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Sammanfattning 
 

 

Undersökningen genomfördes vid två olika verksamheter, ett större skogsbolag samt en 

socialförvaltning, i syfte att undersöka och jämföra hur de arbetar med kompetensförsörjning i 

samband med större pensionsavgångar samt hur de upplevde generationsväxlingen med 

avseende på deras olika förutsättningar. Målsättningen var att belysa vilka utmaningar som 

generationsväxling och kompetensförsörjning är, ur ett ledningsperspektiv inom privat och 

offentlig verksamhet.   

  

Undersökningens datainsamling har skett i huvudsak genom intervjuer men kompletterats 

med dokument upprättade av verksamheten samt befintlig statistik.  

 

Studien visar att verksamheterna i dagsläget inte upplever några större problem i samband 

med generationsväxlingen även fast det finns en del pensionsavgångar inom enheterna. De 

arbetar med olika strategier för att bevara kompetens såsom kompetensöverföring, behålla 

medarbetare som uppnått pensionsålder och kompetensutveckling. Verksamheterna deltar i 

olika projekt i arbetet att attrahera ny kompetens. Båda verksamheterna sitter bland annat i 

yrkes- och kompetensråd och skogsbolaget som är aktiva i arbetet med att attrahera ny 

kompetens försöker tillsammans med olika utbildningssamordnare locka människor till 

branschen. Det finns många likheter i hur de olika verksamheterna arbetar men främst hur de 

önskar att de kunde arbeta. Den offentliga verksamheten får inte driva sin verksamhet i 

vinstsyfte medan den privata kan driva sin verksamhet efter marknadsmässiga grunder. Den 

offentliga verksamheten som var i denna studie har på grund av detta inte samma ekonomiska 

resurser och kan därför inte köpa in kompetens eller genomföra lika omfattande 

kompetensutveckling som det privata företaget har råd med.  

 

 

Nyckelord: Kompetensförsörjning, generationsväxling, bevara kompetens, attrahera/säkra 

kompetens, demografisk obalans   

 

 

 

 
 

 



 

 

Abstract 
 

The study was conducted at two different businesses, one major forest company and a social 

service. The purpose was to examine and compare how they work with human resource 

planning in relation to major retirements and how they experienced the alternation of 

generations in terms of their different conditions. The aim was to illustrate the challenges that 

alternation of generations and human resource planning is, from a management perspective in 

private and public sectors. 

 

Survey data collection took place primarily through interviews, but was supplemented by 

documents established by the business and existing statistics. 

  

The study shows that businesses in the current situation, is not experiencing any major 

problems associated with the alternation of generations even though there are some retirees 

within the units. They work with different strategies to maintain competence such as skills 

transfer, retain employees who have reached retirement age and skills development. The 

businesses are involved in different projects with the purpose to attract new skills. Both 

businesses participate in competence committees and the forest company, who is very active 

in the work to attract new skills, is trying with various education coordinators to attract new 

people to the industry. There are many similarities in how the different businesses work, but 

primarily how they wish they could work. The public sector can not operate to profit, while 

the private can operate by market grounds.  The public business in this study has as a result of 

this, not the same financial resources and can’t therefore acquire kills or conduct as extensive 

competence development such as the private company can afford. 

 

 

Keywords: Human resource planning, alternation of generations, maintain competence, 

attract/secure competence, demographic imbalance  
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1. Inledning 
 

Sveriges befolkning har förändrats drastiskt under det senaste seklet. För 100 år sedan fanns 

det betydligt fler barn än äldre något som inte stämmer in i dagens samhälle. Under 1900-talet 

har det skett stora förändringar i hur många barn familjer väljer att skaffa vilket har lett till att 

vi idag har en mer cirkelformad ålderstruktur, det innebär att vi i dagens samhälle har fler 

äldre än barn (Ohlsson & Broomé, 2003:57). En ökad medellivslängd och minskat antal födda 

leder till att vi idag har en åldersfördelning där en allt större andel tillhör de äldre i 

befolkningen (Statistiska centralbyrån [SCB], 2011:2). 

 

Under de senaste åren har det i media publicerats en hel del artiklar och debattinlägg om 

krisen som vårt land står inför i och med den stora grupp 40-talister som nu kommer gå i 

pension och därmed lämna arbetsmarknaden. I Offentliga affärer publicerades nyligen artikeln 

Bedrägligt lugn inför generationsväxlingen skriven av Malin Ulfvarson (2011). Artikeln 

belyser att många organisationer inte har vidtagit några åtgärder inför generationsväxlingen, 

varken när det kommer till att attrahera nya medarbetare eller i arbetet med 

kompetensöverföring mellan äldre och yngre. Petter Spanne & Malin Wennebro (2011) 

skriver i ett debattinlägg i Göteborgsposten att generationsväxlingen handlar om mer än att 

bara ersätta de som slutar. Det viktiga är att se till att kompetens och erfarenhet inte går 

förlorad. Spanne & Wennebro belyser tre viktiga åtgärder för att underlätta 

generationsväxlingen. Det första handlar om att försöka integrera unga i verksamheten så 

tidigt som möjligt via exempelvis sommarjobb och praktikplats. Att ta vara på de äldres 

kompetens och erfarenhet genom att involvera dem i mentorskap samt lärlingsprogram samt 

att driva ett långsiktigt arbete. Arbetsförmedlingen såg allvarligt på problemet och valde 

därför att 2009 starta ”Stafetten”, en rikstäckande informationssatsning vars huvudfråga är 

generationsväxlingen. Den vände sig till arbetsgivare med syfte att förbereda 

kompetensöverföringen från dem som går i pension till de nya som tar vid. Stafetten 

rekommenderade arbetsgivarna att börja rekrytera kompetens snarast, allt för att vara så 

förberedda som möjligt på den väntande krisen (Arbetsförmedlingen [AMS], 2009). 

 

I ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen kan vi läsa att Sverige står inför en stor 

generationsväxling i och med 40-talisternas pensionsavgångar. Mellan år 2010-2025 beräknas 

1,6 miljoner personer gå i pension vilket är en ökning med ungefär 250 000 fler än under de 
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senaste 15 åren. Samtidigt minskar antalet personer på arbetsmarknaden, det vill säga att det 

kommer finnas färre individer som står till arbetsmarknadens förfogande (AMS, 2010a).  

 

Norrbotten förväntas bli ett av de län som kommer drabbas hårdast av generationsväxlingen 

och det är pensionsavgångarna till yrken inom jord- och skogsbruket samt den offentliga 

sektorn som påverkas mest (AMS, 2010a). De verksamheter som ingår i denna studie kommer 

därför finnas inom dessa sektorer. De två verksamheterna har olika förutsättningar då 

skogsbolaget drivs som en privat
1
 verksamhet efter marknadsmässiga grunder medan 

socialförvaltningen är en offentlig verksamhet som inte får drivas i vinstsyfte.  

 

Att det sker samhällsförändringar är inget nytt fenomen inte heller generationsväxlingar men 

det problem som växt fram i och med denna generationsväxling är den befolkningsförändring 

som skett under 1900-talet, vilket innebär att samhället i dagsläget består av en stor andel 

äldre medborgare. Att dessa 40-talister nu ska gå i pension är inte oväntat eftersom Sveriges 

pensionsålder är 65 år, även om individer har rätt att både gå tidigare och stanna kvar längre 

om så önskas (Lagens om anställningsskydd [LAS], 1982:80). Media lägger stort fokus vid 

den förväntade problematik som kommer uppstå i och med pensionsavgångarna och de 

prognoser som publicerats visar en arbetskraftsbrist. Mot denna bakgrund är 

generationsväxlingen intressant att studera eftersom det förväntas leda till en obalans mellan 

behovet av och tillgången på personal.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra hur två olika verksamheter arbetar med 

kompetensförsörjning i samband med större pensionsavgångar samt hur de upplever 

generationsväxlingen i och med 40-talisternas stora avgångar. De verksamheter som 

undersöks är ett större skogsbolag samt en socialförvaltning inom offentlig sektor. Ur detta 

forskningsområde kommer jag fördjupa min uppsats inom två teman; generationsväxling och 

kompetensförsörjning. Detta för att få en bättre förståelse ur ett ledningsperspektiv, och 

utifrån den informationen diskutera verksamheternas situation och förutsättningar. Jag har valt 

att utgå från fyra frågeställningar för att kunna besvara syftet, dessa frågeställningar är: 

                                                 
1
 Ägandeformen för verksamheten är statlig med företaget drivs likt en privat verksamhet efter marknadsmässiga 

grunder.  
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Frågeställningar: 

o Hur upplevs generationsväxlingen och vilken betydelse har den för verksamheterna? 

o Hur arbetar verksamheterna för att bibehålla befintlig kompetens? 

o Hur arbetar verksamheterna för att säkra/attrahera ny kompetens? 

o Vilka skillnader och likheter finns mellan verksamheterna med avseende på 

verksamheternas förutsättningar? 

 

 

1.2 Avgränsning 
 

Uppsatsen kommer fokusera på generationsväxlingen som sker i samband med 40-talisternas 

pensionsavgångar och vad det innebär för verksamheterna. Denna avgränsning valdes 

eftersom 40-talisterna nu påbörjat sina avgångar och i samband med dessa så beräknas 

Sverige för första gången i modern tid få färre tillträden än avgångar på arbetsmarknaden. 

Studien kommer även att belysa ledningens syn på kompetensförsörjning i samband med 

större pensionsavgångar. Förutom denna avgränsning så undersöks bara två verksamheter, ett 

större skogsbolag samt en verksamhet inom offentlig sektor – en socialförvaltning, och det är 

verksamheter som är aktiva i Norrbotten.   

 

 

1.3 Disposition 
 

Första kapitlet börjar med inledningen som kortfattat beskriver bakgrund till studien och 

varför jag valt detta ämne. Sedan förklaras studiens syfte och de fyra frågeställningar som 

uppsatsen utgår ifrån för att kunna besvara syftet. Kapitel ett avslutas med en förklaring över 

vilken avgränsning som gjorts samt uppsatsens disposition, det vill säga hur uppsatsen är 

upplagd. Kapitel två berör tidigare forskning inom området kompetensförsörjning i och med 

generationsväxlingen, där finns en beskrivning över en del av den forskning som finns och är 

av relevans för denna uppsats. I kapitel tre diskuteras uppsatsens metod, vad den innebär och 

varför uppsatsen utgår från den metoden. Kapitel tre behandlar även uppsatsen genomförande, 

vilket urval av verksamheter och deltagare som skett samt de etiska aspekterna och hur jag 

arbetat för att uppfylla dem. I samma kapitel ingår även en förklaring av analysprocessen för 

att sedan avslutas med uppsatsens reliabilitet och validitet. I kapitel fyra behandlas den 

demografiska utvecklingen och dess konsekvenser för arbetsmarknaden. Kapitel fem refererar 
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till relevant teori och i kapitel sex behandlas empirin. I kapitel sju och åtta sker en analys samt 

diskussion utifrån insamlat material och uppsatsens syfte.  

 

 

2. Tidigare forskning 

 

2.1 Kompetensförsörjning vid generationsväxling 
 

Thomas Calo (2008:403) diskuterar de risker och utmaningar som organisationer ställs inför 

när det gäller att säkerställa överföring av viktig kunskap från äldre arbetare innan de går i 

pension. Det handlar om att individers kunskap måste överföras till andra för att kunskapen 

ska kunna bevaras inom verksamheten. Ändå har många organisationer endast ett kortsiktigt 

tänkande där begåvade arbetare varslas och förtidspensionering främjas. Det behövs mer 

långsiktigt tänkande och införande av strategier för att lyckas fånga och behålla den kunskap 

som annars försvinner när medarbetarna lämnar organisationen. Calo (2008:404f) belyser att 

dessa utmaningar kan ses som en ”perfekt demografisk storm” vilket innebär att flera 

oönskade händelser sker samtidigt. I detta fall handlar det om förlust av kunskap på grund av 

pensionering, en uppskattad brist på arbetstagare och en överlag åldrande arbetskraft. 

Ashworth (2003:1659) som studerat den elektriska industrin i USA hävdar att en hög 

personalomsättningen blir följden av den åldrande arbetskraften vilket kan leda till både 

kortsiktig och permanent förlust av kunskap. 

 

När en stor kull ska gå i pension finns det enlig Calo (2008:405) risk att kunskap som inte 

överförts på ett eller annat sätt inom organisationen kan gå förlorad. Det kan generera 

förödande ekonomiska förluster för verksamheten samt försämrad produktivitet och 

kreativitet. Förlorad kunskap är även svår att återfå, det är därför viktigt arbeta aktivt för att 

behålla kompetensen. Enligt Ashworth (2003:1767) kan kunskapsförlusten öka i och med den 

tid det tar för nya att lära sig arbetet.   

 

Calo (2008:406) belyser att många organisationer har valt att erbjuda förtidspension till 

medarbetare vilket påskyndar deras utträde. En annan demografisk fråga Calo (2008:408) 

fokuserar på är den åldrande arbetskraften och hur organisationer på bästa sätt kan få 

användning av de äldre arbetstagarna som stannar kvar i verksamheten. Med en åldrande 

arbetskraft finns det nya frågor att fundera över, några kan enligt Calo innebära att 
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arbetstagarnas kunskaper inte är uppdaterade, det kan även medföra fler hälsoproblem och 

lägre motivation. Organisationer bör enligt Calo (2008:409) fundera över karriärplanering och 

eventuella arbetsförändringar för att öka arbetsmotivation hos äldre arbetare. Christian Stam 

(2009) ser två problem och belyser precis som Calo risken för förlust av kunskap men lägger 

även fokus vid ett problem att äldre arbetstagare blir underutnyttjade, det vill säga 

organisationen använder sig inte av den kunskap och erfarenhet som dessa medarbetare 

besitter.  

 

Organisationskulturen måste vara öppen och välkomna kunskapsöverföring om det ska bli bra 

resultat, det innebär att ledningen måste stötta processen. Det är viktigt att motivera de äldre 

arbetstagarna att fortsätta arbeta och överföra sin kunskap till yngre medarbetare (Calo, 

2008:411ff).  Det första som enligt Calo (2008:412) måste ske är en inventering av 

arbetsorganisationen både utifrån hur organisationen ser ut nu och vilka tidiga mönster som 

funnits. Baserat på den inventeringen måste det ske en identifiering av kritiska jobb som är 

viktiga för organisationen, för att lyckas med denna måste alla ledare delta i arbetet att ta fram 

en plan som underlättar överföringen av kunskap till efterträdarna. Det behöver även ske en 

kulturell förändring där ledarnas förutfattade meningar om när medarbetare ska gå i pension 

vidgas. Organisationer behöver även anpassa arbetsmiljön för att tillfredställa de äldre 

arbetstagarnas behov, vilket kräver ett tillägg eller utvidgning av befintlig policys så som 

arbetsdelning, flextid- och deltidsarbete. Ashworth (2003:1678ff) anser att arbetslag eller så 

kallade team kan underlätta kunskapsöverföringen genom att personer som finns i 

verksamheten tar över den kunskap som annars riskerats att gå förlorad. Calo (2008:413) 

belyser att mentorskap och coachning är viktiga och effektiva medel vid kompetensöverföring 

eftersom det skapar att personliga band mellan överföraren och mottagaren vilket leder till en 

positiv organisationskultur. För att allt detta ska fundera är det enligt Calo (2008:414) absolut 

nödvändigt att HR-funktionen utvecklar sin egen kompetensbas för att kunna leda arbetet att 

behålla äldre arbetstagare och garantera kompetensöverföringen mellan de anställda.   

 

Ramberg & Levmo (2000:13) som i sin studie undersökt svenska kommuner belyser att trots 

stora pensionsavgångar upplevdes inte dessa som ett problem eftersom flera av kommunerna 

hade besparingskrav. I dessa fall så ersattes inte pensionsavgångar eller vakanta tjänster med 

nya medarbetare.  Ramberg & Levmo (2000:41) har utifrån sin studie tagit fram tre områden 

som är av betydelse för kommunernas arbete att klara av den framtida 

kompetensförsörjningen, dessa är: organisation, kunskapskapital och personalstrategi.  
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När det gäller temat organisation så handlar det enligt Ramberg & Levmo (2000:42f) om att 

se över hur verksamheten ska organiseras, vilken organisationsstruktur som är bäst lämpad för 

verksamhetens arbete. Det behöver även ses över med vilka andra som organisationen kan 

samverka genom att exempelvis låna arbetskraft mellan varandra. Ramberg & Levmo 

(2000:46) belyste att det fanns brister i hur verksamheter arbetade med att lagra och föra över 

kompetens. Kunskapen var kopplad till den enskilda individen vilket gjorde verksamheterna 

sårbara när dessa medarbetare lämnade organisationen. Ramberg & Levmo (2000:46ff) 

poängterade att det behöver finnas ett system för kompetensöverföring för att underlätta 

processen. Det kan handla om överlappning mellan medarbetare, arbetslag med både unga 

och äldre medarbetare och manualer som beskriver vilka arbetsrutiner som finns. Ramberg & 

Levmos (2000:50) sista tema handlar om utvecklingen av en personalstrategi som ska belysa 

verksamhetens personalidé utifrån värderingar samt deras förhållningssätt vilket påverkar 

relationen mellan verksamheten och medarbetare. Personalidén ska även fastställa att de krav 

och behov som verksamheten har stämmer överens med den kompetens som medarbetarna 

besitter.  

 

 

3. Metodologisk ansats och tillvägagångssätt 
 

Studien kommer utgå ifrån en kvalitativ metod vilket innebär att försöka uppnå en djupare 

förståelse för hur verksamheter arbetar med kompetensförsörjning i samband med större 

pensionsavgångar. Närheten till det som ska undersökas vilket innebär ett öppet samspel 

mellan forskaren och deltagaren är kännetecken för den kvalitativa metoden (Olsson & 

Sörensen, 2007:14). Miles & Huberman (1994:1) förklarar att kvalitativ data ofta är 

välgrundad med tydliga beskrivningar och förklaringar av olika sammanhang. Eftersom jag 

vill få en förståelse för hur verksamheterna arbetar med kompetensförsörjning samt hur de 

upplever generationsväxlingen så är den kvalitativa metoden en bra utgångspunkt. Personal ur 

ledningen har genom detta sätt möjlighet att själva berätta hur verksamheterna upplever 

processen och hur arbetet struktureras utifrån deras kunskaper och erfarenhet (Backman, 

2008:54). 

 

Uppsatsen datainsamling har skett i huvudsak genom intervjuer men även kompletterats med 

dokument upprättade av verksamheterna samt befintlig statistik. Eftersom jag ville få en 

djupare förståelse för verksamheterna och hur personal som arbetar med 
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kompetensförsörjning och rekrytering upplever situationen med pensionsavgångar så valde 

jag att genomföra enskilda intervjuer. Intervjuer är en bra metod när det gäller att förmedla 

kunskap och upplevelse, i detta fall kunskap om hur arbetet med kompetensförsörjning 

bedrivs samt hur de upplever generationsväxlingen som sker i och med 40-talisternas stora 

pensionsavgångar (Krag Jacobsen, 1993:10).  

 

Inledningsvis kontaktades verksamheterna personalchefer via telefon där jag berättade om 

uppsatsens syfte. Personalcheferna fick förutom muntlig information även ett 

informationsbrev (se bilaga 1) skickat till dem via mail. Den första kontakten med 

verksamheterna var viktigt då jag där fick ta del av deras inställning till att delta i studien samt 

vilka som borde involveras. Processen gick därefter vidare med kontakt både via telefon och 

mail för att boka tider för intervjuer. Efter önskemål så skedde två av tre intervjuer via telefon 

för att passa in lättare både geografiskt och tidsmässigt. Telefonintervjuer kan enligt Krag 

Jacobsen (1993:159ff) vara hämmande då vissa informanter blir fåordiga via telefon och de 

kan även se det som ett sätt att lättare slippa undan intervjun genom störningar, tillexempel 

kollegor som knackar på som gör att informanten måste avbryta. Alla intervjuer som 

genomfördes var frivilliga, detta var grundläggande för studien och eftersom informanterna 

själva valde att delta minskade det risken för informanter som ville slippa undan att bli 

intervjuad. Tillsammans med informanterna såg jag till att ha gott om tid vid genomförande 

av intervju för att de inte skulle behöva känna sig stressade. Den intervju som skedde via ett 

personligt möte fick informanten välja tid och plats för att känna sig bekväm i situationen. 

 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 2) vilken var uppdelad i två teman; 

generationsväxling och kompetensförsörjning. Under varje område fanns ett antal frågor för 

att kunna nå en djupare förståelse för situationen jag ville undersöka.  Intervjuguiden var ett 

bra stöd under samtalet för att försäkra att vissa frågor belystes. Intervjuerna startade med en 

kort presentation av mig själv, uppsatsens syfte och de etiska kraven. Samtliga intervjuer 

bandades efter godkännande från informanterna. Att spela in intervjuerna underlättade 

situationen då jag kunde koncentrera mig på att lyssna och ställa följdfrågor istället för att 

anteckna frenetiskt. Samtliga intervjuer pågick mellan 40 till 90 minuter.  

 

Vissa intervjuer blev efter transkribering kompletterade för att det uppkom funderingar som 

inte belysts tillräckligt under första samtalet, på detta sätt ökade kunskapen och förståelsen 

varav materialet blev mättat.   
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3.1 Urval  
 

Efter att ha läst prognoser om generationsväxlingen och att det var jord- och skogbruket samt 

den offentliga sektorn som skulle drabbas hårdast av 40-talisternas pensionsavgångar valde 

jag att undersöka dessa huvudområden. Jag valde att kontakta ett större skogsbolag samt en 

kommun som fanns i mitt geografiska område för höra om dessa var intresserade att delta i 

uppsatsen. Det är två skilda verksamheter med olika förutsättningar då kommunen inte får 

drivas i vinstsyfte medans skogsbolaget drivs efter marknadsmässiga grunder.  

 

När jag gick ut till de olika verksamheterna hade jag inte beslutat mig för att ett visst antal 

intervjuer borde genomföras utan det beslutades under processens gång och i samråd med 

verksamheterna.
2
  Eftersom studien baseras på ledningens syn så kontaktade jag 

verksamheternas personalchefer för att via dem gå vidare i arbetet. Det slutgiltiga urvalet blev 

en informant på skogsbolaget och två informanter på kommunen. Urvalet av dessa 

informanter baserade på att det var dessa som hade kunskap om verksamhetens 

kompetensförsörjning och hur generationsväxlingen påverkade dem.  

  

 

3.2 Etik 
 

När det gäller forskning finns det flera etiska överväganden som forskaren måste ta hänsyn 

till. Individskyddskravet utgör grundstenen och innebär att alla människor har rätt att skyddas 

mot insyn i privatlivet. De får inte utsättas för skada, varken fysisk eller psykisk, de får heller 

inte utsättas för kränkningar eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet [VR], 2002:5). Utifrån 

individskyddskravet har det utformats fyra huvudkrav som alla forskning ska utgå ifrån, dessa 

forskningsetiska krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (VR, 2002:6).  

 

Informationskravet  

Informationskravet innebär att samtliga som berörs av forskningen ska få information om dess 

syfte och vad det innebär för dem som deltagare (VR, 2002:7). Alla deltagare i studien har 

blivit informerade om undersökningens syfte, vad det innebär för dem som deltagare och hur 

                                                 
2
 Miles & Huberman (1994:27) menar att kvalitativa undersökningar ofta utgår från ett mindre antal informanter 

som studeras mer på djupet. De poängterar att urvalet därmed blir mer ändamålsenligt istället för slumpmässigt. 

Hur många intervjuer som ska genomföras är olika för varje studie. Kvale (1997:97) uppger att det bästa är att 

”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det du vill veta.” 
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den kommer genomföras. Jag har även informerat dem att deltagandet sker på frivilig basis 

och att insamlat material endast kommer användas i forskningens syfte.   

 

Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan och att 

denne person när som helst under arbetets gång har rätt att avbryta sin medverkan utan 

negativa konsekvenser. Insamlat material får i sådant fall inte användas i studien. En annan 

sak att beakta är om deltagaren är minderårig, i så fall bör forskaren skaffa vårdnadshavarens 

samtycke (VR, 2002:9f). Alla som har deltagit i studien har gjort det frivilligt. Samtliga 

deltagare är myndiga varvid de gett sitt eget samtycke för medverkan. Deltagarna har fått 

information att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan och att insamlat material i 

så fall inte kommer att användas.  

 

Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet handlar om att alla informanter som deltar i studien ska ges 

konfidentialitet. Det finns även krav på att allt insamlat material ska förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte har tillgång till det (VR, 2002:12). För att uppfylla konfidentialitetskravet så 

har jag förvarat materialet i mitt hem så ingen annan än jag haft tillgång till det. Jag skriver 

heller inte ut verksamheternas namn eller vilka som deltagit. Trots detta så är det säkerligen 

inte omöjligt för den som söker att lista ut vilka verksamheter som varit delaktiga i studien, 

det är något som inte går att skydda sig mot 100 procentigt.  

 

Nyttjandekravet  

Detta krav innebär att allt insamlat material endast får används enligt studiens syfte (VR, 

2002:14). Nyttjandekravet uppfylls eftersom det material som samlat in under arbetets gång i 

form av intervjuer och dokument endast används för denna uppsats och lämnas ej vidare för 

andra syften.  

 

 

3.3 Analysprocess  
 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades dessa ned ordagrant för att ge en tydlig bild över 

samtalet. Utskrifterna lästes igenom ett flertal gånger, för att nå en djupare förståelse för vad 

de handlade om. Därefter började jag kodningen genom att skriva upp viktiga ord och begrepp 
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i marginalen. Varje intervju kodades var för sig för att sedan jämföras mot varandra. Enligt 

Miles & Huberman (1994:67) är det viktigt att vara uppmärksam under kodningen då det kan 

framträda betydelsefulla idéer och reaktioner. Det kan handla om ledtrådar och 

uppmärksamma nya tolkningar samt kopplingar med övrig datainsamling. 

 

Analysen utgick från att hitta gemensamma nämnare, det vill säga vad som var relevant för 

samtliga intervjuer. Utifrån den informationen framträdde det så småningom teman/kategorier 

som visade de gemensamma nämnare som intervjuerna betonade. Första nivå kodning handlar 

enligt Miles & Huberman (1994:69) om att sammanfatta delar av data, mönsterkodning är ett 

sätt att gruppera dem utifrån tillexempel teman. Mönsterkodning har fyra viktiga funktioner:  

- Den minskar stora datamängder till mindre analysenheter.  

- Den får forskaren att analysera redan under insamlingen så att senare arbete kan bli 

mer fokuserat.  

- Den hjälper forskaren att utarbeta ett mer integrerat schema för att förstå lokala 

händelser och interaktioner.  

- I multistudier lägger det grunden för gränsöverskridande analyser genom att belysa 

gemensamma teman. 

 

 

3.4 Reliabilitet och Validitet  
 

Reliabiliteten i uppsatsen borde vara tämligen hög då informationen kommer från källor med 

insyn i verksamheten.
3
 Eftersom verksamheterna utgått från deras egna förutsättningar, arbete 

och upplevelser så borde undersökningen ge likvärdigt resultat om den genomfördes igen av 

någon annan, under förutsättning att den baseras på samma frågor och under samma 

tidsperiod. Skillnader i upplevelser kan givetvis finnas om undersökningen genomförs med 

andra informanter än de som deltagit i denna studie.  

 

Validitet kallas även giltighet och handlar om att mäta det som är avsett att mäta (Ejvegård, 

2003:73). Uppsatsens syfte var att undersöka och jämför hur två olika verksamheter arbeta 

med kompetensförsörjning i samband med 40-talisternas pensionsavgångar samt hur de 

                                                 
3
 Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och Ejvegård (2003:70f) definierar att ”reliabiliteten anger 

tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten.” Bell (1999:89) belyser att 

för att reliabiliteten ska vara hög så ska undersökningen kunna göras om vid senare tillfälle och ge likvärdigt 

resultat. 
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upplever generationsväxlingen. Undersökningen har hela tiden följt en röd tråd med 

utgångspunkt i uppsatsen syfte och frågeställningar så därför borde validiteten i denna uppsats 

kunna räknas som god. Intervjuguiden (se bilaga 2) som använt vid samtliga intervjuer har 

varit uppdelade i teman utifrån generationsväxling och kompetensförsörjning för att vara ett 

stöd i processen att undersöka det som var ämnat. Eftersom jag ville ha ett ledningsperspektiv 

på undersökningen så finns samtliga informanter inom den genren. 

 

 

4. Befolkningsutveckling och generationsväxling  
 

Under ett sekel har Sveriges ålderstruktur förändrats drastiskt. I början av 1900-talet var 

ålderstrukturen formad som en pyramid vilket innebär att det föddes många barn och att det 

fanns få äldre. Men under 1900-talet har det skett en förändring och svenska befolkningens 

ålderstruktur har numera fått en mer cirkelliknande form vilket betyder att det är färre barn 

som föds samt att vi har avsevärt fler äldre. Ålderstrukturen visar att det finns perioder då det 

blev babyboom vilket innebär att det då föddes fler barn än övrig tid, exempel på det är den 

stora grupp 40-talister som nu ska gå i pension.  

 

 

 

Figur 1. Befolkningspyramid för Sverige den 31 december 1900 och 2010. Andelar av hela 

folkmängden för respektive år. Källa: SCB (2011).    

 

En anledning till denna befolkningsförändring är samhällsförändringen som skett. Förr var det 

vanligt att familjer skaffade många barn för att få försörjningsbördan att gå ihop, barnen 
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kostade relativt lite och var en inkomstkälla för familjen då de arbetade. Barnen ansågs vara 

föräldrarnas pensionsförsäkring. I dagens samhälle ser det helt annorlunda ut. Det finns något 

som kallas 2-barns norm vilket innebär att familjer ofta väljer att skaffa endast två barn, dels 

har kostnaden för att ha barn blivit betydligt dyrare samtidigt som familjer i dagens samhälle 

inte är beroende av deras arbetskraft som förr i tiden (Ohlsson & Broomé, 2003:57ff). 

 

Sverige står nu inför en stor generationsväxling i och med en 40-talisternas pensionsavgångar. 

Mellan 2010-2025 beräknas 1,6 miljoner personer gå i pension vilket är en ökning med 

ungefär 250 000 fler än under de senaste 15 åren. Samtidigt minskar antalet personer på 

arbetsmarknaden, det vill säga att det kommer finnas färre individer som står till 

arbetsmarknadens förfogande (AMS, 2010a). Arbetsförmedlingens rapport 

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden visar att generationsväxlingen kommer slå olika 

hårt beroende på var i Sverige den sker och inom vilket yrke, men det är första gången i 

modern tid som Sveriges tillträdande ungdomar är färre än de ålderavgångar som sker (AMS, 

2010b:6f). 

 

Figur 2. Tillträdande ungdomar och åldersavgångar, perioden 1995-2025. Källa: SCB, 

Arbetsförmedlingen (2010).  

 

När det gäller tillträde och åldersavgångar på arbetsmarknaden under perioden 2008-2025 så 

finns det en obalans mellan könen som visar att kvinnors åldersavgångar blir större än 

tillträdena redan år 2011. Skillnaden blir som störst år 2018 och minskar därefter något men 

förblir ändå relativt stor perioden ut, det antas bero på att utlandsfödda kvinnor inte deltar i 

arbetsmarknaden i samma utsträckning samt att kvinnor lämnar arbetsmarknaden tidigare än 
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män. För män uppstår inte samma problem utan deras tillträden på arbetsmarknaden är större 

än avgångarna fram till år 2015 och därefter följer deras tillträden och avgångskurva varandra 

relativt jämt fram till periodens slut (AMS, 2010b:27).  

 

Snittmedelåldern på de sysselsatta i Sveriges olika regioner ligger på 42 år. Stockholm och 

Västra Götaland har den lägsta medelåldern med 41,1 år samt 41,5 år medan Gotland och 

Dalarna visar den högst medelåldern på 43,2 år. När balanstalet som visar hur de olika 

regionerna påverkas av generationsväxlingen redovisas så påvisas en koppling mellan de län 

som har få tillträden samt många avgångar och även en hög medelålder. Är balanstalet under 

1,0 så betyder det att fler lämnar arbetsmarknaden än antalet ungdomar som tillträder. De län 

som har högst balanstal och som därmed kommer klara generationsväxlingen bästa har tre 

saker gemensamt; de är större städer med låg medelålder bland de sysselsatta samt många 

universitets- eller högskolestuderande. Norrbotten är ett av de län med lägst balanstal och där 

kommer 42,2 procent av den sysselsatta befolkningen att lämna arbetsmarknaden fram till år 

2025. Nytillskottet av unga kommer samtidigt fortsätta minska fram till år 2017 för att sedan 

stabiliseras något men trots det kommer Norrbotten ha fler åldersavgångar än ungdomar som 

träder in på arbetsmarknaden hela perioden ut (AMS, 2010:28ff).  I nästintill samtliga län så 

är det fler kvinnor än män som lämnar arbetsmarknaden, med undantag för Uppsala (AMS, 

2010b:32).    

 

 

Figur 3. Balanstal per län, år 2010-2025. Heldragen linje = riksgenomsnitt. Källa: SCB, 

Arbetsförmedlingen (2010). 
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Figur 4. Åldersavgångar per län och andel av sysselsatta, år 2010-2025. Källa: SCB. 

Arbetsförmedlingen (2010).  

 

Precis som generationsväxlingen påverkar olika regioner mer så kommer den självklart även 

påverka yrken olika mycket. De högsta åldersavgångarna finns inom jord- och skogsbruket 

där 46 procent kommer gå i pension fram till år 2025. Inom jord- och skogsbrukssektorn ingår 

tre olika näringar; jordbruk, skogsbruk samt fiske och andelen avgångar är relativt likvärdiga 

inom alla tre områden. Det kan jämföras med ett medelvärde för de aktiva som kommer gå i 

pension inom samtliga näringsgrenar vilket ligger på 37 procent (AMS, 2010:36). Inom jord 

och skogsbruket sker de största avgångarna mellan år 2010-2014 och då beräknas 20 procent i 

bland annat Uppsala och Örebro län gå i pension. Även Norrbotten visar höga tal med cirka 

19 procent. När det gäller jord- och skogsbrukssektorn så kommer storstäder och 

förortskommuner klara sig bäst vilket innebär att de största avgångarna sker i 

glesbygdskommuner samt kommuner med ett invånarantal mellan 12 500-25 000 (AMS, 

2010b:42f).       

 

En annan sektor som kommer drabbats hårt precis som jord- och skogsbruket är den offentliga 

sektorn, där beräknas 44 procent gå i pension fram till år 2025. Det innebär att den offentliga 

sektorn kommer sakna så mycket som 175 000 personer. För Norrbottens del innebär det 

drygt 16 procent fram till 2015. Inom näringsgrenen sker de flesta åldersavgångarna inom 

vård och omsorg vilket kan leda till att de får svårt att rekrytera tillräckligt med människor till 

verksamheten. Detta tillsammans med ett ökat vårdbehov när 40-talisterna behöver vård och 

omsorg kan generera stora problem. När det gäller den offentliga sektorn så styrs 
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utvecklingen till stor del utifrån politiska beslut och det finns en osäkerhet hur stor del av 

åldersavgångarna som kommer ersättas (AMS, 2010b:39). Många kommuner kommer att 

påverkas hårt av pensionsavgångarna, några kommer till och med få så stor differens mellan 

åldersavgångarna och ungdomars tillträden att ungdomarna inte ens kommer ha någon 

möjlighet att täcka upp avgångarna inom offentlig sektor. Kalix är en av kommunerna som 

nämns i dessa sammanhang då de kommer ha en differens på -16 personer (AMS, 2010b:48f).   

 

Figur 5. Åldersavgångar inom olika sektorer i riket, 2010-2025. Källa: SCB, 

Arbetsförmedlingen (2010).  

 

Den svaga befolkningsökningen som skett i Sverige innebär att arbetskraftsutbudet kommer 

minska från och med år 2010-2018, vilket innebär att de kommer finns färre människor i 

arbetsför ålder att tillgå. Arbetskraftsutbudet kommer därför behöva förändras genom att fler 

från den redan befintliga befolkningen blir mer delaktiga i arbetslivet. Som det ser ut nu så 

kommer den enda tillskottet av arbetskraft från utlandsfödda. Samtliga regioner i Sverige 

kommer få en arbetskraft minskning jämfört med vad de haft de senaste 15 åren. Däremot är 

det bara fem regioner i Sverige som kommer ha en ökning av arbetskraft under perioden 

2010-2025, dessa är; Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Halland samt Uppsala. Övriga 

regioner kommer få en minskad arbetskraft och svårast blir det för Norrbotten där 

arbetskraften minskas med 14,4 procent (AMS, 2010b:53f).       
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Figur 6. Arbetskrafts förändring per län, 1995-2025. Källa: SCB, Arbetsförmedlingen (2010).  

 

Den stora utmaningen med generationsväxlingen blir att förhindra en arbetsbrist vilket kan 

försvaga Sveriges BNP. De två komponenter som påverkar BNP är antalet arbetade timmar 

och förändringen av produktiviteten, det innebär att fler arbetade timmar leder till en högre 

produktivitet och tillväxt samt vice versa. Generationsväxlingen skapar också möjligheter att 

få ned arbetslösheten som under mars 2011 låg på 8,1 procent, vilket ändå är en förbättring 

med 0,9 procentenheter jämfört med mars 2010. Det innebär att antalet arbetade timmar ökade 

med 3,5 procent sedan 2010 (SCB, 2010).   

 

 

4.1 Insatser och åtgärder angående arbetskraft  
 

De insatser som behöver genomföras handlar i första hand om att ta tillvara på den aktiva 

befolkning som redan finns i Sverige. De arbetskraftsresurser som nämns är: 

 

o Strukturarbetslösa – personer som blivit arbetslösa och saknar kompetens för dagens 

arbetsmarknad.  

o Ungdomar utan godkända betyg 

o Ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden men inte har en utbildningsbakgrund 

som matchar efterfrågan  

o Utlandsfödda utan arbete – många i den gruppen är kvinnor  

o Arbetslösa funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga 

o Äldre arbetskraft med lång arbetslöshet 
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o Arbetslösa som är geografiskt bundna 

 

För att kunna ta tillvara på den arbetskraftsresurs som nämnt ovan är det viktigt med 

kompetenshöjande insatser. För de strukturarbetslösa kan det ske genom bland annat 

utbildning och praktik. Ett annat sätt att minska strukturarbetslösheten är att stimulera fram 

arbeten med låga utbildningskrav. Det finns idag många som jobbar deltid eller är 

timanställda men önskar att jobba mer. Dessa är en tillgång i arbetet att minska de negativa 

effekterna som generationsväxlingen medför (AMS, 2010b:74f). Det är viktig med aktiva 

insatser för de grupper som står långvarigt utanför arbetsmarknaden. Dessa grupper har ofta 

låg utbildningsnivå eller lämnat skolan utan godkända betyg. För den gruppen krävs det 

utbildningsinsatser i form av vuxenutbildningar och yrkesutbildningar (AMS, 2010b:75).  

 

Ett sätt att förbättra tillgången på arbetskraft är att främja en ökad rörlighet både inom yrket 

men även geografiskt. Arbetspendling kommer bli en viktig resurs i frågan om rörlighet, 

därför måste det ske en utveckling av infrastrukturen och regionernas attraktionskraft se det 

lättare kan locka till sig ny arbetskraft. Förutom att försöka minska arbetslösheten så är det av 

största vikt att försöka få in fler på arbetsmarknaden. När det gäller utbildningar är det viktigt 

att i ett tidigt stadium påverka vika utbildningar som ska planeras utifrån arbetsmarknadens 

framtida behov. Detta för att minska överskottet av personer i redan arbetskrafts starka yrken 

samt öka utbildningar inom områden som kommer få ett underskott av arbetskraft. För att 

möta behovet behövs det fler utbildningsplatser och då krävs ett stort ansvar framför allt från 

vuxenutbildningar eftersom dagens ungdomar inte söker sig i samma utsträckning till 

exempelvis gymnasieutbildningar inom vård och omsorg. Det behövs en attityd förändring 

vilken endast kan ske genom att elever, föräldrar samt vuxenstudenter får tydlig information 

om olika arbeten och deras framtidsutsikter. Det är därför av vikt att utbildningssamordnare 

har ett nära samarbete med arbetsgivare för att kunna anpassa utbildningarna efter 

arbetsmarknadens behov. Ett tydligt samarbete mellan flera av samhällets aktörer är 

förutsättningen för att kunna bemöta framtidens behov (AMS, 2010b:76ff). 

 

Eftersom den enda arbetskraftsökning som kommer ske är bland utlandsfödda är det viktigt att 

öka integrationen och se till att nyanlända utlandsfödda snabbare kan bli aktiva på den 

svenska arbetsmarknaden. Även här är utbildningsbehovet tydligt då det gäller att ge 

utlandsfödda utbildning i det svenska språket. Att jobba med attitydförändringar bland 

arbetsgivare för att kunna ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som utlandsfödda besitter 
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är även en stor del av integrationsarbetet. En insats som behöver genomföras för att öka 

tillgången är att arbeta långsiktigt är att öka arbetskraftsinvandringen samt att försöka öka 

kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. När det gäller att öka kvinnors sysselsättning måste 

frågor som föräldraledighet, barnomsorg och geografisk rörlighet beaktas (AMS, 2010b:78f). 

Andra insatser som kan genomföras är att försöka motverka att människor blir utslagna från 

arbetsmarknaden, det handlar om att undvika långtidssjukrivningar och öka antalet med sjuk- 

och aktivitetsersättning. Sedan behövs det även läggas fokus på äldre som är en viktig 

arbetskraftsresurs. Störst fokus är att försöka få så många som möjligt att arbeta till 65 års 

ålder men även att försöka stimulera till fortsatt arbete efter det. Möjligheten att arbete deltid 

skulle öka både företagets arbetskraft och förutsättningar för kompetensöverföring från de 

äldre till de yngre (AMS, 2010b:79).         

 

 

5. Teoretisk referensram  
 

För att få en bakgrund till vad generationsväxling och kompetensförsörjning innebär så 

definieras begreppen i följande kapitel tillsammans med olika svårigheter som kan uppstå. 

Den teoretiska referensramen visar även olika kompetensstrategier och metoder som kan 

användas i arbetet att bibehålla samt säkra ny kompetens. 

  

5.1 Generationsväxlingens sju dödssynder  
 

Generationsväxling handlar enligt Ohlsson & Broomé (2003:9) om att en äldre åldersgrupp 

lämnar arbetsmarknaden genom pensionsavgångar samtidigt som en ny åldersgrupp tillträder 

arbetsmarknaden.  

 

Ohlsson & Broomé (2003:65) använder metaforer och hävdar att det går att koppla ihop de 

olika ålderstrukturerna inom verksamheter med dödsynder. De sju dödsynder de benämner är; 

lättja, högmod, avund, frosseri, girighet, vrede och liderlighet.  
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Figur 7. Ålderstrukturen och de sju dödsynderna. Källa: Ohlsson & Broomé (2003).  

  

Dödssynden lättja kännetecknas som en verksamhet med många äldre och få unga, vanliga 

exempel på en sådan organisation kan hittas inom den offentliga förvaltningen. Problemet i en 

sådan organisation är att de äldre går samman och stänger ut de yngre och deras idéer. De 

äldres förändringsförmåga förhindras därmed vilket leder till att de inte kan använda de 

fördelar de har mot en yngre generation så som erfarenhet och förmågan att se alternativa 

lösningar på problem. Den läroprocess som finns i en organisation där äldre medarbetare delar 

med sig av sin erfarenhet och unga kommer in med nya idéer samt eventuellt ny teknik avtar i 

lättjefulla organisationer. Det kan leda till stora problem eftersom ett ömsesidigt lärande är 

avgörande för organisationens framgång och överlevnad. Ett annat kännetecken för lättja 

organisationer är ersättningsrekrytering, vilket innebär att de äldre främjas i 

rekryteringsprocesser. Det kan förekomma rekrytering av yngre men dessa väljer ofta att 

lämna organisation relativt snabbt pågrund av de problem äldres attityder skapar, de yngre blir 

mer eller mindre överkörd av de äldres dominans vilket skapar en svår miljö att arbeta inom. 

Därför är det vanligt att äldre ersätts med äldre. I organisationer som inte är utsatta för 

konkurrens finns det tendenser till ineffektiv personal men eftersom de vanligen har monopol 

på sin marknad så kan de behålla dessa medarbetare, ett lättjefullt beteende där resurser slösas 

bort (Ohlsson & Broomé, 2003:68f).  

 

Högmod beskriver Ohlsson & Broomé (2003:69ff) som en organisation med många unga och 

relativt få äldre medarbetare, exempel på en sådan organisation är IT-branschen. 

Organisationen bygger ofta på entreprenörskap där nya produkter och teknik utvecklas. 

Entreprenörerna är vanligtvis unga som i sin tur anställer andra unga människor eftersom de 

har den tekniska kompetens som efterfrågas. Den högmodiga organisationen blir tvärtemot 

den lättjefulla, här skapar de unga en gemenskap baserad på deras kompetens och värderingar. 

Problem som kan uppstå är att organisationen saknar viktig erfarenhet angående 

omvärldsmarknaden så som finansiering vilket skapar en ohållbar situation. De positiva 

egenskaperna i högmodiga organisationer är den energi som de unga har och eftersom de ofta 

behärskar ny kompetens så främjar det organisationen.  

 

Avund kännetecknas som organisationer med många äldre och yngre medarbetare men 

däremot en brist på medelålders, det är vanligt i verkstadsindustrin och byggbranschen. 

Avunden går båda vägarna i en sådan organisation. De äldre avundas de ungas energi och 
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deras tekniska kompetens, de unga i sin tur avundas de äldres erfarenhet samt maktposition 

och båda gläds när den andre misslyckas. Läroprocessen i dessa organisationer blir 

problematiskt eftersom medarbetarna inte tar del av varandras specifika erfarenhet och 

kunskaper. Det är vanligt att avunds organisationer kantas av konflikter vilket kan leda till 

försämrad produktion och konkurrensförmåga (Ohlsson & Broomé, 2003:71ff).  

 

Frosseriet beskrivs enligt Ohlsson & Broomé (2003:74ff) som en organisation med relativt 

jämnt ålderstruktur men med lite mer fokus mot de yngre, exempel på en sådan organisation 

är industriföretag med internationell verksamhet som expanderat och är framgångsrika. 

Expansionen har lett till att organisationen har lätt att få in unga men samtidigt behålla erfarna 

medarbetare och på så sätt få en konkurrenskraftig verksamhet. Problemen som dock kan 

uppstå eftersom organisationen hela tiden behöver expanderas är att andra företag försvinner, 

avunds organisationer skapar ett monopol på marknaden. Frosseriets organisation kan ses som 

ett föredöme när det kommer till lärande och generationsväxling. Organisationen behöver de 

äldres erfarenhet tillsammans med de yngres kunskaper i ny teknik vilket skapar en 

balanserad situation.  

 

Girighet kännetecknas av Ohlsson & Broomé (2003:77f) som en organisation med relativt 

jämn ålderstruktur förutom när det kommer till äldre över 55 år som valt att lämna 

organisationen i förtid genom exempelvis förtidspensionering. Detta har genererat att giriga 

organisationer har betydlig färre medarbetare över 55 år än andra verksamheter. Vanliga 

exempel då sådana organisationer finns inom försäkringsbranschen. Det som gör dessa 

organisationer giriga är att vinsttänkande dominerar hela verksamheten. Giriga organisationer 

anser att äldre medarbetare har en föråldrad kompetens och därför har svårare att anpassa sig 

till en föränderlig marknad, organisationen ser därför till att erbjuda äldre medarbetare bra 

pensionsvillkor som främjar förtidspensionering. Det finns risk att de äldres erfarenhet och 

nätverk lämnar organisationen tillsammans med medarbetaren.  

 

Vredens organisation är enligt Ohlsson & Broomé (2003:79f) en organisation som inte har en 

specifik ålderstruktur. Arbetet i en sådan organisation är ofta monotont, går på rutin och 

kräver ingen speciell kompetens, vilket är vanligt inom livsmedelsbranschen och 

äldreomsorgen. Vreden kännetecknas av brist på kontroll, en tristess i arbetet samt bristfällig 

om ens någon kompetensutveckling. Eftersom vredens organisationer anser att ålder inte är av 

betydelse så ser de heller inte en koppling mellan ålder och kunskap vilket leder till att 
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lärandet mellan individer i dessa verksamheter praktiskt taget uteblir. Verksamheten har en 

hög rörlighet speciellt bland unga som ofta lämnar organisationen efter ett tag. Det är vanligt 

med deltid inom denna organisation eftersom medarbetarna helt enkelt inte orkar mer. 

Förslitningsskador och utbrändhet är vanliga hälsoproblem.  

 

Liderlighet beskrivs av Ohlsson & Broomé (2003:81f) som en pyramidformad organisation 

med många unga, några medelålders och få äldre. Organisationen kopplas samman med en 

hierarkisk organisationsstruktur vilket är vanligt inom militären samt hotell- och 

restaurangbranschen. Dessa organisationer beskrivs som liderliga för att de anses utnyttja 

yngre samtidigt som de hela tiden försöker locka till sig så många unga som möjligt. De unga 

har i dessa organisationer ingen rätt att besluta något utan all makt är baserad på ålder. 

Lärandet och kunskapsöverföringen är enkelsidigt och sker från mästaren till lärlingen. 

Lärandet baseras inte på ny kunskap utan innebär att lära sig redan befintlig teknik och 

rutiner.  

 

  

5.2 Kompetensförsörjning 
 

Kompetensförsörjning handlar enligt Magnus Anttila (1999:18) om att tillgodo se att 

verksamheten har korrekt kompetens och beskriver kompetensförsörjning som ett begrepp för 

hur företag utvecklar och säkerställer att de har den kompetens som behövs för att kunna 

fungera i enighet med förutbestämd verksamhetsplan.  

 

Otto Granberg (2003:280) definierar kompetensförsörjning som ”en gemensam benämning på 

planering och åtgärder som syftar till att tillgodose verksamhetens behov av arbetskraft, 

såväl kvantitativ som kvalitativ”. Det innefattar också medarbetarnas förutsättningar att 

kompetensutvecklas utifrån deras individuella förutsättningar och ambitioner.  

 

Enligt Anttila (1999:19) pågår det en kompetensförsörjningsprocess i alla verksamheter även 

om det inte finns uttalat eller beskrivet. Antilla (1999:18) belyser att verksamheterna bör 

ställa sig fem frågor när det gäller kompetensförsörjning, dessa frågor är:  

- Vilken förändring står företaget inför? Detta bör styras av hur det ser ut i omvärlden 

tillsammans med företagets verksamhetsplan.  

- Vilken kompetens kommer behövas? Utforma kompetenskrav för verksamheten.   
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- Vilken kompetens har företaget? Nulägesrapport, se över vilken kompetens som redan 

finns inom verksamheten.  

- Hur kan företaget skaffa den kompetens som saknas? Analysera och utforma en plan 

för hur företaget ska gå tillväga för att tillgodose sig den saknade kompetensen. 

- Är företaget på rätt väg? Bör alltid ske en uppföljning för att se att allt går enligt plan.  

 

Anttila (1999:42f) delar även in kompetensförsörjningen i två grupper; kompetensplanering 

och kompetensutveckling. Kompetensplanering handlar om kartläggning och analys, vilket 

innebär att verksamheten gemensamt ser över vilken kompetens som kommer behövas i 

framtiden baserat på den utvecklingen som sker i världen samt företagets verksamhetsplan. 

De ser även över vilken kompetens som redan finns och om den matchar det framtida 

behovet. Analysen innefattar en uppföljning samt utvärdering av tidigare satsningar och om 

det eventuellt behöver ske en omprioritering till nya områden. Inom kompetensförsörjningen 

är det viktigt att hela verksamheten har en gemensam syn på hur arbetet ska bedrivas. 

Kompetensplaneringen blir därför en viktig kugge i hjulet då den skapar gemensamma 

förutsättningar på kompetenskrav, befintlig kompetens samt vilka behov verksamheten har 

och vilka prioriteringar som behöver ske utifrån den kunskapen. Kompetensutveckling syftar 

enlig Anttila (1999:43) ”till att höja kompetensen inom de områden och målgrupper som 

prioriterats i kompetensplaneringen, genom att tillgodose de behov som identifierats.” Antilla 

(1999:44) delar precis som Granberg in arbetet i en kvantitativ samt kvalitativ del. Den 

kvantitativa delen handlar om att säkerställa kompetensen, det vill säga att verksamheten ser 

över att de har tillräckligt många medarbetare. Det kan ske genom styrd rekrytering vilket 

innebär att nya medarbetare kompletterar verksamhetens prioriterade områden, flytt av 

medarbetare samt användning av belöning för att behålla och styra medarbetare till 

prioriterade områden. Den kvalitativa delen utgår från att verksamheten måste skapa och/eller 

utveckla medarbetares förutsättningar så de kan lösa sina uppgifter. Det kan bland annat ske 

genom att individens kunskaper höjs och införande av arbetsbyten vilket ökar medarbetares 

erfarenhet.  

 

Kompetensförsörjningen består enligt Antilla (1999:23f) av en synlig och osynlig del. Den 

synliga delen innefattar policydokument som ger stöd i frågor så som kompetensutvecklingen, 

rekrytering och medarbetarsamtal. Den osynliga delen handlar om förmågan att lösa de 

uppgifter medarbetare ställs inför. Det är vanligt att det sker genom utbildning men kan även 

handla om andra saker som stärker möjligheten att lösa uppgifter, tillexempel att skaffa ett 
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brett kontaktnät eller införskaffa ny utrustning.  Antilla (1999:25f) förklarar att det endast är 

metoderna för kompetensförsörjning som skiljer företag åt. I små företag kan 

informationsutbytet ske i det dagliga arbetet, ansikte mot ansikte, inom större företag måste 

däremot informationen passera mellanled så som mellanchefer eller bli nedskrivet för att nå ut 

till den stora massan.  

 

Malin Lindelöw (2008:26) har tagit fram en modell för en lyckad kompetensförsörjning 

vilken är uppdelad utifrån tre huvudgrupper; förberedelse, urval och löpande utveckling. 

Lindelöw poängterar precis som Antilla vikten av att företaget alltid startar sin 

kompetensförsörjningsprocess med en bakgrundsanalys för att se över vad som händer i 

verksamheten och om de måste göra någon förändring i tillexempel kompetens eller 

sammansättning av personal för att kunna uppnå målsättningen.  

Lindelöw (2008:62f) påpekar att brister i förberedelserna är ett av de största problemen i 

processen. Det är viktigt att lägga ner lika mycket tid på att förstå arbetet och organisationen 

som att förstå individen innan det är dags för själva rekryteringen och urvalet. 

 

När det gäller den fortlöpande utvecklingen belyser Lindelöw (2008:192) att medarbetarens 

första dag är viktig och det är mottagandet samt introduktionen som är avgörande för om 

personen ska känna sig välkommen men även för hur snabbt personen kommer igång med 

arbetet.  

 

Enligt Lindelöw (2008:203ff) är personal och kompetensförsörjningsprocessen inte statisk 

utan befinner sig i ständig förändring i och med omvärldsförändringar och 

kompetensutveckling, det är därför viktigt att arbetet är medvetet och resultatinriktat. Det är 

därför nödvändigt att företag använder sig av kompetensutveckling. Medarbetarsamtal kan 

förbättra kommunikationen mellan den anställda och verksamheten, bra medarbetarsamtal 

innebär helt enkelt en effektivisering och möjligheten att trygga den framtida kompetensen. 

Samtalen bör genomföras kontinuerligt och det tidigare materialet bör sparas för att 

arbetsgivaren inför nästa samtal ska kunna gå tillbaka och se över vad som diskuterades förra 

gången. Processen är dock inte problemfri då många chefer tycker det är svårt att genomföra 

bra medarbetarsamtal, det vill säga att hålla samtalet levande. Och andra sidan så är det 

vanligt att anställda upplever det svårt att vara helt ärliga under dessa samtal eftersom de 

känns som att de ständigt blir bedömda. Det är en fördel om arbetsgivaren har en utarbetad 

struktur att följa under medarbetarsamtalet. Innan samtalet är det viktigt att både chefen och 
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den anställde funderar över vad de vill ta upp under samtalet. Chefen bör både kunna ge 

återkoppling till det redan genomförda arbetet men även beskriva framtidens utmaningar. 

Lindelöw (2008:219) poängterar att det ska finnas en koppling mellan medarbetarsamtalet och 

lönesamtalet, det vill säga att de prestationer som nämns även ska ge resultat i lönesättningen 

 

 

5.3 Kompetensstrategi 
 

Jörgen Hansson (2005:09) menar att ett företag är sina medarbetare vilket innebär att 

verksamheten formas av individers sätt att vara. Idag är det medarbetarna kompetens och 

engagemang som är företagets största konkurrensmedel gentemot sina konkurrenter.  

 

En verksamhet bör utveckla en egen personalidé som ligger till grund för det strategiska 

arbetet. Personalidén ska beskriva vilken kompetens företaget vill attrahera, hur de kan arbeta 

för att utveckla och överföra kompetens samt vad som behövs för att behålla kompetens 

(Hansson, 2005:13). För att få en så effektiv utveckling som möjligt bör personalidén baseras 

utifrån verksamhetens affärsidé. Antilla (1999:14) belyser vikten av att följa vad som händer 

intern inom verksamheten men att även lägga stor vikt vid vad som sker i omvärlden och 

vilka konsekvenser omvärldsutvecklingen får för företagets kompetensbehov. Hansson 

(2005:17) menar att kompetensstrategin påverkas av verksamhetens affärsutveckling samt 

medarbetarnas roll i den och beskriver tre olika sätt för hur företagets affärsutveckling kan 

bedrivas, dessa tre utgångspunkter är:  

 

o Den kunddrivna affärsutvecklingen och kompetensstrategi – vad verksamheten bör 

göra.  

o Den kompetensdrivna affärsutvecklingen och kompetensstrategi – vad verksamheten 

kan göra.  

o Den relationsdrivna affärsutvecklingen och kompetensstrategi – vad verksamheten 

och deras intressenter vill göra.  

 

Hansson (2005:17) menar att den kunddrivna kompetensstrategin har ett utifrån och in- 

perspektiv vilket innebär att affärsutvecklingen startar med kundernas behov. Den 

kompetensdrivna strategin däremot utgår ifrån ett inifrån och ut- perspektiv vilket innebär att 

affärsutvecklingen baseras utifrån den kompetens som redan finns inom verksamheten. Den 
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tredje och sista utgångspunkten, den relationsdrivna kompetensstrategin kan ses som en 

variant till den kompetensdrivna och utgår ifrån verksamhetens förmåga att utveckla 

kontaktnät med kunder och leverantörer.  

 

 

5.4 De fyra kompetensstrategierna 
 

Hansson (2005:19) har utvecklat en modell med fyra kompetensstrategier, vilka är: forma, 

matcha, utmana och köpa. Hansson poängterar att det inte finns någon ”bästa” strategi för alla 

verksamheter utan valet av kompetensstrategi avgörs utifrån verksamhetens affärsutveckling 

samt synen på medarbetarnas roll i utvecklingen. Ett företag behöver inte låsa sig vid en 

kompetensstrategi utan kan kombinera och alternera mellan strategierna utifrån 

verksamhetens förutsättningar.  

 

När Hansson (2005:20) pratar om kompetensstrategin forma så menar han att verksamhetens 

medarbetare styrs av marknaden, det vill säga vilken kompetens som företaget behöver 

utveckla och rekrytera beslutas med hänsyn till kundernas behov. Processen för medarbetares 

lärande baseras på tydliga arbetsuppgifter och utbildning. Förutsättningen för att det ska 

finnas möjlighet till kompetensutveckling är att medarbetaren och verksamheten skapar ett 

förtroende för varandra, en känsla av trygghet och tillhörighet. Hansson (2005:23) betonar 

vikten av att det sker analyser för att förutspå eventuell kompetensbrist inom verksamheten. 

Verksamheter som bedriver en forma kompetensstrategi utvecklas ofta så de blir mindre 

beroende av den enskilda medarbetares kompetens, medarbetarna anses vara utbytbara. 

Verksamhetens fördel med forma kompetensstrategin är att personalarbete blir lättare, dels får 

de lättare att rekrytera över stora grupper och dels kan lönekostnader hållas nere. Ett problem 

med forma strategin är att medarbetare blir socialt utmattade, vilket innebär att de känner en 

psykisk utmattning från alla människor de möter i det dagliga arbetet (Hansson, 2005:24ff).  

 

Hanssons (2005:27) matcha strategi bygger på ett beroende av vad kunden kräver samt vad 

medarbetarna kan och vill utföra. Därför matchas verksamhetens behov gentemot 

medarbetarnas och vice versa. Det gäller att hitta gemensamma fördelar som bidrar till vilja 

att kompetensutvecklas. Kompetensutvecklingen blir sedan ett samspel mellan chefen och 

medarbetaren där båda är ansvariga över kompetensutvecklingen. Hansson (2005:28f) 

poängterar att matcha strategin i grund och botten har samma risker som forma strategin men 
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dessa kan undvikas genom att verksamheten och medarbetaren ses som jämbördiga när 

matchningen genomförs. Det är vanligt att använda verktyg så som målstyrning vilket kan 

generera att kreativiteten och utvecklingen avtar och endast det som går att mäta blir gjort. 

Kompetensutvecklingen sker utifrån behov som fastställts utifrån tillexempel enkäter och 

närvaro.  

 

I Hanssons (2005:34) tredje kompetensstrategi utmana ligger utgångspunkten i att 

medarbetarna är företaget, det är dem som driver företagets verksamhet. Detta leder till att 

medarbetarna har stora möjligheter till utveckling eftersom strategins huvuduppgift är att se 

till att alla inom verksamheten kontinuerligt kompetensutvecklar sig. Verksamhetens 

utmaning blir därmed att se till att det finns förutsättningar för lärande och visa att de stödjer 

sina medarbetare i processen. Utgångspunkten för kompetensutveckling ligger i 

medarbetarens personliga val att vilja utvecklas, det är inte något som kan tvingas fram. 

Hansson (2005:35ff) menar att utmana strategin ger stor möjlighet till personlig utveckling 

och egna initiativ, därför ses den som en ”god” strategi, samtidigt skapar verksamheten 

konkurrens mellan medarbetare eftersom det krävs mängder av personligt engagemang för att 

orka med pressen på tillhörighet. Det är inte ovanligt att medarbetares åtaganden blir för 

omfattande vilket kan leda till stress och utbrändhet. Utmana strategin bygger på en stark 

kultur samt en stor kontroll av varandra, verksamheter måste se upp så de inte blir beroende 

av en smal nisch av individer som enbart drivs av sina personliga ambitioner.  

 

Köpa strategin består enligt Hansson (2005:38) av en grupp fastanställda, en grupp 

medleverantörer som kopplas till företaget genom partnerförhållande samt en grupp flexibla, 

det vill säga arbetskraft som verksamheten hyr eller köper in vid behov. Det kan röra sig om 

både enskilda individer eller andra företag som genom denna strategi samverkar med 

företaget för att få en fungerande verksamhet. Medleverantörer är tillskillnad från den flexibla 

personalen integrerade med verksamheten vilket leder till att den flexibla personalen är mer 

utbytbara. Hansson (2005:39f) poängterar att det är av största vikt att inte bara den egna 

personalen utan även medleverantörer och flexibel personal kompetensutvecklas. 

Verksamheten måste arbete för att få dem att känna sig delaktiga och arbeta för företagets 

bästa. Nackdelen med köpa strategin är risken för en utarmning av kompetens när efterfrågan 

på specificerad kunskap ökar.  
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5.5 Säkra kompetens 

  
Hansson (2005:72) belyser att ”kompetens kan skaffas, skapas, behållas, överföras och 

avvecklas på olika sätt. Rekrytering är det vanligaste sättet för en verksamhet att skaffa ny 

kompetens. Ytterligare ett sätt att se att skaffa kompetens innebär att företag hyr eller köper in 

den kompetens som saknas. För att skapa och behålla kompetens krävs olika åtgärder av 

kompetensutveckling.  Kompetensutveckling är starkt sammankopplat till lärande, vilket 

medför att det måste finnas en vilja hos verksamheten och dess medarbetare att utvecklas. 

Verksamheten behöver även se över att det finns tillfälle för lärande annars fungerar inte 

kompetensutvecklingen. Granberg (2009:187) poängterar dock att företag inte behöver lägga 

allt fokus på formell utbildning eftersom den största delen av lärandet sker informellt i det 

dagliga livet.   

 

Kompetensöverföring innebära enligt Hansson (2005:72f) att ”medarbetare lär av varandra 

och tillsammans.” Det är en process som utgår från samspelet mellan människor, det innebär 

att medarbetare måste få tillfälle att integrera för att kunna dela med sig av sin kompetens. 

Kompetensöverföring kan även ske genom att viktig information tas upp och lagras så att alla 

i verksamheten har tillgång till den. Mattisson, Månsson & Ramberg (2008:32f) menar att det 

finns två olika sorters kompetens som ska överföras; strukturkapital och humankapital. 

Strukturkapital är kunskap som finns tillgängligt eftersom det är dokumenterat. Humankapital 

är vanligtvis kunskap som finns i verksamheten men som inte är nedtecknad vilket leder till 

att överföringen av denna kunskap kan vara svår. Kompetensen överförs från individ till 

individ vilket kan innebära svårigheter om en etablerad medarbetare inte vill dela med sig av 

sin kunskap till nya medarbetare. Det är inte bara kunskap som överförs utan även 

verksamhetens värderingar och rutiner. För att få en lyckad kompetensöverföring som 

underlättar generationsväxlingen är det enligt B. Skoglund & C. Skoglund (2009:43) viktigt 

att uppmärksamma äldre medarbetare som har lång erfarenhet och viktig kompetens. 

Ledningen måste visa att dessa medarbetare är en tillgång för verksamheten och det måste ske 

genom mer än olika policys, där är det viktigt med ett tydligt ledarskap i det dagliga arbetet. 

Mattisson et al. (2008:33) poängterar att överföring av humankapital är en ständigt pågående 

process och kan ske genom:  

- Skugga eller gå bredvid.  

- Mentorskap 

- Senior rådgivare 
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- Systemkunskap.  

 

Att skugga eller gå bredvid handlar enligt Mattisson et al. (2008:34) om att den nya 

medarbetaren går bredvid den som ska sluta för att kunskap inte ska gå förlorad och den nya 

medarbetaren introduceras till sina arbetsuppgifter. Att gå bredvid är ett bra sätt för att få 

insyn i organisationen, dess normer och rutiner. Hur länge en skuggning ska genomföras är 

olika beroende på vilken kunskap som ska överföras. Om det inte finns en specifik person 

som har den kompetens som den nye medarbetaren ska arbeta med så kan en skuggning med 

flera olika etablerade medarbetare ske, desamma om företrädaren redan lämnat verksamheten.   

 

Mattisson et al. (2008:34) belyser att mentorskap kan ske både inom den egna verksamheten 

men även utanför. Mentorskap innebär att den nye medarbetaren får en kontaktperson som 

denne kan vända sig till för rådgivning. Mentorskapet kan vara både internt och externt, 

fördelen med internt mentorskap är att båda känner till verksamheten men vid externt 

mentorskap så får mentorn och adepten ta in nya kulturer och idéer. Processen bygger på en 

dialog mellan mentorn och adepten, vilket definieras av Olsson (2008:48) ”som att tala med 

och inte bara till.” 

 

En senior rådgivare är enligt Mattisson et al. (2008:35) en individ med bred erfarenhet och 

kunskap inom sitt verksamhetsområde. Rådgivaren arbetar ute i verksamheten och har som 

uppdrag att vara till hjälp för den nye medarbetaren att lösa direkta problem som uppstår. Det 

är viktigt att rådgivaren inte ser uppdraget som en belastning.  

 

Systemkunskap är information om hur arbetet ska bedrivas, vilket finns dokumenterat i 

exempelvis manualer. Sådan information är viktig för varje ny medarbetare och måste därför 

finns tillgängligt (Mattisson et al., 2008:36).    

 

Kompetens kan bli gammal och behöva bytas ut, det sker då en avveckling av kompetens. Det 

är en naturlig process i verksamheter att kompetens kan bli föråldrad, det kan då behöva ske 

en avveckling för främja ny kompetens. Det händer även att företag måste minska ner sin 

verksamhet vilket kan leda till avvecklingar (Hansson, 2005:73f).  
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6. Generationsväxling och kompetensförsörjning vid privat och 

offentlig verksamhet 
 

6.1 Skogsbolag 
 

Skogsbolaget har skogen som kärna för deras verksamhet. De säljer timmer, massaved och 

biobränsle. De arbetar även med markaffärer och utvecklar skogen till en plats för fiske, jakt 

och andra naturupplevelser. De försöker driva utvecklingen framåt både inom skogsbruket 

men även genom att hitta nya användningsområden för exempelvis skogsråvara, träprodukter 

och skogsmark. Skogsbolaget finns från Tärendö i norr till Osby i söder. Rörelsen är uppdelad 

i tre huvudområden; marknad, produktion och skog som finns fördelade över fem 

marknadsområden; Norrbotten, Västerbotten, Södra Norrland, Bergslagen och Götaland.  

Skogsbolaget ägs av svenska staden och drivs utifrån marknadsmässiga grunder vilket innebär 

att de ska generera avkastning i nivå med andra jämförbara verksamheter. Inom hela 

verksamheten finns det 964 stycken anställda på årsbasis varav 730 stycken är tillsvidare 

anställda.  

 

 

6.1.1 Generationsväxling  
 

Skogsbolaget har cirka 45 medarbetare i den skogliga verksamheten som tillhör den stora 

grupp 40-talister som ska gå i pension. Företaget erbjuder även de kollektivanställda 

medarbetarna tillexempel maskinförare möjlighet att gå i pension redan vid 60 år, ett 

erbjudande som många väljer att ta. Så totalt inom koncernen finns det 126 medarbetare som 

om de vill skulle kunna gå i pension fram till år 2015. Företaget har idag en snittmedelålder 

på 48 år. Den befattning som påverkas mest av pensionsavgångarna är maskinförare. Fram till 

2014 så kan 29 procent av maskinförarna gå i pension. Företaget har idag en medelålder på 

strax över 50 år för denna yrkesgrupp och företaget kopplar samman den höga medelåldern 

bland maskinförare med den rationalisering som skett i skogen de senaste 30-40 åren. 

Tidigare så användes inte skogsmaskiner när det skulle huggas i skogen utan det skedde med 

motorsåg vilket var tidskrävande och krävde därmed mer mansstyrka. Idag har det 

mekaniserats och branschen utvecklas hela tiden, en maskin kan exempelvis producera 

betydligt mycket mer idag än vad den kunde för bara 10 år sedan. Endast fyra maskinförare är 

under 30 år. Skogsbolagets höga medelålder bland maskinförare illustreras genom följande 

citat:  
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”I och med att man har rationaliserat så har de yngre försvunnit vilket har lett till att 

medelåldern blivit allt högre, och vi har inte särskilt många unga det är ju bara så.” 

 

Överblickas hela företaget så är verksamhetens medelålder 48 år. Generationsväxlingen ser 

företaget som en naturlig del av verksamheten, äldre slutar och yngre med kanske delvis nya 

kompetens träder in i deras ställe. Skogsbolaget tycker att det är bra att ha en viss 

personalomsättning, det viktiga i generationsväxlingen är att se till att de äldres kunskaper 

finns kvar inom företaget i den mån de behövs, och ofta finns det ett behov av att ta tillvara 

på deras breda kunskap och erfarenhet. Generationsväxlingen belyser informanten enligt 

följande citat:  

 

”Generellt sätt så är det naturligt med generationsväxling. Sen kan det bli ett problem 

med maskinförare, vi som större företag klarar oss nog bra men entreprenörerna som vi 

använder oss av är ganska små företag som kan få svårare att rekrytera, det är 

oroväckande.”  

 

Under 2010 anlitade bolaget ungefär 630 entreprenörsföretag för att tillsammans verka inom 

områdena planering, avverkning, vägar, skogsskötsel och plantering. Eftersom de bara 

avverkar en knapp tredjedel med eget folk så anlitas entreprenörer till resterande, därför 

upplevs en oro över hur de mindre entreprenörsföretagen ska klara 40-talisterna 

pensionsavgångar. Vid upphandlingar ställer de stora krav på bland annat arbetsmiljö och 

utrustning men även att entreprenören ska ta sitt ansvar att kompetensutveckla medarbetare. 

De har kontinuerlig kontakt med entreprenörerna och har diskuterat generationsväxlingen 

med dem och hur de ska arbeta vidare med frågan. I Norrbotten speciellt känner de en 

konkurrens med gruvnäringen och jobbar därför aktivt med att försöka locka folk till 

branschen och näringen.  

 

Skogsbolaget upplever dock ingen instabilitet hos dem i samband med 40-talisternas 

pensionsavgångar, när de rekryterar så får de sökanden. Däremot finns det en oro för 

entreprenörernas skull då dessa i vissa regioner har svårare att rekrytera. Det har lett till att 

Arbetsförmedlingen startat yrkesutbildningar för att täcka upp brister. Men generellt sätt så 

har verksamheten ingen instabilitet utan de får som sagt sökanden när de annonserar. Detta 

belyses genom följande citat:  
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”Vi är ett stort företag som på många sätt känns välordnat och långsiktigt. När det 

gäller maskinförarna som är det område där det idag finns en uttalad brist så tror jag 

att det beror på att vi upplevs som en trygg arbetsgivare. Både vad gäller 

långsiktigheten och anställningsvillkoren, därför får vi sökanden.” 

  

 

6.1.2 Kompetensförsörjning 

 
För Skogsbolaget handlar kompetensförsörjning om att attrahera, utveckla och avveckla 

medarbetare. Att på olika sätt visa vad branschen och dem som företag har att erbjuda 

framtida medarbetare. Att ha en bra hanterad rekryteringsprocess, kompetensutveckla 

medarbetare och ha en avvecklingsprocess som hanteras på ett professionellt sätt. De 

poängterar vikten av att arbeta långsiktigt med dessa frågor för att få en så bra och fungerande 

verksamhet som möjligt och de arbetar utifrån interna riktlinjer för att säkerställa processen.   

 

Skogsbolaget använder sig av flera olika strategier för att kunna bevara kompetensen i 

företaget. När det gäller kompetensöverföring så finns det ett introduktionsprogram för alla 

nya medarbetare, eftersom de anser att det är viktigt med en gedigen introduktion. Att 

företrädare och den nya medarbetare går dubbelt är även en metod som använts flitigt. Det 

finns ingen fastbestämd tid för hur länge skuggningen bör pågå utan det beror på personen, 

befattningen och situationen. Det blir därför väldigt individ specifikt eftersom många 

medarbetare har sitt eget kunskapsområde. Det illustreras genom följande citat:  

 

”Vi har ett exempel på en nu i södra Norrland, en person som har varit planerare, där 

man då anställer hans ersättare och de får gå dubbelt ett helt år för man anser att han 

har så mycket specifik kunskap om markerna och så vidare så det är viktigt att det är en 

lång övergång.”  

 

Att behålla medarbetare som uppnått pensionsålder är något som skogsbolaget gör redan idag 

och de ser inga problem i det. Eftersom de erbjuder medarbetare att gå i pension vid 60 år så 

är det vanligt att en del av dem väljer att stanna kvar i verksamheten. I dagsläget har de 22 

stycken medarbetare som fått erbjudande om att gå i pension men valt att fortsätta arbeta, det 

finns även några medarbetare födda 1943-1945 som bland annat är kvar för att underlätta 

överföringen. Så det är inte ovanligt att medarbetare väljer att jobba kvar och det är både 
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maskinförare, planerare och andra som jobbar i skogen. Att köpa eller hyra personal för att 

säkra kompetensen är något Skogsbolaget är positiva till och gör i stor utsträckning då de 

anlitar 630 entreprenörsföretag under 2010. I skogen handlar det om maskinförare, röjare och 

för att transportera bort virket anlitas endast entreprenörer då företaget inte har några egna 

chaufförer. På tjänstemannasidan hyr de in konsulter och då framför allt på IT-sidan. Det 

händer även att företaget hyr in annan administrativ personal vid arbetstoppar för att klara av 

arbetet. Och vid generationsväxlingen kan det ses som ett tillfälligt komplement för att säkra 

verksamhetens kompetens.  

 

Att kompetensutveckla den egna personalen är ett viktigt steg för att bibehålla kompetensen i 

företaget och något Skogsbolaget gör kontinuerligt. Det är viktigt att medarbetare får resurser 

och möjlighet till kompetensutveckling. Företaget genomför medarbetarsamtal varje år för att 

försöka fånga upp de anställdas önskemål om vidareutveckling. Under 2010 genomförde 

verksamheten ett flertal olika utbildningar för sina medarbetare, allt från fortbildning för 

planerare och maskinförare i miljöfrågor, stresshantering, engelska och förhandlingsteknik till 

utbildningar i Officepaketet. Företaget har tillsammans med andra skogsbolag genomfört en 

gemensam kompetensutveckling både för sina egna medarbetare men även de entreprenörer 

de anlitar genom att under 2010 anordna en webbutbildning. Temat för utbildningen var 

skogskötsel och delkurserna innefattade bland annat röjning, markarbete och plantering. 

Totalt sett så har företaget ett genomsnitt på 44 utbildningstimmar per anställd och år för 

tjänstemän samt 36 timmar för kollektivanställda.  

 

Företaget tycker att en intern rörlighet är bra för ökat kompetensutbyte. Skogsbolaget 

annonserar därför ut i princip alla lediga tjänster och längre projekt internt för att på så sätt 

stimulera medarbetare att stanna kvar i verksamheten. 72 procent av de lediga tjänsterna 2010 

tillsattes av internt sökande. Inom vissa befattningar är det svårare att intern rekrytera men för 

skogliga tjänstemän är möjligheterna ganska stora. Företagets geografiska placeringar runt om 

i landet underlättar processen som belyses genom följande citat:   

 

”I första hand så tillsätter vi med interna sökande. Att medarbetare väljer att stanna 

kvar och att de tycker det är roligt att jobba hos oss. Sen finns det ju vissa jobb och 

utbildningar som det är svårare inom men för just skogliga tjänstemän och sådant, där 

kan det vara ganska lätt att göra så. Och eftersom vi finns i hela Sverige också så kan 

man ju testa flytta så det är ju positivt.” 
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Vid rekrytering av nya medarbetare så ser skogsbolaget det som en viktig och långsiktig 

investering. De betonar vikten av att all rekrytering ska ske på ett korrekt sätt och för att 

förebygga diskriminering så har de tagit fram riktlinjer för hur arbetet ska genomföras, för att 

säkra processen utbildas alla chefer i diskrimineringslagstiftningen. För att underlätta 

introduktionen av nya medarbetare har företaget tagit fram riktlinjer och checklistor som bör 

följas. Efter sex månader får den nyanställde medarbetaren fylla i en utvärdering av hur första 

tiden på företaget varit och om något behöver förändrats. Utvärderingen ligger sedan till 

grund för eventuella förbättringar som företaget kan göra för att få en så bra introduktion som 

möjligt. De genomför även introduktionsdagar där nya medarbetare får träffas och få en 

genomgång av bland annat intern policys samt träffa personal ut ledningen. Skogsbolaget har 

inga planer för någon speciell nyrekrytering i samband med 40-talisternas pensionsavgångar 

utan de rekryterar vid behov.  

 

När det kommer till att attrahera ny kompetens till verksamheten så arbetar företaget på flera 

olika nivåer. Dels är det viktigt att personalen trivs och på så sätt är goda ambassadörer, det är 

en av sakerna som de jobbar med internt och genomför medarbetarundersökning för att se 

över personalens upplevelser. När det kommer till maskinförare så arbetar skogsbolaget 

tillsammans med andra i branschen för att locka personer att jobba i skogen, bland annat så 

finns det ett projekt som heter Skogen i skolan som arbetar för att unga ska vistas mer i 

skogen så de får erfarenhet och trivs där vilket kan generera att de söker sig till branschen. Ett 

annat projekt för ungdomar är Sveriges bästa prao som också genomförs i samarbete med 

olika företag i branschen, vilket går ut på att företagen erbjuder praoveckor för 

åttondeklassare där de får vara på olika företag och följa olika yrkesutövare för att se vad 

arbetet innebär. Skogsbolaget försöker även stötta dem naturbruksgymnasium som finns 

genom att representanter från företaget sitter yrkesrådet som arbetar för att locka flera unga att 

jobba i skogen och söka till naturbruksgymnasiet. Många som jobbar inom den skogliga 

verksamheten har en utbildningsbakgrund från dessa skolor så det är en bra inkörsport. De 

arbetar även mot andra utbildningar för att locka äldre personer som vill omskola sig och 

börja jobba i skogen. Där med dem utbildningsanordnarna, som ofta kan vara olika 

naturbruksgymnasium men även andra, så jobbar skogsbolaget i olika projekt när det gäller att 

utbilda utländsk arbetskraft det vill säga de som har utländsk härkomst samt även utbilda 

kvinnor som traditionellt sätt inte har arbetat så mycket i skogen. Att locka till sig äldre 

personer som vill omskolas illustreras genom följande citat:  
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”Jag tror det kan vara en ny väg att gå. Efter man har jobbat ett antal år då kanske 

man är mogen och känner nä men kanske skogen är någonting ändå, det kanske man 

inte, det kanske är svårare att kunna tänka sig som yngre.” 

 

 

6.2 Socialförvaltning, kommun i Norrbotten 

Kommun har totalt ungefär 1700 medarbetare anställda inom sju olika förvaltningar och 

enheter.  Socialförvaltning är kommunens största förvaltning med 548 tillsvidare anställda 

medarbetare, räknas vikarier in så ligger siffran på ungefär 814 personer. Socialförvaltningen 

ansvarar på uppdrag från socialnämnden och gällande lagstiftning för socialtjänsten i 

kommunen. Ansvarsområden omfattar individ- och familjeomsorg samt omsorg av äldre- och 

funktionshindrade. Äldreomsorgen är den största verksamheten inom förvaltningen och 

upptar nästan halva verksamheten, både budget men även personalmässigt eftersom det är en 

väldigt personalintensiv verksamhet. Kommunen styrs av politiker som valts av befolkningen. 

Kommunen sköter mycket av det lokala som skola, vård och omsorg. Staten beslutar om lagar 

och förordningar som styr vad kommuner ska göra. Kommunallagen (1991:90) utgår från att 

kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur mycket, men allt måste utgå 

från medborgaren. Det ska finnas allmänintresse i det som utförs och kommun får inte ta ut 

högre avgifter än som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten. Kommunens 

största inkomstkälla är kommunalskatten.    

 

6.2.1 Generationsväxling 
 

Den norrbottniska kommun har idag 58 medarbetare inom socialförvaltningen som tillhör den 

stora grupp 40-talister som ska gå i pension. Kommunen erbjuder medarbetare att gå i pension 

vid 61 år ålder så exakt hur pensionsavgångarna kommer se ut är svårt att avgöra eftersom de 

inte vet när medarbetare väljer att gå i pension. De befattningar som dock påverkas mest av 

40-talisternas pensionsavgångar hos socialförvaltningen är undersköterskor, sjuksköterskor 

och enhetschefer. 2010 var den yngste tillsvidareanställda medarbetaren inom äldreomsorgen 

28 år. Totalt finns det 21 personer inom socialförvaltningen som är 29 år eller yngre, det utgör 

3,83 procent av samtliga anställda i verksamheten. Medelåldern inom förvaltningen ligger 

idag för tillsvidareanställda på 48 år (48,38) räknas vikarier med så blir den 44 år (43,84). Det 

visar att de unga inom verksamheten oftast är springvikarier. 
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De problem som socialförvaltningen upplever med generationsväxlingen är att det kommer bli 

väldigt stora pensionsavgångar för deras verksamhet under 2014-2015. Sen så söker sig inte 

ungdomar till vård och omsorgsprogram vilket syns tydligt på orten då kommunens 

gymnasiala omsorgsprogram hade få sökanden till hösten 2011 vilket lett till att kommunen 

lagt ner programmet. Att det inte kommer finns personer med rätt kompetens blir därför en 

oro för verksamheten.  Den framtida försörjningen kommer inte kunna ske med endast 

ungdomar utan de måste även förlita sig på att människor i vuxen ålder väljer att omskola sig 

och att dessa söker sig till verksamheten. Samtidigt finns det tre stora aktörer på orten som 

konkurrerar om exempelvis sjuksköterskor så det försvårar processen. Det finns inte bara 

problem med generationsväxlingen utan socialförvaltningen upplever att det är ett bra tillfälle 

att se över vilken kompetens som egentligen behövs och om det behöver ske några 

förändringar inför nyrekryteringar. Förutom att det på så sätt kan komma in lite ny kompetens 

i verksamheten så är nya medarbetare inte fast i gamla rutiner utan kommer ofta in med lite 

nytänkande vilket socialförvaltningen upplever som bra. Det finns dock en oro att det kanske 

inte kommer finnas tillräckligt med arbetskraft den dag verksamheten behöver rekrytera, att 

det inte finns någon som söker tjänsterna.  

 

I dagsläget upplever verksamheten ingen stor ostabilitet i samband med 40-talisterna 

pensionsavgångar. Men socialförvaltningen belyser samtidigt att om de fortsätter köra 

huvudet i sanden då kommer det säkert svaja ett bra tag efter avgångarna eftersom det tar 

något år innan verksamhet blir stabil igen. Men bättre planering och med möjlighet att också 

kunna erbjuda vikarier bättre förutsättningar än att vara springvikarie, så tror verksamheten att 

de borde kunna motverka det på ett bättre sätt att det inte blir så stora kvalitetsproblem ute i 

verksamheten.  

 

 

6.2.2 Kompetensförsörjning 
 

Kommun belyser kompetensförsörjning som alla aktiviteter som har till uppgift att attrahera, 

skaffa, behålla, utveckla och avveckla personal. Kompetensförsörjning beskrivs som 

eftersträvan att ha tillgång på medarbetare men framförallt att ha tillgång på medarbetare med 

rätt kompetens. Att ha översyn om någon medarbetare behöver kompetensutvecklas eller om 

kompetensen behöver förändras vid exempelvis nyrekrytering i samband med 

pensionsavgångar. I dagsläget har kommunen ingen policy eller liknande för hur de ska arbeta 
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med kompetensförsörjning däremot har det diskuterats att det kan behövas efter att 

kommunen tagit fram en sammanställning över alla pensionsavgångar hos dem. Frågan finns 

därför på agendan både hos politikerna och tjänstemännen men något konkret finns inte för 

tillfället. Ett problem med detta som upplevs är de inte arbetar långsiktigt med dessa frågor 

utan tar problemen när de uppstår vilket fungerat än så länge men det är inget som säger att 

den metoden kommer fungera när de väl befinner sig mitt i problemet. Det illustreras genom 

detta citat: 

 

”Det är lite strutsbeteende, huvudet i sanden så satt säga. Och vi behöver stöd i arbetet 

både från tjänstemän och politiker för att det ska bli någon verkstad.”  

 

Socialförvaltningen har därmed ingen specifikt framtagen strategi för att bevara kompetens i 

verksamheten men när det kommer till kompetensöverföringen så har kommunen en 

introduktionsplan som alla nya medarbetare ska genomgå för att öka förutsättningar att 

komma in i verksamheten. De genomför avslutningssamtal med medarbetare som ska sluta för 

att där prata med den individen och se hur deras inställning varit till kommun som 

arbetsgivare, om de har fått utnyttja hela sin kompetensbalk i arbetet eller om de har känt att 

det är något som har saknats. Samtalet behandlar därför både hur medarbetaren tycker det 

fungerat i verksamheten men även vilken kunskap de har och hur den kan tillvaratas på bästa 

sätt. De ser gärna att medarbetare överlappar varandra för att underlätta överöringen men det 

är inte alltid det finns möjlighet till det. Den största delen av kompetensöverföring sker dock i 

det dagliga arbetet och illustreras genom följande citat:  

 

”Om jag nu tänker äldreomsorg och medarbetare ute i verksamheten så sker 

kompetensöverföringen oftast i det dagliga arbetet. Att många av våra unga är inne som 

vikarier och det är väl på det sättet man helt enkelt för över, det är inte strukturerat på 

något sätt, ingen tanke bakom det utan det sker i det dagliga arbetet så att säga.” 

 

”För min del tycker jag att det är väldigt bra om man försöker bilda små team på 

arbetsplatsen, men det är ju jag personligen som tycker det är väldigt bra. Då vi har lite 

olika professioner så kan vi tillsammans stötta varandra, lösa problem, se möjligheter 

och det stimulerar ett sug efter ny kunskap så att det skapa den här lärande 

organisationen också.” 
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Att behålla medarbetare som uppnått pensionsålder är något som sker hos socialförvaltningen 

redan idag. Kommunen går ut med erbjudande om att ta ut pension från 61-års ålder med ett 

extra tillägg men det är få som väljer att ta det erbjudande. Det är däremot viktigt för 

verksamheten att arbeta så att de medarbetare som är mellan 60-67 känner sig behövda, att det 

finns en bra arbetsmiljö så att de vill och kan stanna om så önskas. I dagsläget går de flest i 

pension kring 65-års ålder. Processen belyses genom följande citat:  

 

”Vi går ut med erbjudande med att om att ta pension från 61-års ålder om man vill, det 

har ju både, det är ju i och för sig en del i det här arbetet att kunna få in lite yngre 

medarbetare också och någonstans börja blanda upp så vi behåller erfarenheten men 

man ser att det är många som inte tar den möjligheten och det är ju ett val du har, 

givetvis du har ju rätt att jobba kvar om du vill och det är ju inget fel i det. ” 

 

Att hyra eller köpa in personal är något som skett vid olika tillfällen inom socialförvaltningen. 

Det är då främst sjuksköterskor som det varit brist på och därför har kommunen varit tvungna 

att använda sig av den metoden för att klara försörjningen. Det är däremot inte en strategi som 

de vill använda sig av eftersom det är dyrt att hyra in personal vilket leder till att det blir 

väldigt kostsamt för skattebetalarna. Men även i år ser det svårt ut för förvaltningen eftersom 

de kommer in väldigt få ansökningar till semestervikariaten för sjuksköterskor vilket leder till 

att kommunen eventuellt kommer behöva ta beslutet att hyra in personal även i år för att klara 

sommarens försörjning. Att kompetensutveckla den egna personalen är ett mål för 

verksamheten där kompetensutveckling och planer för den ska diskuteras samt utvärderas en 

gång per år, det sker vanligtvis i samband med medarbetarsamtal. Den norrbottniska kommun 

har riktlinjer som uppger att kompetensutvecklingen ska bidra till att deras mål, både lång- 

och kortsiktiga uppnås samt att verksamheten utvecklas utifrån dagens förutsättningar men 

även framtiden behov. Medarbetarens behov och önskningar ska tillgodoses i så stor 

utsträckning som möjligt när dessa sammanfaller med verksamhetens krav och behov, och det 

är närmste chef som är ansvarig för kompetensutvecklingen. Hur kompetensutvecklingen 

fungerar i praktiken illustreras genom följande citat:  

 

”Det behöver göra jättemycket eftersom det varit dåligt med kompetensutveckling och 

inom vården tror jag det är av tradition, det vill säga att medarbetar inte fått mycket till 

livs. Jag tror det är därför många tycker att det inte är ett attraktivt arbete. Där behöver 

vi bli bättre!”  
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”Det kommer nya riktlinjer hela tiden för tillexempel stroke och demenssjukdomar 

vilket leder till att kraven på vad kommunen och medarbetarna ska leva upp till ökar. 

Men det är svårt att mäkta med att hålla alla utbildningar samt att utveckla alla 

medarbetare som man önskat eftersom förvaltningen är så pass stor och det blir 

kostsamt. Vi måste hitta smartare sätt för hur vi ska kompetensutveckla.”  

 

Den norrbottniska kommunen strävar efter att vara en attraktiv kommun och vid rekrytering är 

det därför viktigt att arbetet genomförs korrekt och på ett rättvist sätt så alla sökande får en 

positiv bild av kommunen. För att underlätta arbetet använder de sig av en rekryteringspolicy 

som baseras på 10 punkter där bland annat behovsanalys, kravspecifikation och intervjun 

behandlas. Det finns även ett introduktionsprogram som alla nya ska ta del av. Kommunen 

uppmuntrar medarbetare som vill byta arbete eller ta sig an nya tjänster till intern rörlighet. 

Ute i verksamheten pågår det nu ingen nyrekrytering utan socialförvaltningen försöker få en 

så effektiv verksamhet som möjligt utifrån den budget som politikerna gett dem. De 

medarbetare som går i pension nu och som fått erbjudande, dessa kommer inte ersättas utan 

de går ut och så får förvaltningen försöka mixtra om i verksamheten så att de går runt. Så 

någon nyrekrytering ute i verksamheten på den nivån kommer mest troligt inte inträffa, 

varken under 2011 eller 2012. Beroende på när kommunens medarbetare väljer att gå i 

pension finns det en risk för att verksamheten kring 2014-2015 står där med en brist på 

arbetstagare och därför behöva rekrytera stora mängder.   

 

När det gäller att attrahera ny kompetens till verksamheten så belyser verksamheten att det är 

något som de måste bli mycket bättre på. Kommun har exempelvis inte varit ute i skolorna 

inför gymnasievalet. De belyser att det där skulle finnas möjlighet att visa upp hur 

verksamheten fungerar och olika befattningar tillexempel enhetschefer, sjuksköterskor och 

undersköterskor som det förväntas bli en bris på. Däremot så har det varit representanter från 

socialförvaltningen över till Kemi i Finland som har en internationell sjuksköterskeutbildning 

och pratat med avgångsklasserna för att marknadsföra kommun och se om de kan tänka sig att 

komma över till Sverige och arbeta. Kommunen sitter idag med i kompetensrådet och 

försöker där informera vilka kompetenser som behövs till verksamheten. I samråd med lärarna 

försöker de anpassa utbildningen så den passar in i kommunal verksamhet. Sedan är det 

viktigt för kommunen att erbjuda en bra arbetsmiljö och visa att det finns möjlighet att vara 

delaktig och påverka saker som gäller arbetet, tillexempel arbetstider något som finns redan 

inom äldreomsorgen. Eftersom kommunen inte har samma tillgång på pengar som privata 
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företag är det svårt att locka med sådana saker, därför försöker de poängtera att det finns 

andra fördelar så som att de har mer semester och är mer flexibla till när det kommer till att 

kombinera arbetsliv med små barn genom att exempelvis erbjuda flextid. Detta illustreras i 

följande citat:  

 

”Kan vi vara flexibla som arbetsgivare så gör vi vardagen lättare för medarbetarna 

också. För det klimatet kan ju många gånger vara hårdare inom privata sektorn där du 

faktiskt ska producera och hämta in det här hela tiden, kraven är ju lite annorlunda där 

så vi måste börja rikta in oss på de andra fördelarna som vi har och stärka dessa.”  

 

 

7. Analys och Resultat 
 

7.1 Generationsväxling 
 

Arbetsförmedlingens rapport (2010b) belyser att i och med 40-talisternas pensionsavgångar så 

är det första gången i modern tid som de tillträdande ungdomarna blir färre än de 

åldersavgångar som sker. Rapporten visar att det finns en koppling mellan de län som har hög 

medelålder och få tillträden samt många avgångar. Snittmedelåldern för arbetstagare runt om i 

Sverige ligger på 42 år. Rapporten visar även att inom jord- och skogsbruket i Norrbotten 

kommer drygt 19 procent att gå i pension fram till år 2015. För den offentliga sektorn innebär 

det att Norrbotten kommer ha drygt 16 procent avgångar under samma tidsperiod. Studien 

visar med stöd av empirin att skogsbolaget har en snittmedelålder för sina anställda på 48 år. 

Av de 730 tillsvidareanställda är endast 45 medarbetare 40-talister, men eftersom de erbjuder 

förtidspensionering från 60 år så kan drygt 17 procent gå i pension de närmsta åren. 

Socialförvaltningen i sin tur har även de en snittmedelålder på 48 år. Av de 548 

tillsvidareanställda så är 58 stycken 40-talister, det är 10,5 procent men även kommunen 

erbjuder förtidspensionering från 61 års ålder vilket leder till att siffran därmed kan bli 

betydligt högre. Med stöd av empirin går det att utkristallisera att både skogsbolaget och 

kommunen har en betydligt högre snittmedelålder för sina anställda än i övriga landet. 

Skogsbolaget beräknas få fler avgångar än den rapport som är framtagen medan kommunens 

socialförvaltning ligger under snittet i dagsläget, eftersom det inte finns någon total 

sammanräkning över alla som kan gå i pension inom förvaltningen i och med 

förtidspensioneringen så visar dock inte siffran för 40-talister upp en helt korrekt bild. Båda 

verksamheterna har befattningar som påverkas mer än andra. Inom skogsbolaget är det 
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maskinförare och hos socialförvaltningen är det undersköterskor, sjuksköterskor och 

enhetschefer.  

 

Ohlsson & Broomé (2003) beskriver att det går att koppla samman de sju dödssynderna med 

verksamheternas ålderstruktur. Empirin visar att skogsbolaget har få unga, en relativt hög 

snittmedelålder för nyrekryteringar samt en ganska hög medelålder totalt för sina anställda. 

Baserat på den ålderstrukturen kan det relateras till vad Ohlsson & Broomé (2003) kallar för 

lättja organisation, en organisation med många äldre och få yngre. En verksamhet som kan få 

problem med det ömsesidiga lärandet från den erfarne till den nye. De äldres dominans och 

attityder kan skapa en obalans i företaget vilket kan leda till en svår miljö att arbeta inom. 

Kommunen har i sin tur en del unga som arbetar som springvikarier men när det gäller 

tillsvidareanställda så ser situationen annorlunda ut då de flesta är äldre. Utifrån 

verksamhetens åldersstruktur kan även det relateras till vad Ohlsson & Broomé (2003) kallar 

för en lättjefull organisation. Få unga tar sig in i organisationen och de byts av relativt fort.  

 

 

7.2 Kompetensförsörjning 
 

Anttila (1999) och Granberg (2003) belyser kompetensförsörjning som en process där 

verksamheterna genom olika åtgärder säkerställer att de har rätt kompetens. Anttila (1999) 

delar in kompetensförsörjningen i två grupper: kompetensplanering som handlar om att 

kartlägga och analysera verksamhetens framtida behov baserat på omvärldsutvecklingen samt 

verksamhetsplanen, men även att inventera vilken kompetens som redan finns och om den 

behöver förändras på något vis. Kompetensutveckling utgår från två huvudpunkter, dels att se 

till att företaget har tillräckligt många medarbetare och dels se till att medarbetaren har de 

förutsättningar som krävs för arbetet.  

 

Skogsbolaget ser på kompetensförsörjning som arbetet att attrahera, utveckla och avveckla 

medarbetare. Att det handlar om att visa upp vad företaget har att erbjuda framtida 

medarbetare. Enligt kommunen så handlar kompetensförsörjning om de aktiviteter som har 

till uppgift att attrahera, skaffa, behålla, utveckla och avveckla personal. Båda 

beskrivningarna kan relateras till Anttila (1999) och Granbergs (2003) teori om 

kompetensförsörjning. Skogsbolaget beskriver att de arbetar långsiktigt med denna fråga 

genom olika riktlinjer som finns uppsatta inom verksamheten vilket kan relateras till Calo 
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(2008) som belyser att det behövs ett långsiktigt tänkande för att kunna lyckas fånga och 

behålla kunskap. Calo (2008) kan även ses i relation till kommunen som inte är lika aktiva i 

arbetet utan tar problemet när det uppstår. 

 

 

7.3 Kompetensstrategi  
 

Hansson (2005) belyser att kompetensstrategin påverkas av verksamheternas affärsutveckling 

samt medarbetarens roll i den. Kommunens socialförvaltning har utifrån Hanssons (2005) 

teori en kunddriven kompetensstrategi vilket innebär att affärsutvecklingen startar med 

kundens behov. Förvaltningen försöker se till att de har den kompetens som behövs viket styrs 

av marknadens efterfrågan, det kan relateras till Hanssons (2005) forma strategi där företagets 

rekryterings och utveckling tas med hänsyn till kundernas behov. Empirin visar även att 

verksamheten köper eller hyr in personal vid arbetskraftsbrist vilket kan ses i relation till 

Hanssons (2005) köpa strategi.  

 

Skogsbolaget har baserat på Hanssons (2005) teori en mer relationsdriven kompetensstrategi 

då de utvecklar kontaktnät med kunder och leverantörer. Företaget bygger sin verksamhet 

kring kontakten med kunder i det dagliga arbetet och i skogsbolagets fall entreprenörer för att 

tillsammans driva ett så effektivt arbete som möjligt. Skogsbolaget utvecklar och rekryterar 

stora delar av sin kompetens utifrån marknadens behov. De försöker matcha medarbetarnas 

kunskaper utifrån kundens krav och har valt att lägga ut stora delar av verksamheten via 

entreprenörer. Skogsbolagets arbetssätt kan därmed relateras till att de har ett samspel mellan 

vad Hansson (2005) benämner som utforma, matcha och köpa strategi. Hansson (2005) 

poängterar att det är vanligt att växla mellan strategier beroende på verksamheternas 

förutsättningar.  

 

 

7.4 Säkra kompetens 
 

Hansson (2005) belyser att kompetens kan skaffas, skapas, behållas, överföras och avvecklas.  

När det kommer till att strategier för att bevara kompetens visar empirin att både skogsbolaget 

och socialförvaltningen använder sig av ett introduktionsprogram för att se till att nya 

medarbetare integreras i verksamheten. Skogsbolaget har även introduktionsdagar då nya 

medarbetare och personal ur ledningen kan bekanta sig med varandra. Det kan relateras till 
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Lindelöw (2008) som poängterar att mottagandet och introduktionen av en ny medarbetare är 

av stor vikt för att personen ska känna sig välkommen och komma igång med arbetet. För att 

underlätta kompetensöverföringen och övergången är det inom skogsbolaget vanligt att 

företrädare och nya medarbetare går dubbelt. De har ingen fastbestämd tid hur länge en 

överföring ska pågå utan är väldigt individanpassat baserat på företrädarens kunskap och 

erfarenhet. Även socialförvaltningen ser gärna att medarbetare överlappar varandra men 

empirin visar att det inte alltid finns möjlighet till det. Kompetensöverföringen kan relateras 

till Hanssons (2005) teori om att det sker ett samspel mellan medarbetarna och Mattisson et 

al. (2008) teori om att skuggning ger den nye medarbetaren insyn i verksamheten samtidig 

som denne tar del av företrädrens kunskap och kompetens så den inte går förlorad. Empirin 

visar även att ingen av verksamheterna använder sig av mentorskap eller rådgivning som 

enligt Mattisson et al. (2008) är viktiga stöd och rådgivningsfunktioner för en ny medarbetare. 

En informant på kommun belyste att denne personligen tyckte användningen av team var bra 

men att det inte var en utarbetad metod som brukades av hela förvaltningen, det kan relateras 

till Ashworth (2003) som anser att arbetslag eller team kan underlätta kompetensöverföringen 

eftersom kunskapen överförs till personer som redan finns i verksamheten.  

 

Skogsbolaget och socialförvaltningen erbjuder båda förtidspensionering vilket innebär att 

deras medarbetare kan gå i pension vid 60 respektive 61 års ålder. Det är dock vanligt att 

medarbetare väljer att stanna kvar längre och skogsbolaget har medarbetare i verksamheten 

som passerat 67 år som valt att vara kvar för att underlätta överföringen. Skoglund et al. 

(2008) poängterar att det är viktigt att äldre medarbetare uppmärksammas i verksamheten 

samtidigt som Calo (2008) belyser att det är viktigt att motivera de äldre arbetstagarna att 

fortsätta arbeta och överföra sin kunskap till yngre medarbetare. Stam (2009) ser däremot ett 

problem att företag inte använder sig av de äldres kunskap och erfarenhet till den grad de 

skulle kunna, äldre blir därmed underutnyttjade.  Med stöd från empirin och teorin så finns det 

en risk för verksamheterna i att erbjuda förtidspensionering vilket innebär att de äldre 

underutnyttjas och deras kunskaper och erfarenhet riskerar att gå förlorad.   

 

Skogsbolaget har valt att kontinuerligt anlita flertalet entreprenörsföretag till områden där de 

själva har få eller ibland inga medarbetare, vilket kan relateras till Hanssons (2005) köpa 

strategi. Entreprenörerna kan därmed ses som medleverantörer, vilka Hansson (2005) belyser 

är mer integrerade i verksamheten. Hansson (2005) poängterar dock att företag som använder 

sig av en köpa strategi måste vara vaksamma så de inte får en utarmning av kompetens. 
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Empirin påvisar även att socialförvaltningen ibland måste köpa in kompetens för att få 

försörjningen att gå ihop eftersom det inte finns tillräckligt med sökande till exempelvis 

sommarvikariat för sjuksköterskor. Det kan relateras till Hanssons (2005) strategi att köpa 

eller hyra in personal för att få verksamheten att gå runt. Kommunen ser det dock som rent 

akuta och tillfälliga lösningar som de helst vill slippa använda sig av på grund av kostnaden. 

Hansson (2005) belyser att för att skapa och behålla kompetens krävs även olika åtgärder av 

kompetensutveckling. Med stöd av empirin visar socialförvaltningen att de har som mål att 

kompetensutveckla medarbetare och att medarbetares önskemål ska försöka tillgodoses om de 

sammanfaller med verksamhetens. Skogsbolaget tycker det är viktigt att medarbetare får 

resurser och möjlighet till kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen diskuteras hos båda 

verksamheterna i samband med medarbetarsamtalet vilket kan relateras till Lindelöw (2008) 

som anser att det är viktig att företag använder sig av kompetensutveckling och att 

medarbetarsamtalet då är ett bra hjälpmedel för att underlätta kommunikationen mellan 

medarbetaren och verksamheten. I praktiken visar empiri däremot att förvaltningen inte har så 

stor grad av kompetensutveckling som de önskat eftersom det både är tidskrävande och 

kostsamt, Granberg (2009) poängterar dock att företag inte behöver lägga all fokus på formell 

utbildning då mycket av lärandet sker i det dagliga arbetet. Empirin påvisar att Skogsbolaget 

har en högre grad av kompetensutveckling då deras anställda har mellan 36-44 

utbildningstimmar per år och per person. Skogsbolaget använder sig därav i högre grad än 

socialförvaltningen av vad Anttila (1999) refererar som kompetensutveckling, att höja 

medarbetares kunskaper och därigenom öka förutsättningarna att de kan lösa sina uppgifter. 

Skogsbolaget har vid upphandling med nya entreprenörer som krav att de ska 

kompetensutveckla sina medarbetare, det är något som kan relateras till Hansson (2005) som 

poängterar att verksamheter som köper arbetskraft även ska se till att dessa medarbetare 

kompetensutvecklas. 

  

Rekrytering som är en del i arbetet att säkra kompetens enligt Hansson (2005). Studien visar 

med stöd av empirin att skogsbolaget rekryterar vid behov. De ser rekrytering som en viktig 

och långvarig investering. Socialförvaltningen har idag ingen nyrekrytering att tala om utan 

försöker anpassa sig efter den budget som politikerna gett dem. När det gäller arbetet ute i 

verksamheten så betyder det att de som slutar vanligtvis inte ersätts med ny personal, 

sparkraven är även något som Ramberg & Levmo (2000) belyser hos ett hinder i 

kompetensförsörjningen då många kommuner måste avstå från nyrekrytering för att klara 

budgeten.  Både skogsbolaget och förvaltningen arbetar utifrån fastbestämda riktlinjer för att 
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rekryteringen ska genomföras på ett korrekt och rättvist sätt. Båda verksamheterna 

uppmuntrar även sina anställda till intern rörlighet och annonserar därför ut tjänsterna både 

internt och externt.  

 

I processen att hitta attrahera och säkra ny kompetens så försöker skogsbolaget utifrån 

empirin att arbeta aktivt genom flera olika projekt med olika samarbetspartners för att locka 

nya till branschen men även att kontinuerligt förbättra arbetet och miljön så medarbetare trivs 

i verksamheten. Empirin visar att det är ett område som kommunen måste bli bättre på då de i 

dagsläget inte gör så mycket för att attrahera nya medarbetare.   

 

Det likheter som framkommit ur analysen är att de två olika verksamheterna som studerats har 

en hög medelålder med få tillsvidareanställda unga. Det finns framtagna riktlinjer för hur 

verksamheterna ska arbeta med kompetensförsörjning. Båda försöker genomföra 

kompetensöverföring i form av skuggning för att underlätta övergången och se till att viktig 

kunskap stannar inom verksamheterna. De erbjuder även sina medarbetare 

förtidspensionering men ser inga hinder att behålla medarbetare som uppnått pensionsålder. 

Det finns en uppmuntran till intern rörlighet för att få medarbetare att vilja stanna kvar i 

organisationen. För att attrahera ny kompetens sitter verksamheterna med i kompetensråd för 

att försöka påverka framtida val. De skillnader som framkommit är dels att skogsbolaget 

försöker arbeta långsiktigt med dessa frågor vilket kommunen inte gör utan förvaltningen tar 

tag i arbetet eller problemet när det uppstår. Skogsbolaget använder sig av en kombination av 

flera kompetensstrategier för att bedriva verksamheten. Socialförvaltningen däremot utgår 

från forma strategin men har vid olika tillfällen varit tvungna att hyra in kompetens för att 

klara försörjningen något de i största möjliga grad vill undvika då de upplever att det blir för 

kostsamt för verksamheten. Skogsbolaget rekryterar även medarbetare vid behov något som ej 

sker hos socialförvaltningen eftersom de försöker anpassa verksamheten efter den budget som 

politikerna tagit fram. Socialförvaltningen kan heller inte genomföra den 

kompetensutveckling som det finns riktlinjer kring eftersom blir för dyrt. Det innebär att 

socialförvaltningens medarbetare inte får in ny kunskap i arbetet något som är viktigt både för 

verksamheten och för individens utveckling. De skillnader och likheter som framkommit visar 

att det är socialförvaltningen ekonomiska resurser som inte tillåter dem att genomföra de 

åtgärder som behövs för att bedriva en så effektivt kompetensförsörjning som möjligt. Det 

kan relateras till verksamheternas olika ekonomiska förutsättningar då skogsbolaget drivs 

utifrån marknadsmässiga grunder något som socialförvaltningen inte kan eftersom de inte får 
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drivas i vinstsyfte. Analysen visar därmed att socialförvaltningen inte kan bedriva det arbete 

de önska eftersom de inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs.  

 

 

8. Avslutande reflektioner  
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och jämföra hur två olika verksamheter, ett större 

skogsbolag samt en socialförvaltning inom offentlig sektor, arbetar med 

kompetensförsörjning i samband med större pensionsavgångar samt hur de upplever 

generationsväxlingen i och med 40-talisternas stora avgångar. Målsättningen var att fördjupa 

uppsatsen inom två teman: generationsväxling och kompetensförsörjning. Detta för att få en 

bättre förståelse ur ett ledningsperspektiv, och utifrån den informationen diskutera 

verksamheternas situation. Jag valde att utgå från fyra frågeställningar för att kunna besvara 

syftet, dessa frågeställningar var: 

o Hur upplevs generationsväxlingen och vilken betydelse har den för verksamheterna? 

o Hur arbetar verksamheterna för att bibehålla befintlig kompetens? 

o Hur arbetar verksamheterna för att säkra/attrahera ny kompetens? 

o Vilka skillnader och likheter finns mellan verksamheterna med avseende på 

verksamheternas förutsättningar? 

Det huvudsakliga resultatet som framkommit av undersökningen är att ingen av 

verksamheterna i dagsläget upplever något större problem med generationsväxlingen. 

Skogsbolaget kommer ha en del pensionsavgångar och då speciellt bland maskinförare men 

de upplever att de får sökande till tjänsterna så att behovet som uppstår täcks på så upp genom 

rekrytering. Hos skogsbolaget finns det dock en oro att deras entreprenörer som ofta är mindre 

företag kommer drabbas svårare av pensionsavgångarna, vilket leder till att de i sin tur får 

problem att rekrytera nya medarbetare. Eftersom skogsbolaget använder entreprenörsföretag 

till en stor del av deras försörjning så är det viktigt för dem att deras partnerbolag inte drabbas 

för hårt. 

 

Socialförvaltningen på kommunen känner i dagsläget inte heller av några större problem i 

samband med 40-talisternas pensionsavgångar. De har haft lite svårt att rekrytera 

sjuksköterskor till sommarvikariat men utöver det så upplever de ingen obalans. De riktigt 

stora pensionsavgångarna kommer ske med start under 2014-2015 då många undersköterskor, 

sjuksköterskor samt enhetschefer går i pension. Eftersom förvaltningen inte har någon 
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nyrekrytering ute i verksamheten så finns det en oro att de kommer stå med en stor 

personalbrist år 2015 och att det då inte finns tillräckligt med arbetskraft att anställa. 

Förvaltningen upplever samtidigt att generationsväxlingen är ett bra tillfälle att se över vilken 

kompetens som egentligen behöver finnas i verksamheten.  

 

När det kommer till arbetet att bibehålla kompetens så är skogsbolaget väldigt aktiva och 

använder sig av flertalet olika strategier. När det gäller kompetensöverföring så går 

medarbetare dubbelt för att underlätta överföringen. Att behålla medarbetare som uppnått 

pensionsålder sker redan idag och är inte något som bolaget i framtiden heller är främmande 

för. Verksamheten hyr och köper in en stor del kompetens genom olika entreprenörer för att 

tillsammans klara försörjningen. De kan även tänka sig att använda den metoden som ett 

tillfälligt komplement för att säkra verksamhetens kompetens i samband med stora 

pensionsavgångar. Kompetensutveckling ser skogsbolaget som ett viktigt steg för att bibehålla 

kompetens. De genomför kontinuerligt utbildningar och medarbetares önskemål försöker 

tillgodoses i den mån det är möjligt. De skriver även avtal om att deras entreprenörer måste 

kompetensutveckla sina medarbetare. Att uppmuntra till intern rörlighet är något de upplever 

stimulerar medarbetare att stanna kvar i verksamheten.   

 

Socialförvaltningen på kommunen anser att det är bra om den nye medarbetaren kan skugga 

företrädaren för att på så sätt underlätta överföringen men att den största delen av 

kompetensöverföring sker i det dagliga arbetet. De genomför ett avslutningssamtal för att där 

behandla hur medarbetaren fungerat i verksamheten och vilken kompetens som kan behövas 

ta tillvara på i samband med att individen slutar. Att behålla medarbetare som uppnått 

pensionsålder är något som sker hos förvaltningen om medarbetaren vill och om 

verksamheten har behov. De arbetar för att äldre medarbetare ska känna sig behövda och att 

det finns en bra arbetsmiljö som främjar möjligheten att stanna. Socialförvaltningen har varit 

tvungen att hyra in kompetens för att få viss försörjning att gå runt men det är inte en metod 

som de vill använda sig av eftersom det blir kostsamt för skattebetalarna. Kommunen har som 

mål att kompetensutveckla medarbetare och försöka tillgodose medarbetares önskemål så 

länge de sammanfaller med verksamhetens. Undersökningen visar dock att det är dåligt med 

kompetensutveckling på grund av att det är en så pass stor verksamhet att det blir svårt att 

mäkta med att utbilda alla och att det blir för dyrt. Socialförvaltningen uppmuntrar 

medarbetare som vill byta arbete till intern rörlighet.  
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När det kommer till att attrahera/säkra nya kompetens så deltar kommunen i ortens 

kompetensråd för att där ge en bild över vilken kompetens som de behöver. De har även varit 

över till Finland för att marknadsföra orten och uppmuntra sjuksköterskor att söka arbete hos 

dem. Verksamheten behöver utöver dessa saker försöka utöka sitt arbete att locka till sig nya 

medarbetare. Att gå ut i skolorna inför gymnasievalet är en av de saker de kan förbättra. 

Socialförvaltningen försöker förmedla fördelar som finns med att arbeta inom deras 

verksamhet, de har exempelvis längre semester och arbetar för att vara mer flexibla som 

arbetsgivare så medarbetaren själv kan vara med och påverka exempelvis arbetstider.  

 

Skogsbolaget engagerar sig och försöker locka folk till branschen genom att vara delaktiga i 

olika skolprojekt som innebär att ungdomar får komma ut i verksamheten och följa olika 

medarbetare för att öka insynen samt vad det innebär att arbeta i skogen. De sitter även med i 

skolors yrkesråd för att på så sätt stötta naturbruksgymnasium att få fler sökanden. Förutom 

ungdomar så arbetar de med olika utbildningssamordnare för att få locka till sig äldre 

personer som vill omskola sig men även arbetskraft av utländsk härkomst samt kvinnor vilka 

traditionellt sätt inte arbetat så mycket i skogen. Skogsbolaget försöker även arbeta aktivt för 

att den egna personalen ska trivas och vara goda ambassadörer. 

 

De likheter som framträder i verksamheternas sätt att arbeta visar att det finns uppsatta 

riktlinjer inom de olika verksamheterna för hur de ska arbeta med kompetensförsörjning. 

Både skogsbolaget och socialförvaltningen försöker arbeta med kompetensöverföring i form 

av skuggning. Verksamheterna erbjuder sina medarbetare förtidspensionering men de är även 

positiva till att behålla medarbetare som uppnått pensionsålder. Att medarbetare söker nya 

tjänster inom organisationen, så kallad intern rörlighet, är även något som uppmuntras av båda 

verksamheterna. Både skogsbolaget och socialförvaltningen har en relativt hög medelålder 

med få tillsvidareanställda unga. De skillnader som framstår är att skogsbolaget driver ett mer 

långsiktigt arbete jämfört mot socialförvaltningen. Skogsbolaget använder sig tillexempel av 

flera olika strategier när det kommer till att bedriva kompetensförsörjningsarbetet. De 

genomför även en hög grad kompetensutveckling av sina medarbetare och de rekryterar när 

behov uppstår. Socialförvaltningen kan på grund av budgetkrav inte göra desamma. De kan 

därför inte uppnå de riktlinjer som finns uppsatt kring exempelvis kompetensutveckling av 

samtliga medarbetare. De har heller inte möjlighet att rekrytera in ny kompetens för att 

underlätta generationsväxlingen. Studien visar att det finns en del likheter i hur de olika 

verksamheterna arbetar men främst hur de önskar att de kunde arbeta. Skogsbolaget är statligt 
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ägda men drivs utifrån marknadsmässiga grunder vilket innebär att de ska generera 

avkastning i nivå med andra jämförbara verksamheter. Eftersom de kan drivas i vinstsyfte så 

har de större ekonomiska resurser att utgå ifrån. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än 

som motsvarar de verkliga kostnaderna för verksamheten. Kommunens största inkomstkälla 

blir därför kommunalskatten. Undersökningen visar att båda verksamheterna har uppsatta 

riktlinjer för hur de bör arbeta men att socialförvaltningen inte kan skjuta till de pengar som 

krävs vilket en verksamhet som drivs i vinstsyfte kan göra. Socialförvaltningen kan därför 

inte hyra in kompetens eller genomföra lika omfattande kompetensutveckling som 

skogsbolaget har råd med vilket försvårar deras kompetensförsörjning när de måste försöka 

hitta andra vägar att driva verksamheten framåt.   

 

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Det har i studien framkommit att verksamheterna i dagsläget inte upplever några större 

problem med generationsväxlingen Eventuella förslag till fortsatta forskning är att gå tillbaka 

till verksamheterna och studera hur det gick efter 40-talisternas pensionsavgångar. Blev 

generationsväxlingen som de tänk och hur fungerade det kompetensförsörjningsarbete som 

bedrevs?   

 

Studien visar även att den offentliga förvaltningen har svårigheter att bedriva det arbete de 

önska och som det finns uppsatta riktlinjer kring. Så länge det finns lag på att den offentliga 

verksamheten inte får drivas i vinstsyfte så kommer dessa ha mindre ekonomiskt kapital än en 

privat organisation. Det skulle därför vara intressant att fördjupa studien utifrån deras 

förutsättningar. Att undersöka hur offentlig verksamhet kan effektivisera arbetet och bedriva 

den kompetensförsörjning som de har önskemål om, utifrån de resurser som verksamheten har 

tillgång till.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

 

Jag heter Linda Johansson och läser sista år på sociologiprogrammet vid Luleå Tekniska 

Universitet, med inriktning personal och arbetsvetenskap. Jag ska nu påbörja min c-uppsats, 

där syftet är att undersöka hur verksamheter arbetar med kompetensförsörjning i samband 

med 40-talisternas pensionsavgångar.  

 

Bakgrunden till uppsats är att Sverige står inför en stor generationsväxling i och med 40-

talisternas pensionsavgångar. Mellan 2010-2025 beräknas 1,6 miljoner personer gå i pension 

vilket är en ökning med ungefär 250 000 fler än under de senaste 15 åren. Samtidigt minskar 

antalet personer på arbetsmarknaden, det vill säga att det kommer finnas färre individer som 

står till arbetsmarknadens förfogande.  

 

Min tanke med studien är att undersöka och jämföra hur två olika verksamheter arbetar med 

kompetensförsörjning i samband med 40-talisternas pensionsavgångar. Detta sker genom 

intervju med person/personer ur ledningen samt om det finns möjlighet att eventuellt få 

tillgång till dokument upprättade i organisationen inom detta område. Studien kommer att 

användas i en uppsats vilken examineras vid universitetet. 

 

Medverkan i studien är anonym och helt frivillig, vilket innebär att ni när som helst har 

möjlighet att avbryta er medverkan. Intervjun beräknas till omkring 45 minuter och spelas in 

på bandspelare, vilket underlättar vid bearbetning till skriftlig form. Materialet från intervjun 

bearbetas och analyseras endast utav mig och förvaras så att endast jag har tillgång till det. 

Ljudinspelning och skriftligt material raderas direkt efter avslutad och examinerad kurs. 

Insamlat material används endast i studiesyfte. 

 

Hoppas ni känner att detta är något som är intressant. 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Linda Johansson,  linjob-8@student.ltu.se  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Presentation, syftet med rapporten, etikregler och upplysa om inspelning. 

Kan du kortfattat beskriva er verksamhet?  

 

Generationsväxling 

Hur många av era anställda är 40-talister?  

Hur många av dessa uppskattar du kommer gå i pension de närmsta fem åren?  

Finns det någon speciell befattning som påverkas mer av pensionsavgångarna? 

Hur ser åldersfördelningen ut bland personalen? 

Hur upplever ni generationsväxlingen? 

              Problem/Möjligheter? 

Hur allvarliga tror du att konsekvenserna av generationsväxlingen blir?     

Vilken kompetens kommer att behövas i framtiden? 

 -  Problem att finna denna kompetens? 

       -  Kommer det behövas andra kompetenser än den som personerna som ska gå i  

     pension innehar? 

 

Kompetensförsörjning 

Vad betyder kompetensförsörjning för er? 

Finns det någon policy för hur ni skall arbeta med kompetensförsörjning och 

kunskapsöverföring? 

Hur arbetar ni med kompetensförsörjning och varför har ni valt att arbeta så? 

Hur ska ni arbeta för att bevara så mycket kompetens som möjligt? 

- Hur ska ni gå tillväga? Strategier/metoder? Varför? 

- Kompetensöverföring? Mentorskap?  

- Behålla medarbetare som har nått pensionsålder? 

- Kompetensutveckling av befintlig personal? 

- Köpa eller hyra in extern personal? 

Hur ser planerna för nyrekrytering ut? 

- Hur introduceras nya medarbetare i arbetet? 

Hur arbetar ni för att attrahera ny kompetens till er verksamhet?  
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- Marknadsför verksamheten 

- Förmåner? 

Arbetar ni långsiktigt med dessa frågor eller blir det mer när situationer uppstår? 

 

Hur lång tid tror ni att det kommer att ta innan personalsituationen i företaget är stabil igen? 

Har ni något ni vill tillägga? 

 

 

 


