyte genom social interaktion med ett 

konkret exempel på hur sådan överföring kan se ut. 

 

“Kollegor sinsemellan som utbyter erfarenhet, kanske genom att 

en nyanställd får följa med en anställd som har jobbat med en 

person länge och känner till hela livshistorien och känner till hur 

den personen brukar reagera på olika situationer. Den typen av 

kunskapsöverföring används också mycket.” 

Respondent F 

 

Det här beskriver hur ett kunskapsutbyte kan se ut på avdelningen för arbete och bostad vid 

Uppsala kommun. Hanssen m.fl (1999) modell över kunskapsdelning genom en 

personaliseringsprocess styrker respondenternas tankar om behovet av ett socialt utbyte för att 

dela en viss typ av kunskap mellan varandra. Där ligger fokus på att utbyta kunskap och 

erfarenheter genom social interaktion, och då primärt implicit kunskap som är svår att delge i 

skrift tack vare sin komplexitet, såsom hur en person reagerar i olika situationer och på vilket 

sätt man kan hantera det.  

 

Mark- och miljööverdomstolens arbete med personalisering kännetecknas av en 

organisationskultur där medarbetarna uppmuntras till att fråga, dela, och ta till sig av kunskapen 

som finns i organisationen. En av respondenterna vid Hovrätten beskriver det sociala utbytet 

av erfarenheter och kunskap. 

 

“Vi har en organisation som är väldigt kunskapsvänlig, vi brukar 

uppmana att gå och prata med dom där, och dom vill lära ut… 

Det tror jag man ska förmedla att inga frågor är för dumma. Vi 

märker ju att dom under utbildning inte vill visa att dom är 

dumma. Men så är det ju. Vi brukar säga att det där kan inte du, 

jag kan inte heller det, så gå till tekniskt råd istället. Så det 

handlar om att vi ska vara öppna för att man inte kan kunna 
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allting, man får bjuda in. Domstolsmiljön är väldigt hierarkisk, 

men jag tror inte den är så hierarkisk hos oss, så jag tror att man 

upplever den lite annorlunda och jag tror att man upplever en 

öppenhet. Och sen att man känner sig välkommen, att det inte 

pratas om att det är högt i tak och öppna dörrar utan att det ska 

vara det också. Jag brukar säga att organisationer som skryter 

med att dom har högt i tak, ibland undrar jag varför dom skryter 

om det. Det ska bara finnas där. Så det är mer vilka signaler man 

skickar ut.” 

Respondent B 

 

På mark- och miljööverdomstolen har dem identifierat domstolsmiljön som hierarkisk. 

Respondenten menar på att dem som organisation skiljer ut sig från andra domstolar och 

avdelningar inom hovrätten i att ha lyckats skapa en organisationskultur med högt i tak och en 

“våga fråga” - mentalitet. Det är en viktig förutsättning för personalisering (Hanssen et. al, 

1999) och utbyte av erfarenheter och kunskap mellan medarbetare, som när den är lyckad är ett 

sätt att bevara kunskap inom organisationen. 

 

6.3 Behålla personal 
Studiens tredje frågeställning berör ämnet om hur organisationen arbetar med att behålla 

personal. En del i arbetet med att kompetenssäkra verksamheten innebär att arbeta mot en sänkt 

personalomsättning och lyckas med att behålla befintlig personal och därmed kompetens. Det 

här är en bild som båda de organisationer som deltagit i studien lyfte fram och hade utmaningar 

med. Enligt Lindelöw (2008) så är en god introduktionsutbildning, medarbetarsamtal, 

kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter alla exempel på delar som chefer behöver 

arbeta med för att motivera personal att stanna kvar på sina arbeten. Ytterligare en aspekt som 

Lindelöw (2008) lyfter upp som en potentiell faktor med inverkan på personalomsättningen är 

lönen. Hon menar att lönen ska motsvara vad den anställde upplever att organisationen ser för 

värde i den anställdes arbete. Det förefaller finnas en gemensam uppfattning inom både 

avdelningen för arbete och bostad vid Uppsala kommun och mark-och miljööverdomstolen vid 

Svea Hovrätt att deras löner inte är tillräckligt höga för att möta de anställdas önskningar. 

Istället beskriver respondenter från båda organisationerna hur dem använder sig av andra 

metoder såsom trygg anställning och meriterande arbete för att locka till sig och hålla kvar 

personal.  
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“En av våra selling points inom kommunen är att ha trygg 

anställning. Att vi har en stark stor organisation där man inte gör 

hipp som happ utan att saker går rätt till. Man vet att man har sin 

anställning, så trygghetsaspekten är viktig. Det gör att vissa kan 

acceptera att ha lite mindre i lön. Vi är en stor organisation där 

man kan byta internt. Det kan också vara en motivator utom 

lönen… Vi har som policy att om man uppfyller kompetenskraven 

så får man alltid komma på intervju.” 

Respondent F 

 

Precis som Lindelöw (2008) beskriver i sin modell över strategisk kompetensförsörjning menar 

även en respondent från Uppsala kommun att introduktionsutbildning och att kontinuerligt få 

möjlighet att utveckla sin kompetens är viktiga faktorer för att man ska trivas och vilja stanna 

på arbetet, tillsammans med andra hygienfaktorer så som lön och en tillräckligt hög 

grundbemanning. Respondenten förklarar. 

 

”Vi måste säkerhetsställa att grundbemanningen är okej vilket 

också är en hygienfaktor. Det hör till arbetsmiljön i alla fall det 

här med bemanningen hör delvis ditt. Och sen är det också 

organisationen. Allt hör ihop. Men sen är det också introduktionen 

som jag var inne på, att man alltså får en tillräckligt bra 

introduktion, att man får kompetensutveckling under tiden.” 

Respondent E 

 

I mark- och miljööverdomstolens fall har de utmaningar när det kommer till att behålla 

kompetens och personal. Handläggarna är en sådan grupp där det finns utmaningar i att behålla 

anställda. En respondent reflekterar över viktiga faktorer som påverkar viljan att stanna. 

 

“Jag tror att det är väldigt viktigt att man får arbeta ganska fritt, 

att man liksom inte är så låst. Nu jobbar ju vi i en väldigt styrd 

organisation, dvs att man har vissa regler och riktlinjer att rätta 

sig efter, så vi kan ju inte vara helt wild and crazy. Men ibland är 

det bra att gå ett steg vid sidan och titta lite granna utanför boxen, 
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hur kan vi jobba på ett smartare sätt? Kan jag ändra någonting? 

Och att man också vågar pröva, och också att man vågar gå 

tillbaka om man märker att det här var inge bra, de blev bara 

jobbigare.” 

Respondent A 

 

Tankarna om att ha en frihet i sitt arbete för att hela tiden kunna utveckla sig och sitt sätt att 

arbeta som respondent A resonerar om går också att härleda till Lindelöws (2008) tankar om 

att utvecklingsmöjligheter är en viktig faktor för att man ska trivas och vilja stanna på sitt jobb. 

 

Eftersom att mark- och miljööverdomstolen är en så pass nischad avdelning inom domstolen så 

är det en väldigt specifik grupp av människor som lockas av att arbeta i organisationen. Jurister 

med intresse för mark- och miljörätt och sakkunniga på ämnet, så kallade tekniska råd. Den 

gruppen som framförallt är svår att behålla är gruppen föredragande vars roll är att föredra mål 

för domare och sakkunniga. En av respondenterna på mark- och miljööverdomstolen beskriver 

utmaningen i att behålla föredragande. 

 

“Vi har haft ett väldigt tydligt tapp till Naturvårdsverket. Jag vet 

inte vad Naturvårdsverket gör men dom kan anställa hur mycket 

folk som helst och dom har legat högre än oss lönemässigt… Förut 

var det ett rykte att man gick upp 10.000 i lön om man gick 

härifrån till Naturvårdsverket. Och då handlar det om att man ska 

bli så kvalificerad så man får jobb där.” 

Respondent C 

 

Eftersom att Naturvårdsverket också är en statlig myndighet så har mark- och 

miljööverdomstolen svårt att hävda sig som en attraktiv arbetsgivare i förhållande till dem. För 

att kunna hålla kvar personalen har mark- och miljööverdomstolen tagit till åtgärder. En av 

respondenterna beskriver vilka åtgärder som har vidtagits. 

 

“Vi har lyckats lyfta specalistföredragarens löner så att vår 

slutlön är ingångslönen på naturvårdsverkets, då bromsar det 

upp.” 

Respondent C 
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Genom att instifta nya typer av tjänster har de på så sätt lyckats lyfta lönerna och därmed 

undviker de en alltför hög personalomsättning. Respondenter har olika uppfattning hur viktig 

lönen är som motivationskraft för att vilja vara kvar. En av respondenterna på Uppsala kommun 

menar att lönen måste vara tillräckligt hög men att det inte är en avgörande faktor för att 

människor vill stanna. 

 

“Så det är såklart att lönen är ett ingångsvärde som ska vara 

tillräckligt bra där jag vet att jag har någorlunda löneutveckling, 

sen kanske man inte måste ligga i topp om jag säger det så… För 

har man bra lön men en risig arbetsmiljö så kommer de i alla fall 

att lämna.” 

Respondent E 

 

Här menar respondenten att arbetstagaren kan kompromissa med vilken lön som organisationen 

erbjuder. Det viktiga är snarare att det är goda arbetsförhållanden och att det finns möjligheter 

till löneutveckling. En annan respondent har en annan upplevelse och värderar lönefrågan på 

ett annat sätt. 

 

“Lönen fyller en mycket viktig funktion för att få folk att stanna. 

Lönen är den viktigaste frågan (...) det här med hygienfaktorer är 

viktigt. Lönen är jätteviktigt för dom här personerna”  

Respondent G 

 

Enligt Lindelöw (2008) så är det viktiga att lönen motsvarar den feedback som den anställda 

får. Samtliga respondenter anser i linje med Lindelöw (2008) att lönen är en faktor som påverkar 

viljan att stanna men tenderar att istället värdera lönens vikt i förhållande till andra saker såsom 

arbetsmiljö. Det kan vara svårt för respondenterna i rollen som chef att sia om hur de anställda 

värderar sin lön i förhållande till hur dem tror att chefen uppfattar deras arbetsprestation, vilket 

kan vara anledningen till att respondenterna istället väljer att värdera lönen i förhållande till 

sådant som dem själva har en uppfattning om, så som anställningstryggheten. 
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6.4 Personalbortfall och kunskapsförlust 
Hantering av kunskapsförlust inbegriper delar som tagits upp i tidigare avsnitt, såsom att 

kompetensutveckla befintlig personal, arbeta med kunskapsbevarande åtgärder och 

kunskapsdelning mellan medarbetare och att arbeta för att behålla personal för att undvika en 

situation där många lämnar. När personal trots allt försvinner från organisationen och tar med 

sig viktig kunskap menar Hansson (2005) att finns olika sätt för att fylla luckan. Det vanligaste 

sättet för att få in ny kunskap och kompetens är att rekrytera ny personal, externt eller internt. 

Det kan handla om en tillsvidarerekrytering, men det kan även innebära att ta in någon på 

begränsad tid i form av ett vikariat eller köpa konsulttjänster. På avdelningen för arbete och 

bostad vid Uppsala kommun beskriver dem hur de hanterar personalbortfall inom 

boendeverksamheten. 

 

“Prioritet ett är att vi måste rekrytera en ny… För att vi behöver 

ha en person på plats. Det är så krasst i vår verksamhet. Det 

skiljer sig från kontorsjobb där det är mer en specifik kompetens 

(som efterfrågas) medan det här är en specifik person.” 

Respondent G 

 

Som respondenten ovan beskriver så är en av de största utmaningarna för cheferna vid 

boendeverksamheten att de har ett krav på sig att alltid ha ett visst antal personal på plats. Där 

är själva kompetensen inte det primära, utan att se till att det inte finns några luckor i schemat. 

Det innebär att lösningar som vikariat blir viktiga nödlösningar när personal sjukskriver sig 

eller slutar, innan en ny ordinarie personal kan vara på plats. 

 

“Jag har haft en enorm omsättning av personal vid ett av 

boendena. Det är helt galet! Förra året när jag kom in där var det 

en heltidssjukskriven med vikarie som back up. Sen när hen kom 

tillbaka så blev en annan heltidssjukskriven. Efter det var det en 

till som sjukskrev sig under hösten. Så det har alltid varit en plats 

vakant. Sedan var det en som sa upp sig och gick vidare. Jag har 

nu rekryterat fem vikarier på en och halv månad. Det är för 

sommaren. Så det är så sjukt tidskrävande.” 

Respondent G 
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Ett alternativt sätt dem använder sig av på avdelningen för arbete och bostad för att hantera 

personalbortfall är att justera anställningsgraden hos någon eller några av den resterande 

personalen för att minimera glappet efter den som lämnar. Respondenten förklarar hur dom kan 

gå tillväga. 

 

“Man kan justera tjänstgöringsgraden, ofta har man folk som 

jobbar 75, 80% utifrån att det är det som är behovet för 

schemaraden (en tjänst). Och då är det kanske någon som säger 

hej jag vill gå upp till 100. Då kan vi lösa det, så har vi inte så 

många vakanser kvar. Då kanske vi sätter in en timvikarie som ska 

jobba varannan helg så är det löst.” 

Respondent G 

 

Ytterligare ett exempel från avdelningen för arbete och bostad på hur man hanterar uppkomna 

personalbehov är kopplat till akuta behov av att få in fler anställda till följd av till exempel 

sjukdomsfall hos de boende. Då finns möjligheten att kortsiktigt göra rockader i 

personalstyrkan mellan olika boenden. En respondent beskriver det så här. 

 

“Vi fick ett ökat personalbehov (…). Vi jobbar ganska nära i team 

och då hade jag en kollega som hade kunde täcka upp med 

personal så en kunde komma över på ganska kort varsel, den typen 

av rockader kan vi göra, åtminstone kortsiktigt.” 

Respondent F 

 

Vid mark- och miljööverdomstolen påverkas organisationen av personalbortfall i stor 

utsträckning till följd av sjukskrivningar, primärt stressrelaterade sådana. En medarbetare som 

går in i väggen och blir borta från arbetet under en längre tid påverkar i mångt och mycket 

organisationen på samma sätt som när en medarbetare slutar eller går i pension. Till skillnad 

från Hanssons (2005) modell som handlar om att rekrytera in rätt kompetens vid 

personalbortfall behövs här ett annat tillvägagångssätt för att möta problematiken med 

sjukskrivningar och sedermera återkomst till arbetet, efter att till exempel ha drabbats av 

utmattningssyndrom. En respondent beskriver problematiken med sjukskrivningar. 
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”Vi har mycket personalomsättningen men vi har också väldigt 

många sjukskrivna, och de är väl det som drabbar kanslina i 

första hand att det är många som då får utmattningsdepression. 

De är många som då ska komma tillbaka och då även ha en 

handledning i sin sjukdomsbild på 25%, 50%, 75%, att man då 

har en plan för deras intåg till arbetet, och de tar ju väldigt 

mycket tid och kapacitet för de kanslina som blir drabbade.” 

Respondent A 

 

För att komma till bukt med problemet med sjukskrivningarna inom handledarkollegiet så har 

ett närmare samarbete påbörjats mellan handläggarcheferna på hovrättens samtliga avdelningar 

för att avlasta varandra när det är mycket på en avdelning. Respondenten fortsätter. 

 

”Så vi har ju ganska nyligen påbörjat ett arbete med ett närmare 

samarbete mellan kanslierna för vi märkte en tendens att man slog 

på den stora trumman redan när det brunnit, för de är ju en 

ganska vanlig sak som man noterar, man säger till när det redan 

är för sent, skadan redan är gjord och verkningarna blir lite för 

stora. Det skulle vara en liten större dos prestigelöshet i 

domstolarna så kanske de hade säkert gått bättre. (...) Därför har 

vi nyligen påbörjat arbete med närmare samarbeteskanslier där 

man tankar av, där handläggarcheferna stämmer av veckovis. Har 

du någon som är på kurs, har du några som är sjuka, (...) behöver 

du hjälp, nej jag behöver ingen hjälp. Nej då vet vi de istället för 

att den där stora trumman ska gå runt åtta stycken 

handläggarchefer och till slut tänker man att, ja de är någon 

annan som håller koll på de.” 

Respondent A 

 

Hovrätten använder sig av rekrytering som ett sätt att täcka upp för kunskapsförlust och för att 

fylla kunskapsluckor. Rekryteringsprocessen har dock förändrats under senare tid som en 

konsekvens av ett allt mer oförutsägbart läge när det kommer till personalomsättningen, och till 

följd av en justering i budgeten som blivit snävare. En av respondenterna beskriver 

rekryteringsprocessen. 
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“Förr brukade vi rekrytera två gånger per år och så tog vi in för 

vi vet att så här många kommer sluta, men nu har vi frångått det 

den senaste tiden och nu drar vi igång en rekryteringsprocess när 

vi ser ett behov uppstå” 

Respondent D 

 

Det nya sättet att rekrytera utefter behov ligger i linje med Hanssons (2005) tankar om att se till 

att rekrytera rätt. Det vill säga prioritera att rekrytera den kompetens där det finns behov att 

täcka inom organisationen. Det fanns dock fördelar med att kunna rekrytera in en lite större 

grupp människor i förebyggande syfte för att låta dem komma in i arbetet i lugn och ro och 

sedan på ett bra sätt kunna axla ansvaret när andra lämnar, enligt respondenten som förklarar 

vidare. 

 

“För en domstolshandläggare tar det ett år innan man jobbar helt 

självständigt. I det fallet kan man rekrytera en grupp för att man 

vet att man får vakanser, så kan man fylla på lite om man har det 

budgetutrymmet, vilket är betydligt mer angenämt. För att kunna 

behålla kompetens och så att det inte blir så betungande för dom 

som är kvar” 

Respondent D 

 

Respondenten menar att idealet för en rekrytering är att den kan ske i god tid innan en 

medarbetare slutar så att den nya personen kan komma in och gå bredvid under ett tag och på 

så sätt få en överlämning och introduktion i arbetet från den medarbetaren vilken den 

nyanställde ska ersätta. 

 

“Vi har en controller som är ensam i sin roll som skulle på 

föräldraledighet. Där lyckades vi ha en person som går bredvid 

henne. Dom jobbar parallellt sen, hon går från maj och den här 

tjejen har funnits här i organisationen sedan januari, då har gjort 

lite annat men då har hon fått en bra överlämning. Så i det fallet 

funkade det.” 

Respondent D 
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Den typer av överlämningar är ovanliga med det nya systemet för rekrytering, men underlättar 

arbetet med att bevara kunskap när det väl går att få till att dem går omlott. 

 

6.5 Sammanfattning av huvudresultat 
Studiens syfte var att undersöka hur organisationer arbetar med kompetensförsörjning för att 

kompetenssäkra verksamheten samt undvika och hantera kunskapsförlust. I inledningen 

argumenteras det för att rörligheten på arbetsmarknaden blir allt större, vilket sätter press på 

organisationer att säkra upp viktig kunskap och kompetens för att behålla en konkurrenskraftig 

verksamhet. Inför undersökningen identifierades tre ben som utgångspunkt för att undersöka 

hur arbetet med kompetensförsörjning och hanteringen av kunskapsförlust ser ut i olika 

organisationer. Dessa är kompetensutveckling, kunskapsbevarande/kunskapsdelning och 

behålla personal. Samtliga tre är olika sätt att kompetenssäkra verksamheten, varför vi var 

intresserade för hur organisationer arbetar med dessa tre moment. I viss grad samverkar dessa 

faktorer. Att dela med sig av sin kunskap och ta del av andras kunskap kan vara en väg till att 

höja sin kompetens precis som en kontinuerlig kompetensutveckling kan vara en faktor som 

påverkar huruvida man trivs och vill stanna kvar på sitt arbete. De tre “benen” fick bilda var sin 

frågeställning, och därtill kom även en frågeställning som berör hur organisationen hanterar 

kunskapsförlust och personalbortfall när det väl uppstått. 

 

Hur arbetar organisationen med kompetensutveckling? 

Inom avdelningen för arbete och bostad vid Uppsala kommun är det viktigt att personalgruppen 

på varje boende innehåller samtliga kompetenser som behövs för att driva ett boende. Där fyller 

kompetensutvecklingen en roll. Det finns också möjlighet för de anställda att gå kurser och 

utbildningar som dem själva ser ett värde i, så länge det går att härleda till deras yrkesutövning. 

Introduktionsutbildningen fyller också ett tydligt syfte i att lära sig den implicita och explicita 

kunskap som behövs för att klara av arbetet. Två av verksamhetscheferna menar att det kan 

vara ett bra sätt att identifiera nyckelpersoner som är intresserade av att utveckla sig när det 

behövs implementeras någon ny kompetens, för att skapa motivation att vilja lära sig. På mark- 

och miljööverdomstolen så är introduktionsutbildningen omfattande, eftersom att 

organisationen bygger på samarbete och för att uppdraget som specialdomstol kräver en hel del 

av de anställda. Medarbetarsamtalen som genomförs fyller inte så mycket av ett 

kompetensinventerande syfte då många i personalen är mycket kompetenta i sin yrkesutövning, 

utan de handlar mer om att säkerställa att de anställda trivs. Från chefsposition beträffande 
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motivationsfaktorer så menar dem att kurser och utbildningar inte är så intressant som 

kompetenshöjande åtgärd, utan snarare att ge tillfälle för de anställda att få stöta och blöta svåra 

frågor under ett seminarium passar den kunskapstyngda personalgruppen bättre. 

 

På vilket sätt bevaras kunskapen som finns inom organisationen? 

Inom avdelningen för arbete och bostad så är den implicita kunskapen som består av 

medarbetares erfarenhet och oskrivna regler en viktig del i boendeverksamheten. Hur man ska 

bemöta vissa personer och vad de behöver i termer av personkemi för att fungera är svårt att 

skriva ner på papper, så därför fäster dom stor vikt vid det sociala utbytet mellan kollegor. Även 

den explicita kunskapen i termer av rutiner och genomförandeplaner är viktigt för att den 

dagliga verksamheten ska fortlöpa likadant oavsett vem som arbetar för tillfället. Hovrätten har 

traditionellt sett en stor mängd dokumenterad kunskap i termer av gamla mål och praxis som 

används i det dagliga arbetet och har nära koppling till deras uppdrag som domstol, men också 

checklistor över vad som är nödvändigt att ha med sig vid till exempel en tillsyn. För att behålla 

den implicita kunskapen inom organisationen arbetar mark- och miljööverdomstolen med att 

upprätthålla en “våga-fråga”-miljö och en positiv organisationskultur där medarbetare 

uppmanas och känner sig trygga med att dela med sig av sin kunskap.  

 

Hur ser arbetet ut för att behålla befintlig personal? 

Respondenten som arbetar på HR-enheten centralt på Uppsala kommun menar att viktiga 

faktorer för att personalen ska vilja stanna i organisationen är att dem får en god introduktion 

och kontinuerliga möjligheter att utveckla sin kompetens. Det är också viktig att cheferna har 

ett organisationsperspektiv med sig i den här frågan då det är så många faktorer som påverkar 

om någon stannar eller väljer att gå. Andra viktiga hygienfaktorer för att man ska trivas på 

arbetet är att arbetsgrupperna är tillräckligt bemannade. På avdelningen för arbete och bostad 

går meningarna isär om lönen kontra anställningstrygghetens roll för medarbetarnas vilja att 

stanna. En pratar om att lönen inte är den stora attraktionskraften för varför medarbetare söker 

sig dit, eller varför dem väljer att stanna. Istället är det deras trygga anställningar, en stor och 

stabil organisation och uteblivna provanställningar som lockar kvar dem anställda, samtidigt 

som en annan menar på att lönen är jätteviktig för att personalen ska stanna. Mark- och 

miljööverdomstolen har upplevt ett stort personaltapp till Naturvårdsverket vilket dem upplever 

till stor del som en följd av löneskillnader. Därför anser flera medarbetare på mark- och 

miljööverdomstolen att lönen är en väldigt viktig faktor för att hålla nere personalomsättningen. 
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Men möjligheten att få arbeta fritt och komma med tankar och idéer om hur man kan förbättra 

arbetssättet lyfts också fram som en anledning till att medarbetare stannar. 

 

Hur arbetar organisationen för att hantera personalbortfall och kunskapsförlust? 

Inom kärnverksamheten på avdelningen för arbete och bostad, Uppsala kommun är det snarare 

bemanningen än kompetensen som är det viktiga. Boendeverksamheten kräver att det är en 

ständig bemanning vilket gör verksamheten känslig för plötsliga personalbortfall. Ett sätt att 

tackla situationer där personal slutar eller blir sjuka är att använda sig av vikarier som inte alltid 

har samma kompetensnivå, men som kan fylla det fysiska tomrummet för en begränsad period 

för att sedan snabbt rekrytera in ny personal. På hovrätten har det minskade budgetutrymmet 

resulterat i en förändring av rekryteringstaktiken från att rekrytera i presumtivt syfte till att men 

endast rekryterar när det uppstår behov, även om idealet är att den personen som ska ta över 

hinner börja och gå bredvid den medarbetaren som lämnar ett tag för att få en bra överlämning. 

Ett annat sätt att hantera personalbortfall är att arbeta för att minska antalet sjukskrivna genom 

att hjälpa till att avlasta mellan avdelningar och att ha en tydlig strategi för återgång i arbetet.  

 

7. Diskussion    
I följande avsnitt presenteras och diskuteras ett antal slutsatser från resultatet av respektive 

frågeställning. En längre diskussion förs om lönen och andra faktorers påverkan på problemet 

med att behålla personal med hjälp av tidigare forskning på området. Avsnittet avslutas med 

en redogörelse för studiens begränsningar och intressanta områden för vidare forskning. 

 

7.1 Slutsatser & Tidigare forskning 
Resultatet visar att båda organisationerna som deltagit i studien på olika sätt berör samtliga 

frågeställningar i arbetet med att kompetenssäkra sin verksamhet och hantera kunskapsförlust. 

Kompetensutvecklingen fyller tre viktiga syften. Inom avdelningen för arbete och bostad vid 

Uppsala kommun är den överhängande anledningen till att kompetensutveckla sin personal, 

som framkommer i resultatet, att se till att den absolut nödvändigaste kompetensen finns för att 

möta kraven som ställs på personalen både idag men också framöver. Till viss del kan 

ansvarsområden som kräver olika typer av kompetens flyttas mellan de anställda och på så sätt 

vara ett hjälpmedel för att hantera personalbortfall, men i det stora hela så krävs det en viss 

bemanning för att klara schemat och därmed är fysiska personer viktigare för verksamheten än 

kompetens. Ett annat syfte som kompetensutvecklingen fyller är att den kan öka viljan hos de 
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anställda att stanna kvar i organisationen. Mark- och miljööverdomstolen, vars personal i 

grunden är välutbildad och sitter inne på mycket kompetens använder utvecklingsmöjligheter 

nästan enkom som ett hjälpmedel för att behålla personal. Att utveckla befintlig personal blir 

således inte ett sätt att täcka upp för personal som lämnar, utan snarare en presumtiv åtgärd för 

att medarbetare inte ska vilja lämna. Respondenter inom både avdelningen för arbete och bostad 

vid Uppsala kommun och mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt menar dock att 

behålla personal är det bästa sättet för organisationen att kompetenssäkra verksamheten. Att 

rekrytera och bemanna är kostsamma processer som tar väldigt mycket tid i anspråk från övriga 

arbetssysslor för chefer. Det förefaller också vara så, enligt resultatet, att personalbortfall nästan 

alltid genererar någon form av kunskapstapp, även om det finns ett kontinuerligt arbete med att 

bevara och sprida kunskap inom organisationen. Respondenter från både avdelningen för arbete 

och bostad och mark- och miljööverdomstolen vittnar om hur den explicita kunskapen i ganska 

stor utsträckning kan bevaras på ett relativt enkelt sätt, men att den implicita, 

erfarenhetsbaserade kunskapen som erhålls efter att man arbetat ett tag och som kräver mycket 

social interaktion för att överföras inte går att helt bevara i organisationen när en medarbetare 

lämnar. 

 

På samma sätt som studiens resultat vittnar om den stora vinsten med att lyckas behålla sin 

personal som ett sätt att kompetenssäkra verksamheten understöds den uppfattningen av annan 

litteratur på området, vilken vi redogör för i avsnittet tidigare forskning. Urbancová och 

Linhartovás (2011) kommer fram till samma slutsats vad gäller att behålla personal som det 

effektivaste sättet att säkra kunskap och kompetens inom organisationen. Problembakgrunden 

för deras studie är personalbortfall till följd av pensionsavgångar, vilket kan likställas vid 

personalbortfall till följd av att medarbetare byter jobb eller sjukskriver sig.  

 

För att lyckas med att behålla personal menar Urbancová och Linhartová (2011) men också 

Pérez-Campdesuñer m.fl (2018) samt O'Brien-Pallas, Duffield och Hayes (2006) att lönen har 

en viktig roll att spela. Dock skiljer det sig mellan studierna hur viktig lönen är i förhållande 

till andra faktorer. Urbancová och Linhartová (2011) menar att lönen är den absolut främsta 

orsaken till varför folk väljer att sluta eller kan tänka sig att stanna kvar, och att 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen är det som påverkar näst mest, Pérez-Campdesuñer 

m.fl (2018) instämmer i att lönen är den viktigaste orsaken. Studien av O'Brien-Pallas, Duffield 

och Hayes (2006) konstaterar att lönen är en av många faktorer som avgör om man blir kvar på 

sin arbetsplats eller inte, men att arbetsvillkoren är avgörande. I ljuset av det här är vår studies 
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resultat intressant. Där går också meningarna isär kopplat till hur viktig lönen är för att behålla 

personal. På mark- och miljööverdomstolen har dem efter stora personaltapp till 

Naturvårdsverket kunnat konstatera att lönen är en viktig faktor, tack vare att båda 

organisationerna verkar inom offentlig sektor och har förhållandevis lika villkor vad beträffar 

anställningstrygghet och annat som annars också kan påverka val av arbetsplats. På avdelningen 

för arbete och bostad menar en respondent att andra hygienfaktorer är viktigare samtidigt som 

en annan respondent menar att lönen är direkt avgörande för att kunna konkurrera om personal. 

Lindelöw (2008) menar och sin sida att lönen bör motsvara arbetstagarens uppfattning om hur 

högt arbetsgivaren värderar dennes arbete för att det inte ska bli några dubbla signaler från 

arbetsgivaren. Intressant att notera är hur lönen hela tiden värderas utifrån förhållandet till andra 

faktorer av respondenterna och i annan litteratur på området, vilket gör det väldigt svårt att 

isolera lönens egna påverkan på personalen. Det finns alltså inget standardmått att utgå från när 

man ska värdera om lönen är tillräckligt hög, eller vad som påverkar mest. 

Anställningstrygghet, andra hygienfaktorer, lönen eller utvecklingsmöjligheter? Vi kan bara 

konstatera att det onekligen skiljer sig i uppfattningen från person till person, och att lönen 

förmodligen har någon påverkan på om personalen väljer att stanna eller inte. Dock inte i vilken 

utsträckning, eller vad som är viktigast. 

 

Resultatet från vår studie visar att avdelningen för arbete och bostad respektive mark- och 

miljööverdomstolen använder sig av olika metoder för att bevara och sprida kunskap i 

organisationen. Det handlar både om kodifiering och personalisering (Hansen et. al, 1999), det 

vill säga både genom nedtecknade rutiner och kunskap lagrad i olika IT-system men också att 

ge utrymme för kunskapsutbyte, kollegor emellan. På samma sätt menar Peterson och Stephen 

(2014) att kunskap och kompetens bevaras och delas på två olika sätt. Genom digitala system, 

men också genom face to face utbyte, vilket är exempel på kodifierad och personaliserad 

kunskap (Hansen et. al, 1999). Resultatet från vår studie visar också att kunskapen delas på 

olika sätt beroende på vilken typ av kunskap det är. Det är något som skiljer sig till viss del 

ifrån Daghfous m.fl (2007). Han menar att det bästa sättet att bevara kunskapen är genom 

digitala system, men han vidhåller dock att det finns en risk för att viss kunskap inte går att 

överföra genom digitala system, vilket istället understödjer resultatet från vår studie.  

 

7.2 Bidrag till forskningsområdet 
Studiens bidrag till det pedagogiska forskningsområdet är att ge exempel på hur två olika 

organisationer hanterar problematiken med att bevara och sprida kunskap, se till att den 
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kompetens som behövs inom verksamheten finns där och hantera kunskapsförlust, till följd en 

allt rörligare arbetsmarknad. Studien ger exempel utifrån två organisationer varav en där 

kärnverksamheten är kunskapstyngd och kräver hög kompetens av medarbetarna, och en där 

kärnverksamheten ställer höga krav på tillräcklig bemanning och att arbetet är så standardiserat 

som möjligt. I egenskap av fallstudie är inte det huvudsakliga målet att resultatet ska 

generaliseras till en större population och kunna appliceras som pedagogiska tillvägagångssätt 

på andra företag och organisationer. Dock så finns det möjlighet att ur ett pedagogiskt 

perspektiv från andra organisationers sida kunna se hur arbetet med den här typen av frågor kan 

se ut för att kunna dra lärdom av och jämföra med hur motsvarande problem hanteras i den egna 

organisationen. Båda organisationerna verkar inom den offentliga sektorn varför det kan tänkas 

vara mest intressant för andra organisationer och företag inom samma sektor att ta del av 

studiens resultat.  

 

7.3 Studiens begränsningar & vidare forskning 
Ett alternativ till genomförandet av studien skulle kunna ha varit att använda sig av en 

kvantitativ ansats. Då hade möjlighet givits att täcka in ett stort antal organisationer och företag 

för att kunna dra slutsatser om vad det vanligaste metoderna är för att hantera den här typen av 

problematik, och utifrån det kunna värdera vilken typ av insatser och åtgärder som verkar 

fungera bäst. En kvantitativ studie hade också givit oss möjlighet att generalisera våra resultat 

för att kunna uttala oss om samband i en större utsträckning. En begränsning med all typ av 

kvalitativ forskning är den subjektivitet som genomsyrar datainsamlingen och tolkningen av 

empirin i termer av forskarbias. Den subjektiviteten är visserligen också av intresse för att 

kunna sätta sig in i var individs tankevärld och förstå en individs upplevelser, men det kan också 

finnas en poäng i att inta ett mer objektivt forskningsperspektiv vilket en kvantitativ studie 

också hade möjliggjort för. 

 

Området som berörs i studien är brett och innehåller många olika komponenter och faktorer 

som påverkar bevarandet av kunskap och rätt kompetens. Därför finns det många olika delar 

man kan fördjupa sig i, inte minst hade det varit intressant att gå in djupare på hur de tre benen 

som lyfts upp i studien samspelar för att på ett så effektivt sätt som möjligt säkra upp kunskap 

och kompetens. En annan intressant sak att fördjupa sig i vore den implicita kunskapens roll i 

den här problematiken. Utifrån studiens resultat samt genomgången av den tidigare forskningen 

på området anser vi att det vore intressant att forska vidare kring organisationens möjligheter 

till att bevara samt dela den implicita kunskapen. Eftersom att implicit kunskap är mer komplex 
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i sin natur och samtidigt viktig för organisationer då den inbegriper erfarenhet och ”know how”, 

vilket är det som lättast försvinner när en person lämnar organisationen, vore det intressant att 

fortsätta undersöka hur och på vilket sätt man kan gå tillväga för att hantera den problematiken. 
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Bilaga 1 
 

Följebrev 
 
Hej, 
 
Vi studerar sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet och skriver 
vår kandidatuppsats inom området pedagogik. Bakgrunden till studien är att vi tycker oss se 
en allt rörligare arbetsmarknad där företag och organisationer kämpar med att behålla kunskap 
och kompetens inom verksamheten parallellt med en hög personalomsättning och 
pensionsavgångar. 
 
Syftet med undersökningen är att studera vilka typer av kompetenssäkrande åtgärder som 
används inom organisationen och hur organisationen arbetar för att hantera och minimera 
kunskapsförlust, för att göra verksamheten mindre känslig för personalbortfall. 
 
Intervjun kommer att ta ca 30 - 45 minuter och spelas in för att vi ska ha möjlighet att skriva 
ned vad som sägs och analysera materialet. Vi kommer närvara båda två och hjälpas åt att 
intervjua och ställa kompletterande frågor. Vi vill att du tar del av en del viktiga etiska 
riktlinjer som vi förhåller oss till i vår forskning. 
 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt. 
 
Du har rätt att avstå från att svara på frågor. 
 
Du har rätt att när som helst under intervjun avbryta utan att det får några negativa 
konsekvenser för dig. 
 
All information du delger oss kommer endast användas av oss i syfte att genomföra vår 
studie. 
 
 
Dina svar kommer behandlas konfidentiellt i så hög grad som möjligt för att undvika att 
utomstående läsare ska kunna koppla svaren i texten till dig som person. Innan intervjun 
kommer du också att i lugn och ro få läsa igenom och underteckna ett dokument där det 
framgår att du samtycker till deltagande i studien. 
 
Vi är tacksamma för din medverkan och ser fram emot att träffa dig! 
 
Med vänlig hälsning 
Jonathan Thersthol                                               Eskil Höglund 
070 586 05 04                                                        070 757 46 64 
jonathan_thersthol@hotmail.com                    larsjohaneskil.hoglund@gmail.com  
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Bilaga 2 
Samtyckesformulär 

 
 
Uppsala universitet 
 
Studenter: Jonathan Thersthol & Eskil Höglund 
 
                 
Till berörda deltagare 
 
Medgivande för deltagande i en studie om kunskapsförlust inom organisationer 
 
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka vilka typer av kompetenssäkrande åtgärder 
som används inom organisationen och hur organisationen arbetar för att hantera och minimera 
kunskapsförlust, för att göra verksamheten mindre känslig för personalbortfall. 
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter 
analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer 
det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 
enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 
och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 
konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 
(Dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser 
till EU:s dataskyddsförordning).  
 
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 
i undersökningen.  
 
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun 
avbryta sin medverkan. 
□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  
 
Datum  __________________________________________ 
 
Underskrift  __________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrund: 

1. Berätta vad du har för tjänst? 

2. Beskriv dina arbetsuppgifter? 

 

Kunskapsförlust: 

3. Upplever du att kunskapsförlust är ett problem för er organisation? Om, varför? 

Exemplifiera. 

4. Vilken eller vilka är de vanligaste orsakerna till kunskapsförlust? 

5. Beskriv hur ni arbetar med kunskapsförlust? 

 

Personalomsättning: 

6. Berätta på vilket sätt ni arbetar med personalomsättning till och från organisationen? 

7. Beskriv vilka faktorer du anser vara de viktigaste för att undvika en för hög 

personalomsättning? 

8. Tror du att det är nyttigt för organisationen med en viss personalomsättning? Om, varför? 

9. Hur anser du att nya medarbetare kan bidra till er verksamhet? 

10. Upplever du att det är viktigare att ta vara på en ny medarbetares egna ideér, eller att den 

nya medarbetaren tar till sig verksamhetens kunskaps och anpassar sig till den? Varför? 

11. Beskriv hur processen ser ut när en medarbetare slutar? 

12. Beskriv hur processen ser ut när en medarbetare börjar? 

 

Kunskapsdelning och kunskapsöverföring 

13. Arbetar ni aktivt med att främja kunskapsdelning inom organisationen? 

14. Om, varför anser du att det är viktigt att främja kunskapsdelning? 

15. Beskriv hur ni arbetar med kunskapsöverföring? 

Genom utbildningar och dokument? 

Genom att främja social interaktion? 

16. Vilka faktorer anser du är viktiga för att främja kunskapsdelning? 
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Bilaga 4 
 
 
 

 
 

 


