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Föreliggande uppsats undersöker hur industriföretag arbetar med att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbeten. Studien utgår från en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod, där dokument och 16 intervjuer 
utgör studiens empiri. Studien har en fallstudiedesign med flera analysenheter och studerar styrdokument, ledning, 
linjechef och medarbetare. Resultatet visar att företaget arbetat med en övergripande kompetensförsörjningsprocess 
som utgångspunkt vid omställningsarbetet. Studien visar även att bristande kompetensöverföringsstrategi och tid för 
kompetensöverföring har varit det största hindret för att tillvara kompetens. Studiens slutsatser är att industriföretaget 
använt en mixad kunskapsstrategi vid omställningsarbetet. Företaget har erbjudit strategier, verktyg och arbetssätt vid 
omställningsarbetet, däremot har förutsättningarna inte varit tillräckliga. Vid omställningen har därför informella 
tillvägagångssätt uppstått vilket representerat en god förutsättning i arbetet. Avslutningsvis synliggörs en bristande 
interaktion mellan analysnivåerna och utgör studiens praktiska implikationer. Företag kan bygga anpassade 
kompetensförsörjningsstrategier genom att förmedla informella tillvägagångssätt till ledningsnivå samt att inhämta 
kunskap om hur kunskapsöverföring sker i praktiken. 
 
The study examines how manufacturing industries work to maintain and utilize competence during downsizing. This 
study is based on a qualitative case study using data of documents and 16 interviews and applies a single-case design 
with multiple units of analysis investigating documents, managers, line-managers and employees. The findings reveal 
that the company adopted a comprehensive competence process as the main procedure during downsizing. The 
findings expose a lack of knowledge transfer strategy and time identifies as the biggest obstacle to maintain knowledge. 
The conclusions represent that enterprises applies a mixed knowledge strategy during downsizing. Strategies, tools and 
procedures were available during the downsizing, but these conditions were not enough. Informal procedures unfold as 
a result of these insufficient conditions and facilitates knowledge retention. The study reveals a lack of interaction 
between the units of analysis, which represents the practical implications. Enterprises can build customized competence 
strategies by communicating informal procedures to management level as well as acquiring knowledge of how 
knowledge transfer take place in practice. 
 
 



   

Abstract 
The study examines how manufacturing industries work to maintain and utilize 
competence during downsizing. This study is based on a qualitative case study using 
data of documents and 16 interviews and applies a single-case design with multiple 
units of analysis investigating documents, managers, line-managers and employees. 
The findings reveal that the company adopted a comprehensive competence process 
as the main procedure during downsizing. The findings expose a lack of knowledge 
transfer strategy and time identifies as the biggest obstacle to maintain knowledge. 
The conclusions represent that enterprises applies a mixed knowledge strategy during 
downsizing. Strategies, tools and procedures were available during the downsizing, 
but these conditions were not enough. Informal procedures unfold as a result of these 
insufficient conditions and facilitates knowledge retention. The study reveals a lack 
of interaction between the units of analysis, which represents the practical 
implications. Enterprises can build customized competence strategies by 
communicating informal procedures to management level as well as acquiring 
knowledge of how knowledge transfer take place in practice. 
 
 
  



   

Sammanfattning 
Föreliggande uppsats undersöker hur industriföretag arbetar med att behålla och 
tillvarata kompetens vid omställningsarbeten. Studien utgår från en kvalitativ 
fallstudie som forskningsmetod, där dokument och 16 intervjuer utgör studiens 
empiri. Studien har en fallstudiedesign med flera analysenheter och studerar 
styrdokument, ledning, linjechef och medarbetare. Resultatet visar att företaget 
arbetat med en övergripande kompetensförsörjningsprocess som utgångspunkt vid 
omställningsarbetet. Studien visar även att bristande kompetensöverföringsstrategi 
och tid för kompetensöverföring har varit det största hindret för att tillvara 
kompetens. Studiens slutsatser är att industriföretaget använt en mixad 
kunskapsstrategi vid omställningsarbetet. Företaget har erbjudit strategier, verktyg 
och arbetssätt vid omställningsarbetet, däremot har förutsättningarna inte varit 
tillräckliga. Vid omställningen har därför informella tillvägagångssätt uppstått vilket 
representerat en god förutsättning i arbetet. Avslutningsvis synliggörs en bristande 
interaktion mellan analysnivåerna och utgör studiens praktiska implikationer. Företag 
kan bygga anpassade kompetensförsörjningsstrategier genom att förmedla informella 
tillvägagångssätt till ledningsnivå samt att inhämta kunskap om hur 
kunskapsöverföring sker i praktiken. 
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1. INLEDNING 
 

“Vår stora utmaning är att upprätthålla kompetensen”. Ledning och HR representant 
på företag X (personligt samtal, 4 februari, 2019).  

 
Denna uppsats handlar om kompetensförsörjningsprocessen i ljuset av ett 
omställningsarbete i ett industriföretag. Bakgrunden till studien synliggörs i citatet 
ovan där ett företag inom flygplans tillverkningsindustrin uttrycker en stor utmaning i 
att bevara kompetens vid ett omställningsarbete. Behovet av utvecklingsprojekt i 
företaget har minskat samtidigt som behovet av produktionspersonal i tillverkningen 
ökat och resulterat i ett förändrat kompetensbehov. När företaget ställde om 
produktionen genomfördes en personalförflyttning till andra affärsområden samt 
nedskärning av personal. Denna växling av kompetensbehov är vanligt 
förekommande vid omställningar (Edström & Sabel, 2005) och utgör en naturlig del i 
organisationens livscykel (Kozlowski, Chao, Smith & Hedlund, 1993). 
Kompetensförsörjningsprocessen flödar genom en organisation i tre faser som 
motsvarar inflöde, internt flöde och utflöde av kompetens (Beer, Spector, Lawrence, 
Mills & Walton, 1984). Denna uppsats fokuserar på interna flödet och utflödet men 
också bevarandet av kompetens när medarbetare flyttar inom eller lämnar företag. 
 
För att förstå omställningsarbetet i relation till tillverkningsindustrin kan 
produktlivscykeln användas som Bellgran och Säfsten (2010) beskriver som flödet för 
organisationens faser i framställandet av en produkt. Cyklen följer ordningen: mål 
och strategier, forskning och utveckling, produktplanering, design, processplanering, 
produktionstillverkning, distribution och försäljning, användning samt 
återanvändning (Bellgran & Säfsten, 2010, s. 6). Flödet synliggör en tydlig 
distinktion mellan design och processplanering, här övergår flödet från 
produktutveckling till produktionsutveckling med fokus på tillverkning. För att 
utveckla nya produkter behöver företag inom tillverkningsindustrin arbeta med både 
produktutveckling och produktionsutveckling (Bellgran & Säfsten, 2010). 
Personalnedskärningar är en frekvent metod inom tillverkningsindustrin (Kozlowski 
et al., 1993; Schmitt, Borzillo & Probst, 2012) och övergångarna som skiftar fokus 
från utveckling av nya produkter till tillverkning kan vara en tänkbar orkat till 
metodens tillämpning inom tillverkningsindustrin.  
 
Omställningsarbeten har inom litteraturen olika innebörder, då omställningsarbeten 
syftar till både frivillig (Furåker, 2004; Rundblad, 1964) och ofrivillig rörlighet 
(Edström & Sabel, 2005; Rundblad, 1964) mellan och inom företag (Gustavsson, 
2009). Utifrån en frivillig rörlighet väljer anställda självmant att byta arbetsplats där 
omställningsprogram finns att tillgå (Furåker, 2004). Vid en ofrivillig omställning är 
rörligheten istället bestämd utan att ta hänsyn till individens vilja (Edström & Sabel, 
2005). Å ena sidan anses personalomsättning funktionellt då det är ett tillfälle för 
företag att bli av med lågpresterande anställda. Å andra sidan uppdagas en 
dysfunktionell personalomsättning då det innebär att högpresterande individer med 
betydelsefull kunskap går förlorad, vilket kan påverka organisationens 
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konkurrensfördel (Makhdoom, 2018). Omställningar innefattar omorganisering av 
verksamheten rörande personalstyrka, struktur samt omfattning och har därför en 
strategisk inriktning för företag (Edström & Sabel, 2005). Den ofrivilliga rörligheten 
vid omställningsarbeten liknas vid begreppet downsizing och definieras som 
planerade nedskärningar av arbeten eller tjänster inom ett företag, som orsakas av 
minskning av arbete eller borttagande av verksamhetsfunktioner (Cascio, 1993). En 
central metod vid downsizing är att minska företagets arbetsstyrka (Cascio, 1993, 
2005; Palm, 2000) för att öka verksamhetens framgång och effektivitet (Cascio, 
2005; Kozlowski et al., 1993; Schmitt et al., 2012; Sitlington & Marshall, 2011) i ett 
sätt att skapa lönsamhet inom andra verksamhetsområden (Edström & Sabel, 2005). 
Företag som applicerar downsizing strävar ofta efter att öka verksamhetens 
anpassningsförmåga och flexibilitet som ett resultat av ekonomiska påtryckningar 
(Cascio, 2005; Schaeffler, Carmeli, Steiner-Revivo & Zionit, 2009) och minskad 
efterfrågan av produkter, övertalighet, ökad konkurrens samt produktutveckling 
(Kozlowski et al., 1993; Palm, 2000). Företag måste därför anpassa verksamheten 
efter både interna och externa faktorer och speglar därför orsaken till strategins 
framväxt och strategiska betydelse för företag, då den ofta associeras med flexibilitet 
(Kozlowski et al., 1993; Palm, 2000). Idag är omställningar en vanlig metod och 
därför behöver företag hantera omställningar och utveckla kompetens (Edström & 
Sabel, 2005). Hädanefter utgör Cascio (1993) definition av downsizing studiens 
begreppsförklaring av ett omställningsarbete och fortsättningsvis används begreppet 
omställning i uppsatsen. 
  
Däremot framställs en delad uppfattning av omställningens framgång då forskning 
visar på skiftande resultat. Omställningar har positiva effekter då företag kan inhämta 
snabba ekonomiska fördelar som tilltalar aktieägare (Palm, 2000). Det är ett 
incitament som styrks av Schaeffler et al. (2009) studie som visar att genomförandet 
av en omställning ger positiva effekter på företags kortsiktiga finansiella resultat. 
Studier inom tillverkningsindustrin har däremot visat att personalnedskärningar haft 
negativa effekter på prestation, konkurrenskraft (Guthrie & Datta, 2008), försäljning 
och anställdas motivation (Kawai, 2015). Författarna drar slutsatsen att 
tillverkningsindustrier med fokus på utveckling tenderar att ha större negativa 
effekter vid omställningar i jämförelse med andra branscher (Guthrie & Datta, 2008). 
Studierna ger insikt om relationen mellan kontextens betydelse och utfallet av 
strategins tillämpning. Större personalavgångar ger även konsekvenser i form av 
minskad effektivitet, kvalitetsbrister och försämrat varumärke (Makhdoom, 2018). 
Företag riskerar även att förlora värdefull kompetens (Osvalder, 2015) samt 
organisatoriskt minne (Fisher & White, 2000) och därav tappa kapacitet (Cascio, 
2005) till följd av omställningar.  Flygplans tillverkningsindustrin är en bransch där 
kunskap utgör en kritisk aspekt för verksamhetens överlevnad sett till arbetets 
komplexitet och utmaningar. Israilidis, Siachou, Cooke och Lock (2015) belyser 
relevansen att studera kunskapsöverföring inom flygplans tillverkningsindustrin på 
grund av branschens komplexitet och sårbarhet. Det gör kunskapsöverföring till en 
kritisk aspekt inom tillverkningsindustrin för att generera effektivitet och samtidigt 
stå emot yttre påfrestningar (Israilidis et al., 2015).  
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Kunskap bidrar till att skapa innovation, kreativitet och problemlösning och har gett 
visad effekt på företagets kapacitet (Massingham, 2018). Kunskap är en central 
aspekt för att vara konkurrenskraftig (Al Safi, Dillon & McQueen, 2016b; Hartono, 
Sulistyo, Chai & Indarti, 2017; Massingham, 2018; Zhang & Jiang, 2015) då kunskap 
skapar och bidrar till värde (Al Safi et al., 2016b; Massingham, 2018) i form av ett 
intellektuellt kapital (Al Safi et al., 2016b). Företagets konkurrenskraft är därför 
bundet till ett framgångsrikt organisatoriskt lärande och hantering av kunskap (Zhang 
& Jiang, 2015). Utflödet av kompetens i form av att medarbetare med värdefull 
kunskap lämnar organisationen speglar en av den största risken för företag på grund 
av en orsakad kunskapsförlust (Massingham, 2018) och därmed konkurrensfördelar 
(Al Safi et al., 2016b). Arbete med att skapa förutsättningar som främjar 
kunskapsöverföring är därför fundamentalt för att öka företagets effektivitet 
(Israilidis et al., 2015). 
  
1.1 Problembeskrivning  
Forskarduon lämnade en förfrågan till det aktuella företaget för att undersöka 
intresset av att inleda ett uppsatssamarbete inom området kompetensförsörjning. 
Företaget uttalade då ett behov av att studera bevarandet av kompetens vid en nyligen 
genomförd omställning. Efter att företaget presenterat uppdraget genomfördes en 
litteraturöversikt för att undersöka forskningsområdet. Rapporter från Industrins 
Ekonomiska Råd (2018) samt Teknikföretaget (2011) beskriver att snabba 
förändringar liksom omställningar är en återkommande process inom svensk 
tillverkningsindustri då det påverkas av kundkrav, global konkurrens, teknisk 
utveckling och krav på miljömässig hållbarhet. Konkurrensfördelar liknas vid 
förmågan att anpassa sig till dessa yttre faktorer och det handlar således om att vara 
förberedd inför framtida omställningar. Teknikföretagets (2011) rapport lyfter upp 
tillverkningsindustrin framtida utmaningar. Utmaningarna utgörs bland annat av 
snabb omställningsförmåga samt kvalificerat kunskapsarbete. Utmaningarna lyfts i 
rapporten som förslag till framtida prioriterade forskningsområden till år 2025, där 
kompetens och lärande i organisationer lyfts som centrala forskningsområden inom 
tillverkningsindustrin.  
 
Trots argument för omställningens återkommande cykler och kunskapens centrala 
roll inom tillverkningsindustrin uppmärksammades en lucka inom forskningen. 
Forskningen inom omställningsarbeten fokuserar på att studera strategins potentiella 
konsekvenser som främst inriktas på prestation och finansiella resultat (Cascio, 2005; 
Guthrie & Datta, 2008; Kawai, 2015; Makhdoom, 2018; Mashingham, 2018; 
Schaeffler et al., 2009). Forskning inom omställningar har länge varit ett studerat 
område (jmf Angelöw, 1991; Kozlowski et al., 1993), däremot finns det bristfällig 
forskning som studerar hur företag arbetar för att tillvarata kritisk kunskap vid ett 
omställningsarbete. Det är ett argument som går i linje med Sitlington och Marshall 
(2011) samt Schmitt et al. (2012) som betonar att det råder en brist om studier som 
fokuserar på tillvaratagandet av kunskap i ljuset av omställningsarbeten (Sitlington & 
Marshall, 2011; Schmitt et al., 2012). Istället lyfter forskning upp tillvaratagandet av 
kunskap vid kompetensväxling som pensionsavgångar (De Long, 2004; Sumbal, Tsui 
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& Barenfrecht, 2017). Ett ytterligare argument som styrker studiens bidrag till 
forskningen lyft av Karlström, Schyldt, Wallo, Kock och Nilsson (2009). Författarna 
betonar att uppmärksamhet inom forskning som rör kompetensförsörjning utifrån ett 
ledningsperspektiv som fokuserar på attrahera och behålla och att den senare fasen i 
kompetensförsörjningsprocessen förbises. Vidare intar studier om omställningar i 
relation tillvaratagandet av kunskap ett medarbetar- eller organisatoriskt perspektiv. 
Det saknas ett multi analytiskt perspektiv som omringar både individ, grupp och 
organisationsnivå (Schmitt et al., 2012), och senare forskning som studerar 
organisatoriskt lärande (Crossan, White & Lane, 2011). Den aktuella studien och det 
studerade fallet beaktar därför nivåerna individ, grupp och organisation genom att 
studien intar en enfallsdesign med flera analysenheter1. Studien tar utgångspunkt i ett 
organisatoriskt lärande perspektiv (Crossan, Lane & White, 1999) då samtliga nivåer 
är kritiska för organisationens förmåga och kapacitet att hantera problem och 
utmaningar (Ellström, 2001). Genom en förståelse för hur företag kan bibehålla och 
tillvarata kunskap vid omställningsarbeten kan företag minska risken att förlora 
kritisk kompetens och därmed öka chanserna för en hållbar framgång (Schmitt et al., 
2012). Det är viktigt att ha en etablerad plan och genomförande inför en omställning 
(Palm, 2000) och ta hänsyn till kontexten vi utformandet av fördelaktig 
kunskapsstrategi (Hartono et al., 2017) och därför bör omställningar studeras i en 
specifik kontext (Sitlington & Marshall, 2011). I takt med omställningens 
återkommande cykler och behov av att hantera dessa utmaningar inom 
tillverkningsindustrin härleds argumentet för att undersöka 
kompetensförsörjningsprocessen i relation till ett omställningsarbete genom en 
fallstudie inom svensk flygplans tillverkningsindustri.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap och förståelse för hur företag 
inom tillverkningsindustrin arbetar för att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet i övergången från utvecklingsfas till produktionsfas. Syftet har 
mynnat ut i följande frågeställningar: 
 

• Hur arbetar företag med strategier, verktyg och arbetssätt vid 
omställningsarbeten? 

• Vilka förutsättningar möjliggör eller hindrar arbetet att behålla och tillvarata 
kompetens i företag? 

 
1.2.1 Avgränsning 
Studien genomförs i ett större flygplans tillverkningsindustri och utgår från 
perspektiven ledning, linjechefer, nuvarande medarbetare samt tidigare medarbetare. 
Studien baseras på semistrukturerade intervjuer och interna styrdokument. Studiens 
empiriinsamling utgör därför studiens avgränsning som avser ett av företagets sex 
affärsområden.  

                                                
1 Hänvisning till studiens forskningsdesign, se 3.2. 
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1.3 Det studerade företaget2 
Företaget är globalt och verksam inom flygtillverkningsindustrin där lagar, 
förordningar, myndighet och kundkrav styr verksamheten. Det aktuella affärsområdet 
är indelat i fyra affärsenheter och utgörs av olika affärsinriktningar vilka inte kommer 
redogöras närmare för att inte röja affärsområdets anonymitet. Affärsområdet 
bildades år 1987 och i februari år 2019 bestod affärsområdet av 3 576 medarbetare. 
Affärsområdet arbetar med både produktutveckling och produktunderhåll med fokus 
på försäljning inom business to business (B2B). Företagets cykler pendlar mellan 
produktionsfas och utvecklingsfas där övergången skiftar då företaget minskar antalet 
utvecklingsprojekt. I dagsläget har företaget övergått från utvecklingsfas till 
produktionsfas, vilket innebär att affärsområdet inte planerar några nya 
utvecklingsprojekt inom närtid. Fokus är istället att stötta, underhålla och utveckla 
befintliga processer och produkter vilket resulterat i att affärsområdet dragit ner på 
personal vid årsskiftet 2018/2019.  
 

 
Figur 1. Affärsområdets struktur. 
 
1.4 Disposition 
Kapitel ett inleds med att beskriva bakgrunden till studiens uppdrag i relation till det 
aktuella forskninsgapet. Avsnittet introducerar begreppet omställning som här 
sammanlänkas till begreppet downsizing. Kapitlet lyfter vidare studiens syfte och 
frågeställningar, avgränsning samt en företagsbeskrivning. Kapitel två presenterar 
studiens teoretiska inramning och presenterar en utvecklad modell med bas från två 
olika modeller; där ena fokus är kompetensförsörjningsprocessen och den andra 
organisatoriskt lärande och utgör studiens analysverktyg. Kapitel tre ger en 
beskrivning av studiens metodologiska utgångspunkter, forskningsdesign, 
forskarduons roll samt forskningsprocessens tillvägagångssätt. Kapitel fyra redogör 
för studiens empiriska resultat som indelas i perspektiven dokument, ledning, 
linjechef samt medarbetare. Kapitel fem ger en jämförande analys av perspektivens 
gemensamma och särskiljande drag. Kapitel sex diskuterar studiens resultat utifrån 
den sammansatta modellen samt en kritisk reflektion av studiens tillvägagångssätt 
och kvalitetskriterier. Kapitel sju avslutar rapporten med studiens slutsatser, praktiska 
implikationer och teoretiskt bidrag samt förslag till fortsatt forskning.  

                                                
2 Information om företaget är hämtat från intranät, dokumentationer samt organisationsbeskrivning 
från ledningsgrupp. Underlaget är modifierat för att anonymisera företaget. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Kapitlet tar utgångspunkt ur tidigare forskning och teorier inom området. Den 
teoretiska referensramen kommer att användas för att föra en diskussion och analys 
kring studiens empiriska resultat. Studien har två teoretiska utgångspunkter, en 
modell för kompetensförsörjning och en modell för organisatoriskt lärande, vilka i 
slutet sammanförs och utgör studiens teoretiska utgångspunkt. 
 
2.1 Tidigare forskning  
 
2.1.1 Strategier för att behålla och tillvarata kompetens 
Strategier är ett sätt för företag att vara konkurrenskraftiga i en föränderlig 
marknadsmiljö och beskriver den riktning företaget strävar mot (Boxall & Purcell, 
2016; Bratton & Gold, 2012) och definieras som uppsatta mål genom organisatoriska 
aktiviteter (Bratton & Gold, 2012). Strategiska tillvägagångssätt hanterar 
uppmärksammade utmaningar inom företag och en strategi är både formella 
strategiska dokument samt agerande hos ledning och anställda (Boxall & Purcell, 
2016). Kunskap beskrivs som en fundamental aspekt för att vara konkurrenskraftig 
och kompetensstrategier blir därmed är centralt för att skapa konkurrensfördelar (Al 
Safi et al., 2016b; Hartono, et al., 2017; Massingham, 2018; Zhang & Jiang, 2015). 
För att arbeta med kompetensutveckling och kompetensöverföring behöver företag 
först kartlägga kompetensen genom inventering (Karlström et al., 2009), samt 
identifiera kritisk kompetens och kunskap som riskerar att lämna företaget (De Long 
& Davenport, 2003). Det är osannolikt att ta tillvara på all kunskap, främst tyst 
kunskap, men en hel del kunskap kan tillvaratas genom aktivt arbete med strategier 
och metoder (Martin & Meyer, 2012; Schmitt et al., 2012). Företag har inte råd att 
förlora all den kunskapen (Martin & Meyer, 2012).  
 
Kunskap kan överföras genom både dokumentation och dialog (Al Safi, Dillon & 
McQueen, 2016a; Hartono et al., 2017; Osvalder, 2015). Strategier för kunskap delas 
in i två klassificeringar: kodifiering och personifiering. Kodifiering syftar till en 
“person till system” strategi där kunskap hanteras explicit genom kodning som 
sparas. Personifiering är en “person till person” strategi som främjar dialog mellan 
individer genom en stöttande kultur. Ofta används en mix av strategierna (Al Safi et 
al., 2016a; Hartono et al., 2017). Strategin motiveras även vara fördelaktig vid 
överföring av tyst kunskap (Hartono et al., 2017) då tyst kunskap är svår att överföra 
genom dokumentation (Martin & Meyer, 2012). Resultaten i studien avslöjar ett 
positivt samband mellan kunskapsöverföring och kodifikation, där företag med hög 
prestation tillämpar en fokuserad strategi med tonvikt på en kodifiering. Däremot har 
kontexten stor betydelse för val av fördelaktig strategi (Hartono et al., 2017). 
Cavaliere, Lombardi och Giustiniano (2015) motsätter resultatet i Hartono et al. 
(2017) studie och avslöjar istället att tekniska investeringar inte är tillräckligt för att 
främja kunskapsöverföring inom företag (Cavaliere et al., 2015). Madrid, Vallhagen, 
Söderberg och Wärmefjord (2016) studie styrker resonemanget och visar att 
industriföretag inte använder eller återanvänder data för att producera 
kvalitetsprodukter.  
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Vidare används konsulter som strategi för att fylla kompetensbehov på företag (Al 
Safir et al., 2016a). Däremot lyfts en problematik i och med att konsulter inte är 
insatta i företagets kontext eller förutsättningar och kräver därmed resurser från 
interna kollegor (Hu, Found, Williams & Mason, 2014).  
 
2.1.2 Kunskapsöverföringsprocessen  
Utformande av kunskapsstrategier har en stor betydelse för att behålla och tillvarata 
kompetens i tillverkningsindustrin (Al Safi et al., 2016a; Israilidis et al., 2015; 
Karlström et al., 2009) och kunskap anses vara en fundamental aspekt för företag att 
vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden (Al Safi et al., 2016a, 2016b; Hartono, et 
al., 2017; Karlström et al., 2009; Massingham, 2018; Zhang & Jiang, 2015).  En 
central strategi för att bevara kompetens är genom praktiker som främjar 
kunskapsöverföring (De Long & Davenport, 2003). Resultatet bekräftas av Karlström 
et al. studie (2009) som belyser att kunskapsöverföring är en lyckad metod för att 
göra sig mindre beroende av specifika individer när deras kunskaper sprids. En 
bristande kompetensöverföringsprocess när individer lämnar företaget resulterar i 
kompetensbrist (Karlström et al., 2009). Interorganisatorisk kunskapsöverföring 
definieras vid en process där kunskapen i organisationen tas emot, växlar och 
påverkas av andra. Processen bygger på ett ömsesidigt samspel och interaktion 
mellan individer för att utveckla och bygga ny kunskap (Al Safi et al., 2016a; 
Israilidis et al., 2015; Van Burg, Berends & Van Raaij, 2014), där tyst kunskap kräver 
intensiv interaktion (Al Safi et al., 2016a; Van Burg et al., 2014). Det görs en 
distinktion mellan explicit och tyst kunskap där den förstnämnda karaktäriseras av 
teoretisk och beskrivande kunskaper medan den sistnämnda utgörs av kunskap som 
tas för given och genereras av erfarenhet (Ellström, 1996, 2001, 2010). Resultatet 
från Al Safi et al. (2016a) studie visar på kunskapsnivåer där kunskap hos nybörjare 
karaktäriseras av explicit kunskap, desto närmare individen innehar expertkunskap 
utgörs kunskapen av tyst kunskap. Den tysta kunskapen refereras till kunskap och 
färdigheter som utvecklats genom flera års erfarenhet, vilket anses vara mycket 
värdefullt för företag (Martin & Meyer, 2012).  
 
Israilidis et al. (2015) belyser relevansen att studera kunskapsöverföring inom 
flygplans tillverkningsindustrin på grund av branschens komplexitet och sårbarhet. 
Att främja kunskapsöverföring inom tillverkningsindustrin bidrar till att skapa idéer, 
bygga kunskap och utveckla produkter (Al Safi et al., 2016a). Inom 
tillverkningsindustrin utmärks kunskapsöverföring på två sätt. Vid kunskapsutbyte 
sker en växling mellan kompetens, alternativt kunskapsöverföring där kompetens 
överförs utan motprestation. För att utveckla och arbeta mot nya granskningsunderlag 
krävs fortlöpande samarbete (horisontellt och vertikalt) och nätverkande där tidigare 
erfarenheter har betydelse (Van Burg et al., 2014). Ytterligare en distinktion av 
kunskapsöverföring speglas av responsiv och proaktiv kunskapsöverföring. 
Responsiv kunskapsöverföring refereras till kunskap som överförs mellan två 
individer genom att fråga efter kunskapen.  
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Karaktäristisk för proaktiv kunskapsöverföring sker vid diskussioner och utbyte av 
idéer (Zhang & Jiang, 2015), kunskapsöverföring handlar således om att lära ut och ta 
emot kunskap (Al Saifi et al., 2016a).  
 
2.1.3 Strategiernas framkomlighet och ledarens roll  
Ledaren har en betydande roll för hur affärsstrategier når ut i företaget och dess 
medarbetare (Noble, 1999; Purcell & Hutchingson, 2007; Wooldridge & Floyd, 
1990). Ledaren har även en central roll för vad som sker i praktiken (Karlström et al., 
2009). Forskning visar att strategier inte enbart uppfattas genom formella policys 
utan genom chefens ledarskap och handlingar (Purcell & Hutchinson, 2007). HR 
strategier bör utformas så att chefer har möjlighet att applicera dem på arbetsplatsen 
(Purcell & Hutchinson, 2007). Wooldridge och Floyd (1990) studie bekräftar att 
linjechefens delaktighet i utvecklandet av strategierna har ett positivt samband med 
organisatorisk framgång. Linjechefer måste vara involverade och införstådda i 
utformningen av strategierna för att implementera det på arbetsplatsen (Wooldridge 
& Floyd, 1990). Resultatet bekräftas av Karlström et al. (2009) studie som redogör att 
företag som har utarbetade strategier för kompetensöverföring inte förankrat dessa 
hos chefer. Studien avslöjar att ledningens uppfattning av strategier inte är densamma 
som efterlevs i handling av medarbetare (Karlström et al., 2009). Forsten-Astikainen, 
Hurmelinna-Laukkanen, Lämsä, Heilmann och Hyrkäs (2017) studie ger en 
ytterligare förklaring till varför implementeringen av HR strategier inte lyckas. 
Studien uppmärksammar HR funktionens isolering från andra avdelningar inom 
företaget. Resultatet visar ett silosyndrom, då samarbetet med övriga avdelningar 
inom företaget var begränsat samt att avdelningarna arbetade för egna intressen 
(Forsten-Astikainen et al., 2017). En orsak till HR funktionen isolering grundas i 
bristen på gemensamt språk, affärsförståelse, kultur samt organisationsstruktur, Den 
osynliga väggen. Barriären hindrade utnyttjande av HR kunskap på företaget och en 
tänkbar lösning är att bredda HR funktionens kompetens genom att skapa större 
förståelse för chefens arbetsuppgifter, situation och kontext (Forsten-Astikainen et 
al., 2017).  
 
2.1.4 Möjligheter och hinder för kompetensöverföring och lärande  
Forskning visar att chefer har en central roll för en lyckad kompetensöverföring och 
hur det påverkar individens motivation och viljan att dela sin kunskap (Al Safi et al., 
2016b; Cavaliere et al., 2015; Zhang & Jiang, 2015). Inom tillverkningsindustrin 
fastställs att stöd från ledning och linjechefer är avgörande för även 
kunskapsöverföring. Faktorer som visade sig främja kunskapsöverföringen var att 
uppmuntra anställda att dela sin kunskap med andra kollegor samt främja ett 
arbetsklimat där individer vill dela med sig (Al Safi et al., 2016b; Cavaliere et al., 
2015). För att lyckas krävs en öppenhet för kunskapsöverföring, där chefer låter 
medarbetarna vara delaktiga i utformandet av kompetensforum (Van Burg et al., 
2014). Delaktighet poängteras även av Martinez et al. (2016) som tydliggör hur ett 
skapat engagemang främjas av mål för att öka intresse och delaktighet.  
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Israilidis et al. (2015) bekräftar resonemanget i sin forskning som visar att delaktighet 
i aktiviteter som främjar interaktion skapar en bra grund för kompetensöverföring. 
Israilidis et al. (2015) poängterar däremot att delaktighet inte är tillräckligt.  
 
Det krävs också att individer besitter tillräcklig med kunskap. Medarbetarens 
okunnighet (ignorance) hade en direkt negativ inverkan på 
kunskapsöverföringsprocesser eftersom de begränsade anställdas delaktighet i 
aktiviteter som främjar kunskapsutbyte mellan kollegor. I studien identifierades två 
typer av okunnighet, brist på expertiskunskap samt okunskap om vilka verktyg och 
arbetssätt företaget erbjöd och hur dessa skulle användas. Författarna argumentera 
därför för vikten av att hantera okunnigheten för att främja spridning av kunskap 
(Israilidis et al., 2015). En ytterligare aspekt som försvårar kompetensöverföring 
mellan individer är att konkurrens mellan kollegor försvårar kunskapsöverföringen. 
Forskningen understryker vikten att utveckla HR praktiker som främjar en deltagande 
organisationskultur som speglas av samarbete snarare än konkurrens (Cavaliere et al., 
2015), samt en lärande kultur med en tydlig plan för hur identifierade kompetenser 
ska spridas (Karlström et al., 2009). Däremot synliggör resultatet från Wallo, Kock 
och Nilsson (2012) studie en tänkbar utmaning för företag då lärande både tar tid och 
kräver tålamod och stöd. 
 
För att underlätta kunskapsöverföring behöver ledning och linjechefer öppna upp 
möjligheten för interaktion genom sociala aktiviteter såsom gemensamma möten där 
anställda har möjlighet att dela med sig av sin dagliga praktik samt nätverk. Det 
förutsätter att chefer stöttar och möjliggör för aktiviteterna (Al Safi et al., 2016a, 
2016b; Zhang & Jiang, 2015). För att ge medarbetare förutsättningar kan ledning och 
linjechefer även uppmärksamma och motverka eventuella barriärer genom att 
identifiera hierarkiska processer och öppna upp horisontella kanaler (Al Safi et al., 
2016b). Chefer kan identifiera och uppmuntra kollegor med olika kompetenser att 
arbeta tillsammans för att möjliggöra idéutbyten och nyttja varandras kunskaper 
(Zhang & Jiang, 2015). Resonemanget styrks av forskning som betonar chefens stöd 
som en förutsättning för lärandet på arbetsplatsen (Ellström, 2012; Wallo et al., 2012; 
Hu et al., 2014) där ledningens stöd och uppmuntran var avgörande för att utveckla 
nya arbetspraktiker genom att dela kunskap och idéer mellan medarbetare 
(Halvarsson & Gustavsson, 2018). Bristen på chefens stöd är en faktor som hindrar 
individens lärande (Ellström, 2010). 
 
Hierarkiska skillnader påverkar överföringen av explicit och tyst kunskap negativt på 
grund av bristande interaktion (Al Safi et al., 2016b). Bristen av social interaktion 
ökar även antalet återupprepade misstag samt leder till ineffektiva arbetssätt (Al Safi 
et al., 2016a). För att öka kunskapsöverföringen är brainstorming och problemlösning 
lämpliga verktyg där kreativitet, perspektivbyte och idéutvecklingar främjas (Al Safi 
et al., 2016b). Uppmuntran att dokumentera och skapa plattformar för dokumentering 
är framgångsrika praktiker för att möjliggöra kunskapsöverföring mellan kollegor (Al 
Safi et al., 2016b).  
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Primära åtgärder för att sprida kunskap i företag är genom utbildning mellan kollegor, 
dvs. utbildning mellan erfarna och mindre erfarna kollegor. Det främjar framförallt 
överföringen av tyst kunskap men även teknisk- och erfarenhetsbaserad kunskap. 
Rotation mellan olika avdelningar samt arbetsuppgifter, så kallad rotationsträning, är 
en ytterligare åtgärd. Rotationsträning tränar anställda att uttrycka explicit- och tyst 
kunskap i praktiken. Tillvägagångssätten är relationsskapande och bortser från 
hierarkiska gränser (Al Safi et al., 2016a). Resultatet styrks av forskning som visar 
hur kompetensöverföring sker i det dagliga arbetet genom projekt där nya 
medarbetare tillåts att arbeta tillsammans med erfarna kollegor genom rotation 
(Karlström et al., 2009; Osvalder, 2015) samt genom att utgå från verkliga händelser i 
praktiken. Dock behöver metoderna testas innan implementering (Osvalder, 2015) 
och det förutsätter emellertid att det finns tid och resurser, vilket även 
uppmärksammas som det största hindret för kompetensöverföring (Karlström et al., 
2009). En ytterligare förutsättning för kunskapsutbyte härleds till motivation, 
relationer, attityder kring lärande och viljan att dela sin kunskap (Osvalder, 2015; 
Zhang & Jiang, 2015). Forskning visar att attityder kring lärande och personliga 
relationer inte påverkar responsiv kunskapsöverföring, däremot visas kompetens och 
personlig relation påverka proaktiv kunskapsöverföring (Zhang & Jiang, 2015). 
Vidare krävs en gemensam förståelse för lärandet där motivation har en avgörande 
roll för en lyckad kompetensöverföring. En balanserad relation mellan parterna är 
ytterligare en förutsättning (Martinez et al., 2016; Van Burg et al., 2014). En 
problematik vid relationsskapandet förklaras vid inlåsningseffekt, vilket innebär att 
befintliga relationer och kontexter hindrar kunskapsöverföring men även förmågan att 
bygga nya relationer (Van Burg et al., 2014). 
 
2.1.5 Lojalitet och relationsskapande 
Relationer och lojalitet är centralt vid avgångar och omringar en positiv känsla för 
företaget efter avslut (Alvesson, 2000), denna lojalitet refereras till post exit lojalitet 
(Powell, 1998) och har betydelse för nätverk som är en använd strategi hos 
kunskapsintensiva organisationer (Alvesson, 2000). Utifrån ett organisatoriskt 
perspektiv är hanteringen av exit-fasen och upprätthållandet av relationer och fortsatt 
samarbete i olika former en avgörande roll för kunskapsintensiva företag (Alvesson, 
2000). Relationens centrala roll motiveras i Kulik, Rae, Sardeshmukh & Perera 
(2015) studie där exit-samtal bör ses som en integrerad del i 
kompetensförsörjningsprocessen. Organisationer måste arbeta för att förbereda och 
utbilda linjechefer i exit-samtalen för att skapa en långsiktig relation och framtida 
samarbeten, så kallade post exit relationer. Resultatet i Kulik et al. (2015) studie visar 
att exit-samtalen är värdefulla i den aspekt att de öppnar upp för möjligheten att 
tillvarata kompetens. Samtidigt indikerar det tänkbara interna problem i ett tidigt 
skede och därmed ett proaktivt arbetssätt för att minska personalomsättningen (Kulik 
et al., 2015). Resonemanget bekräftas av forskning som beskriver hur transparenta 
beslutsvägar och besked främjar relationen mellan företaget och den tidigare 
anställda för upplevelsen av en rättvis behandling. Risken finns att en Vandetta effekt 
uppstår där individer hämnas på grund av att de upplever sig orättvist behandlade, 
vilket styrks i studien Lind, Greenberg, Scott och Welchans (2000). 
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2.2 Kompetensförsörjning 
Effektiva HRM strategier, policys och praktiker har en avgörande roll för företags 
anpassningsförmåga samt kortsiktiga liksom långsiktiga konkurrensfördelar (Beer et 
al., 1984). Frågan om att attrahera, behålla och avveckla kompetens utgör idag HRM 
strategiernas huvudfokus (Beer et al., 1984; Boxall & Purcell, 2011). Beer et al. 
(1984) benämner kompetensförsörjningsprocessen vid The Human Resource Flow. 
Den första fasen, inflödet, handlar om att attrahera rätt personer som uppfyller 
företagets kompetensbehov (Beer et al., 1984). När personen väl är på plats behöver 
företag arbeta för att utveckla kompetensen i linje med företagets strategiska mål, 
vilket speglar den andra fasen i kompetensförsörjningsprocessen, det interna flödet. 
Den sista fasen, utflödet av kompetens handlar om att avveckla personal för att möta 
nya kompetensbehov genom att bland annat erbjuda förtidspension och 
avgångsprogram (Beer et al., 1984). En liknande modell presenterar Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist och Davidson (2018, s. 207) vid IN-I-UT modellen. Med utgångspunkt i 
studiens syfte och identifierat kunskapsgap är fokus i denna uppsats på de två senare 
faserna, det interna flödet och utflödet.   

 
Figur 2. Kompetensförsörjning. Modifierad modell från Beer et al. (1984, s. 99).  
 
2.2.1 Det interna flödet  
I den interna fasen behöver företag tillvarata kompetens som finns inom företaget 
genom att erbjuda medarbetare utbildning och karriärmöjligheter, vilket är 
nyckelstrategier inom det interna flödet (Beer et al., 1984). Utbildning och 
utvecklingsmöjligheter förespråkas att gå i linje med företagets nuvarande och 
framtida kunskapsbehov och den övergripande affärsstrategin, vilket ofta glöms bort i 
utformningen av interna policys (Beer et al., 1984). För att lyckas med ett 
framgångsrikt internt flöde kan företag och linjechefer föra en dialog med 
medarbetare om vilka kompetenser och förmågor som är värdefulla i framtiden och 
hur dessa kan uppnås. Flertalet misslyckade åtgärder för att hantera det interna flödet 
av kompetens kan leda till att medarbetare lämnar företaget med ett kompetensgap 
som konsekvens. Detta kan i sin tur ge konsekvenser för företaget och förhindra 
uppfyllande av verksamhet och affärsmål (Beer et al., 1984). Forskning bekräftar 
Beer et al. (1984) resonemang om kompetensutvecklingens strategiska roll för att 
behålla medarbetare. Kompetensutvecklingssatsningar har i vissa fall en betydande 
roll och effekt på medarbetarnas vilja stanna inom företaget (Chew & Chan, 2008; 
George, 2015; Hoon & Bruvold, 2013) då kompetensutveckling har en statistik 
påvisbar effekt på arbetstillfredsställelse (Rasouli, Mooghali, Mousavi & Rashidi, 
2013). Utöver kompetensutveckling visar resultatet från Rasouli et al. (2013) att tillit 
och stöd från chefer hade betydande effekt på medarbetarnas avsikt att stanna.  
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2.2.2 Utflödet i relation till omställning  
Företag kan arbeta både operativ och strategiskt med utflödet av kompetens för att 
främja företagets konkurrenskraft och låta strategin vara en del av den övergripande 
affärsstrategin (Beer et al., 1984). En av de vanligaste strategierna för att kortsiktigt 
öka företagets finansiella resultat är genom en reduktion av företagets arbetsstyrka, 
Strategi för reducering av arbetsstyrka (Beer et al., 1984; Schmitt et al., 2012). I 
forskningen och litteraturen benämns strategin som Downsizing (Cascio, 1993) och 
Employee Downsizing (Schmitt et al., 2012; Sitlington & Marshall, 2011). I 
föreliggande uppsats refereras begreppet till omställning. Genom strategin kan 
företag minska fasta utgifter och anpassas till marknadens efterfrågan, konkurrens 
och skiftande ekonomiska konjunkturer (Beer et al, 1984). Dock kan löftet om 
effektivitet och besparingar äventyras på grund av ökade kostnader till följd av en 
ökad frivillig personalomsättning. Forskning visar ett signifikant samband mellan 
nedskärning av personal och frivillig personalomsättning. Den frivilliga 
personalomsättningen visar sig vara högre när upplevelsen om rättvisa var låg 
(Trevor & Nyberg, 2008). Författarna betonar vikten av HR praktiker som kan 
minska effekterna kring omställningen samt att ledning bör ta hänsyn till den 
frivilliga personalomsättningen när beslut om neddragningar tas (Trevor & Nyberg, 
2008).  
 
Andra tillvägagångssätt vid nedskärningar är lateral mobilitet, intern mobilitet och 
förtidspensionering. Den laterala mobiliteten handlar om att degradera befintlig 
personal exempelvis inom chefspositioner till andra operativa positioner inom 
företaget (Beer et al., 1984). Intern mobilitet omfattar förflyttning av personal till 
andra områden inom företaget som lider av underbemanning. Förtidspension och 
avgångsavtal främjar utflödet i företaget genom att erbjuda avtal som ger ekonomiska 
fördelar för personen och ett tidigare avslut hos företaget. Strategin är det mest 
förekommande tillvägagångssättet vid omorganiseringar (Beer et al., 1984). Många 
företag misslyckas att behålla den kritiska kompetensen vid nedskärningar av 
personal (Schmitt et al., 2012). En tänkbar förklaring till att företag misslyckas att 
tillvarata kompetens lyfts av Beer et al. (1984) som betonar att kostnadseffektiva 
lösningar utformas av ekonomiavdelningar och ledning som ofta har ett kortsiktigt 
fokus på bekostnad av HR funktionen långsiktiga perspektiv. Sumbal et al. (2017) 
studie för ett liknande resonemang att ekonomi, begränsad budget och kortsiktigt 
tänkande begränsar satsningarna på strategier för att tillvarata och behålla kompetens 
vid personalavgångar. Konsekvenser vid nedskärningar är att företag riskerar att 
förlora värdefull kompetens (Osvalder, 2015), organisatoriskt minne (Cascio, 2005; 
Fisher & White, 2000) samt konkurrensfördelar (Schmitt et al., 2012).  
 
Ytterligare en dimension av kunskapsförlust vid omställningar kan förklaras genom 
de personer som blir kvar efter nedskärningarna, överlevare (Massingham, 2018). 
Utifrån resultatet i Massingham (2018) studie betonar forskarna hur kunskapskällor 
inte enbart definieras av de tekniska kunskaperna som försvinner när medarbetare 
lämnar företaget, utan kunskap försvinner även utifrån en social dimension i form av 
relationer.  



 

   13 

För att lyckas med en omställning argumenterar Sitlington och Marshall (2011) hur 
företag behöver säkerställa att det finns utarbetade processer för att bevara kunskap 
genom att behålla nyckelpersoner, arbeta med lathundar och utbildning för att göra 
tyst kunskap explicit samt att möjliggöra tid och resurser för detta. För att lyckas 
behövs även en transparens från ledning, öppen kultur och delaktighet i beslut 
(Sitlington & Marshall, 2011). För att hantera kompetensförsörjningsprocessens 
interna flöde liksom utflödet av kompetens har HR funktionen en avgörande roll i 
utformandet dessa strategier. Beer et al. (1984) argumenterar för linjechefens centrala 
roll i strategiernas framkomlighet. Det är linjecheferna som måste se till att dessa 
realiseras och implementeras i praktiken för att dessa processer ska stötta och främja 
företagets konkurrenskraft (Beer et al., 1984).  
  
2.2 Organisatoriskt lärande och omställning  
Både formellt och informellt lärande är avgörande för organisatoriskt lärande och 
dess framgång (Wallo et al., 2012). Formellt lärande kännetecknas av planerat 
lärande bland annat i form av utbildning (Ellström, 1996). Informellt lärande sker 
istället spontant i det dagliga arbetet genom interaktion (Ellström, 1996), 
problemlösning (Wallo et al., 2012) och främjas av nätverk (Ellström, 1996). En 
utgångspunkt i denna uppsats är Crossan et al. (1999) modell för organisatoriskt 
lärande vilket refereras till 4I-processerna: insikt, interpretation, integrering samt 
institutionalisering.  
 
Processerna rör sig mellan individ-, grupp- och organisationsnivå (Crossan et al., 
1999). Samtliga nivåer är kritiska för organisationens förmåga och kapacitet att 
hantera problem och utmaningar (Ellström, 2001). Modellen granskades år 2011 och 
nivåerna anses fortfarande vara centrala för organisatoriskt lärande, i tillägg betonar 
författarna att de olika nivåerna bör studeras tillsammans då det finns en risk i att 
isolera dem (Crossan et al., 2011). Fisher och White (2000) har undersökt 
organisatoriskt lärande i relation till en omställning, där relationer och nätverk har en 
betydande roll för lärande. Lärande ses som en naturlig och kontinuerlig process till 
följd av interna och externa händelser i organisationen. Lärande kan påverkas av 
olika barriärer, därför måste organisationer aktivt arbeta för att främja lärande 
(Ellström, 2010) och där erfarenhetsutbyte och reflektion uppmuntras (Ellström, 
1996). Barriärer som kan hindra lärandet utgörs bland annat av intressekonflikter som 
kan uppstå inom organisationen. Dels genom motstånd att lära sig nya saker och en 
ovilja att dela med sig i arbetsgruppen (Ellström, 1996; Lähteenmäki, Toivonen & 
Mattila, 2001). Lärande antas ske i sociala nätverk och i den interagerande kontexten 
mellan individ och organisation (Fisher & White, 2000), vilket går i linje med 
organisatoriskt lärande utifrån 4I-processerna (Crossan et al., 1999).  



 

   14 

 
Figur 3. Organisatoriskt lärande. Modifierad modell från Crossan et al. (1999, s. 
532). 
 
4I-processerna (Crossan et al., 1999) startar på individnivå då individen kommer till 
insikt. Insikten sker till följd av en undermedveten process som triggas igång av 
tidigare erfarenheter och kunskaper. Insikten utvinns genom erfarenheter och vidare 
förvandlas erfarenheten till tyst kunskap (Crossan et al., 1999). Dessa undermedvetna 
insikter uttrycks verbalt till andra genom interpretation. Individen gör tolkningar 
utifrån medvetandet och skapar kognitiva kartor där språket är centralt. 
Interpretationen börjar på individnivå men avslutas på gruppnivå när individer 
interagerar i gruppen och skapar en gemensam bild och förståelse (Crossan et al., 
1999). Här tar integreringen vid, vilket har utgångspunkt i gruppnivå och är bryggan 
över till organisationsnivå. Nätverk är avgörande för integreringen och Fisher och 
White (2000) hänvisar till Kellers (1989) forskning för att påvisa hur informella 
nätverk förstörs som en konsekvens av omställningar. Vid en omställning synliggörs 
ytterligare aspekter av nätverket då det finns en risk i att nätverket tappar 
nyckelpersoner vilket minskar dess funktion och ger negativa effekter på lärandet i 
organisationen (Fisher & White, 2000).  
 
Integreringen skapar en gemensam uppfattning och kollektiva handlingar, vilket är en 
förutsättning för steget (Crossan et al., 1999). Lärande främjas genom praktiska 
handlingar, utmaningar i arbetet samt delaktighet (Ellström, 1996) där graden av 
delaktighet i aktiviteter påverkar vad och hur individen lär sig, den individuella 
agenturen (individual agency) (Billet, 2001). Språket är centralt även i integreringen 
för att skapa och utveckla gemensamma betydelser.  Vid återupprepade handlingar 
övergår processen från informell och tillfällig till institutionaliserade arbetssätt på 
organisationsnivå, där organisatoriska strukturer, system och strategier definieras. 
Organisationens struktur och processer influerar organisationsmedlemmarnas 
handlingar (Crossan et al., 1999; Langstrand, 2012) vilket även kan begränsa 
organisatoriskt lärande (Crossan et al., 2011). Organisationen säkerställer att 
handlingar efterföljs genom kontrollfunktioner (Crossan et al., 1999). Lärande 
främjas genom en interaktion mellan informellt och formellt lärande där 
erfarenhetsutbyte och reflektioner uppmuntras (Ellström, 1996).  
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Hög grad av struktur och kontroll har däremot en baksida då det kan hindra 
kreativitet och individuellt lärande (Ellström, 2010). Lärandet återfinns i 
organisationens rutiner och praktiker, det organisatoriska minnet, och påverkas 
därför inte om individer lämnar organisationen då kunskapen finns i strukturen 
(Crossan et al., 1999). En stor risk vid omställningar är att det organisatoriska minnet 
kan förstöras då individer, relationer och dess nätverk försvinner och hämmar 
organisatoriskt lärande (Fisher & White, 2000). Företag behöver därför skapa struktur 
för att främja synliga nätverk och därmed minskar risken för att informella nätverk 
och organisatoriskt lärande förstörs. Vid utformningen av strategier inför en 
omställning krävs det att chefer tar hänsyn till eventuella konsekvenser för både 
formella och informella nätverk innan nedskärningen genomförs. Tillämpningen av 
omställningsstrategier är en risk för företag som är beroende av innovation och 
kunskap (Fisher & White, 2000). Att överföra lärande från individ, grupp till 
organisationen tar tid. Därför synliggör Crossan et al. (1999) en utmaning med 
internaliseringsprocessen då det kan uppstå gap.  
 
I och med kontextuella förändringar ändras även organisationens behov, vilket kan 
resultera i mindre anpassade institutionaliserade system. I takt med att systemen blir 
mindre användbara i praktiken ökar individen ansvar. Organisationer behöver därför 
hantera redan inbäddade institutionaliserat lärande och samtidigt utforska nya 
lärandemetoder (Crossan et al., 1999). Modellen visar förhållandet mellan två typer 
av lärandeprocesser, genom feed forward då nytt lärande införskaffas eller utveckling 
av etablerat lärande genom feedback (Crossan et al., 1999), där ett balanserat 
förhållningssätt mellan lärandeprocesserna är att föredra (Crossan et al., 1999, 2011; 
Fisher & White, 2000). Feed forward processen stimulerar nya idéer från individ-, 
grupp- till organisationsnivå. Ellström (1992, 1996, 2010) benämner denna typ av 
lärande som ett utvecklingsinriktat lärande som tillåter tolkning och prövningar 
eftersom ramarna inte är givna för individen och främjar nya kreativa lösningar. 
Feedback processen består istället av insikter från tidigare lärande och sker omvänt 
där befintlig kunskap återkopplas från organisation ner till individen (Crossan et al., 
1999). Ellström (1992, 1996, 2010) benämner denna typ av lärande som ett 
anpassningsinriktat lärande där individen utgår från direktiv och rutiner med 
begränsat handlingsutrymme. Kunskapen påverkar organisationsmedlemmarnas 
förståelse och handlingar (Crossan et al., 1999). Vanligt inom lärande traditionen är 
dock att negativa konsekvenser av lärande förbises, negativt lärande (Ellström, 
1996). Det kan resultera i negativa konsekvenser för både individ och för 
organisation (Ellström, 1996, 2010) i form av minskad kompetens och passivitet 
bland medarbetare (Ellström, 1996). 
 
4I-processerna (Crossan et al., 1999) är kritiserat för att inte ha levererat en teori om 
organisatoriskt lärande (Crossan et al., 2011). Modeller inom organisatoriskt lärande 
har kritiserats för att lägga för stor tonvikt på individuellt lärande som en 
förutsättning för organisatoriskt lärande och förbiser hur organisationer är 
självlärande (Lähteenmäki et al., 2001). Organisationen är inte enskilt beroende av 
individen för att lära (Langstrand, 2012).  
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Syftet med 4I-processerna var att stänga gapet mellan feedback och feed forward 
processerna, däremot uppdagades en problematik i en bristande strategisk förnyelse 
då modellen används antingen som organisatoriskt lärande eller som strategi och 
relationen mellan dem åsidosätts (Crossan et al., 2011). Även betydelsen av ledarskap 
bör studeras ytterligare för att förstå faktorerna som påverkar organisatoriskt lärande i 
de olika nivåerna utifrån ledarens roll (Crossan et al., 2011). Vidare har forskning 
inom Knowledge Management ökat, däremot dras inte kopplingen till organisatoriskt 
lärande. Sammantaget resulterar detta i att problematiken om organisatoriskt lärande 
kvarstår (Crossan et al., 2011). Utifrån kritiken och uppmärksammade brister har 4I-
processerna utvecklats och anpassats till studiens teoretiska referensram där strategi 
för kunskapsöverföring, ledarens roll och kontextuella faktorer beaktas. Den nya 
modellen utgör studiens verktyg för att analysera det empiriska materialet. Syftet med 
modellen är att synliggöra hinder och möjligheter för att behålla och tillvarata 
kompetens vid omställningsarbeten. Kompetensstrategier är en kritisk aspekt för hur 
tillverkningsindustrier behåller och tillvaratar kompetens (Al Safi et al., 2016a; 
Israilidis et al., 2015; Karlström et al., 2009). Med bakgrund i föreliggande argument 
har modellen en strategisk inriktning med fokus på kompetensförsörjning.  
 
2.3 4I-processerna och kompetensförsörjning: en sammansatt modell 
4I-processerna och nivåerna anses fortfarande vara centrala element för 
organisatoriskt lärande (Crossan et al., 2011), vilket även är grundstenar i den 
utvecklade modellen. Förutsättningar för lärande påverkas av omgivningen (Fisher & 
White, 2000; Van Burg et al., 2014). Därför tar modellen hänsyn till studiens 
specifika kontext, omställningsarbete i tillverkningsindustrin, utifrån nivåerna 
ledning, linjechef och medarbetare då de varit verksamma aktörer vid affärsområdets 
omställningsarbete.    
 

 
Figur 4. 4I-processerna och kompetensförsörjning: En sammansatt modell.  
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Feedback processen utgör den primära processen i den utvecklade modellen där det 
organisatoriska minnet (strategier, rutiner, policys, processer) påverkar individens 
handlingar i praktiken (Crossan et al., 1999; Langstrand, 2012) och går från 
institutionalisering, integrering, interpretation till insikt. Feedback processen handlar 
om att medarbetaren utgår från direktiv och rutiner med begränsat handlingsutrymme 
(Ellström, 1992, 1996, 2010) och speglas till stor del av ett anpassningsinriktat 
lärande (Ellström, 1992, 1996, 2010). Ledning tillsammans med HR ansvarar för att 
utarbeta strategier i inflöde, internt flöde och utflöde samt ge förutsättningar för 
utflödet i kompetensförsörjningsprocessen (Beer et al., 1984). I och med kontextuella 
förändringar ändras organisationens behov, vilket kan resultera i mindre anpassade 
institutionaliserade system (Crossan et al., 1999), därför bör ledning utarbeta och 
anpassa kompetensförsörjningsstrategier i relation till utflödet vid 
omställningsarbeten, vilket representerar institutionaliseringsprocessen.  
 
Nästa steg i modellen är integreringsprocessen som representerar ledarens centrala 
roll för lärande (Ellström, 1996, 2010) och implementering av strategiernas 
framkomlighet (Beer et al., 1984; Noble, 1999; Purcell & Hutchingson, 2007; 
Wooldridge & Floyd, 1990). Linjecheferna bör vara delaktiga i utformningen av 
strategier (Wooldridge & Floyd, 1990), där kunskapsöverföring är en lyckad metod 
för att göra sig mindre beroende av specifika individer (Karlström et al., 2009). Vid 
omställningsarbeten har linjecheferna en central roll för 
kompetensförsörjningsstrategiernas framkomlighet där stöd och uppmuntran är 
förutsättningar för lärande (Ellström, 1996, 2010). Interpretationsprocessen tar vid 
när linjecheferna ska implementera kompetensförsörjningsstrategin hos medarbetaren 
där stöd och uppmuntran är förutsättningar för lärande (Ellström, 1996, 2010) och 
blir därmed en förutsättning för strategiernas implementering i praktiken.  När 
kompetensförsörjningsstrategierna har implementerats får medarbetaren insikt utifrån 
tidigare erfarenheter och kunskaper (Crossan et al., 1999). Feed forward processen 
utgår från medarbetarens insikt och sker spontant i det dagliga arbetet genom 
interaktion (Ellström, 1996) och problemlösning (Wallo et al., 2012) mellan 
medarbetare vilket främst speglas av ett utvecklingsinriktat lärande där kreativa 
lösningar utvecklas (Ellström, 1992, 1996, 2010). Feed forward processen sker 
kontinuerligt och växelvis (Crossan, 1999, 2010; Fisher & White, 2000) och pendlar 
mellan nivåerna medarbetare, linjechef och ledning.  
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3. METOD 
I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter, studiens design, 
datainsamlingsmetoder och genomförande samt bearbetning och analys av data. 
Avslutningsvis diskuteras studiens forskningsetiska principer.  
 
3.1 Metodologiska utgångspunkter  
Studiens ontologiska utgångspunkt utgår från ett social konstruktivistiskt perspektiv. 
Perspektivet bygger på antagandet att verkligheten är socialt konstruerad (Bryman, 
2018), dvs. att människor skapar kunskap genom att agera och integrera med 
varandra i olika sociala sammanhang där kunskap bygger på subjektiva tolkningar 
(Bryman, 2018). Utifrån studiens ontologiska utgångspunkt har respondenternas 
utsagor av omställningsarbetet varit avgörande för att besvara studiens syfte. Studien 
utgår från en kvalitativ ansats där verkligheten är mångfacetterad och skapas i 
samverkan med andra människor (Merriam, 1994), vilket är lämpligt i förhållande till 
ett social konstruktivistiskt perspektiv. En kvantitativ ansats bygger istället på 
insamling av numeriska underlag (Bryman, 2018) samt använder statistiska analyser 
och studerar specifika företeelser av ett fenomen (Merriam, 1994). Utifrån studiens 
ontologiska utgångspunkt och syfte blir därför en kvantitativ ansats inte lämplig. 
 
För att bidra med kunskap och förståelse för hur företag arbetar med att behålla och 
tillvarata kompetens vid omställningsarbeten har en kvalitativ fallstudie som metod 
och design använts och präglar ytterligare studiens metodologiska utgångspunkter. 
Det innebär att inta ett sensitivt förhållningssätt (Yin, 2007) i en specifik kontext 
(Bryman, 2018; Patel & Davidson, 2011; Yin, 2007) där det finns ett uttalat problem 
(Merriam, 1994). I det aktuella fallet representeras affärsområdets 
uppmärksammande utmaning i att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbeten. Fallstudien som forskningsmetod och design har även varit 
lämplig i förhållande till studiens forskningsfrågor. Studiens första frågeställning 
grundades i hur företaget arbetade för att behålla och tillvarata kompetens. Studiens 
andra frågeställning har fokuserat på åtgärdernas funktion och varför åtgärderna 
fungerade eller inte. Forskningsfrågor som Gummesson (2004), Yin (2007) och 
Merriam (1994) betonar är lämpliga vid fallstudier då metoden syftar till att skapa 
förståelse om företeelsens innebörd i dess verkliga kontext (Merriam, 1984, s. 30). 
Fallstudier tillämpas också fördelaktigt i miljöer där kunskapen inte är tillräcklig eller 
saknas men även i områden av komplexa företeelser (Gummesson, 2004). 
Kompetensförsörjningsprocessen är ett välstuderat område inom de två första faserna 
samt pensionsavgångar i exitfasen (Karlström et al., 2009). Därmed synliggörs en 
kunskapslucka inom exitfasen med fokus på omställningsarbete inom 
tillverkningsindustrin som tidigare presenterats. Utifrån denna bakgrund motiveras 
ytterligare valet av fallstudien som en lämplig forskningsmetod i förhållande till 
studiens identifierade problemområde. Inledningsvis intog studien en induktiv ansats 
för att undersöka behovet av att studera företagets uttalade problemområde ytterligare 
genom en litteratursökning. Vid denna sökning stärktes forskningsområdet behov då 
forskningen visade på ett gap inom området.  
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Därefter intog den kvalitativa fallstudien deduktiva inslag som präglades av studiens 
vidare litteratursökning och särskilt utformandet av studiens intervjuguider, vilket är 
något som är rekommenderat vid fallstudier (Gummesson, 2004; Merriam, 1994; Yin, 
2007). Det deduktiva förhållningssättet övergick sedan återigen i induktivt för att 
vara lyhörd mot studiens insamlade empiri. Mer praktiskt innebar det att studiens 
uppstartsfas hade en tanke att utgå från två teoretiska utgångspunkter och modeller 
som grund för analysarbetet, Beer et al. (1984) och Crossan et al. (1999). Efter 
datainsamlingen uppmärksammades ett ömsesidigt samspel mellan de två teoretiska 
modellerna, vilket resulterade i att en sammansatt modell utformades, baserat på de 
två teoretiska utgångspunkterna. Den nya modellen utformades till syfte att utgöra 
studiens analysverktyg för att förstå den insamlade empiris komplexitet. Därmed kan 
studien sägas ha utgått från ett adaptivt förhållningssätt genom att en pendling mellan 
induktion och deduktion, vilket är ett vanligt förfarande vid kvalitativa fallstudier 
(Gummesson, 2004; Merriam, 1994; Yin, 2007). 
 

3.2 Forskningsdesign, urval och forskarduons roll 
Valet av studerat företag grundades i att verksamheten omfattar utveckling av nya 
produkter och kan liknas vid Alvesson (2000) definition av kunskapsintensiva 
organisationer. Kunskapsintensiva organisationer refereras till företag som utvecklar 
nya produkter vars viktigaste resurs speglas av medarbetarens kunskap och 
kompetens för lyckas utveckla nya produkter på marknaden (Alvesson, 2000). I 
jämförelse till andra företag på arbetsmarknaden utsätts kunskapsintensiva 
organisationer för många utmaningar och det finns därför ett stort behov av 
kommunikation, problemorientering samt behållandet av kunskap (Alvesson, 2000). 
Föreliggande argument låg till grund för valet av förfrågan. Efter förfrågan uttalade 
företaget ett behov av att studera bevarandet av kompetens vid en nyligen genomförd 
omställning. Studiens fallstudiedesign har en så kallad enfallsdesign med flera 
analysenheter (Yin, 2007). Fallet i denna studie utgörs av det aktuella affärsområdet 
inom tillverkningsindustri företaget och analysnivåerna representeras av ledning, 
linjechef och medarbetarnivå, både nuvarande medarbetare och tidigare medarbetare. 
Urvalet i fallstudien företräds av affärsområdets utvecklingsavdelning. Urvalet av 
respondenterna för det specifika fallet konkretiseras i avsnitt 3.3.2, 
urval.  Forskningsdesignen och antalet respondenter illustreras i modellen nedan:  

 
Figur 5. Forskningsdesign: enfallsdesign med flera analysenheter.  
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Studiens tillämpning av en fallstudiedesign grundas i studiens frågeställningar. 
Empirin vid en enfallsdesign med flera analysenheter slås inte samman i resultatet 
eftersom det har betydelse för forskningsfrågorna (Yin, 2009). Designen har bidragit 
med att identifiera skillnader i upplevelser mellan analysnivåer och bidragit till att 
skapa en djupare förståelse för hur företag arbetar samt vad som hindrat respektive 
främjat arbetet med att behålla och tillvarata kompetens vid omställningsarbeten. 
Resonemanget synliggör styrkan med fallundersökningar som vetenskaplig metod då 
den är flexibel och anpassningsbar i relation till den specifika kontexten (Merriam, 
1994). Styrkan grundas i metodens flexibilitet eftersom den inte är bunden till 
filosofiska utgångspunkter och traditioner vilket ofta är vanligt vid andra kvalitativa 
studier (Gummesson, 2004; Merriam, 1994). Flexibiliteten kräver stor medvetenhet 
kring val och beslut i forskningsprocessen och begreppet sensitivitet är därför 
betydande vid fallstudieundersökningar (Merriam, 1994). Fallstudier handlar om att 
vara “sensitiv inför kontexten”, den specifika situationen och den fysiska miljön 
(Merriam, 1994, s. 52). Vår roll som forskare har inneburit att vi närmat oss 
kontexten och intagit ett sensitivt förhållningssätt genom att skapa förståelse för 
kontexten genom att närvara i den studerade miljön. Från och med vecka 5 till 22 
gavs fullt tillträde till företaget och deras intranät samt kontorsplatser på 
utvecklingsavdelningen. Majoriteten av tiden har forskarna befunnit sig på 
avdelningen och närvarat vid interna möten inom affärsområdet. Det har möjliggjort 
en förståelse för den fysiska och kontextuella miljön (Merriam, 1994). Sensitiviteten 
har präglat studiens genomförande, vilket kommer att diskuteras ytterligare under 
kommande rubrik. 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
3.3.1 Litteratursökning 
Initialt påbörjades studien med en litteratursökning3 för att få en förförståelse av det 
aktuella problemområdet. Vid fallstudier bör en litteratursökning inledningsvis göras 
för artiklar som kan tänkas ha relevans för området samtidigt som det förbereder 
forskaren på studiens genomförande (Gummesson, 2004; Merriam, 1994; Yin, 2007). 
Litteratursökning är även essentiellt för att identifiera kunskapsbasen och på så sätt 
bidra med utvecklad kunskap inom området (Merriam, 1994). Sökningarna 
genomfördes i UniSearch och sökorden behandlade bland annat olika aspekter av 
kompetens, downsizing, tillverkningsindustri och kompetensöverföring. Valet att 
huvudsakligen använda UniSearch motiverades vid att sökorden användes i olika 
databaser, ex Scopus, men att sökresultaten från UniSearch resulterade i mest 
relevanta artiklar. Urvalskriteriet för litteratursökningen var att artikeln var Peer 
Reviewed och publicerad efter 2014 för att avgränsa till publikationer i närtid. Vid 
urvalskriteriet var bortfallet av artiklar de som inte ansågs relevanta för området, 
dubbletter, inte tillgängliga för nedladdning, uppsatser eller artiklar med ett begränsat 
urval. I vissa fall har undantag gjorts på grund av begränsad forskning inom området. 
Därefter gjordes en litteraturöversikt4. 

                                                
3 Hänvisning till tabell för litteratursökning, se bilaga 1. 
4 Hänvisning till litteraturöversikt, se bilaga 2. 
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Artiklarna granskades även i databaser för att säkerställa källans kvalitet. “Bellslist” 
granskades för att undersöka att artikeln var publicerad i en tillförlitlig tidskrift samt 
att tidskriften tillämpade Peer reviewed. “The Retraction Watch Database” 
granskades för att undersöka att artikeln inte var tillbakadragen från publicering. 
Tillvägagångssättet styrks av Merriam (1994) som betonar hur artiklarna bör 
granskas utifrån kriterier av vem författaren är, årtal, relevans samt källans kvalitet 
(Merriam, 1994). Totalt resulterade urvalet i 51 artiklar. Artiklarna granskades 
tillsammans för att diskutera relevansen för studien och skapa en samsyn. I stadiet 
uppdagades även dubbletter vilket även visade en träffsäkerhet och relevans i 
sökorden. Efter bearbetning av artiklarna resulterade detta i ett artikelurval på 20 
stycken som användes i uppsatsens inledande litteraturundersökning. Utöver 
artiklarna som framkom genom sökningar användes ytterligare källor, dessa tillkom 
genom hänvisningar och tidigare studerade artiklar. 
 
3.3.2 Urval  
Urvalet i studien grundades på olika analysnivåer från ledning, linjechef och 
medarbetare. Sammantaget utformades urvalet på 3 kriterier för varje analysnivå. 
Ledningens kriterier speglades av (1) delaktig vid omställningsarbetet (2) medlem i 
ledningsgrupp (3) insikt i företagets strategier. Linjechefens kriterier omfattade (1) 
delaktig i omställningsarbetet (2) personalansvar (3) insikt i företagets arbetssätt. 
Nuvarande medarbetare kriterier utformade från (1) delaktighet vid 
omställningsarbetet (2) arbetat på den aktuella avdelningen (3) arbetar kvar på 
avdelningen efter omställningen. Tidigare medarbetare kriterier utformade från (1) 
delaktighet vid omställningsarbetet (2) tidigare arbetat på den aktuella avdelningen 
(3) lämnat avdelningen till följd av omställningen. Utifrån ovanstående beskrivning 
karaktäriseras studiens urval av olika typer av icke-sannolikhetsurval, vilket beskrivs 
som den mest frekventa urvalsmetoden vid kvalitativa fallstudier. Urvalen 
karaktäriseras av både målinriktat och kriterierelaterat urval (Merriam, 1994). 
Målinriktat urval omringar ett urval som skapar insikt, förståelse samt att göra 
upptäckter medan kriterierelaterat urval syftar till att söka upp respondenter som 
faller inom ramen för kriterierna och kan generera väsentlig och relevant information 
till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2018; Merriam, 1994).  
 
Främst har ett kriterierelaterat urval använts då respondenterna valts ut dels efter 
kriterierna för att ingå i urvalet men också då de anses ha relevant information för 
studiens syfte. Här har fallstudiens sensitivitet en betydande roll. Genom ett 
kontinuerligt deltagande och närvarande på den aktuella avdelningen har insikt och 
kunskap givits om de individer som besitter erfarenheter, vilket har resulterat i att 
anpassningar gjorts till att specifika individer tillfrågats deltagande. Urvalet liknas 
även vid ett målinriktat urval (Bryman, 2018; Merriam, 1994) då respondenterna 
strategiskt väljs ut för att upptäcka, skapa förståelse och insikter för 
forskningsfrågorna. Urvalet har tagit hänsyn till avdelningstillhörighet bland 
medarbetare för att främja en spridning i urvalet. Uppdelningen mellan män och 
kvinnor togs i beaktning i urvalet och återspeglade uppdelningen på avdelningen vid 
den aktuella tidpunkten för studien.  
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Uppdelningen mellan män och kvinnor på avdelningen är däremot inget studien har 
tagit hänsyn till i analysen, utan har enbart använts för att ge en verklighetstrogen bild 
av urvalet och efterlikna den aktuella avdelningen och fallet. För att kontakta 
respondenter gavs full tillgång till företagets intranät, åtkomst till kontaktuppgifter 
samt information kring medarbetare och chefer på avdelningarna. Listan med 
information om avdelningstillhörighet låg till grund för urvalet och utifrån listan 
valdes respondenter ut slumpvis. När urvalskriterierna var fastställda kontaktades 
respondenterna enskilt genom mailkontakt5. Undantag gjordes för de medarbetare 
som lämnat företaget då deras kontaktuppgifter inte fanns tillgängligt i intranätet. Det 
urvalet grundades på en lista med kontaktuppgifter av tidigare anställda tilldelat av en 
administratör, dessa kontaktades via telefon. Vid kontakten med respondenter 
förklarades syftet med studien och etiska aspekter redogjordes. Individerna i urvalet 
som accepterade deltagandet bokades in på intervju i företagets lokaler genom 
företagets interna bokningssystem. Studiens bortfall bestod av 9 individer och 
anledningen till bortfallet representerades av icke uppfyllda urvalskriterier eller i 
valet att avstå deltagande.  
 
3.3.3 Datainsamlingsmetod   
Flera informationskällor har använts vilket i en fallstudiedesign även kallas 
triangulering (Bryman, 2018; Merriam, 1994; Patel & Davidson, 2011; Yin, 2007). 
Studien har huvudsakligen baserats på semistrukturerade intervjuer och 
kompletterades med interna styrdokument för att kvalitetssäkra forskningsprocessen 
(Yin, 2007). Principer för kvalitetssäkring omfattar bland annat (1) användningen av 
fler datakällor (2) underbyggandet av belägg i studien. Användning av flera 
informationskällor vid fallstudier är fördelaktigt eftersom olika typer av 
informationskällor kompletterar och kompenserar varandras begränsningar (Merriam, 
1994; Yin, 2007). Ett argument som utgör studiens centrala motiv för val av 
datainsamlingsmetod och informationskällor som präglas av princip 1. Den mest 
betydelsefulla datainsamlingsmetoden vid fallstudier är intervjuer (Yin, 2007) och 
utgjorde den huvudsakliga informationskällan i denna studie. Totalt genomfördes 16 
semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjun styrs av en intervjuguide 
(Bryman, 2018; Larsen, 2014; Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna genomfördes av 
båda forskarna och pågick i genomsnitt 60 minuter och skedde på arbetstid. 
Forskarduon var närvarande på samtliga intervjuer där en hade en ledande roll och 
höll i intervjun medan den andra var mer passiv som antecknade och ställde 
följdfrågor vid behov. Intervjun avslutades med att återigen informera respondenten 
kring etiska krav samt att informera att en sammanfattning kommer att skickas ut för 
att säkerställa att rätt tolkning gjorts under intervjun. Metoden går i linje med 
respondentvalidering, vilket presenteras ytterligare under avsnitt 3.4, bearbetning och 
analys av data. För att komplettera intervjuerna utgick studien även från interna 
styrdokument som informationskälla.  
 

                                                
5 Hänvisning till missibrev, se bilaga 3.  
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Dokument som People Life Cycle Processen, strategier för kompetensförsörjning och 
arbetssätt för kompetensöverföring vid exit-fasen har analyserats, vilket speglar 
studiens arbete med princip 2 vid datainsamlingsprocessen (Yin, 2007). För att 
ytterligare kvalitetssäkra forskningsprocessen och stödja principen har 
resultatpresentationen underbyggts med många citat för att påvisa tolkningen. 
Tillgång till de interna styrdokumenten för studien skedde genom utskick vid två 
tillfällen från ledningsrepresentanter samt tillträde till företagets intranät. 
Utgångspunkten för analysen av de interna styrdokumenten var frågeställning 1, där 
fokus handlade om att identifiera vilka strategier, metoder och verktyg företaget 
arbetade med för att behålla och tillvarata kompetens.  För att ytterligare 
kvalitetssäkra forskningsprocessen har fallstudien arbetat för att uppfylla Yin (2007, 
2018) kvalitetskriterier vid fallstudieforskning. Kriterierna motsvarar 
begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet och diskuteras i 
avsnitt 6.4, kvalitetskriterier och kritisk reflektion. 
 
3.3.4 Intervjuguider 
Då studien tillämpat en enfallsdesign med flera analysenheter utifrån ledning, 
linjechef och medarbetare (nuvarande och tidigare) utformades fyra intervjuguider6 
med likartade teman och struktur. Intervjuguiderna var framtagna för att ge olika 
infallsvinklar för att belysa samma område. Intervjuguiderna hade olika teman som 
representeras av: bakgrundsfrågor, inledande frågor, strategier och verktyg, ledarens 
roll, organisationens/avdelningens/individens förutsättningar, omställningsarbetet, i 
praktiken, kompetensförsörjning och kompetensöverföring samt relation till företaget. 
Frågor och teman anpassades beroende på om det var ledning, linjechef eller 
medarbetare som intervjuades. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar fördelen med 
korta och lättförstådda frågor, där vardagsspråk använts som ett medel. 
Hänsynstagandet har applicerats främst i utformandet av intervjuguiden på 
analysnivån av medarbetare då de kan tänkas inte vara bekanta med en del begrepp 
som ledning och linjechefer använder mer frekvent.  
 
Syftet med intervjuer var att uppmuntra respondenten att uttrycka sina synpunkter 
(Kvale & Brinkman, 2014). För att intervjuaren ska lyckas med detta är det 
avgörande att intervjuaren skapar god kontakt och visat intresse. Här har 
intervjuguiden haft en avgörande roll och satt strukturen för intervjun (Kvale & 
Brinkman, 2014). Därav har studiens intervjuguider haft stor tonvikt i 
forskningsprocessen och framtagits med god förberedelse. Frågorna till 
intervjuguiderna har bland annat inspirerats av Karlström et al. (2009) som 
undersöker kompetensöverföring i SME företag och Gustavsson (2009) studie kring 
omställningsarbete. Resonemanget att använda färdiga frågor motiveras av att utgå 
från frågor som är tidigare ställda (validerade) för att stärka frågornas träffsäkerhet 
och kvalitet.  
 

                                                
6 Hänvisning till intervjuguider, se bilaga 4-7). 
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Argumentet att inspireras av testade intervjuguider motiveras av Bryman (2018) som 
poängterar att använda färdigställda frågor som komplement till de egna frågorna. 
Tillvägagångssättet stärker frågornas reliabilitet och validitet då de inspirerar till 
fördelaktiga formuleringar (Bryman, 2018). Frågorna användes som inspiration och 
modifierades därefter till studiens syfte och frågeställningar för att utforska området 
inom kompetensöverföring specifikt vid omställningsarbete, vilket liknas med Larsen 
(2014) redogörelse till att det ska finnas en nära koppling mellan frågeställningar och 
intervjuguide. Kvale och Brinkmann (2014) belyser även hur en konkret situation kan 
användas vid inledning av ämnet. Detta har tagits i beaktning vid intervjuguiden 
vilket synliggörs i första frågans karaktär i att utgå från den aktuella situationen som 
syftet berör kring omställningsarbetet. Inledningsvis var frågorna av generell karaktär 
för att beröra respondentens bakgrund, frågor kring företaget för att sedan övergå till 
inledande frågor kring kompetens innan övergången till mer djupgående frågor. 
Motivet att använda inledande frågor härleds till Kvale och Brinkmann (2014) 
argument om att inledande frågor gör att respondenten slappnar av samtidigt som det 
ger respondenten möjligheten att själv återge vad den finner relevant att diskutera 
inom ämnet. Att låta respondenten tala fritt styrks av Bryman (2018), Larsen (2014) 
samt Patel och Davidson (2011). Respondentens svar följs därefter upp med 
utvecklande frågor för att gå på djupet och få mer uttömmande svar, något som 
benämns vid uppföljning- och sonderingsfrågor (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 
2014).  
 
I relation till frågorna användes även specificerade frågor i studien. Frågorna syftade 
till att främja precisa svar gällande händelser i en omtalad situation (Bryman, 2018; 
Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna i intervjuguiden har därför utformats med en 
inledande och en generell karaktär för att sedan specifikt fråga kring 
omställningsarbetet, vilket karaktäriserar specificerade frågor. Under intervjun har 
frågor ställts för att försäkra och bekräfta respondentens utsaga, vilket hänvisas till 
tolkande frågor (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Tystnad användes även 
som ett tillvägagångssätt för att ge respondenten betänketid och möjlighet att utveckla 
svaren. Frågor bör även inte vara ledande eller värderande (Bryman, 2018; Kvale & 
Brinkmann, 2014) då formuleringen kan leda svaret i en bestämd riktning (Larsen, 
2014). Resonemanget har beaktats genom att låta frågor vara fria från tolkningar och 
istället varit öppna och bjudit in till respondentens utsagor.  
       
3.3.5 Pilotintervju 
Pilotintervjun genomfördes på en representant från ledningsgruppen. En pilotstudie 
genomförs fördelaktigt på en grupp som motsvarar studiens huvudsakliga 
undersökningsgrupp (Patel & Davidson, 2011; Yin, 2007). Valet grundades dels på 
att representanten var insatt i området och var aktuell i studiens slutliga urval 
samtidigt som individen hade insikt i forskningsområdet och kunde ge relevant 
feedback för att ytterligare precisera frågorna. Pilotintervjun spelades in med 
samtycke för att användas som empiri och var en del av studiens resultat. Efter 
pilotintervjun modifierades frågor på samtliga intervjuguider utifrån hinder och 
oklarheter som uppdagades.  
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Tillvägagångssättet går i linje med Yin (2007) argument om att pilotintervjuer 
används för att utvärdera datainsamlingsmetodens reliabilitet (Yin, 2007) och 
möjliggör att testa, utveckla och modifiera frågornas karaktär (Bryman, 2018; Yin, 
2007). Samtidigt underlättar det för forskaren att upptäcka eventuella otydliga frågor 
eller frågornas ordföljd eller att svaren som frambringas av frågorna inte är relevanta 
(Bryman, 2018). Det eliminerar även forskarens förgivettaganden och testar 
respondenternas tolkningar av frågor (Gustavsson, 2004b), däremot tydliggör 
Bryman (2018) hur pilotintervjuer inte är nödvändiga vid redan beprövade och 
validerade frågor. I och med att den aktuella studiens intervjufrågor enbart varit 
inspirerade från tidigare forskning (jmf Karlström et al., 2009; Gustavsson, 2009) 
innebär det att de slutgiltiga frågorna till den aktuella studien inte varit beprövade. 
Utifrån resonemanget motiverades studiens pilotintervju för att säkerställa 
intervjuguidernas utformning och relevans. Trots att studien utgjordes av fyra 
intervjuguider utfördes en pilotintervju på grund av att de behandlade samma 
områden och var uppbyggda på liknande sätt, men från olika analysnivåer.  
 
3.4 Bearbetning och analys av data 
För att analysera det insamlade materialet har en tematisk analysmetod använts. 
Motivet för val av tematisk analysmetod är att det vid fallstudier är en kvalificerad 
bearbetnings- och analysmetod för att kvalitetssäkra forskningsprocessen (Merriam, 
1994; Yin, 2007). För att möjliggöra den tematiska kodningen krävdes en 
transkribering av de inspelade intervjuerna. Materialet transkriberats i sin helhet 
direkt efter intervjuerna. Genomförandet går i linje med Bryman (2018) argument för 
att transkriberingen bör sker i närtid till intervjuerna för att kunna återges med god 
kvalitet. Däremot behöver redigering under transkriberingen göras för att kunna 
arbeta med ett begripligt underlag (Bryman, 2018). För att internt kunna härleda 
transkriberingarnas talare tillskrevs dem kodord för att följa etiska krav kring 
anonymitet. Representanter från ledning refereras till L1-3, linjechef C1-4, nuvarande 
medarbetare NM1-7, och tidigare medarbetare TM1-2, den benämningen användes 
även vid presenterade citat. Inför transkriberingen tydliggjordes bestämmelser för hur 
transkriberingen skulle ske. Respondentens sinnestillstånd skrevs i parentes, 
exempelvis (skratt) eller (upprörd).  
 
När respondenter refererade till en specifik person eller företagskänslig information 
har anonymitet och sekretess beaktas genom att inte skriva ut det i transkriberingen. 
Vid de tillfällen respondenten pratade om en person gjordes ett förtydligande i 
parentes, exempelvis den (kollegan). Betoningar markerades med kursiv stil och 
tystnader skrevs ut enligt (...). Sammantaget resulterade transkriberingen i 172 sidor 
som låg till grund för analysarbetet. För att säkerställa en korrekt tolkning av 
intervjun meddelades respondenterna i slutet av intervjun att de skulle få en 
sammanfattning på underlaget där respondenten kunde göra förtydliganden eller rätta 
feltolkningar, vilket liknas vid respondentvalidering (Bryman, 2018; Yin, 2007). 
Materialet godkändes sedan från respondenten och vid de tillfällen korrigeringar i 
materialet gjordes fördes en dialog kring en alternativ tolkning. Godkännandet skedde 
innan materialet användes för att säkerställa att analysen skedde på rätt grunder.  
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Vid presentation av citat i resultatkapitlet användes [...] för att belysa att text har 
kortats ner i syftet att ge konkreta citat. De ord som respondenten betonade 
markerades med kursiv stil i fristående citat och kursiv och fet stil i löpande text. Vid 
presentationen av en del citat har källan till citatet inte hänvisats på grund av att det 
påverkar respondentens anonymitet eller på grund av innehållets känsliga karaktär. 
Studiens bearbetning och analys av data har varit en kontinuerlig process parallellt 
med studiens genomförande. Vid intervjuer, transkriberingar samt vid utformandet av 
resultatavsnitt har anteckningar, stödord och diskussion förts kontinuerligt under 
arbetets gång för att behandla materialet. Fallstudiens bearbetning och analys har 
även anpassats till den information och insikter som framkommit ur materialet. 
Genomförandet styrks av Merriam (1994) som redogör hur analysen av det insamlade 
materialet är en konstant process och pågår under hela forskningsarbetet.  
 
Tillvägagångssättet för studiens analys genomfördes i sex steg. (1) Först 
transkriberades intervjuunderlaget, (2) därefter lästes transkriberingarna i sin helhet 
för att vara bekant med underlaget. (3) Ett nytt dokument skapades där relevanta 
utlåtanden från respondenterna flyttades över. Under detta steg utformades en 
selektion av den ursprungliga transkriberade texten där information som inte ansågs 
relevant för studiens syfte och frågeställningar sållades bort. I samband med detta 
markerades stycken som kunde tänkas vara relevanta för eventuella citat eller 
teman/kategorier. (4) Därefter diskuterades definitioner av olika kategorier som 
uppdagades för att skapa samsyn på vad som karaktäriserades och tillämpades för 
varje kategori, vilket går i linje med Merrian (1994) som förklarar hur kategorier ska 
ha en gemensam definition samtidigt som de ska ha relevans och stå för sig själva. (5) 
Vidare tilldelades olika färger för varje kategori med motiveringen att ge en 
överskådlig bild av materialet. (6) Utifrån kategorierna identifierades teman genom 
den tematiska analysen vilka var: tid, arbetsbelastning, behörighetsstyrt, ekonomiskt 
fokus, hierarkiska nivåer, formella strukturer, icke formella strukturer, skillnad i 
teori och praktik, konsekvenser av omställningsarbetet, förbättringsförslag samt 
behålla medarbetare. Utförandet går i linje med en tematisk analys där utvecklandet 
av teman och kategorier är en metod för att tolka kontentan av empirin och 
karaktäriseras av att identifiera regelbundenheter i empirin för att sedan koppla till 
teorier (Bryman, 2018; Merriam, 1994). En analysmetod som även Bryman (2018) 
förklarar är lämplig vid intresset av att studera skillnader i empirin. Intresset att 
studera skillnader går även i linje med studiens forskningsdesign då en jämförande 
analys genomförts mellan analysnivåerna, se kapitel 5, jämförande analys och 
representerar det avslutande steget (7) studiens analys. Utifrån de olika teman och 
kategorier som identifierades ur materialet tillämpades nya teorier i den teoretiska 
referensramen, vilket styrker ett induktivt förhållningssätt.  
 
3.5 Etiska överväganden 
Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. 
Forskning ska motiveras och bidra till förbättrade kunskaper, forskningskravet, 
samtidigt som de individer som deltar i forskningen inte får kränkas eller komma till 
skada, individskyddskravet.  



 

   27 

Forskningsetiken omfattar riktlinjer för hur forskare ska behandla forskningsdeltagare 
innan, under och efter forskningsprocessen. Riktlinjerna utgörs av bland annat 
begreppen sekretess och tystnadsplikt, anonymisering/avidentifiering samt 
konfidentialitet. Uppgifter som går under sekretess omfattas av sekretesslagen och 
ställer därmed krav på tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2017). Det studerade företaget 
i denna fallstudie går under Säkerhetsskyddslagen (1996:627), som innebär att 
säkerhetsklassad information inte får spridas vidare. Därför fördes en diskussion 
tillsammans med ledningsrepresentanter tidigt i forskningsprocessen om hur detta 
skulle hanteras. Åtgärder för att inte sprida sekretessklassad information skedde 
genom en kontinuerlig kommunikation med företaget. Textmaterial från 
resultatpresentationen av styrdokumenten godkändes för “publicering” innan 
slutrapporten skickades in för granskning och blev tillgänglig för allmänheten. Även 
beslut om att inte publicera slutrapporten med företagets namn var ytterligare en 
åtgärd, däremot godkändes information att publiceras som kunde tänkas härledas till 
företaget. 
 
Anonymisering och avidentifiering i forskningsprocessen innebär att 
forskningsdeltagare inte ska härledas till uppgifter i datainsamlingsmaterialet 
(Vetenskapsrådet, 2017). Ett krav som kan bli än mer komplex vid en fallstudie som 
sker inom ett företag. Kravet lyftes därför upp på ett ytterligare möte med 
ledningsrepresentanter och en diskussion om hur urvalet skulle ske blev därför 
aktuellt. Forskarduon betonade att anonymiteten kunde röjas om förmedlingen av 
kontaktuppgifter skulle ske via företaget. Därför togs beslutet att tilldelas egna inlogg 
till intranätet för att komma åt mailadresser och telefonnummer. Vidare användes 
även kodnamn för samtliga deltagare i studien, både under forskningsprocessen och i 
den slutgiltiga uppsatsrapporten. Citat i resultatavsnittet har även valts ut med omsorg 
för att inte avslöja deltagarnas identitet. Konfidentialitetsbegreppet i relation till 
forskningsprocessen handlar om att aktivt arbeta för att inga obehöriga får ta del av 
uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2017). Studien har bland annat tagit hänsyn till den 
etiska principen genom att radera det inspelade materialet från mobiltelefonerna efter 
att intervjuerna transkriberats. Vidare har varje deltagare fått information både 
muntligt och skriftligt via missivbrev7 om att det insamlade materialet endast är till 
ändamål för uppsatsarbetet. Information om att handledare och medstudenter kan ta 
del av rådatan förmedlades även inför varje intervju. Vidare redogör Vetenskapsrådet 
(2017) att informerat samtycke (med fördel skriftligen) är viktigt, dvs. att syftet med 
studien tydliggörs, samtycke till deltagande och ljudinspelning, att deltagaren 
informeras om att deltagandet är frivilligt och att deltagandet när som helst utan 
anledning kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa etiska riktlinjer har uppfyllts 
genom en allmän presentation på företaget (den studerade utvecklingsavdelningen) 
om studien, att medverkan var frivillig och att ett utskick om intervjuförfrågan skulle 
skickas ut till ett urval av personer på avdelningen. Samtliga respondenter som 
medverkade i studien godkände sitt deltagande via e-post efter att läst igenom 
missivbrevet som formulerats i linje med Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer.  

                                                
7 Hänvisning till missivbrev, se bilaga 3. 
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4. RESULTAT 
Under följande avsnitt presenteras studiens insamlade empiri utifrån studiens 16 
intervjuer och granskade styrdokument. Inledningsvis beskrivs en bakgrund kring 
omställningsarbetet tillsammans med företagets styrdokument. Därefter presenteras 
hur affärsområdet arbetat för att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet, vilket även speglar möjligheter. Avsnittet belyser både hinder 
och möjligheter utifrån perspektiven ledning, linjechef samt medarbetare. 
 
4.1 Bakgrund till omställningsarbetet 
Ledningen förklarar att bakgrunden till omställningsarbetet beror på att affärsområdet 
inte planerar nya utvecklingsprojekt inom närtid. Fokus riktas istället mot att tillverka 
produkter och stötta produktionen, därför minskar behovet av utvecklingsingenjörer 
inom affärsområdet. Ledningen liknar omställningsarbetet vid en kompetensväxling 
där behovet av medarbetare ökar i produktionen och minskar på 
utvecklingsavdelningen inom affärsområdet.  Omställningen har inneburit att 
utvecklingsavdelningen på affärsområdet gått från 118 till 74 medarbetare och 
majoriteten av medarbetarna är kvar inom företaget.  
 

[...] sedan något år tillbaka så har vi ingen ny affär på väg in, utan den senaste affären 
har i princip gått från projekt till program nu kring årsskiftet. Vilket gör att behovet av 
utvecklingsingenjörer har minskat på affärsområdet. (L2) 
 

För att behålla och tillvarata kompetens arbetar affärsområdet med en övergripande 
strategi som omfattar en extern och intern strategi. För att höja kompetensen 
temporärt till produktutvecklingsprojekt tar affärsområdet tillfälligt in externa 
konsulter. Ur ett långsiktigt perspektiv arbetar företaget med att utveckla, lyfta och 
förflytta medarbetare internt mellan olika affärsområden, en central strategi vid 
omställningsarbetet i kombination med individuella uppgörelser för avslut. 
 

Vi kapade av en del av utvecklingsorganisationen där många personer gick till andra 
affärsområden inom samma bolag istället för att bedriva utvecklingsarbete. [...] Den 
finns ju kvar, men inte i samma numerärer om man säger så. Sen var det också en del 
som gick i pension och, avtalspension och sånt. (L1) 
 

Omställningar i affärsområdet beskrivs på samtliga nivåer vara en återkommande 
cykler, “[...] min känsla är att vi haft dem där varelserna med jämna mellanrum, 
alltså när det inte går så bra, nån sorts cykel.” (TM1). En utmaning i cyklarna är att 
kompetens går förlorad när medarbetare lämnar företaget som en konsekvens av att 
kollegor inte delar sin kunskap.  
 

Det är inte bara en omorganisation, det är en mentalitet av företaget. Istället för att ha 
bra ingenjörer som delar sin kompetens inom företaget. [...] sen när de lämnar företaget 
så lämnar kompetensen också. (NM1) 
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Ledningen beskriver att affärsområdet tidigare inte haft problem att behålla 
kompetens. En påföljd av omställningsarbetet var att det uppstod oroligheter bland 
medarbetare vilket resulterar i att avdelningen tappar kompetens då medarbetare 
söker sig därifrån.  
 

Vad kan vi göra nu för säkra upp så att vi har rätt kompetens, för vi har inte mycket nytt 
att locka med. Jag har förståelse för att individer börjar bli lite oroliga, man börjar röra 
på sig och så vidare. Så, en konsekvens av att vi inte har några nya projekt in är att vi 
tappar kompetens. (L2)  
 

4.1.1 Strategiskt HR  
Affärsområdets ledning ansvarar för att utveckla etablerade processer som finns 
tillgängliga för linjecheferna för att underlätta arbetet med att behålla och tillvarata 
kompetens, vilket även beskrivs som centrala förutsättningar för arbetet. “[...] vi tar 
ansvar för att ta fram verktyg, se hur processerna ska se ut, stötta cheferna, utbilda 
cheferna i vad som behöver göras liksom” (L1). Ledningen beskriver att företaget har 
flera arbetssätt för att identifiera, utveckla och behålla kompetens inom affärsområdet 
för att ha beredskap vid skiftningen mellan utveckling- och produktionsfaser. Ett 
centralt verktyg som utformats av affärsområdet är kompetensinventeringsverktyget, 
vilket beskrivs motverka affärsområdets sårbarhet. Det är en styrd process som ska 
stödja linjecheferna, “[...] Jag kravställer ju i min roll att hela organisationen ska 
jobba med det här och jag tar in årligen från varje chef.” (L2). Som utgångspunkt 
för omställningsarbetet har företaget utarbetat med ytterligare strategier och verktyg 
som återfinns i företagets interna styrdokument, den så kallade People Life Cycle 
Processen.  
 
4.2 People Life Cycle Processen 
People Life Cycle Processen är företagets interna styrdokument för 
kompetensförsörjning. Syftet med processen är att säkerställa att företaget har rätt 
kompetens och stöttar i personalrelaterade frågor utifrån behov på kort och lång sikt. 
Processen är framtagen av den övergripande HR-avdelningen där varje affärsområde 
och avdelning är ansvarig för att följa processerna. Processen är uppdelad i attrahera, 
rekrytera, introducera, prestera och exit. Exitfasen beskrivs enligt “When an 
employment ends it is important that transfer of knowledge and tasks starts in time 
and is performed under control to secure that nothing is missed” (Styrdokument, 
intranät, 2019-02-04).  

 
Figur 6. People Life Cycle Processen. En modifierad modell från företagets intranät.  
 
Identifiering av kompetensbehov är centralt för att uppnå organisationsmål. 
Planeringen av kompetens sker i fem steg.  (1) Identifiera kompetensbehovet. I 
intervaller, eller vid behov, ska företaget identifiera kompetensbehov på kort och lång 
sikt i relation till affärsmål, kunder och myndigheter.  
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Kritisk kompetens syftar till kortsiktiga mål medan strategisk kompetens ser till 
företagets långsiktiga framgång. Affärsområdets ledning ansvarar för den 
organisatoriska utvecklingen och ansvaret för analys delegeras till lämplig nivå. (2) 
Organisatorisk gapanalys. Utifrån kompetensbehov analyseras skillnaden mellan 
befintlig kompetens och framtida kompetensbehov. Kompetensgap dokumenteras och 
kartläggs. (3) Sammanställning av organisationsplan. Utifrån gapet genomförs en 
plan av kompetenshantering på organisationsnivå, på kort och lång sikt. Planen 
inkluderar kompetenskrav, aktuell nivå, klyftan samt åtgärder som ska vidtas för att 
fylla klyftan, med hänsyn till budget och prioriteringar. (4) Implementera 
organisationsaktiviteterna. Företaget bör fördela resurser för att uppnå önskad 
kompetens och förslag på aktiviteter presenteras. (5) Utvärdera. Kompetensmätning 
från både resultat och effekter av genomförda aktiviteter, där företagets 
medarbetarundersökning är ett verktyg. Aktiviteternas effekter undersöks även på 
kompetensgapet. 
 
4.2.1 Kompetensinventeringsverktyg 
För att mäta medarbetares kompetens har affärsområdet utarbetat ett internt 
kompetensinventeringsverktyg där varje linjechef värderar medarbetares kompetens 
individuellt. Underlaget ligger till grund för att synliggöra företagets nuvarande 
kompetens samt identifiera framtida kompetensbehov. Verktyget omfattar fyra steg. 
(1) Kravprofil, vilket omfattar en analys utifrån verksamhetsplanen. (2) Analys av 
kompetensbehovet. (3) Individuell bedömning av medarbetare inom varje kompetens 
utifrån underlaget, vilket bör ske genom dialog mellan chef och medarbetare vid IPM 
samtal. (4) Den nuvarande kompetensen visas i relation till företagets 
kompetensbehov och identifierar eventuella kompetensgap. Verktyget ska användas 
årligen för att identifiera kompetens samt vid upphörande av anställning.  
 
4.2.2 IMP samtal  
IPM (Individual Performance Management) samtal är en årslång process som 
omfattar flera diskussioner mellan chef och medarbetare, samtalen genomförs minst 
en gång per år. Syftet är att skapa ett samband mellan enheten och individens mål, 
även att motivera och utveckla medarbetare. IPM samtalet utförs i sex steg. (1) Gå 
igenom medarbetarens nuvarande situation, bland annat arbetsbelastning, samarbete 
och arbetsinnehåll i relation till kompetens. (2) WHAT/HOW mål, kompetensgap som 
ska fyllas och hur det ska göras. (3) Identifiera individens styrkor och 
utvecklingsbara sidor, kopplat till företagets strategiska kompetenser. (4) 
Utvecklingsplan på kort och lång sikt. Här ingår att fastställa aktiviteter som behövs 
för att fylla kompetensbehoven i den nuvarande rollen. (5) Skapa karriärplan för 
medarbetaren. Chef och medarbetare säkerställer tillsammans att medarbetaren har 
rätt förutsättningar att nå de uppställda målen. (6) Årlig summering av WHAT och 
HOW utifrån prestation.  
 
4.2.3 Dokument för praktiska implikationer  
I Aktiviteter för kompetensutveckling och kompetensöverföring finns riktlinjer för 
aktiviteter som främjar kompetensutveckling och kompetensöverföring.  
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Aktiviteterna innefattar mentorskap, e-learning, managemental development samt 
utbildningsstrategier i internt och externt utförande som accepteras av chef och 
registreras i företagets interna utbildningsforum. Ytterligare aktiviteter är att 
upprätthålla nätverk av intern kompetens samt att lära sig på arbetsplatsen (on the job 
training). Dokumentet, Kompetensöverföring och avvecklingsplan, syftar till att 
möjliggöra överlämning av uppgifter till ersättaren. Dokumentet visar vad 
medarbetaren som slutar har för påbörjade-, löpande-, och ej påbörjade uppgifter. 
Dokumentet har även en tabell för kunskapsöverföring där medarbetarens kunskaper 
skrivs ned och vem som ska ta överta dem, samt överföring av mailkonto. Åtgärder 
när anställning upphör - checklista är ett dokument på åtgärder som ska genomföras 
när en anställd slutar på företaget. Checklistan syftar till att samla in och lämna över 
den anställdes arbetsredskap, bland annat dator, telefon och inloggningsuppgifter.  
 
4.2.4 Avgångssamtal 
Företaget har riktlinjer för avgångssamtal när en medarbetare slutar på företaget. 
Syftet med avgångssamtal är att de som varit anställda i företaget och samlat på sig 
erfarenheter och uppfattningar om företaget ska ha en möjlighet att framföra dessa, 
oberoende positiv eller negativ karaktär. Samtalet motiveras även genom att det är 
viktigt att den som slutar sin anställning ska ha en positiv bild av företaget. Här 
tydliggörs även att HR ska kalla till avgångssamtal innan den anställda slutar.  
 
4.3 Ledningens perspektiv på omställningsarbetet 
Ledningen är överens om att deras övergripande ansvar ligger i att bygga upp 
processer och skapa verktyg som ger linjechefer förutsättningar för att behålla och 
tillvara kompetens på respektive avdelning. Vid omställningsarbetet fick varje 
linjechef i uppdrag av ledningen att ansvara för kompetensöverföringen.  
 

I den här omställningen har det mer varit processerna och verktygen för att avsluta, så 
där. Sen har nog mycket landat på respektive chef att om en medarbetare slutar, se till att 
behålla kompetensen (…) sen har nog det varit (...) individuellt så där. (L1) 
 

4.3.1 Strategier och verktyg 
Vid omställningsarbetet utarbetade ledningen en strategi som handlade om att slå 
ihop flera avdelningar för att kunna arbeta med bredare arbetsuppgifter i syftet att 
medarbetare kan hjälpa och stötta varandra. På så sätt byggdes ny kompetens där 
medarbetare fick möjlighet att visa framfötterna. “I omställning så bygger vi ju ny 
kompetens. Och de är ju de som kliver fram som bygger mest kompetens, de som 
kliver fram och är beredda att ta utmaningen.” (L3). Ledningen anser att erbjuda 
medarbetare bredare arbetsuppgifter är ett tillvägagångssätt som skapar värde i form 
av ökad kompetens både till företaget och medarbetaren.  
 

Vi måste jobba bredare, vi måste hjälpa varandra. Så det är det man har fått jobba med. 
Det har varit en strategi, att [...] områden har slagits ihop, där ska vi successivt börja titta 
på synergier. (L3) 
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Ledningen menar att kompetensinventeringsverktyget användes vid 
omställningsarbetet som ett arbetssätt för att säkerställa att kompetensen fanns kvar 
inom avdelningen genom behörighetshantering. Företaget är behörighetsstyrt och 
behörigheterna bestäms utifrån lagstiftningar och kundkrav och tillåter medarbetare 
att granska, ändra och signera underlag. Inför omställningen identifierades 
medarbetarnas behörigheter för att se vilka medarbetare som behövdes på 
avdelningen, varje behörighet krävdes på minst en position. 
 

[...] så måste vi säkerställa att dem individerna som har den här kompetensen och det här 
behörigheterna. Dom måste vi ha kvar, minst en på varje sån position då. Så vi inte 
lämnar ifrån oss helt fel personal. (L2) 
 

Vid individuella uppgörelser har fastställande av tid för kompetensöverföring ingått i 
avtalet. Ledning och ansvarig linjechef har tillsammans fastställt tiden för att överföra 
den kompetens som arbetet kräver. “Innan man satte ett slutdatum så hade jag 
diskussion med ansvarig chef att “hur lång tid behöver du på dig för att föra över 
kompetensen?”” (L2).  
 
4.3.2 Arbetssätt 
Dokumentationer och styrda processer är ett genomgående och vanligt arbetssätt när 
en medarbetare slutar på avdelningen eller företaget. “De lämnar in en “slutar på 
företaget” blankett kan man säga, för företaget gillar ju blanketter.” (L1). 
Avgångssamtal genomförs för att identifiera medarbetarens kompetenser och hur 
överlämningen ska ske, under samtalet används även en lista med praktiska åtgärder 
inför avslutet. Det upprättas även ett avstämningssamtal med chef och HR i syfte att 
ge medarbetaren möjlighet att berätta vad som varit bra och mindre bra under tiden 
på företaget, här finns en vision att kunna göra förbättringar. Avgångssamtal 
genomförs inte med medarbetare där avslutet varit på företagets initiativ. En 
utvecklingsmöjlighet är att skapa en strategi för avgångssamtalen samt utföra 
samtalen för samtliga medarbetare. 
 

Och sen är det ju det här avstämningssamtal, både med chef och sen HR där vi hoppas 
på att fånga upp vad som varit mindre bra och vad vi kan förbättra egentligen långsiktigt 
men de samtalen. (L1) 
 

Ledningen beskriver att learning by doing är ett genomgående arbetssätt på 
affärsområdet för att utveckla sin egen kompetens samt att tillvarata erfarna 
medarbetares kompetenser. Ett naturligt forum för kompetensöverföring i det dagliga 
arbetet har varit att delta i nya utvecklingsprojekt med andra.  
 

Det är ute i det verkliga livet där du som ingenjör löser problem och egentligen lär dig. 
Det är ju så det oftast går till. Du går in i ett projekt ny och grön och jobbar tillsammans 
med erfarna ingenjörer och löser bekymmer och sen lär du dig. (L3) 
 

4.3.3 Stötta linjechefer 
Ett centralt tillvägagångssätt vid omställningen har varit att involvera linjecheferna i 
ett tidigt skede.  
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En förutsättning har även varit att visa på en transparens gentemot både linjechefer 
och medarbetare. “Det går ju inte säga “hörrudu nu tar du det här och kör” utan 
man måste kolla och locka fram det, “vill du vara med?”. Och det tycker jag är 
jätteviktigt” (L3). En gemensam syn i ledningsgruppen kring vad som behövdes 
göras, vilken kompetens som var viktig för affärsområdet har varit grundläggande för 
arbetet med att behålla och tillvara kompetens vid omställningen. “Eh, sen kommer 
man ju överens i ledningsgruppen, “vad är det vi behöver titta på?”, “hur ska vi se 
över kompetensen?” och såna saker.” (L1). 

 
4.4 Hinder ur ett ledningsperspektiv 
 
4.4.1 Hierarkiska nivåer och olika perspektiv  
Beslutet om omställningen och neddragningen skedde på koncernnivå, ”Det här var 
ett beslut som fattades över det här affärsområdet” (L1). Att beslutet togs ovanför 
affärsområdets ledning försvårade arbetet med att behålla och tillvarata kompetens 
och driva omställningsarbetet framåt. Ledningen beskriver vikten av att ha ett 
utarbetat mål innan ett omställningsarbete genomförs, som det blev nu fick de skapa 
en målbild i efterhand.  
 

Om du ska ändra organisationen, och framförallt när du ska göra en downsizing, måste 
du ta fram en rational. Egentligen ska du ha en rational redan från början, men om du 
inte har den där rationalen utan du blivit tvingad, så måste du skapa en rational för 
varför du väljer att göra så här (...) då blir det ju som i vårt fall. (L3) 
 

4.4.2 Bristande strategi, ekonomiskt fokus och tid 
Det fanns ingen etablerad strategi för hur kunskapsöverföringen skulle ske när 
medarbetare lämnade avdelningen vid omställningen. Den bristande strategin 
förklaras vid ett ekonomiskt fokus där numerärer (antalet anställda) låg i centrum och 
inte kompetensfrågor, vilket även presenteras som ett utvecklingsförslag.  

 
[...] det som redovisas uppåt är pengar och i det här fallet så var pengar det numerära 
(anställda). Så mer fokus på att man skulle gå från en viss numerär till en annan. Frågan 
dök nästan aldrig upp, “hur säkerställer vi kompetens nu?” (L2) 
 

Tidsaspekten presenterade ledningen som ett hinder för att behålla och tillvarata 
kompetens vid omställningsarbetet. En aspekt som förklarar den bristande 
kompetensstrategin var att beslutet kring omställningen gick fort och det fanns inte 
tid för förberedelser. “När man gör omställningen så ska man känna sig mogen att 
göra det. Och i det här fallet kan jag känna att man var mer överrumplad av att det 
skulle ske så jäkla fort.” (L3).  
 

Man ska ju komma ihåg att den här förändringen var ju ganska plötslig. [...] det var 
många som blev tagna på sängen även om vi (ledningen) kände till det ett tag före men 
vi kunde inte gå ut med grejer heller, så det var svårt att förbereda. (L1) 
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Trots att resurserna minskat har förväntningarna på avdelningen varit densamma som 
innan omställningen. “Eh, så har vi inte lyckats ställa om våran produktion, alltså 
efterfrågan är lika stor som den var innan” (L2). Ett centralt tema som identifierats 
till följd av detta är hög arbetsbelastning. “Vilket får ökad belastning på oss samtidigt 
som vi är färre. Så att. Här är det ju en enorm påfrestning för många” (L3). 
Konsekvensen av den ökade arbetsbelastningen försvårar kompetensöverföring 
mellan kollegor då det inte funnits tillräckligt mycket tid för att hjälpa och stötta 
varandra. Idag finns färre personer med samma behörigheter och företaget blir därför 
beroende av dessa individer. 
 

Vi har väldigt väldigt snålt med resurser vilket gör att vi har få individer med likartad 
kompetens som kan stötta och hjälpa varandra, vilket gör att vi väldigt väldigt beroende 
av enskilda individer. Vi har också svårare att föra över kompetensen för att det finns 
inte riktigt tiden. (L2) 
 

4.4.3 Skillnaden i teori och praktik 
Ledningen erbjuder strukturerade processer och arbetssätt för att främja 
kompetensöverföring i mallar för avslut. Däremot uppdagas en svårighet i att anpassa 
mallarnas struktur och tillvägagångssätt till den praktiska verkligheten, “[...] i 
systemet finns det en tydlighet i hur vi ska jobba, rent teoretiskt, men det är svårt rent 
praktiskt.” (L2). Ytterligare en aspekt som försvårar implementeringen i det praktiska 
arbetet är att det ofta inte finns någon ersättare. Mallarna upplevs även ha en praktisk 
karaktär. 
 

Ska man ersättningsrekrytera så vet vi med nästan hundra procent med säkerhet att vi 
kommer inte ha någon ny på plats inom tre månader. Så den här överlämningen som 
kanske är viktigaste delen i en kompetensöverföring, den är jättesvårt att få till, och det 
är känt problem. (L2) 
 

Ledningen är överens om att kompetensöverföring är ett utmanande arbetsområde 
men att processer och verktyg är på plats för att underlätta hur arbetet kring 
kompetensöverföring bör ske i praktiken. Däremot görs antagandet att processerna 
följs halvdant ute på avdelningen.  
 
4.4.4 Att behålla och tillvarata den kritiska kompetensen  
Den kritiska kompetensen för företaget är behörigheter. Det tar 5-8 år att komma upp 
i olika behörighetsnivåer, det finns ingen genväg utan kräver flerårig kunskap genom 
praktiskt arbete och produktkännedom.  
 

När man då tappar behörigheter måste man (...) hitta sätt att kringgå det i en period 
medan man bygger upp ny kunskap och nya behörigheter. Och det finns ingen genväg 
där utan det är erfarenheter. (L3) 
 

Erfarenheten bygger en tyst kunskap som blir svår att definiera, vilket också gör den 
svår att överföra till andra. Tyst kunskap är en utmaning för kompetensöverföringen 
mellan kollegor och ytterligare ett hinder uppdagas i och med att den inte är 
nedskriven.  
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Ledningen har svårt att veta hur de tillvaratar den tysta kompetensen när medarbetare 
lämnar. “Men självklart är det ju en jättestor utmaning att inte förlora den “know 
how” som finns i en del personer då som går vidare till andra områden” (L1). 
 

Man pratar ofta om en magkänsla men det är ju erfarenheten som har byggt upp det. [...] 
Så det är ju lite, man kallar det förlorade kompetensen. Man har jättesvårt som 
organisation att veta hur ska man föra över den här tysta kunskapen. (L2) 
 

Ledningen erbjuder utvecklingsmöjligheter för personal, en central strategi för att 
behålla medarbetare. Företaget har både interna och externa kurser för att tillgodose 
det kompetensbehov som arbetet kräver. Företaget satsar på intern rörlighet där 
medarbetare har möjlighet att utvecklas och testa andra roller. 
 

Och sen är det intern rörlighet, det är så som vi har övergripande strategi för att behålla 
kompetensen inom företaget. Duktiga personer ska inte lämna företaget, de ska kanske 
gå vidare inom företaget. (L1) 
 

4.4.5 Upplevelsen av en lyckad omställning 
Ledningen upplever att affärsområdet lyckats att behålla och tillvarata den kompetens 
som krävs för att leverera luftsäkra produkter och för att stötta produktionen, men att 
det idag är väldigt sårbart. Dels är avdelningen mer skör i aspekten att färre 
medarbetare har behörighet, men även att arbetet tar längre tid då avdelningen 
förlorat mycket erfaren kompetens vid omställningen. Ledningen uttrycker en oro att 
det i längden kan leda till att de inte kan behålla befintliga medarbetare då pressen på 
enskilda individer ökar. 
 

“Jag kan inte bli sjuk, jag kan inte sluta eller jag kan inte ta ledigt för att det bara jag 
som har det här”. Och det skapar en oro som jag är lite rädd för, som i slutändan kan bli 
så att man väljer att lämna för att det blir för stort tryck på mig. Så det är jättefara! (L2) 
 

4.5 Linjechefernas perspektiv på omställningsarbetet  
Linjecheferna ansvarar för frågor som rör kompetensöverföring samt 
kompetensutveckling och de får stöttning från ledningen i deras arbete. Linjecheferna 
ser till att medarbetare har förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter, dessutom 
ställer cheferna krav att medarbetarna ansvarar för den egna kompetensutvecklingen 
genom att lyfta specifika utvecklingsbehov.   
 
4.5.1 Formella strategier och verktyg 
Vid omställningsarbetet hänvisar linjecheferna till strategier, verktyg och arbetssätt 
som ingår i People Life Cycle Processen. Det finns strukturerade processer att följa i 
samband med personalavgångar. Processen inkluderar checklistor och lathundar samt 
åtgärder som har till syfte att underlätta arbetet med att behålla och tillvarata 
kompetens. Däremot beskrivs riktlinjerna ha en övergripande karaktär, vilket 
resulterar i att mycket av ansvaret för hur arbetat med att behålla och tillvarata 
kompetens landar på respektive linjechef. “Vissa saker är väldigt personbundna i 
hur vi gör. Vi har processer och de är ju övergripande så de alltid funkar.” (C1). 
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Det finns en process vi ska följa vid personalavgångar, både för praktiska och 
kompetensöverföring. Det finns mallar man ska fylla i, hur man omhändertar 
kompetensen hos medarbetaren och vad man gör för åtgärder för att behålla den inom 
företaget. (C4) 
 

Kompetensinventeringsverktyg 
Linjecheferna upplever att kompetensinventeringen är ett bra verktyg för att 
identifiera kompetensgapet på avdelningen. Vid omställningen användes verktyget 
för att kartlägga avdelningens behörigheter samt säkerställa att minst en behörighet 
fanns kvar efter omställningen. Linjechefernas arbete och inställning till verktyget är 
skiftande men det finns en samsyn kring att det är ett övergripande verktyg. 
Linjecheferna identifierar kompetens olika, en del identifierar kompetenser utifrån 
vad de ser medan andra för dialog med antingen tidigare chef eller medarbetaren 
själv.  
 

Ja, stora Excel filen. Den ja. Ja där kan man ju se vad vi har för gap. Och också även på 
behörigheter så ser vi hur många vi borde vara och hur många vi har. (C1) 
Vi har ett gemensamt sätt att jobba, så vi har någonting som heter kompetensinventering 
som vi gör där vi har olika kriterier som vi tycker är viktiga kriterier som vi måste ha. 
(C2) 
 

Verktyget upplevs skapa samsyn hos linjecheferna. Dels skapas gemensamma 
definitionerna av olika behörigheter och kompetenser genom dialog. Verktyget ger 
även förståelse och inblick i andra avdelningars behov och kompetensgap. “Man 
bäddar ju för liksom en gemensam bild av våran kompetensnivå och våra gap så att 
man har en samsyn kring det.” (C4). 
 
Agil metodik  
Vid omställningsarbetet har linjecheferna arbetat med agilt arbetssätt. Det har 
underlättat prioriteringsordningen från den ökade arbetsbelastningen i kombination 
med färre behörigheter till följd av omställningen. Syftet är att skapa en tydlig och 
gemensam bild av vad som är möjligt att hinna under en tre veckors period. “Så vi 
förändrar ju också vårt arbetssätt baserat på att vi faktiskt är färre genom att i går 
över till det agila. Då blir det lite bättre planering.” (C2). 
 

Det kommer alltid massor personer som kommer in och säger “gör det här, gör det här”. 
Det som man själv hade tänkt att göra blir liksom inte gjort, det är styrt by event. Så den 
känslan ville vi ju ta bort, då var ju det här ett jättebra verktyg. (C3) 
 

Möten och samtal  
För att behålla och tillvarata kompetens på avdelningen arbetar linjecheferna med 
möten för att främja överföringen av kompetens mellan kollegor. Mötena används 
som forum för att lära av varandra, dela erfarenheter och skapa förståelse i varandras 
arbetsprocesser. Resultatet visar däremot att linjecheferna har olika upplägg och 
frekvens på sina möten.  
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Ett ytterligare gemensamt arbetssätt för att identifiera kompetens är genom samtal. 
IPM samtalet tillsammans med kompetensinventeringsverktyget ligger till grund för 
att identifiera kompetensgap samt säkerställa att kompetens finns på avdelningen. 
Linjecheferna använder strukturen och mallarna som finns angivna i People Life 
Cycle Processen för att undersöka befintlig kompetens och utvecklingspotential i 
relation till verksamhetsmålen. Under samtalet genomförs uppföljningar av 
individens utveckling, det är även ett tillfälle för linjechefer att undersöka 
medarbetares intresse att utvecklas inom andra områden. IPM samtalen genomförs 
två till tre gånger per år.  
 

Dels är IPM en välmående del och dels är det ju också den personliga utvecklingen och 
målen med verksamheten. [...] En gång när man startar upp det och en gång när man 
följer upp det och en gång när man avslutar det. (C3) 

 
Linjecheferna genomför även avgångssamtal när medarbetare slutar, då går de 
igenom checklistan för avslut. Linjechefer beskriver att de följer People Life Cycle 
Processen. Däremot har tidpunkten för samtalen, antalet avstämningar och möten 
varierat. “[...] jag har självklart haft avgångssamtal med medarbetarna och stämmer 
av allting sådär att dem haft ett bra avslut. Det tycker jag är jätteviktigt.” (C4). 
 
Intern rörlighet och arbeta över produktgränser 
Linjecheferna menar att företagets interna rörlighet är en möjlighet för att behålla och 
tillvarata kompetens vid omställningsarbetet, i och med att kompetensen fortfarande 
finns kvar inom företaget. Det underlättar arbetet med överlämning av 
arbetsuppgifter. “Han finns ju kvar i organisationen. Så att den överlämningen, det 
går ju liksom fortfarande att ställa frågor. Det är ju svårare med den andra som 
lämnar företaget”(C2). Omställningen anses ge positiva effekter för den interna 
rörligheten. När sektioner slås samman behöver medarbetare inte byta chef eller 
kollegor vid övergång till nya eller breddade arbetsuppgifter. Omställningsarbetet har 
även bidragit till en god harmoni i arbetsgruppen där flera sektioner slagits ihop.  
 

[...] omstruktureringen från mitt område när man satte ihop konstruktörer, hållfare och 
tekniskt sälj. Det har gett jättebra harmoni i gruppen, det har gett energi. (C1)  
 

Linjecheferna anser att fördelen med omställningsarbetet är att medarbetare nu 
uppmuntras att arbeta över produktgränser. Idag har avdelningen färre medarbetare 
och för att lyckas utföra arbetet måste olika sektioner och discipliner hjälpas åt. 
Ytterligare en fördel är bredare arbetsuppgifter som skapar utmaningar som främjar 
kompetensutveckling ur ett långsiktigt perspektiv.  Det ger även möjlighet för nya 
medarbetare att kliva fram. “Det tar bara lite längre tid men de kommer med 
kunskaper och blir mycket bättre konstruktörer även om det är hållf de lär sig, de 
breddar sig och ser nya saker.” (C1). Arbetet över produktgränser beskrivs även 
motverka att kompetens sitter i enskilda medarbetare och istället sprids ut i 
arbetsgruppen.  
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Eh sen har vi ju haft ett kompetenstapp och vi har ju liksom behövts sätta, och hjälpas åt 
mer. Då har vi [...] också granskningsmöten som vi sätter ihop över produktgränserna. 
(C4) 

 
4.5.2 Informella tillvägagångssätt vid omställningen 
Linjecheferna upplever att affärsområdet inte erbjudit några specifika arbetssätt 
utöver People Life Cycle Processen för att behålla och tillvarata kompetens i 
samband med omställningsarbetet. Däremot synliggörs informella och egna 
tillvägagångssätt. 
 

Just i samband i omställningsarbetet? Det finns ju en strategi för hur man avvecklar en 
medarbetare som är jättebra. Men det tänker jag inte det finns för omställningsarbete. 
Nej inte generellt om omorganisering. (C4) 
 

Kompetensinventeringsverktyg 
Kompetensinveteringsverktyget upplevs användas för att rapportera uppåt i ett sätt att 
trygga ledningen, “den ger väl mig en hint och en förståelse så. Men den har jag ju 
redan oftast, utan den är ju mer att visa för företaget uppåt liksom”. Till följd av 
verktygets övergripande karaktär har två linjechefer utarbetat egna kompletterande 
verktyg för att synliggöra kompetens på en mer detaljerad nivå på respektive 
avdelning. Matrisen är ett utformat Exceldokument av krav för behörigheter, 
genomförda utbildningar samt utbildningar och kompetens som behövs för att uppnå 
behörigheter. Här identifieras avdelningens specifika kompetensgap. Det egna 
utvecklade verktyget är en förutsättning för att fylla i företagets gemensamma 
kompetensinventeringsverktyg. “Nej det är inför asså arbetet kring kartläggningen 
av sektionen. Men jag måste göra det andra förarbetet före det. Eh, tänker jag, för att 
kunna mata in den här.” (C4).  
 

Verktyget (kompetensinventering) är på ett sätt övergripande. Excel filen, den är mer 
liksom i system på detaljnivå. [...] den har jag skött och blir min egen liksom, den här 
sektionens ansvar. Så det finns väl i olika, men så har jag gjort. (C3) 
 

Möten och samtal 
Två linjechefer beskriver att de utvecklat process- och metodikmöten som ett 
specifikt forum för att främja kompetensöverföring mellan kollegor på avdelningen, 
men även för att sprida kunskap över produktgränserna. Syftet med mötena är att 
fördjupa sig i en process där medarbetaren beskriver sin arbetsprocess. Dessa stående 
möten schemaläggs varannan vecka och pågår i en timma. Mötena har 
närvarokontroller och det finns även obligatoriska möten på 5 gånger per år. Vid högt 
antal frånvarande sker uppsamlingsmöten. Ibland bjuds även föreläsare in till möten.  
 

[...] det (metodikmöte) är ju kompetenshöjande aktivitet. Och för att de också ska vilja 
dela med sig. [...] Så kan man diskutera och berätta vad man arbetar med. De vill dela 
med sig och de vill berätta. (C1) 
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Flertalet linjechefer har infört beläggningsmöten i syfte att stämma av avdelningens 
arbetsbelastning och fördela arbetsbelastningen mellan medarbetare till projekt som 
är mer akuta. Mötet underlättar överlämningen av arbetsuppgifter mellan kollegor 
och skapar känslan av att hjälpa och stötta varandra. Andra möten som lyfts vid 
kompetenshöjande aktiviteter är sektionsmöten, granskningsmöten, monitorforum 
och fredagsfika. En linjechef har dessa möten en gång i veckan medan en annan 
stämmer av arbetsbelastningen en gång i månaden. 
 

Och då ser vi att en del ska jobba 130 % den här veckan och andra lägger sig strax under 
40 timmar och då känner jag såhär amen du lägger över till honom. Och då tycker dem 
det är lättare att göra den överlämningen [..] Dem är inte vana att hoppa mellan men vi 
hjälps åt. (C4)  
 

En linjechef använder IPM samtalet för att uppmuntra medarbetare att dela sin 
kunskap genom att dokumentera sina tillvägagångssätt och skapa lathundar för sitt 
arbete. IPM mallen har kompletterats med detta mål.  
 

Jag uppmuntrar till det som personliga mål, att man faktiskt gör lite lathundar för att 
beskriva sitt egna arbete som vi då delar i grupp. (C3) 

 
Ett ytterligare eget tillvägagångssätt för att främja kompetensöverföring på 
avdelningen är att strategiskt placera erfarna och unga medarbetare nära i 
kontorslandskapet. På så sätt kan de dela med sig av kunskap till varandra.  
 
4.5.3 Överlämningar av arbetsuppgifter och kompetensöverföring  
Linjechefer berättar att hur överlämningen av arbetsuppgifter går till är en betydande 
förutsättning för att behålla och tillvarata kompetens vid omställningsarbetet. “Alltså 
det här med överlämning, är ju supersvårt. Och jag vet i baske mig inte hur man ska 
göra det på ett bra sätt.” (C2). Vid omställningsarbetet har överlämningar av 
arbetsuppgifter en stor utmaning då flertalet medarbetare har slutat. Linjecheferna 
anser att överföring av arbetsuppgifter och kompetens fungerar bäst genom 
överlämning av arbetsuppgifter i praktiken. Vidare lyfts arbetssätt som 
avstämningsmöten, dokumentation, skriva lathundar och sitta bredvid som vanligt 
förekommande arbetssätt. 
 

Dem får sitta ner och ha överlämningen, eh. Och även att dem dokumenterar ner liksom 
så mycket dem kan kring, vad dem gör och sådär och säkerställa att den andra har 
tillgång till den informationen osv. Sen är det ju alltid när man börjar jobba som man 
kommer in i det. (C4)  
 

Däremot framkommer det att överlämningarna skett på olika sätt i förhållande till tid 
och ansvar vid omställningsarbetet. Vid ett fall varade överlämningsprocessen i 9 
månader innan medarbetaren lämnade avdelningen. “X (tidigare anställd) som 
slutade, slutade i och för sig fyra månader tidigare än vad som var planerat, men 
överlämningsprocessen började ändå nio månader innan avslut” (C3). En annan 
linjechef berättar istället att överlämning ibland kan ske någon vecka innan avslut.  
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Vid omställningsarbetet har frågor och ansvar om överlämning och 
kompetensöverföring varit av skiftande karaktär. I två fall lämnades ansvaret över till 
respektive medarbetare, vilket även skedde i det tredje fallet. Däremot var linjechefen 
mer kravställande på slutet eftersom kompetensöverföringen inte skedde i den takt 
som förväntades. ““Och nu måste det här göras. Det här är de sakerna du måste 
göra innan du kan gå hem.” Så det blev nog lite mer kravställande mot slutet.” (C3).  
 

 [...] Jag litar på att den som ska sluta lämnar över det som den anser är viktigt att den 
nya vet om. Så tänker jag i alla fall. (C2) 
Om vi tänker när X slutade så fixade han sin egen avvecklingsplan, “jag tänker så här” 
och sen avvecklar han sig själv. (C1) 
 

4.6 Hinder ur ett linjechefsperspektiv  
Linjechefer upplever att de inte hade delaktighet i beslutet och utförandet av 
omställningsarbetet. Linjecheferna lyfte förslag kring omställningsarbetet till 
ledningen, men förslagen realiseras inte.  
 

[...] vi (cheferna) hade förslag, eh (...) hur vi tyckte det skulle organiseras för att vi 
skulle känna att vi skulle få mer synergier när vi vart slimmade och det slogs ju ner med 
att de ville ha den här organisationen istället. 
 

4.6.1 Ekonomiskt fokus i en behörighetsstyrd organisation  
Linjecheferna upplever att omställningsarbetet haft ett organisatoriskt och 
ekonomiskt fokus. Fokus låg på hur avdelningen skulle dras ner, vem som skulle bli 
chef och det var väldigt lite fokus på hur avdelningen skulle tillvarata kompetens när 
personer lämnade avdelningen.  
 

Mer organisatorisk fokus, väldigt lite om kompetens. [...] vid omorganisationen så var 
inte det inte alls det man pratade om, utan det var mycket fokus på var man skulle sitta, 
vilken ruta, hur många huvuden och inte kompetens. (C1) 
 

Avdelningarna har förlorat erfaren kompetens till följd av omställningsarbetet. Flera 
personer som haft behörighet och teknisk kompetens har lämnat företaget. 
Linjecheferna framför att det är få personer som sitter på samma behörighet, vilket 
skapar flaskhalsar och en sårbarhet vid oförutsägbara och framtida händelser. “För 
framtida förändringar och det är sårbart. Men det är även i flera kundsystem som vi 
har tappar redundans.” (C4).  
 

[...] det kommer ju inte igenom det här toppskiktet som ska granska och godkänna. Utan 
då spelar det ju ingen roll om vi öser in 100 man för det kommer inte ut något mer ut 
organisationen ändå. (C2) 
 

4.6.2 Skillnad i teori och praktik 
Ett hinder som lyfts kring arbetet med att behålla och tillvarata kompetens på 
avdelningen är att de utformade processer och arbetssätt som finns är svåra att 
genomföra i praktiken.  
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Linjecheferna lyfter olika aspekter som hindrar och försvårar kompetensöverföring 
och överlämning av arbetsuppgifter i relation till tid, ersättare och hur 
genomförandet ska ske. Processerna inte är anpassade till hur kunskapen ska 
överföras utan fokuserar mer på praktiska aspekter i arbetet. En annan aspekt är att 
processerna och arbetssätten finns tillgängliga men att det praktiskt inte går att 
genomföra på grund av tidsbrist. Ytterligare ett vanligt hinder som framkommer är att 
det ofta inte finns ersättare på plats och i de fall där det finns ersättare lyft tid som ett 
återkommande hinder. “De som är kvar, men de sitter ju fullt upp med sitt. Så det är 
ju inte så att jag har folk som sitter tomma och inte har något att göra liksom. Och 
det är det som är svårt” (C2).  
 

[...] “okej vem ska jag lägga på det på?” Alla andra har fullt upp, och den som ska 
ersätta kanske kommer efteråt och hur ska man hantera det? Det är ju inte allt det är så 
himla lätt att lösa det på ett bra sätt rent praktiskt. (C3) 
 

Ett uppmärksammat hinder i kompetensinventeringsverktyget är att täppa till 
identifierade gap där resurser och tid är ett återkommande hinder. Verktyget ger 
vidare inte alltid en realistisk bild av kompetenstillgångar då resursen kan vara 
utlånad till andra interna uppdrag.  
 

Jag kan sätta honom här (i verktyget) att han har hög kundförståelse och nivå och allt, 
vilket gör att företaget (ledningen) känner sig ganska trygga att det finns nån här. Men 
han är helt allcoread till nått annat just nu och är inte tillgänglig. (C4) 
 

4.6.3 Tid och arbetsbelastning 
Linjechefer anser att omställningen har medfört en minskad kapacitet men samtidigt 
som förväntningarna på avdelningen är oförändrade. Detta har resulterat i tidsbrist 
och hög arbetsbelastning hos medarbetare. “Hur F.A.N. ska vi möta det här? Vi har 
problem när vi är 14 personer hur ska vi kunna hantera det när vi blir nio efter jul? 
Vi har samma ström av uppgifter.” (C4). 
 

Omgivningen förväntar sig att vi ska göra samma saker som innan när vi var många 
många många fler. Och förvänta sig det [...] men jag har ingen. Det finns ingen. Man får 
hela tiden frågor och förväntningar över att vi ska kunna leverera precis som vi gjorde 
när vi var fler. (C1) 
 

Tidsbrist och arbetsbelastning upplevs hindra medarbetarna att lära av varandra i det 
dagliga arbetet. ““Det går fortare om jag gör det själv än om jag ska lära dig”. Men 
sen vet jag att jobbet kommer om två veckor igen och om fyra veckor, men det går 
ändå fortare om jag ska göra det än att jag lär dig.” (C1). Tidsbristen försvårar även 
överlämningsprocessen vid omställningsarbetet, “fokus på få klart och ut vissa saker 
för att möta kundens behov, vilket gjorde att man inte stannade upp och lämnade 
över ordentligt” (C4).  
 
Bristande överlämning 
Det har funnits en bristande överlämning av arbetsuppgifter på avdelningen trots 
vetskapen att medarbetare ska sluta på avdelningen.  
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Det har resulterat i att medarbetarna som var kvar på avdelningen blivit väldigt 
chockade i och med den höga arbetsbelastningen. Den höga arbetsbelastningen visade 
sig även genom antalet e-krav som tidigare medarbetare lämnat kvar utan ny ägare, 
“De som gick lämnade efter sig 350 e-krav (…) asså jättemycket. Det var liksom (…) 
en medarbetare bör väl kanske ha en 10 e-krav kanske” (C4). Arbetet med att behålla 
och tillvarata kompetens kan förbättras genom att standardisera arbetssätt, “alltså jag 
tror fortfarande att det är mycket att standardisera och det. Alltså då blir det ju inte 
riktigt lika kännbart att folk slutar.” (C3).  
 
4.6.4 Att behålla och tillvarata den kritiska kompetensen  
Erfarenhet som ger produktkännedom och förståelse för branschen är en central 
kompetens för arbetet där samarbete i och med omställningen har fått en avgörande 
roll i arbetet. Dels för att man idag arbetar över produktgränser men också för att 
kompetensen är uppdelad på flera personer, istället för att sitta i en medarbetare. “Vi 
är så få så man måste kunna sätta ihop flera kompetenser, och det gör vi bara om vi 
samarbetar.” (C1).  
 
Upplevelsen om en tillfredsställande arbetsmiljö är centralt för att kunna behålla 
befintliga medarbetare. Linjechefer lyfter förbättringsförslag i att minska 
arbetsbelastningen och se individerna för att öka trivseln. “Nej men det är väl att se 
dem, att vara nära, ha roligt och nära till skratt. Också att lyssna på vad som är 
viktigt. Jag märker ju här att arbetsbelastning och trivsel är väldigt tight 
ihopkopplat.” (C3). Linjecheferna arbetar för att hålla bort stressen för medarbetarna 
genom att avlasta deras arbete. “Jag försöker hålla dem utanför det. [...] Så mig 
stressar det. Sen vet inte jag hur väl jag lyckas hålla det undan från dem 
(medarbetarna)” (C1). 
 

Jag känner att jag inte kan lägga ut 350 e-krav på dem här och säga “här har ni 30 var. 
Är det nått med kompetensrollen ni inte förstår? Varsågod, grattis!” Där, så gör jag inte, 
då försöker jag filtrera bort för dem. (C4) 
 

Linjecheferna upplever att deras arbete har en stor operativ karaktär. “I stort sett 
känner jag mig som en administrativ sekreterare. (skratt) [...] en dyr sekreterare. 
(skratt)” (C1). Vardagen består av att släcka bränder och tiden för proaktivt arbete 
minskar. “Det är lite grann som att sänka den japanska sjön. Man får lite grann se 
vilka stenar det är som blir synliga nu då, och så får man agera, man får vara lite 
reaktiv då kanske.” (C3). Linjecheferna berättar även hur viktigt det är att skapa en 
framtidstro för att behålla befintliga medarbetare.  
 

Okej vi har minskat med folk, nu är det nattsvart”. [...] “vänta lite, där borta blir det ju 
nya saker”, det händer ju liksom saker framåt. Så att, det är ju inte nattsvart liksom. (C2) 
 

Företaget beskrivs i och med omställningen skapat en anorexiaorganisation som 
speglar att det inte finns någon framtidstro inom affärsområdet eftersom de inte har 
vågat satsa. Företaget håller på att svälta ihjäl vilket gör att både kompetens och 
medarbetare riskerar att lämna företaget.  
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Jag kan tycka att affärsområdet är lite fega. Man skapar någon slags 
anorexiaorganisation, vi håller på att svälta ihjäl, man vågar inte satsa. [...] vilket innebär 
att man inte visar en framtidstro [...] då tappar man ingenjörerna genom att man anorexia 
svälter sig. Ja det kanske blir så att vi förköper oss då, men då har man i alla fall vågat 
satsa istället för att vi dör av anorexi. 
 

4.6.5 Upplevelsen av en lyckad omställning 
Upplevelsen om en lyckad omställning är delad. Majoriteten lyfter att avdelningen 
just nu klarar sig på de kompetenser som finns kvar, men det är osäkert inför 
framtiden. “Just nu, ja. Efter sommaren så tror jag väl det är värre.” (C2). Vidare 
uttrycker linjechefer att affärsområdet tagit för lätt på eventuella konsekvenser till 
följd av omställningsarbetet.  
 

Ibland så känns det som att vi har tagit lite för lätt på att vissa kompetenser har 
försvunnit. Men det är klart att vi grejar det ju, men det är ju lite grann det här att vi inte 
riktigt har förstått, vad ska man säga, inte konsekvensen, jag tror att vi kunde ha gjort 
mer. (C3) 
 

Det finns en uppfattning att omställningen inte är lyckad då avdelningen tappat 
mycket kompetens eftersom det inte fanns tid för kompetensöverföring innan avslut. 
Ett förbättringsförslag lyfts därför upp att inte avsluta erfarna medarbetare samtidigt 
under en kort tidsperiod. Samt att förlänga avtalens avslutningsperiod för att 
säkerställa att kompetens tillvaratas innan personerna lämnar företaget. Vidare 
behöver en linjechef efter två månader gå upp till ledningen för att begära utökning 
av resurser då det inte finns någon back up. 
 

Det finns inte tillräckligt (med kompetens) och det kommer troligtvis inte bli bra [...] 
Men jag går upp idag, idag verkligen, och vill utöka numerärerna med tre stycken i 
budget. [...] Det finns ingen redundans. (C4) 
 

4.7 Medarbetarnas perspektiv vid omställningsarbetet 
Medarbetarna, både nuvarande medarbetare (NM) och tidigare medarbetare (TM), är 
överens om att linjechefen har ansvaret för att skapa förutsättningar för 
kompetensöverföring och kompetensutveckling, men att de som medarbetare har ett 
eget ansvar inom vissa givna ramar. Medarbetarna lyfter att de har ett eget ansvar i att 
uttrycka en vilja att lära sig och dela med sig av sina kunskaper till andra. “Jag kan ju 
tycka att var och en har ansvar för sin egen kompetensutveckling. [...] men generellt 
så är det ju upp till individen.” (NM5). 
 
4.7.1 Formella tillvägagångssätt i praktiken 
Medarbetarnas insikt och delaktighet i kompetensinventeringsverktyget är skiftande. 
En del medarbetare känner till verktyget, “ja (låter fundersam), jag har hört talas om 
det” (NM7). Andra medarbetare har inte kännedom om verktyget, “jag kan inte säga 
att jag vart med om att in kompetens ingått i någon inventering överhuvudtaget 
faktiskt” (NM3).  
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En minoritet har arbetat i verktyget tillsammans med chefen, “eftersom jag hade en 
bättre kännedom om personalen, eftersom jag har jobbat här i fyra år, så började jag 
att fylla i och sen skickade jag det till X (chefen)” (NM1).  
 
Agilt arbetssätt 
Medarbetarna lyfter att agilt arbetssätt har underlättat prioriteringsordningen vid 
omställningsarbetet och har en positiv upplevelse kring införandet, “Jobbet blir ju 
inte mindre liksom. (...) men jag tror vi löste det jättebra med agilt arbetssätt” 
(NM7). Arbetssättet har främjat en samsyn, gett insikt i andras arbete och 
arbetsbelastning samt möjliggjort att medarbetare kan avlasta varandra. “Vi håller på 
att förändra arbetssätt nu och har gjort en period med inför ett mera agilt arbetssätt 
där prioriteringar blir mycket tydligare. Jag känner att det är en väldig skillnad.” 
(NM3). Arbetssättet är ett sätt att behålla personal vid omställningsarbetet på grund 
av minskade resurser. “Det är också ett sätt att ta hand om personal. “ja den här 
personen behöver avlastning”. Det var få, eftersom omorganisationen gjordes” 
(NM6).  
 
Möten och samtal 
Medarbetare lyfter att olika möteskonstellationer har varit ett arbetssätt för att sprida 
kunskap inom avdelningen. Metodikmöten har införts vid omställningen för att sprida 
kunskap över produktgränser, “vi började med nya grejer. Först började vi med 
sektionsmöte, sen metodikmöte, det är jättebra för att sprida kompetens i processer.” 
(NM1). Mötena innehåller diskussioner om utmaningar och hur avdelningen kan 
förbättra processer samt förmedla erfarenheter kring problem för att undvika att göra 
samma misstag igen. Mötet har även varit ett forum för att ta hjälp av andra kring 
utmaningar som uppstår i arbetet.  
 

Då kunde man förmedla det till resten av gruppen så att alla inte behövde gå på samma 
mina. Det är ju är ett ypperligt tillfälle om man har en fråga som man kan kasta ut till 
gruppen. Det finns ju rätt så mycket erfarenhet i rummet. (NM4)  
 

Medarbetarna har genomfört IPM samtal på avdelningarna tillsammans med 
respektive chef. Dels som ett sätt att identifiera deras kompetenser men också ett 
tillfälle för utveckling av kompetens. Medarbetarna lyfter hur IPM samtalet följer 
riktlinjerna från People Life Cycle Processen där företagsmål, sektionsmål och 
personliga mål beaktas. Medarbetarna beskriver hur IPM samtalet och IPM mallen 
uppmuntrar till kompetensutveckling. “Chefens inställning är det och det kanske är 
det man märker mest. Men rent konkret, det är ju på IPM samtalen, man kan väl säga 
att den mallen uppmuntrar till det (kompetensutveckling)” (NM5).  
 
Dokumentation  
Lathundar är ett arbetssätt för att säkerställa och överföra kompetens mellan kollegor. 
Det handlar om att explicit konkretisera avdelningens arbetssätt för att sprida kunskap 
och ta tillvara på andras erfarenheter och lärdomar från projekt. Varje avdelning har 
egna mappar och lathundar som utformats av medarbetarna. Arbetssättet lyft som en 
aktivitet för att främja och underlätta kunskapsöverföring i det dagliga arbetet. 
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Då känner jag att jag behöver skriva ner för att annars så kommer det försvinna från mitt 
huvud (skratt) så jag sitter ju och skriver ner lathundar. inte bara för mig själv, jag lägger 
det i våran mapp så alla kan ju liksom, ha nytta av det. (NM7) 
 

Medarbetarna har även tillgång till externa- och interna system för att tillgodose den 
kompetens och kunskap som krävs. “Det finns ju, tillgång till olika system vad det 
gäller produktdata och produktkrav och processkrav, som är både interna system och 
system hos kunden.” (NM3).  
 
Avgångssamtal 
Avgångssamtal är aktuellt för de medarbetare som avslutat sin anställning på 
företaget. Avgångssamtal ägde rum för en tidigare medarbetare, under mötet 
behandlades praktiska frågor. “Nej men vi pratade om vad som behövdes göras rent 
praktiskt. Jag skulle lämna in mobiltelefon tex, mitt id-kort, dator och såna saker” 
(TM2). Utöver praktiska åtgärder diskuterades överlämningen av kompetens samt att 
chefen skickade över mallar för kompetensöverföring och avvecklingsplan. Tidigare 
medarbetare hade möte med HR inför avslut för att diskutera individuella 
uppgörelser, det inte var mycket frågor om kompetensöverföring. “Njae det var mer 
att göra upp detaljerna med avtalet, det var inte så mycket kring 
kompetensöverföring.” (TM1). 
 
4.8 Medarbetarnas informella tillvägagångssätt i praktiken 
Sektion- och beläggningsmöten, individuella mål samt workshops som har varit 
ytterligare tillvägagångssätt vid omställningen. Möten har varit ett givande forum för 
att diskutera prioriterar, få en bild av vad andra medarbetare arbetar med samt att veta 
vad som är på gång. Några medarbetare berättar även hur workshops har genomförts 
vid införandet av det agila arbetssättet, “sen gjorde chefen två olika workshops som 
var jättebra” (NM1). Syftet var att skapa prioriteringsordningar samt att det är ett bra 
forum för att träffa sina nya kollegor inför omställningen. Upplevelsen av workshops 
tillfällena var mycket positiv.  
 

Mötet var väldigt positivt och det var bland de första mötena som gruppen satt ihop. 
Dels jobbade man med personal som man inte hade jobbat eller träffat tidigare. Så det 
tyckte jag (...) det var fullträff alltså. (NM5) 
 

En medarbetare berättar hur kompetensöverföring varit en del av de av det 
individuella IPM målen som utvecklats tillsammans med chefen. “Det var också i 
mitt mål att X (genomföra aktiviteten) och överlämna kompetens och hjälpa till att 
utveckla. Så det var en positiv grej” (NM1).  
 
4.8.1 Stöttning och uppmuntran från chef 
Medarbetare beskriver att chefen har varit närvarande och hjälpsam, “Jag upplever 
att dörrarna är öppna hela tiden. Så man är alltid välkommen och knacka och 
komma in och fråga. [...] Det uppskattar jag verkligen” (NM6). Chefen har förmedlat 
en positiv känsla och uppmuntrat ett öppet klimat. 
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Det är tack vare chefen som medarbetare är kvar på företaget. Vid tillfällen med hög 
arbetsbelastning har chefen hjälp till i ärenden och stöttat när arbetet varit tungt.  
 

Jag kan ju säga det att hade det inte varit för chefen så hade jag inte stannat här. X 
(chefen) är verkligen en ledare och när allting känns negativt och tungt och världen rasar 
samman (skratt) så pratar man med chefen och kommer ut som en helt annan människa. 
 

4.8.2 Intern rörlighet och utvecklingsmöjligheter 
Medarbetarna upplever en trygghet i att kollegor som lämnat avdelningen till följd av 
omställningen finns kvar inom företaget. Detta har underlättat möjligheterna att ställa 
frågor då kompetensen finns kvar inom företaget. “De finns ju kvar inom koncernen 
och då kan man ju ringa och fråga om de kan komma hit och hjälpa. Och det är väl 
så vi jobbar mycket och försöker hjälpa varandra.” (NM2). Medarbetare har 
möjligheter att utvecklas, både inom avdelningen och mellan affärsområden. 
Samtliga medarbetare upplever att företaget erbjuder goda möjligheter till utveckling 
i form av utbildningar och kurser, en stor faktor till att de stannar kvar på företaget.  
 

Om man inte kan utvecklas på sin avdelning så finns det inom företaget stora 
utvecklingsmöjligheter som jag upplever att dem vill, behålla personal inom koncernen. 
[...] Dels tryggheten och dels utvecklingsmöjligheter. (NM6) 
 

4.8.3 Nätverk, frågor, kultur och placering 
Medarbetarna beskriver hur det främsta arbetssättet för att införskaffa sig kunskap 
och lära av varandra är genom att ställa frågor, “fråga är mitt verktyg för att lära 
mig” (NM2). Det är avgörande att veta vem som sitter på kunskapen, därför beskrivs 
nätverk som en betydande förutsättning för kunskapsinsamling och 
kompetensöverföring. “Kontaktnätet är oerhört viktigt.” (NM3).  

Men jag tror man tjänar på det andra (att fråga) i längden och just med kontaktnät för det 
är så pass viktigt för oss. (NM4) 

Hjälpande kultur och placering 
Det upplevs finnas en hjälpande kultur på företaget där hjälp finns att tillgå från andra 
medarbetare samt att medarbetare är benägna att hjälpa andra när de ställer frågor. 
Medarbetarna upplever att det är viktigt att dela sin kunskap men också för att det 
roligt.  
 

Det är ju (...) jag tycker vi har en väldigt öppet eh eller, att man hjälper till och frågar 
och att det är inget konstigt att gå till någon av kollegorna att fråga om hjälp. Det gör vi 
ganska ofta. (NM2) 
 

Vikten av att dela sin kunskap beskrivs minska sårbarheten inom företaget. “Det 
tycker jag är väldigt viktigt och bra att alla ska kunna mer. Då blir det sårbarheten 
blir mindre i längden. Att kompetensen ligger kvar och står kvar i företaget.” (NM6). 
Även tidigare medarbetare beskriver att dela med sig av sin kunskap och kompetens 
innan anställningens avslut har varit en förutsättning för företagets överlevnad. 
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Företaget hade inte klarat sig, så, åtminstone inte första veckan eller första månaderna. 
Det hade inte gått bara! [...] Jag har aldrig tyckt att jag varit ovärderlig, men man sitter 
ju på massa specialkunskap som man inte kan öppna en bok och läsa. (TM1) 
 

Placeringen i kontorslandskapet har uppmuntrat till att ställa frågor och dela sin 
kunskap. Till följd av omställningen beskrivs placeringen i kontorslandskapet 
förbättrats och skapat bättre kommunikationsmöjligheter och bättre möjligheter till att 
få hjälp från kollegor. Placeringen har även skapat bra diskussioner. “Annars har vi 
suttit utspridda, så det är en väldig förbättring. [...] Man kan ställa sig upp och säga 
“hjälp”, så kan man få hjälp (skratt).” (NM3). 
 

När vi diskuterar så hör han någonting och snappar upp. Så kommer han och säger “har 
du tänkt på det här”, [...] “ah nej juste”. En sån diskussion hade aldrig kommit om man 
skrivit ner på ett papper eller om man suttit i egna rum. (NM4) 
 

4.9 Medarbetarnas överlämning och kompetensöverföring 
Medarbetarna upplever att det inte funnits några specifika arbetssätt vid 
omställningsarbetet för överlämning av arbetsuppgifter och tillvarata kompetens när 
en medarbetare slutar. Ansvaret för överlämningsarbetet har då landat på 
medarbetarna som ska ta över och lämna ifrån sig uppgifter. 
 
Tidigare medarbetare har ingått individuella uppgörelser med företaget i samband 
med omställningen. Däremot har uppgörelserna i relation till kompetensöverföring 
varit olika. En tidigare medarbetare berättar hur tiden för kompetensöverföring var en 
förutsättning och ett krav för att signera avtalet. Överlämningen från medarbetaren 
pågick under större delen av 2018. En annan tidigare medarbetare berättar istället att 
kompetensöverföringen var begränsad i och med tiden. Totalt utgjordes tiden för 
överlämningen i en månad, varav en stor del av tiden var utbildningar för mottagaren 
av uppgifterna. Detta resulterade i att överlämningen från en tidigare medarbetare 
varade i två veckor.  
 

Avtalet jag fick, en förutsättning till att det skulle bli påskrivet var att min chef 
godkände att det skulle vara så, att det fanns tid att tanka ut min hjärna. (TM1) 
Så då slutade jag i november, det gick jättefort. Från slutet av september till slutet av 
oktober (knäpper med fingrarna), så bara, jättesnabbt! (TM2) 
 

Det inte funnits någon eller väldig begränsad tid för kompetensöverföring och 
överlämning vid omställningsarbetet. Medarbetare förklarar att det inte funnits någon 
överföring av kompetens när kollegor slutat. “Överföringen av kompetens var 
ingenting. Ingenting planerat i alla fall. Så det var inget.” (NM1). En medarbetare 
berättar istället att tiden för överlämningen varade två veckor. “Då hade jag två 
veckor, eller vi hade två veckor på oss att jag skulle ta över hans 38 år (skratt)” 
(NM6). Under veckorna var ca 2-3 timmar tillgängliga för att arbeta tillsammans där 
kollegan som skulle sluta var mycket villig att dela med sig av sin kunskap. I ett fall 
visades en frustration i och med en mycket bristfällig överlämning och 
kompetensöverföring.  
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Men det var väldigt lite, och det var den sista månaden typ, innan han gick i pension. Eh 
nej (irriterad) det var nästan ingenting. (NM3) 
 

4.9.1 Upplevelsen av ersättarens förutsättningar 
Det finns olika uppfattningar av vilka förutsättningar ersättare haft vid överlämning 
av arbetsuppgifter och kunskapsöverföring. En tidigare medarbetare anser att 
ersättarens förutsättningar för att klara av arbetsuppgifterna har varit goda då det både 
funnits tid samt att det funnits en utarbetad plan för överlämningen. En annan tidigare 
medarbetare bedömer istället att ersättaren inte haft förutsättningar att klara av 
överlämningen i och med att det inte funnits tillräckligt med tid samt att ersättaren 
saknade branschkunskaper.  
 

Jag tycker det har funkat rätt så bra, även fast det kanske vart lite panik på slutet. Men 
jag menar, det finns ju de på avdelningarna som börjar veckan innan tjänsten blir tom, så 
jag tycker ändå vi var privilegierade, det var jätteproffsigt.  (TM1) 
Då ska man ha en kunskap som motsvarar mellan 5 och 8 år i branschen. Så X 
(ersättaren), kommer en månad innan jag slutar så är det ju helt orimligt och helt 
omöjligt. (TM2) 
 

4.9.2 Aktiviteter och arbetssätt vid överlämning och kompetensöverföring 
Medarbetare refererar till gemensamma arbetssätt för att överföra kompetens som 
inkluderar möten, lathundar samt att utföra arbetsuppgifterna i praktiken. Vid 
omställningsarbetet var möjligheter för kunskapsöverföring begränsade, där 
kompetensöverföring ägt rum beskrivs följande praktiker. “Vi har regelbundna 
möten och sen handlar det ju om att låta ersättarna att få göra det jobbet som jag 
gjorde i systemen [...] Sen har jag skrivit lathundar” (TM1). 
 

X (överlämnaren) skrev ihop ett Word dokument och så hade vi ett par möten där X 
berättade hur det funkade. [...] Så är det ju så ofta överföringen går till, att man har några 
möten innan och eller där man pratar hur jobbet går till och försöker visa så mycket som 
möjligt. (NM2) 
 

Det vanligaste arbetssättet för kompetensöverföring och överlämning av 
arbetsuppgifter vid omställningsarbetet har varit att ersättare och överlämnare har 
suttit tillsammans där antalet träffar, upplägg på mötet samt tidsperioden varit olika. I 
ett fall varade kompetensöverföringsperioden under 2018 med kontinuerliga 
komptensöverföringsmöten där även chefen varit delaktig. I ett annat fall 
genomfördes dagliga möten under en tvåveckorsperiod medan en annan respondent 
beskriver hur överlämningen genomfördes under fyra tillfällen. Ett ytterligare 
förekommande arbetssätt för att överföra kompetens vid omställningsarbetet har varit 
att utforma lathundar vilka omringar arbetssätt, viktig information som berör arbete 
och kontaktuppgifter. Vid ett tillfälle var lathundar den enda aktiviteten för 
överlämning av arbetsuppgifter. I ett annat fall har lathundar varit upp till ersättaren 
att utforma då överlämnaren inte ansett det nödvändigt och menar på att kunskapen 
istället bör sitta i huvudet. Även tidigare medarbetare bekräftar att de arbetat med 
lathundar samt skärmdumpar med arbetsbeskrivning för att underlätta överlämningen. 
Lathundar har varit ett komplement till andra kompetensfrämjande aktiviteter. 
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Tidigare och nuvarande medarbetare beskriver en förutsättning för att lära sig arbetet 
på avdelningen är att utföra arbetsuppgifterna i praktiken. Däremot sker arbete i 
praktiken enbart vid ett tillfälle i samband med omställningsarbetet. 
 

Väldigt, väldigt lite (kompetensöverföring). Min tidigare kollega hann ju sammanställa 
några lathundar som han var duktig på liksom. (NM3) 
Han har ju allting här (pekar på huvudet). [...] X (överlämnaren) har också sagt att “det 
är upp till dig om du ska ha lathundar men då får du fixa det själv”. (NM7) 
 

4.10 Hinder ur ett medarbetarperspektiv 
Medarbetarna beskriver att bristande standardiserade arbetssätt är ett av de största 
hindren för att behålla och tillvarata kompetens vid omställningen. Det har skapat en 
frustration hos medarbetare då företaget haft vetskap om att personal ska lämna utan 
att åtgärder vidtagits för att överföra den kompetensen. En medarbetare lyfter att en 
orsak till bristen på arbetssätt vid personalavgångar grundar sig i ledningen 
inställning till kompetensöverföring.  
 

Jag upplever inte att vi arbetar speciellt mycket med det, överhuvudtaget! Jag känner en 
frustration över att vi inte gjorde det, trots att vi visste många år innan att vissa personer 
skulle gå i pension. [...] vi jobbade inte något aktivt med att överföra dem personernas 
kompetens till någon annan. (NM3)  
Jag tror det är väldigt olika, och det är ju inte speciellt bra (skratt). Det skulle ju vara 
kanske lite mer styrt. Men att det beror mycket på att, både på personen som slutar och 
personen som ska ta över. (NM5) 
 

Tidigare medarbetare bekräftar att det inte funnits några standardiserade arbetssätt 
eller rutiner vid personalavgångar. Det har varit upp till dem själva att utföra och 
planera överlämning arbetsuppgifter och kompetensöverföring. “De tillfällena jag 
har varit inblandad i någon överlämning så är det rätt så mycket upp till 
individerna.” (NM5). En tidigare medarbetare uttrycker att planeringen av 
överlämningen skett i samarbete med chefen medan den andra tidigare medarbetaren 
hänvisar till en mall för överlämningen. Mallen är kortfattad och beskriver vilka 
kompetenser som ska överföras.  
 

Det har varit upp till var och en att komma på själv så att säga. Inte rutiner. Rutinen var 
bara den lilla mall-blanketten (skratt) som säger “skriv vad som behöver överföras på 
den här blanketten” (skratt). (TM2) 
[...] tyvärr har attityden från management varit att “när en person slutar så hittar vi någon 
annan” men så är det inte. Därför var jag tvungen att skriva X (lathund) eftersom jag var 
personen som var kvar. (NM1) 
 

4.10.1 Skillnad i teori och praktik 
Medarbetarna lyfter olika aspekter av problematiken mellan riktlinjernas utformning i 
relation till dess användbarhet i det praktiska arbetet. Den största problematiken som 
synliggörs av nuvarande medarbetare är hur det inte finns ersättare när en kollega 
slutar på avdelningen. Då en ersättare är på plats är förutsättningarna bättre än om 
arbetet fördelas ut på flera medarbetare. 
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Om det över huvud taget finns någon som ska ta över. (...) finns de det så är 
förutsättningarna mycket bättre förstås. Men ska den spridas ut på flera, då kan det ju bli 
svårare. (NM5) 
 

En annan aspekt som försvårar arbetet med överlämningar av arbetsuppgifter och 
kompetensöverföring är att affärsområdet inte följer framtagna metoder och 
processer. Istället utformas egna tillvägagångssätt vilket beskrivs som att ta genvägar 
på grund av försenade deadlines. Tillvägagångssättet upplevs försvåra arbetet med att 
hjälpa och stötta varandra.  
 

Att vi (affärsområdet) inte riktigt följer våra metoder och processer, utan vi tar istället en 
genväg för att vi är sena och då uppfinner vi massa nya sätt att göra saker på (...) då är 
det ju ännu svårare att stötta och hjälpa varandra. (NM3) 
 

De framtagna arbetssätten beskrivs användas bristfälligt i praktiken. Lathundar som 
tas fram beskrivs inte tillämpas i praktiken. Medarbetare beskriver att det istället är 
enklare att fråga en kollega och nyttja sitt nätverk.  
 

Det är ju just den frågan, hur ofta använder man listorna, ofta går man ju till en kollega 
och frågar. Så listan finns, det är väldigt bra idé, men hur ofta används den? (NM6) 
  

Resonemanget bekräftas av tidigare medarbetare som inte använt de utformade 
mallarna vid avslut utan istället skapat egna mallar vid överlämningen av 
arbetsuppgifter. “Egentligen gjorde jag nått sånt själv i Excel filen utan att ens 
öppnat det dokumentet (kompetensöverföring och avvecklingsplan)” (TM2). Det 
framkommer även hur överlämningen av arbetsuppgifter skiljer sig sett till vad som 
behöver göras kontra hur det faktiskt sker ute på avdelningen. Ett hinder till att detta 
sker är ofta att ekonomin styr och försvårar arbetet i praktiken.  
 

Det finns ingen sån metod, alltså det pratas mycket om det. Men hur man gör det i 
praktiken (...) det är en strid mellan ekonomi måste man väl säga och vad man behöver 
göra egentligen. (TM2) 
 

Möjligheten att arbeta praktiskt minskar även vid omställningen då det inte finns 
några nya utvecklingsprojekt inom närtid, vilket hindrar lärandet i det praktiska 
arbetet. “Så det är det hindret, att vi har för få jobb för att bygga upp kunskap när 
det inte finns nån ny utveckling utan bara produktion så att säga.”  (NM2).  
 
4.10.2 Den kritiska kompetensen  
Den främsta kompetensen i arbetet är erfarenhet. Erfarenheten genererar 
produktkännedom och kunskap i den specifika branschen, vilket i sin tur är 
kravställande i ett behörighetsstyrt företag. “Det är som är viktigt är att kompetensen 
är kraven från kunderna. För att få godkänna en riktning så måste man ha jobbat i 
åtta år med det.” (NM2). Lång erfarenhet genererar en kunskap som inte går att läsa 
sig till och blir därför svår att överföra. “[...] det finns ju ingen lathund till och man 
måste ha erfarenheten och den är svårt att föra över så där” (NM5).  
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Erfarenheten främjar i sin tur ett brett kontaktnät där social kompetens beskrivs som 
en ytterligare kritisk kompetens.  
 

Den sociala kompetensen och kontaktnätet, och det är också otroligt viktigt. Att kunna 
veta vart jag kan vända mig, att jag överhuvudtaget känner folk. (NM3) 
 

4.10.3 Tid och arbetsbelastning i relation till kompetensöverföring  
Det största hindret av omställningsarbetet är tid och arbetsbelastning. Detta uttrycks 
genom att det har funnits en begränsad tid till att förstå och genomföra sina egna 
arbetsuppgifter men även till att hjälpa andra i deras arbete. “Man kan ju inte stanna 
och bottna i det man har liksom utan man får något nytt hela tiden. (...) eh, det är det 
enda som påverkar mig.” (NM7). Arbetsbelastningen har även varit det vanligaste 
sättet för medarbetare att identifiera och uppmärksamma att det saknas kompetens på 
avdelningen, vilket bekräftas av både nuvarande och tidigare medarbetare.  
 

Nej men det är väl att, att det blir hög arbetsbelastning, så är det väl. Det är det första 
tecknet på att det saknas kompetens. (TM1) 
 

Bristande tid och ökad arbetsbelastning har resulterat i en begränsad tid till 
kompetensöverföring och kunskapsutbyte på avdelningen. Möten såsom aktiviteter 
för kompetensöverföring bortprioriteras då det inte finns tid.  
 

Det påverkar kommunikationen. Jag brukar ju tacka nej till många möten för att jag har 
så mycket att göra. (NM7) 

 
Att alla har så mycket att göra och att hela gruppen blir mindre som gör att dem 
timmarna som finns för överföring av kompetens, det är väl den som skärs ner på först, 
tyvärr. För det kommer ju tillbaka sen. (NM4) 
 

4.10.4 Konsekvenser av omställningen 
Den största förändringen är att resurser på avdelningen har minskat och det finns en 
upplevelse att omställningen haft ett ekonomiskt fokus. En konsekvens av ett 
ekonomiskt fokus resulterar i minskat engagemang och hjälpsamhet för företaget men 
även mellan medarbetare. I vissa fall har avdelningens personalstyrka halverats och 
medarbetare har bytt chef i och med omställningen. Avdelningar har även förlorat 
erfarna medarbetare och därmed kompetens till följd av omställningen. 
 

Det fanns inget förnuft där, utan det var mer att putsa siffror. [...] då blir det också att 
man som individ, när företaget gör såhär “varför ska jag hjälpa till att stötta till 
företaget?”  
Åh i samband med årsskiftet så försvann ju en hel del, eh (...) personer som antingen 
valde att sluta eller gick i pension så det är ju också en stor omställning i form av 
förlorad kompetens. (NM3) 
 

Vidare uttrycks att mängden arbete varit oförändrat samtidigt som personalstyrkan 
dragits ner. Flera personer med behörighet har även lämnat avdelningen vid 
omställningen, vilket resulterat i ökad arbetsbelastning. 
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“De första tre månaderna var jag tvungen att göra dubbeljobb, eller behöva stötta då 
X (kollegan) inte kunde signera. ja. (...) det var lite tufft där.” (NM1). Det finns en 
utmaning i att kompetens sitter i en person istället för att flera medarbetare delar 
kunskapen. Utmaningen härleds till tidsbrist och att det är enklare att genomföra 
arbetsuppgifter för medarbetare som redan har erfarenhet och kunskap inom området. 
 

Det är väldigt lätt att göra det (frysa fast folk i roller). “Nu gjorde den här, den här 
uppgiften och det är ju smidigast om den får fortsätt att göra det.” (TM2) 
 

Konsekvensen av bristande kompetensöverföring är att affärsområdet inte skapar 
backup för varandras arbetsuppgifter där arbetet riskerar att stanna upp. Det har 
funnits en vetskap i att det är farligt att tillåta att kunskap och erfarenhet sitter i en 
person. Däremot har det inte vidtagits några åtgärder för att motverka utmaningen där 
tiden har varit det största hindret.  
 

Det är lite besvärligt men kompetensöverföring för det är lätt att det blir single source. 
Det är skadligt och det är farligt och vi får inte göra sådär, men jobbet för att motverka 
det, det har inte funnits. Det har funnits viljan med inte tid. (TM1) 
 

I och med att erfarna kollegor slutat på avdelningen uppdagas även en risk i och med 
att det tar lång tid att lära upp nya medarbetare. “Slutar någon så tar det ganska lång 
tid att lära upp som har den erfarenheten som man behöver för göra jobbet. Så det är 
en jätterisk, med den här omorganisationen” (NM2).  
 
Konsekvenser för individen 
Medarbetarna som är kvar på avdelningen berättar hur omställningen och den höga 
arbetsbelastningen gett konsekvenser både på arbetet och utanför. “På fredagen när 
jag går hem, då ska jag känna att jag har gjort ett bra jobb hela veckan och nu ska 
jag gå och ta helg. Man ska inte liksom ta med sig arbetssäcken hem” (NM7). Det 
framkommer att medarbetare inte kan koppla bort arbetet när arbetsdagen är slut 
samtidigt som de upplever känslan av att vara otillräcklig.  
 

En risk är att folk kommer gå in i väggen och att man inte orkar med. Att det blir för 
mycket helt enkelt. [...] för det som är jobbigt är att du känner dig otillräcklig hela tiden. 
[...] Och den känslan och gå hem med varje dag är inte skön. (NM5) 
 

Ytterligare en konsekvens som framkommer i en utsaga till följd av den höga 
arbetsbelastningen vid omställningen är att medarbetaren har haft svårt att sova på 
grund av stress. Om situationen fortsatt hade medarbetaren inte orkat arbeta kvar på 
företaget. Beskrivningen bekräftas även av tidigare medarbetare. “Jag tror rätt 
mycket av den varan tidvis på företaget, att, att (...) att man driver folk asså in (...) 
asså ända in i väggen så att de inte kan jobba längre.” (TM1).  
 

För mig va det (skratt) att jag tog med mig jobbet hem och sen vaknade jag lite om 
nätterna ibland (skratt), ett par månader. Det var konsekvensen, och sen om det skulle 
pågå nån månad till så tror jag inte att jag skulle klara av det, faktiskt (låg röst).  
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4.10.5 Upplevelsen av en lyckad omställning 
Medarbetarna upplever att det är svårt att bedöma om omställningen varit lyckad eller 
inte eftersom omställningen trädde i kraft för två månader sedan. Det synliggörs även 
en fundersamhet kring omställningen som visar en motsättning i omställningens 
ekonomiska fokus då det nu pratas om nyrekryteringar och att ta in konsulter. 
 

Då blir det konsulter och jag vet inte vad X (affärsområdet) spar på det då, så att. Så helt 
nöjd är jag väl inte med omorganisationens som sådan då, men den var pådyvlad 
uppifrån. (NM2) 
 

Medarbetarna anser att avdelningen kommer att klara sig på den kompetens som 
finns idag efter att omställningen, men att det resulterat i hög arbetsbelastning. 
Däremot upplever medarbetare att tiden för kompetensöverföring varit kort och det 
framkommer en tveksamhet i om avdelningen har lyckats behålla och tillvarata den 
kompetens som lämnat. “[...] det gick ju rätt så fort för vissa och då är jag lite 
tveksam om man lyckades behålla och kunna tillvarata den kompetensen som 
försvann.” (NM4).  
 
Vidare poängterar medarbetare hur avdelningen inte lyckats överföra den kunskap 
som arbetet kräver då kollegor inte lyckats lösa arbetsuppgifterna på egen hand. 
Medarbetarna beskriver även att det inte var förens kollegor slutat på avdelningen 
som det synliggjordes vilka arbetsuppgifter de arbetade med. “Det var inte förens X 
(tidigare medarbetare) lämnande som man insåg vad X gjorde, då trillade poletten 
ner. [...]“Vad gör v?” Panik.” (NM6). En ytterligare upplevelse av omställningen är 
att affärsområdet hade bestämt den nya organisationsstrukturen och att 
konsekvenserna fick uppdagas därefter. Det är inte förens nu, efter omställningen, 
som affärsområdet arbetar med den förlorade kompetensen och arbetet för hur 
avdelningen ska hantera det.  
 

Man valde hur det skulle se ut och sen fick man se konsekvenserna. Det är så jag 
upplever det, och det är ju förskräckligt om det är så. [...] jag upplever inte att det gjorde 
någonting för att hantera det utan, förens nu när den nya organisationen finns, då börjar 
man jobba med att, “vad var det som försvann och vad ska vi göra åt det nu?” (NM3) 
 

4.11 Behålla befintliga medarbetare  
Medarbetarna är kvar på företaget på grund av dess tekniska prägel, möjlighet till nya 
utmaningar samt att verksamheten har nära anknytning till produktionen. “Att jag 
uppskattar mycket av den nära produktion. [...] utan det är för min egen del gör det 
jättemycket att det är en produktion i närheten.” (NM5). Möjligheten till att arbeta 
utomlands lyfts också som en positiv aspekt för att stanna kvar. Kollegor och chefer 
är en ytterligare anledning till att stanna kvar på företaget.  
 

Rent tekniskt är det som en nöjespark. Och under mina år har jag varje år pysslat med 
något nytt. Jag har haft möjligheten att lära mig ganska mycket. (NM1) 
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4.11.1 Förbättringsförslag för att behålla och tillvarata kompetens  
Det främsta förbättringsförslaget från både tidigare och nuvarande medarbetare är att 
avsätta tid för kompetensöverföring och överlämning av arbetsuppgifter. 
Avdelningen behöver utveckla och standardisera arbetssätt för kompetensöverföring 
vid personalavgångar, samt att utarbeta arbetssätt specifikt för kompetensöverföring 
och överlämningar som ett komplement till den praktiska checklista som redan finns. 
 

Men eftersom den där processen inte riktigt finns så, upplever jag (…) så är det svårt att 
säga hur man ska förbättra den. Det är kanske så att man ska jobba för att försöka 
etablera en sån. (TM2) 
 

Medarbetare indikerar att mötesforum för kompetensöverföring i storgrupp ofta är 
övergripande. Ett förbättringsförslag hänvisar till att skapa mindre forum där 
medarbetare har möjlighet till djupare diskussioner samt att utöka antalet tillfällen. 
Företaget måste skapa en långsiktig plan för att säkerställa att kompetens inte fastnar 
på en individnivå och försvinner från avdelningen när individen slutar. Planen 
behöver inkludera att identifiera kompetens, framförallt kärnkompetens, och hur den 
ska förvaltas. Fokus bör även ligga på kapacitet istället för resultat för att uppnå 
realistiska mål. 
 

Om det bara är målet som är målet och inte har en aning om vilken kapacitet jag har. 
Om det är möjligt överhuvudtaget att uppnå det där resultatet. Så, när du vet kapacitet då 
kan du bestämma lite mer mål som är mer realistiska. Då blir det mer effektivt och bättre 
kvalitet. (NM6) 
 

För att undvika att kompetens fastnar på enskilda individer är arbetsrotation och 
arbete över produktgränser fördelaktigt. Detta skapar större förståelse för andras 
arbete och därmed skapas backup för varandras arbeten.  
 
Skapa framtidstro och tillfredsställande arbetsmiljö  
Medarbetare berättar hur en framtidstro och främjar motivation som idag saknas i och 
med omställningen då det inte finns några nya utvecklingsprojekt på väg in. 
Affärsområdet behöver förmedla en positiv bild av framtiden.  
 

“Ingen utveckling, inga nya affärer utan nu ska vi faktiskt bara grotta igenom det här”, 
det ger för mig, väldigt tråkig framtid [...] att man blir matad med lite positivt också. [...] 
(skratt). (NM5) 
 

Affärsområdet bör förbättra arbetet med att skapa en tillfredsställande vardag. 
Känslan av att vara tillräcklig är en grundförutsättning för att behålla kompetens. “Så 
första steget är ju att behålla kompetens, det är ju att som medarbetare känna att 
man kommer hit och gör ett bra jobb” (NM7). Arbetsmiljön beskrivs därför som ett 
utvecklingsområde där tid och arbetsbelastning är centrala aspekter.  
 

Eh (...) ja, jag tror att det ligger väldigt mycket inom ramarna att skapa ett, ett 
arbetsklimat där man inte, där man känner tillfredsställelse i vardagen. Där man inte 
känner att jag har misslyckats idag också. (NM3) 
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5. JÄMFÖRANDE ANALYS 
I detta kapitel presenteras en jämförande analys i tabell 1 för att synliggöra och 
identifiera gemensamma och särskiljande drag mellan ledningen, linjechefer och 
medarbetare, både de som arbetar kvar (nuvarande medarbetare) och de som lämnat 
avdelningen (tidigare medarbetare) till följd av omställningen. Tabellens innehåll 
kommenteras kortfattat för att sedan återkomma i en djupare diskussion i kapitel 6, 
diskussion.  
 
Tabell 1. Jämförande analys mellan ledning, linjechefer och medarbetare avseende 
centrala teman som framkommit ur empirin.  
 

Tema Ledning Linjechef Medarbetare 
        NM                       TM 

Ansvarsområde 
i förhållande 
till 
omställningen 

- Utveckla strategier 
och processer 

- Stödja linjechefer 

Kompetensöverföring 
Kompetensutveckling 

- Vilja att lära sig 
och dela sin 
kunskap 

- Individuellt ansvar 
att ta emot nya 
arbetsuppgifter 

- Vilja att lära sig 
och dela sin 
kunskap 

- Individuellt 
ansvar att 
överlämna 
arbetsuppgifter 

Överlämnat 
ansvar vid 
omställningen 

- Linjechefer ansvarar 
för 
kompetensöverföring 

- Ledningen ansvarar 
för att stötta arbetet  

- Medarbetare ansvar 
för egen utveckling 

 

- Delat ansvar för 
överföring & 
utveckling av 
kompetens 

- Linjechefer skapar 
förutsättningar 

- Delat ansvar för 
överföring & 
utveckling av 
kompetens 

- Linjechefer 
skapar 
förutsättningar 

Strategier vid 
omställningen 

- People Life Cycle 
Processen 

- Intern rörlighet 
- Individuella 

uppgörelser 

- People Life Cycle 
Processen 
 

- People Life Cycle 
Processen 

- Individuella 
uppgörelser 

Verktyg vid 
omställningen 

 
-Kompetensinventering 

Formella 
Kompetensinventering 
 

Formella 
 - Minoritet arbetar 

med kompetens- 
inventeringsverktyg 
med chef 

Formella 
- Mallar för 

överlämning 

Informella 
- Excelmatris 

Informella 
* 

Informella 
* 

Arbetssätt vid 
omställningen 

 
- Involvera och stödja 
   linjechefer 
- Transparens 

Formella 
- Agilt 
- Möten 
- IPM samtal 
- Avgångssamtal 

Formella 
- Agilt 
- Möten 
- IPM samtal 
- Lathundar 

Formella 
- Uppgörelserna i 

relation till 
kompetens har 
varit olika 

- Olika vid 
avgångssamtal 

Informella 
- Process och 

metodikmöten 
- Beläggningsmöten 
- Utvecklade IPM mål 
- Arbete över 

produktgränser 
- Placering 

Informella 
- Sektion & 

beläggningsmöten 
- Workshops 
- Stöttnings från chef 
- Nätverk & frågor 
- Hjälpande kultur 
- Placering 

Informella 
- Egna mallar 

Överlämning & 
kompetens-
överföring 

- Underlättar att 
genomföra 
arbetsuppgifterna i 
praktiken 

- Skiftande 
tillvägagångssätt: Tid 
för överlämning och 
ansvar varierade 

- Olika 
tillvägagångssätt 

- Begränsad tid 
- Lathundar 

- Överlämning i 2 
veckor 

- Överlämning i 9 
månader 
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- Underlättar att 
genomföra 
arbetsuppgifterna i 
praktiken 

- Sitta bredvid 
- Möten 

- Plan för 
överlämning var 
olika 

Affärsområdets 
kritiska 
kompetens 

- Behörighet 
- Erfarenhet 

- Erfarenhet 
- Samarbete  

- Erfarenhet 
- Social kompetens 

(nätverk) 

- Erfarenhet 
(behörighet) 

Hinder vid 
omställnings- 
arbetet 

- Beslut från    
koncernnivå 

- Ekonomiskt fokus 
-Kunskapsöverförings-

strategi saknas 
- Tid och 

arbetsbelastning 
- Strategier är svåra att 

applicera i praktiken 

- Bristande delaktighet 
i beslut med ledning 

- Organisatoriskt och 
ekonomiskt fokus 

- Brist på att tillvarata 
kompetens  

- Strategier är svåra att 
applicera i praktiken 

- Processer är inte 
anpassade till hur 

- Tid och 
arbetsbelastning 

- Bristande 
överlämning 

- Bristande 
standardiserade 
arbetssätt 

- Egna utformande 
arbetssätt 

- Arbetssätt är svåra 
att applicera i 
praktiken: ingen 
ersättare 

- Tid och 
arbetsbelastning 

- Bristande 
överlämning 

- Bristande 
standardiserade 
arbetssätt 

- Egna utformade 
arbetssätt 

- Arbetssätt är 
svåra att 
applicera i 
praktiken: 
mallarnas 
utformning 

- Ekonomiskt 
fokus 

- Tid och 
arbetsbelastning 

Upplevelsen av 
en lyckad 
omställning 

- Lyckad omställning: 
Avdelningen kan 
leverera luftsäkra 
produkter 

- Sårbart 

- Delad uppfattning 
- Klarar sig just nu 
- Osäkert inför framtid 
- Tagit för lätt på 

konsekvenser 
- Förlorat kompetens 

- Svårbedömt, men 
klarar sig idag 

- Tveksamt om 
kompetens har 
tillvaratagits 

- Motsägelsefullt 
- Konsekvenser 

uppdagas och 
arbetas med i 
efterhand 

* 
 

*= inget empiriskt underlag 
 
Av tabell 1 framgår att det finns flera gemensamma drag mellan ledningen, 
linjechefer och medarbetare. Ett sådant gemensamt drag är att samtliga refererar till 
People Life Cycle Processen som ett sätt att arbeta för att behålla och tillvarata 
kompetens vid omställningsarbetet. Primärt hänvisas till IPM samtal, agil metodik 
och lathundar som frekventa arbetssätt. Kompetensinventering synliggörs även som 
gemensamma drag, främst på ledning och linjechefsnivå, däremot skiljer det sig hur 
arbetet med verktyget sker. Samtliga analysnivåer är även överens om att den kritiska 
kompetensen är erfarenhet då arbetet är behörighetsstyrt och grundas på antal 
arbetade år med produkter, däremot tenderar social kompetens förvärvad genom 
samarbete och nätverk vara betydelsefullt i den operativa verksamheten. Sett till vad 
som har hindrat arbetet med att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet finns en samsyn kring att tid, arbetsbelastning, omställningens 
ekonomiska fokus, bristande kompetensöverföringsstrategi försvårat 
omställningsarbetet. Trots detta ses omställningen som lyckad ur ett kortsiktigt 
perspektiv där affärsområdet klarar sig för stunden. Vidare betonar både linjechef och 
medarbetare hur konsekvenser av omställningen inte tagits på allvar och att 
affärsområdet arbetar med effekterna i efterhand. Vilket betyder att konsekvenserna 
av omställningen uppdagas för sent och dess effekter får större konsekvenser än om 
de hade hanterats förebyggande inför omställningen.  
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Det finns även en del särskiljande drag mellan ledningen, linjechefer och 
medarbetare. Ett sådant särskiljande drag är att linjechefer och medarbetare utvecklat 
egna informella arbetssätt för att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet. Det har bidragit till att fungera som stöd för medarbetare men 
det har också resulterat i att medarbetare givits olika förutsättningar för att tillvarata 
den kompetens som varit på väg att lämna företaget. Vid överlämningar av 
arbetsuppgifter har olika tillvägagångssätt identifierats till följd av de olika 
förutsättningar medarbetare haft inför överlämningen, vilket klargörs då längden och 
planen för överlämningen varierat. Vidare skiljer sig upplevelsen huruvida 
omställningsarbetet har lyckats behålla den kompetens som arbetet kräver. 
Ledningens beskriver att affärsområdet har den kompetens som krävs för att leverera 
luftsäkra produkter medan linjechefer och medarbetare anser att affärsområdet 
förlorat betydelsefull kompetens för att producera luftsäkra produkter.  
 
Ett ytterligare särskiljande drag är den förflyttning av ansvar som skett under 
omställningsarbetet från ledningen via linjecheferna till medarbetarna. Analysen visar 
därmed hur större delen av ansvaret för att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet landat på enskilda medarbetare, men hur det ska genomföras har 
varit beslut som tagits på en högre hierarkisk nivå. En vertikal förflyttning nedåt i 
hierarkin i kombination med att det egna ansvaret ökat synliggörs även av People 
Life Cycle Processen som tenderar att övergå från styrdokumentens formella 
strategier till mer informella arbetssätt för att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet.  
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet som belysts i den jämförande analysen. Vi 
återvänder till den modell som presenterats och knyter den till studiens resultat. 
Slutligen presenteras en kritisk reflektion över studien.  
 
6.1 Arbetet med att behålla och tillvarata kompetens vid omställning 
Med hjälp av modellens teoretiska utgångspunkter identifieras hur företaget har 
arbetat vid omställningen. Företagets strategier, verktyg och metoder vid 
omställningsarbetet har speglats av en samverkan mellan feedback och feed forward 
processerna. Utgångspunkten vid omställningsarbetet har varit institutionaliserade 
arbetssätt med tonvikt på ett anpassningsinriktat lärande i feedbackprocessen. Då 
arbetssätten inte varit applicerbara i praktiken och anpassade till kontexten skiftar 
processen istället till feed forward och ett utvecklingsinriktat lärande (Crossan et al., 
1999; Ellström, 1992, 1996, 2010) och de informella tillvägagångssätten tar form. En 
samverkan mellan processerna är en förutsättning för organisatorisk lärande (Crossan 
et al., 1999, 2011; Fisher & White, 2000). Både de formella och informella 
tillvägagångssätten har varit en förutsättning vid omställningsarbetet men också 
skapat utmaningar i att behålla och tillvarata kompetens. Hur (frågeställning 1) 
företaget har arbetat vid omställningsarbete har skapat både hinder och möjligheter 
(frågeställning 2) sett till 4I-processernas analysnivåer. Modellen synliggör därför hur 
frågeställning 1 och 2 är integrerade med varandra. Nedan följer en diskussion hur 
omställningen har genomförts utifrån 4I-processerna i relation till studiens empiriska 
underlag och den teoretiska referensramen.  

 
Figur 7. Empirisk modell utifrån studiens sammansatta modell (s. 16). 
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6.2 Institutionalisering på ledningsnivå 
Resultatet i studien visar att ledning ansvarar och arbetar med att utforma strategier 
och processer för affärsområdet för att behålla och tillvarata kompetens både på kort 
och lång sikt. Ansvaret att utforma strategier för kompetensförsörjningsprocessen 
återspeglas i modellens inflöde, internt flöde och utflöde (Beer et al., 1984) på 
ledningsnivå. People Life Cycle Processen motsvarar företagets utarbetade 
kompetensförsörjningsstrategi som syftar till att identifiera nuvarande och framtida 
kompetensbehov, vilket representerar strategiska tillvägagångssätt (Boxall & Purcell, 
2016). Strategin återges i ledningens utsagor och bekräftas av företagets interna 
styrdokument. Strategin möjliggör en förberedelse för omställningar mellan 
utveckling och produktionsfas. People Life Cycle Processen liknas vid Beer et al. 
(1984) tre faser för kompetensförsörjning där kompetens flödar in, genom och ut ur 
organisationen. Det interna flödet har utbildningar och karriärmöjligheter som en 
nyckelstrategi (Beer et al., 1984) och återspeglar People Life Cycle Processens 
främsta strategi för att behålla medarbetare och kompetens inom företaget.  
 
Vid kompetensförsörjningsprocessens utflöde är en vanlig strategi att minska 
personal i syfte att förbättra företagets finansiella resultat på kort sikt (Beer et al., 
1984). Strategins ekonomiska fokus (Beer et al., 1984) synliggörs även vid företagets 
omställningsarbete då fokus låg på att minska antalet numerärer. Vid omställningen 
arbetade företaget med intern rörlighet och individuella uppgörelser som strategi vid 
utflödet. Företaget har förflyttat medarbetare internt till andra affärsområden inom 
koncernen och har varit omställningens primära strategi och kan benämnas vid intern 
mobilitet (Beer et al., 1984). Företaget har även erbjudit individuella uppgörelser där 
medarbetare fått möjligheten att avsluta sin anställning i förtid genom 
förtidspensionering och beskrivs som den mest förekommande strategin vid 
omställningsarbeten (Beer et al., 1984). Ledningens strategiarbete påverkar utfallet i 
praktiken vid omställningsarbetet och återspeglar feedback processen (Crossan et al., 
1999) vilket styrs av företagets organisatoriska minne som utgörs av strategier, 
rutiner, policys och processer (Crossan et al., 1999; Langstrand, 2012) i People Life 
Cycle Processen. Kompetensförsörjningsstrategierna påverkar därmed de lägre 
analysnivåerna, linjechefer och medarbetare i företaget då handlingsutrymmen är 
begränsat. 
 
6.2.1 Feedbackprocessen på ledningsnivå 
Kompetensinventering har varit det huvudsakliga verktyget vid omställningsarbetet 
för att behålla och tillvarata de kritiska kompetenserna, behörighet och erfarenhet. 
Ledningen har identifierat medarbetarnas behörighetsnivåer för att säkerställa att 
behörigheter som krävs för att leverera luftsäkra produkter finns kvar inom 
avdelningen. Här synliggörs en förutsättning inom företaget då forskning inom 
området redogör för vikten av en inventering och kartläggning av kritisk kompetens 
(De Long & Davenport, 2003; Karlström et al., 2009) då kunskap är en nyckelfaktor 
för konkurrenskraften (Al Safi et al., 2016b; Hartono et al., 2017; Massingham, 2018; 
Zhang & Jiang, 2015).  
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Däremot visar resultatet i studien att företaget inte hade någon utarbetad 
kompetensöverföringsstrategi vid omställningsarbetet samt att företaget hade ett 
ekonomiskt fokus. Det är ett resultat som bekräftas av ett kortsiktigt och ekonomiskt 
fokus som hindrar utvecklandet av metoder för att behålla och tillvarata kompetens 
vid personalavgångar (Beer et al., 1984; Sumbal et al., 2017). Det identifierade 
hindret av olika hierarkiska nivåer som framkommer i resultatet visar på en tänkbar 
intressekonflikt och silosyndrom (Forsten-Astikainen et al., 2017) mellan 
koncernledning och ledning på affärsområdet. Affärsområdets ledning har följt 
direktiv från koncernledningen som omfattat att minska antalet numerär. En potentiell 
risk vid omställningsarbetet kan vara att koncernledningen inte haft förståelse för 
affärsområdet verksamhet och vad som krävs för att genomföra omställningsarbetet, 
en tänkbar barriär som liknas vid den osynliga väggen. (Forsten-Astikainen et al., 
2017). Utifrån ett ledningsperspektiv har tid för förberedelse vid omställningen varit 
ett påvisat hinder för att behålla och tillvarata kompetens och kan tänkas bekräfta 
resonemanget av ett silosyndrom.  
 

6.3 Integrering mellan ledning och linjechef 
People Life Cycle Processen har fungerat som ett stöd vid omställningsarbetet. 
Processerna har genomgått en lyckad integrering mellan ledning och linjechefsnivå i 
feedbackprocessen då linjecheferna använt processen som utgångspunkt vid 
omställningen. Processerna har influerat linjechefernas handlingar (Crossan et al., 
1999; Langstrand, 2012) och därmed tillvägagångssätten i praktiken, vilket speglar 
företagets institutionaliserade arbetssätt (Crossan et al., 1999). Vidare visar resultat i 
studien att ledningen arbetat med att skapa delaktighet och transparens för att stötta 
linjecheferna vid omställningsarbetet. En åtgärd som kan främja 
integreringsprocessen (Crossan et al., 1999) mellan ledning och linjechef i feedback 
processen. För att linjecheferna ska anamma och applicera strategierna ute i 
verksamheten krävs delaktighet och förståelse för strategiernas utformning (Purcell & 
Hutchinson, 2007; Wooldridge & Floyd, 1990) och påverkar strategiernas 
framkomlighet i företaget. I relation till studiens empiriska underlag och forskning 
uppmärksammas en förutsättning i arbetet med att behålla och tillvarata kompetens 
vid omställningsarbetet.  
 
Däremot synliggörs en motsättning i resultatet där linjechefer inte haft den inverkan 
på beslut vid omställningsarbetet som ledningen beskrivit. Den hierarkiska 
problematiken gör sig även påmind mellan ledning och linjechefer. Linjechefer har 
kommit med förslag på hur omställningsarbetet kunde genomföras men förslagen 
beaktades inte. Orsaken till motsättningen om delaktighet kan återigen förklaras 
genom silosyndrom (Forsten-Astikainen et al., 2017). En tänkbar intressekonflikt av 
ledningens ekonomiska fokus kan ge konsekvenser som visar sig i minskat samarbete 
(Forsten-Astikainen et al., 2017) mellan ledning och linjechef och därmed begränsa 
delaktighet i strategiernas utformning. Det kan komma att påverka utformandet av 
anpassade strategier för linjecheferna. Det är ett resonemang som kan tänkas 
synliggöras i resultatet då linjechefer uttrycker att framtagna strategier och arbetssätt 
haft en övergripande karaktär och därmed har varit svåra att applicera i praktiken. 
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Den minskade delaktigheten i utformandet av strategier vid omställningsarbetet 
mellan ledning och linjechefer kan ge ytterligare konsekvenser på framkomligheten. 
En potentiell risk vid integreringsprocessen kan därför vara en bristande 
affärsförståelse för den operativa verksamheten och bristande gemensamt språk som 
barriärer för samarbete mellan nivåerna (Forsten-Astikainen et al., 2017) och är 
centralt för organisatoriskt lärande (Crossan et al., 1999).  
 
I tillägg till delaktighet med utgångspunkt i Israilidis et al. (2015) kan den bristande 
delaktigheten även mynna ut i okunnighet (ignorance) hos linjecheferna. 
Okunnigheten kan spegla en bristande förståelse för hur strategiernas ska appliceras 
ute i verksamheten (Wooldridge & Floyd, 1990), men också en förståelse för 
verktygens och arbetssättets betydelse för att tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet. Okunnigheten hos linjechefer kan resultera i att verktygen 
används på olika sätt samt att frekvensen av användandet varierar. Okunnighet ger 
negativa effekter på kunskapsöverföringsprocessen (Israilidis et al., 2015) och kan 
därmed ge konsekvenser på samtliga analysnivåer då linjechefer har en central roll 
för att skapa förutsättningar som främjar lärande (Ellström, 2010) och vad som sker i 
praktiken (Karlström et al., 2009). Delaktighet i strategiernas utformning handlar 
således inte enbart om strategiernas framkomlighet utan det kan även påverka det 
organisatoriska lärandet negativt, då bristen på delaktighet kan utgöra en barriär och 
ett hinder för feedback processen i företaget. En ytterligare barriär för feedback 
processen kan härledas till linjechefernas uppdrag vid omställningsarbetet som varit 
en komplex uppgift i kombination med övergripande strategier som inte varit 
anpassade till praktiken vid omställningsarbetet.  Arbetsuppgifterna kan tänkas blivit 
för omfattande för linjecheferna att lösa på egen hand. Utfallet tenderar därmed likna 
konsekvenser som vid okunnighet, då strategier och verktyg används bristfälligt. Det 
handlar möjligtvis inte om just okunnighet i detta fall, utan att linjecheferna i själva 
verket hade en för övermäktig uppgift att hantera vid omställningsarbetet.  
 
Integreringsprocessen (Crossan et al., 1999) är kopplingen mellan ledning och 
linjechef, en bristande delaktighet och förståelse, alternativ begränsade 
förutsättningar, kan resultera i att processen inte slutförs eller begränsas då verktyg 
och arbetssätt inte används som ledningen planerat och det organisatoriska lärandet 
stagnerar. Samtliga nivåer är kritiska för organisationens förmåga och kapacitet att 
hantera problem och utmaningar (Ellström, 2001). Linjecheferna står även här inför 
en utmaning då de är länken mellan ledning och medarbetare och kan därmed få 
påtryckningar från båda parter med olika behov och önskemål. Resonemanget kan 
även här tänkas härledas till ett silosyndrom (Forsten-Astikainen et al., 2017) där 
linjechefer kan behöva beakta de olika ståndpunkterna, vilket utmärks som hinder 
mellan både ledning, linjechef och medarbetare. Linjechefernas arbete tenderar då att 
likna en medlare mellan ledningen och medarbetare i ett sätt att tillgodose parternas 
behov. Linjechefernas arbete kan även tänkas bli ambivalent i den bemärkelsen att 
linjecheferna ska följa direktiv från ledningen vid omställningen genom att arbeta för 
att minska arbetsstyrkan till en utsedd numerär.  
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Samtidigt arbetar linjecheferna som en sköld för medarbetarnas räkning då resultatet 
visar att linjechefer avlastar och underlättar för medarbetare i och med den höga 
arbetsbelastningen. För att främja en lyckad integrering och därmed främja 
organisatoriskt lärande kan företag arbeta för att bidra till en större förståelse av 
varandras perspektiv genom att involvera och skapa delaktighet hos både ledning och 
linjechefer när ett omställningsarbete ska planeras. På så sätt kan företaget säkerställa 
att strategierna går att implementera på arbetsplatsen (Purcell & Hutchinson, 2007). 
Förslagen hämtar kraft hos forskning som visar att linjechefens delaktighet i 
utvecklandet av strategierna har ett positivt samband med organisatorisk framgång 
(Wooldridge & Floyd, 1990) där involvering och delaktighet minskar barriärer för 
samarbete mellan avdelningar (Forsten-Astikainen et al., 2017) som i detta fall utgör 
företagets hierarkiska nivåer. 
 
6.3.1 Feedback och feed forward på linjechefsnivå 
Integreringen (Crossan et al., 1999) utgörs främst av feedback processen där 
linjechefer ska följa företagets People Life Cycle Processen i arbetet för att behålla 
och tillvarata kompetens. Riktlinjerna utgörs av kompetensinventering och IPM 
samtal. Linjecheferna har följt direktiv och instruktioner som är utformade i 
policydokumenten och kan liknas vid ett anpassningsinriktat lärande (Ellström, 1992, 
1996, 2010) då linjechefernas handlingsutrymme varit begränsat. 
Kompetensinventering har varit ett huvudsakligt verktyg vid omställningsarbetet för 
att kartlägga avdelningens kompetens för att säkerställa att kritiska kompetenser finns 
kvar även efter förflyttning och nedskärning av personal. 
Kompetensinventeringsverktyget har bidragit till att skapa en samsyn mellan 
linjecheferna och utöver resultatets identifierade fördelar kan ytterligare 
förutsättningar identifieras. Verktyget kan främja en gemensam förståelse mellan 
ledning och linjechefer då verktygets innehåll bidrar till ett gemensamt språk 
(Forsten-Astikainen et al., 2017) mellan nivåerna. Avsaknad av gemensamt språk 
försvårar samarbete (Forsten-Astikainen et al., 2017) i integreringsprocessen. 
Samtliga nivåer och ett gemensamt språk är förutsättningar för organisatoriskt 
lärande (Crossan et al., 1999, 2011; Ellström, 2001).  
 
IMP samtal har varit ett ytterligare tillvägagångssätt som framkommit i studien och 
kan även tänkas bidra till ett gemensamt språk inom företaget. Syftet med IPM 
samtalet beskrivs utifrån styrdokumenten till att anpassa individens utveckling till 
verksamhetens kompetensbehov, vilket även bekräftas av linjecheferna. IPM 
samtalen går i linje med Beers et al. (1984) beskrivning om det interna flödet som har 
i utgångspunkt i organisationens och individen behov. Företaget, i detta fall 
linjecheferna, har arbetat för att utveckla kompetenser i linje med företagets 
strategiska mål för att skapa konkurrensfördelar både på kort och lång sikt (Beer et 
al., 1984). Företaget utgår från kritisk och strategiska kompetenser, vilka identifieras 
genom IPM samtalen i samverkan med medarbetare. Samverkan och dialog mellan 
chef och medarbetare är något som rekommenderas för att skapa ett framgångsrikt 
internt flöde (Beer et al., 1984).  
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IPM strukturen kan tänkas bidra till en gemensam förståelse på samtliga nivåer och 
främjar länken mellan styrdokument, ledning, linjechef och medarbetarnivå i 4I-
processerna. Gemensamt språk utgör därför nyckelkomponenter för att länka samman 
processerna och är en förutsättning för organisatoriskt lärande (Crossan et al., 1999). 
Kompetensinventeringsverktyget samt IPM samtalen har varit forum för att skapa en 
gemensam förståelse mellan nivåerna. HRM policys har en avgörande roll för 
företagens förmåga att anpassa sig (Beer et al., 1984; Boxall & Purcell, 2016) och stå 
emot yttre påfrestningar (Israilidis et al., 2015). Därför blir 
kompetensinventeringsverktyget och IPM samtalet centrala tillvägagångssätt för 
företagets förmåga att anpassa sig till återkommande cykler av omställningar som 
uppdagas i resultatet. 
 
Till följd av kompetensinventeringens övergripande karaktär har linjechefer utarbetat 
egna informella verktyg för att identifiera avdelningens specifika kompetensbehov 
som ett komplement, och ibland även som en förutsättning för att arbeta med 
kompetensinventeringsverktyget.  Ur resultatet uppdagas även egna informella 
tillvägagångssätt för IPM samtalet där linjechefer kompletterat IPM målen för 
medarbetare. Vid utformandet av egna tillvägagångssätt har linjechefer arbetat med 
egna lösningar som anpassats till avdelningens specifika behov. Tillvägagångssätten 
skiftar då från feedback till feed forward (Crossan et al., 1999; Fisher & White, 2000) 
och karaktäriseras av ett mer utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1992, 1996, 
2010). Utifrån argumentet att kunskap bidrar till konkurrensfördelar (Al Safi et al., 
2016b; Hartono et al., 2017; Zhang & Jiang, 2015) synliggörs en potentiell möjlighet 
i IPM samtalen som inte utnyttjas i dagsläget. Styrdokumenten av IPM samtalen 
anger att individens styrkor ska identifieras, men det finns ingen vidare koppling i hur 
dessa styrkor ska överföras till andra medarbetare. Genom att istället se till att dessa 
styrkor sprids till resterande i gruppen genom aktiviteter i det dagliga arbetet kan 
företaget arbeta proaktivt i ett sätt att dela kunskap. Tillvägagångssättet kan 
förebygga att kunskap sitter i enskilda individer och underlättar vid omställningar då 
tiden för kompetensöverföring vid dessa tillfällen ofta är knapp. Det bidrar även till 
att företaget blir mindre beroende av enskilda individer (Karlström et al., 2009) då 
kunskapen förmedlats ut till gruppen, vilket både ledning, linjechef och medarbetare 
uttrycker som en stor utmaning och fara för företagets överlevnad. 
 
6.4 Interpretation mellan linjechef och medarbetare 
Interpretationsprocessen tar vid när linjechefer ska implementera 
kompetensförsörjningsstrategin hos medarbetare där stöd och uppmuntran är 
förutsättningar för lärande (Ellström, 1996; 2010) och blir därmed en förutsättning 
för strategiernas implementering i praktiken. Resultatet påvisar däremot att det inte 
har funnits någon kompetensöverföringsstrategi att interagera från 
institutionaliseringen då företaget haft ett ekonomisk fokus. Den bristande 
kompetensöverföringsstrategin presenteras som hinder vid omställningsarbetet 
utifrån samtliga nivåer.   
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Det identifierade hindret stärks av argument som visar att 
kompetensöverföringsstrategier är ett avgörande tillvägagångssätt för att bevara 
kompetens (De Long & Davenport, 2003) samt göra sig mindre beroende av enskilda 
individer (Karlström et al., 2009). Därför är det viktigt att företag utformar strategier 
som omringar kompetensöverföring för att tillvarata kompetens vid 
omställningsarbeten. Vid interpretationsprocessen synliggörs istället implementering 
av bland annat riktlinjer från People Life Cycle Processen och andra 
tillvägagångssätt. Riktlinjer som synliggörs är agil metodik, utvecklingssamtal och 
formella mallar inför avslut och informella tillvägagångssätt.  
 
Ett huvudsakligt arbetssätt som identifieras i studien är agil metodik. 
Implementeringen av arbetssättet hade till syfte att underlätta prioriteringsordningen 
på avdelningen i och med den ökade arbetsbelastningen i samband med 
omställningen. Utifrån ett medarbetarperspektiv har implementeringen av den agila 
metodiken hjälp till att avlasta varandra och ge insikt i kollegornas arbete. För att 
underlätta kompetensöverföring behöver linjechefer motverka eventuella barriärer 
(Al Safi et al., 2016b). Tid har varit det största genomgående hindret vid 
omställningsarbetet då det begränsat medarbetare att delta på aktiviteter som främjar 
kompetensöverföring. Studiens resultat stärks och bekräftas av Karlström et al. 
(2009) som påvisar hur tid är det största hindret vid kompetensöverföring. Tid kan 
därför ses som en barriär för att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet. Metodiken bidrar även här till ett gemensamt språk och 
förståelse (Crossan et al., 1999) för hur arbetet ska prioriteras. Gemensamt språk och 
förståelse är grunden för interpretationsprocessen (Crossan et al., 1999) där 
metodiken kan bidra till ett gemensamt språk och är därmed en förutsättning för 
organisatoriskt lärande. Implementeringen av det agila arbetssättet kan därför ses som 
ett centralt tillvägagångssätt för interpretationsprocessen. Arbetssättet kan underlätta 
tidsbarriären genom att hjälpa medarbetare att prioritera och därmed frigöra tid för 
kompetensfrämjande aktiviteter och påverkar arbetet som sker i praktiken. 
 
Utifrån den jämförande analysen identifierades en förflyttning i ansvar där arbete 
med kompetensöverföring har varit en fråga för linjechefer. Aktiviteter och forum för 
kompetensöverföring har synliggjorts i interpretationsprocessen på linjechefsnivå. 
Förflyttning i ansvar i kombination med en bristande kompetensöverföringsstrategi 
kan förklara resultatet som påvisar hur linjechefernas haft olika tillvägagångssätt vid 
omställningsarbetet. Trots bristande institutionaliserade arbetssätt för 
kompetensöverföring i People Life Cycle Processen framkommer det i studien att 
linjecheferna utarbetat olika informella tillvägagångssätt som främjat 
kompetensöverföring vid omställningsarbetet. Forum som framkommit i resultatet är 
metodikmöten, workshops och beläggningsmöten. Tillvägagångssätten har haft en 
formell karaktär där mötena haft en planerad struktur och varit återkommande under 
omställningsarbetet, vilket uppmuntrar ett formellt lärande (Ellström, 1996). 
Forumen skapar även möjlighet för interaktion där kompetens överförs utan 
motprestation (Van Burg et al., 2014) och diskussion mellan medarbetare i ett sätt att 
dela med sig av sin kunskap och byta erfarenheter.  
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Forumen möjliggör till informellt lärande då de öppnar upp för interaktion (Ellström, 
1996) och problemlösning (Wallo et al., 2012) mellan kollegorna på avdelningen. Det 
utformade forumen kan vidare liknas vid proaktiv kunskapsöverföring (Zhang & 
Jiang, 2015) eftersom de uppmuntrat medarbetare till diskussion och idéutbyte. 
Möjligheten till diskussion bidrar även till ett kunskapsutbyte (Van Burg et al., 2014) 
då medarbetare nyttjar varandras kunskaper och erfarenheter.  Medarbetarna lyfter att 
mötesforumen samt placeringen varit ett tillfälle för att ställa frågor vilket visar att 
forumen även främjat en responsiv kunskapsöverföring (Zhang & Jiang, 2015). 
Forumen har möjliggjort att medarbetare både delat och tagit emot kunskap, vilket 
karaktäriserar grunden för kunskapsöverföringsprocessen (Al Saifi et al., 2016a) där 
interorganisatorisk kunskapsöverföring tas emot, växlar och påverkas av andra (Al 
Safi et al., 2016a; Israilidis et al., 2015; Van Burg et al., 2014). Forumen har vidare 
och haft balans mellan formellt och informellt lärande och utgör därför en 
förutsättning för organisatoriskt lärande (Wallo et al., 2012). Tillvägagångssätten går 
i linje med en personifieringsstrategi där strategin utgår från en stöttande kultur och 
uppmuntrar till dialog (Al Safir et al., 2016a; Hartono et al., 2017). Strategin är ett 
lämpligt tillvägagångssätt för att tillvarata tyst kunskap (Hartono et al., 2017) och blir 
därmed en avgörande förutsättning för att överföra företagets kritiska kompetens, 
erfarenhet. 
 
Ytterligare informella tillvägagångssätt som bidragit till proaktiv och responsiv 
kunskapsöverföring som identifierats på linjechefsnivå har varit att strategisk placera 
erfarna och mindre erfarna kollegor tillsammans i kontorslandskapet samt arbete över 
produktgränser. Resultatet visar att den strategiska placeringen har uppmuntrat till 
interaktion och diskussion mellan kollegor i det dagliga arbetet och överensstämmer 
med utbildning mellan kollegor, en primär metod för att gynna kompetensöverföring 
på arbetsplatser (Al Safi et al., 2016a). En ytterligare åtgärd till följd av 
omställningsarbetet har varit att arbeta över produktgränser och liknas vid 
rotationsträning Al Safi et al., 2016a). Tillvägagångssätten främjar framförallt 
överföringen av tyst kunskap men även teknisk- och erfarenhetsbaserad kunskap (Al 
Safi et al., 2016a), vilket motsvarar företagets kritiska kompetens. 
Tillvägagångssätten har haft en informell karaktär och bidragit till en spontan 
interaktion mellan kollegor, vilket främjar ett informellt lärande (Ellström, 1996). 
Placeringen i kontorslandskapet och arbetet över produktgränser har utgjort goda 
förutsättningar för att överföra och sprida kritisk kompetens i det dagliga arbetet. De 
informella arbetssätten representerar därmed identifierade möjligheter vid 
omställningsarbetet.  
 
Interaktion och samspel utgör väsentliga aspekter för att utveckla och bygga ny 
kunskap (Al Safi et al., 2016a; Israilidis et al., 2015; Van Burg et al., 2014), där tyst 
kunskap kräver intensiv interaktion (Al Safi et al., 2016a; Van Burg et al., 2014). 
Linjechefernas tillvägagångssätt överensstämmer med forskning som argumenterar 
för vikten av att öppna upp för sociala aktiviteter för att underlätta och främja 
kompetensöverföring (Al Safi et al., 2016a, 2016b; Zhang & Jiang, 2015).  
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Vidare visar resultatet från medarbetarnivå att det funnits en öppen kultur där 
medarbetare vill dela sin kunskap och där chefen varit närvarande, hjälpsam och 
uppmuntrat till ett öppet klimat. De identifierade faktorer visas vara centrala för en 
lyckad kompetensöverföring inom tillverkningsindustrin (Al Safi et al., 2016b; 
Cavaliere et al., 2015) där ledaren har en central roll för individens motivation och 
vilja att dela sin kunskap (Al Safi et al., 2016b; Cavaliere et al., 2015; Zhang & Jiang, 
2015). Med bakgrund i föreliggande argument utgör linjechefernas egna initiativ och 
stöttning en avgörande förutsättning för att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet. Förutsättningarna kan haft betydelse för 
interpretationsprocessens framgång som representerar bryggan mellan linjechef och 
medarbetare, vilket i sin tur påverkar utfallet i praktiken.  
 

6.5 Insikt hos medarbetare 
Affärsområdets primära strategi för det interna flödet har inneburit utbildningar och 
karriärmöjligheter. Strategins framkomlighet visar sig lyckad från 
institutionaliseringen till insikt då den bekräftas av medarbetare som den främsta 
faktorn till varför de valt att stanna kvar på företaget. Resultatet bekräftas av 
forskning som påvisar hur kompetensutveckling har en betydande roll och effekt på 
viljan att stanna kvar inom företaget (George, 2015; Chew & Chan, 2008; Hoon & 
Bruvold, 2013) och effekt på medarbetares arbetstillfredsställelse (Rasouli et al., 
2013). Resultatet visar att IPM samtalen uppmuntrat medarbetare till 
kompetensutveckling och att mallen följt strukturen från People Life Cycle Processen 
med hänsyn till individuella och verksamhetsmål som styrks i styrdokumenten. 
Upplägget på mallens struktur med individuella mål i fokus kan förklara resultatet då 
mål främjar ökad delaktighet och engagemang (Martinez et al., 2016). 
Genomförandet av IPM samtalen och dess struktur kan därför ha utgjort ett 
hjälpmedel för den interna strategins framkomlighet.  
 
Den primära strategin för utflödet i företaget vid omställningsarbetet har 
representerats av intern mobilitet (Beer et al., 1984) och visar en ytterligare 
framgångsrik implementering från ledningsnivå då medarbetare bekräftar att det 
underlättat att ställa frågor då kompetensen finns kvar inom företaget. Den interna 
mobiliteten främjar därmed responsiv kunskapsöverföring (Zhang & Jiang, 2015) då 
medarbetare förflyttas till andra affärsområden inom koncernen. Den interna 
mobiliteten speglar därför en möjlighet att behålla kompetens vid 
omställningsarbetet. Möjligheten som identifierats blir än mer central då resultatet 
visar att medarbetarnas primära kunskapskälla och verktyg är att ställa frågor till 
kollegor. Därmed synliggörs även medarbetarnas kritiska kompetens i form av 
nätverk och är en förutsättning för att kunna ställa frågor. Den interna mobiliteten 
som strategi vid omställningsarbeten kan å ena sidan tänkas underlätta för 
kunskapsöverföringen genom att strategin öppnar upp för horisontella kanaler (Al 
Safi et al., 2016b), då det bidrar till interaktion med fler medarbetare och kan därmed 
även bidra till ett bredare kontaktnät. Å andra sidan kan den interna mobiliteten som 
strategi vid omställningsarbeten skada informella nätverk genom att nyckelpersoner 
försvinner (Fisher & White, 2000).  
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Nätverket har betydelse för både individuellt och organisatoriskt lärande (Fisher & 
White, 2000) då lärande och organisatoriskt lärande främjas genom interaktion med 
andra (Ellström, 1996; Crossan et al., 1999; Fisher & White, 2000). Nätverkets 
centrala roll för organisatoriskt lärande kan tänkas kasta ett kritiskt ljus på företagets 
andra primära strategi vid omställningsarbetet, individuella uppgörelser. Resultatet 
visar att medarbetare som ingått individuella uppgörelser har varit personer med lång 
erfarenhet och liknas vid expertkunskap (Al Safi et al., 2016a) och utgör därmed en 
stor del av tyst kunskap som är värdefullt för företag (Martin & Meyer, 2012). 
Utifrån resonemanget kan medarbetare som ingått individuella uppgörelser utgjort 
nyckelpersoner i nätverket eftersom de haft mycket kunskap genom mångårig 
arbetserfarenhet i den specifika branschen.  
 
Fisher och White (2000) lyfter därför upp en tänkbar risk vid omställningar med stöd 
i forskning där omställningar förstör det organisatoriska minnet då individer, 
relationer och dess nätverk försvinner och hämmar organisatoriskt lärande (Fisher & 
White, 2000). Det informella nätverkets sårbarhet synliggörs i resultatet som visar att 
medarbetare uttrycker att de efter omställningen inte haft någon att fråga. För att 
minska risken för att informella nätverk och organisatoriskt lärande skadas behöver 
företag utforma en struktur för att synliggöra nätverket samt beakta riskerna innan 
beslut om nedskärning tas (Fisher & White, 2000). Här uppdagas ett potentiellt 
hinder vid omställningsarbetet som kan tänkas ge konsekvenser för det 
organisatoriska lärandet eftersom nätverket representerat medarbetarnas primära källa 
till kunskap. Det är ett resonemang som styrks av Massingham (2018) studie som 
visar på olika former av kunskapsförlust vid nedskärning av personal då kunskap 
även försvinner utifrån en social dimension i form av relationer.  
 
En ytterligare aspekt som kan ge konsekvenser för nätverket vid omställningsarbeten 
härleds till Osvalder (2015) samt Zhang och Jiang (2015) forskning som visar 
attityden och viljan att dela sin kunskap som en förutsättning för kunskapsutbyte. 
Företagets hantering vid omställningar kan ge konsekvenser för medarbetarnas 
inställning till att dela sin kunskap med varandra inom nätverket, då konkurrens 
mellan kollegor försvårar kunskapsöverföringen (Cavaliere et al., 2015). 
Omställningsarbetet kan därmed tänkas skapa bränsle åt en kultur som präglas av 
konkurrens mellan kollegorna som är kvar efter nedskärningen, överlevare 
(Massingham, 2018). En risk finns att medarbetare istället väljer att inte dela sin 
kunskap i ett sätt att göra organisationen beroende av medarbetares unika kunskap 
och därmed göra sig mindre utbytbar inför framtida omställningar. Oviljan att inte 
dela sin kunskap kan inte härledas till studien, däremot synliggörs tendenser i 
resultatet som indikerar på en förändrad attityd som en konsekvens av 
omställningsarbetet. Resultat visar hur medarbetare har ett minskat engagemang och 
hjälpsamhet för företaget och mellan medarbetare, vilket kan förklaras vid en 
Vandetta effekt då individer hämnas på grund av att de upplever en orättvis 
behandling (Lind et al., 2000).  
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Utifrån företagets identifierade ekonomiska fokus vid nedskärningar uppdagas en 
problematik vid den praktiska implementeringen. I teorin är det enkelt att applicera 
en omställningsstrategi, då den framställs som den vanligaste metoden inom 
tillverkningsindustrin (Kozlowski et al., 1993; Schmitt et al., 2012). Däremot går det 
inte att frångå dimensionen att omställningsarbetet river upp känslor då medarbetare 
inom företaget förlorar kollegor, byter chef eller avdelning eller till och med förlorar 
arbetet. Relationer och attityder har en betydande effekt på proaktiv 
kunskapsöverföring (Zhang & Jiang, 2015) och är grunden för nätverk. Med 
utgångspunkt att nätverk och ställa frågor har varit den primära kunskapskällan i 
praktiken uppmärksammas en potentiell risk. Företag behöver därför arbeta aktivt för 
att behålla den hjälpande kulturen genom HR praktiker som uppmuntrar till 
samarbete (Cavaliere et al., 2015) för att motverka att en konkurrensorienterad 
företagskultur sprids som ett resultat av omställningsarbetet. Tillvägagångssätten att 
utbildning mellan kollegor och rotationsträning kan vara metoder för att återhämta 
ett skadat nätverk och uppmuntra till en hjälpande kultur, då tillvägagångssätten 
beskrivs främja relationer (Al Safi et al., 2016a). I praktiken appliceras 
tillvägagångssätten olika och metoder som visar sig ha positiva effekter bör spridas 
till andra avdelningar.  
 
6.5.1 Överlämning och kompetensöverföring  
Här synliggörs insiktsprocessens (Crossan et al., 1999) inverkan som sker på 
medarbetarnivå i praktiken, då resultatet visar att överlämningar och arbete med 
kompetensöverföring haft stor skiftande karaktär vid omställningsarbetet. En 
förklaring till den skiftande karaktären kan bero på den bristande 
kompetensöverföringsstrategin som även synliggjorts på medarbetarnivå. De 
institutionaliserade arbetssätten från ledningsnivå ska styra medarbetarnas handlingar 
i praktiken (Crossan et al., 1999) och hänvisas till medarbetares vetskap om de 
formella mallar som ska användas inför avslut. Däremot visar resultatet att mallarna 
varit svåra att applicera i praktiken. I takt med att de institutionaliserade arbetssätten 
blir mindre användbara i praktiken ökar individen ansvar (Crossan et al., 1999), vilket 
bekräftas i studien. Då resultatet visar att ansvaret för överlämningar och 
kunskapsöverföring varit ett ansvar som landat på medarbetare, i undantagsfall i 
samråd med chef. Ett resultat som kan förklaras utifrån att medarbetare utgått från 
egna erfarenheter och kunskaper i insiktsprocessen (Crossan et al., 1999) som präglat 
hur kollegor överfört kunskap innan de lämnat avdelningen.  
 
Det vanligaste arbetssättet för kompetensöverföring och överlämning vid 
omställningsarbetet har varit att sitta tillsammans och dokumentation i form av 
lathundar.  Utformningen av lathundar kan liknas vid en kodifieringsstrategi där 
kunskap dokumenteras och sparas (Al Safir et al., 2016a; Hartono et al., 2017). 
Hartono et al. (2017) argumenterar för att företag ska tillämpa en kodifieringsstrategi 
då resultatet visar ett positivt samband mellan kunskapsöverföring, kodifikation och 
prestation. Samtidigt poängteras kontextens betydelse för val av kunskapsstrategi 
(Hartono et al., 2017). 
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I förhållande till Hartono et al. (2017) argumentet och studiens resultat där företaget 
främst uppmuntrat medarbetare till dialog och diskussion genom kompetensfrämjade 
forum. En tänkbar förklaring härleds till företagets specifika bransch som kräver 
produktkännedom genom flerårig erfarenhet. Vid dokumentering finns en svårighet 
att överföra tyst kunskap (Martin & Meyer, 2012) och kan därmed ge en förklaring 
till företagets strategiinriktning som frångår Hartono et al. (2017) utfall och istället 
haft tonvikt på personifiering. Ett ytterligare argument för företagets fokus på 
personifieringsstrategin hämtas från Cavaliere et al. (2015) som dementerar 
kodifiering som den främsta strategin då dokumenterad kunskap inom industriföretag 
sällan återanvänds. Tendensen återfinns även i studiens resultat där medarbetare är 
skeptiska till hur mycket nedskriven kunskap återanvänds i praktiken. Resultatet i 
studien visar vidare att tiden för överlämningar vid individuella uppgörelser skilt sig 
åt och haft en avgörande betydelse för medarbetarens förutsättningar för att ta tillvara 
på kollegors kunskap.  
 
Det är en ytterligare tänkbar förklaring till tillvägagångsättens skiftande karaktär då 
medarbetare fått olika förutsättningar från interpretationsprocessens linjechefsnivå. 
Lärande tar tid samt kräver tålamod och stöd (Wallo et al., 2012). Här synliggörs 
interpretationsprocessen, och därmed linjechefens stöd, som en avgörande betydelse 
för medarbetarnas förutsättningar och därmed förmågan att lära och tillvarata 
kollegors kompetens. Resultatet i relation till tidigare forskning och teori visar 
linjechefernas centrala roll för att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet. I förhållande till studiens redan identifierade förutsättningar 
uppmärksammas en paradoxal komplexitet. Föreliggande diskussion visar att 
linjechefer utgjort en stor förutsättning genom att erbjuda informella tillvägagångssätt 
vid omställningsarbetet. I motsats indikerar resultatet i studien även att linjecheferna 
utgjort ett tänkbart hinder för arbetet i praktiken då medarbetare givits olika 
förutsättningar beroende på linjechefens agerande. 
 
Interpretationsprocessens implementering av kompetensförsörjningsstrategi, med 
linjechefernas handlingar i framkant, är avgörande för strategins framkomlighet och 
vad som sker i praktiken. Det är ett resonemang som bekräftats av Purcell och 
Hutchinson (2007) studie som visar att strategier inte enbart uppfattas genom 
formella policys utan även genom chefens ledarskap och handlingar. Lärandemiljön 
påverkas av vilka förutsättningar chefen erbjuder (Ellström, 1996) där lärandemiljön i 
detta fall påverkas av interpretationsprocessen. I och med att medarbetare givits olika 
förutsättningar vid omställningsarbetet kan det påverkat hur mycket kunskap 
medarbetare mottagit från kollegor som lämnat avdelningen. Orsaken kan förklaras 
genom den individuella agenturen där delaktighetens intensitet i aktiviteter påverkar 
vad och hur individen lär sig (Billet, 2001) där medarbetarnas olika förutsättningar 
och bristande struktur blir ett hinder för att tillvarata på kollegornas kunskap. 
Resultatet motsätter Ellström (2010) resonemang som betonar att avsaknad av 
struktur har positiva effekter på det individuella lärandet då hög grad av kontroll 
hindrar kreativitet. En bristande struktur och kontroll i feedbackprocessen vid ett 
omställningsarbete kan i detta fall istället ha motsatt effekt.  
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Studien visar att samtliga nivåer kräver ett gemensamt arbetssätt för att säkerställa att 
medarbetare erbjuds samma förutsättningar oavsett sektion och chefstillhörighet. 
Däremot blir Ellströms (2010) argument betydande vid feed forward processen då det 
kräver att medarbetare inom den kontrollerade strukturen ges handlingsutrymme för 
att anpassa tillvägagångssätten till avdelningens specifika kontext och behov, då 
kontexten har stor betydelse för val av fördelaktig strategi (Hartono et al., 2017). 
 
6.5.2 Avgångssamtal och avslut 
Avslutningsvis identifieras avgångssamtal som en strategi vid exitfasen i People Life 
Cycle processen till syfte att skapa en god relation mellan företaget och medarbetare. 
Samtalet har även varit ett tillfälle att uppmärksamma potentiella förbättringsförslag 
(Kulik et al., 2015). Avslutningssamtalen kan liknas vid post exit lojalitet (Powell, 
1998) i ett sätt att skapa en positiv känsla inför avslut och upprätthålla en god relation 
(Alvesson, 2000). Däremot framkommer det att avgångssamtalen haft en skiftande 
karaktär vid omställningsarbetet. Studiens resultat indikerar att strategin inte varit 
institutionaliserad vid avslut som skett på företagets initiativ men däremot 
genomförts vid frivillig uppsägning. Att frångå People Life Cycle Processen vid 
omställningsarbetet kan spegla ett ytterligare hinder då forskning poängterar att 
exitsamtal är en metod för att tillvarata kompetens (Kulik et al., 2015). Resultatet i 
studien bekräftar exitsamtalen som en möjlighet att tillvarata kompetens och var ett 
krav för den individuella uppgörelsen vid omställningsarbetet. Kravet omfattade tid 
för kompetensöverföring och avgjorde när medarbetaren i fråga kunde lämna 
avdelningen. Tid har varit det ett av de största hindren vid omställningsarbetet och 
därmed utgör exitsamtalet en god förutsättning för att säkerställa att kompetensen 
överförs innan avslut. Utöver tid utgör avgångssamtalen ett tillfälle att diskutera hur 
kunskap ska överföras och spridas. Argumentet hämtar kraft hos Karlström et al. 
(2009) som betonar hur en utformad plan är en förutsättning för 
kompetensöverföring. Vidare synliggörs hur de formella mallarna inför avslut har 
bekräftats av både linjechefer och medarbetare vilket tyder på att strategin passerat 
samtliga nivåer i feedbackprocessen. Utifrån resonemanget att ha en utarbetad plan 
för kompetensöverföring uppmärksammas däremot ett hinder för de 
institutionaliserade mallarna. Resultatet visar att det saknas tillvägagångssätt för hur 
kompetensöverföringen ska ske i praktiken, en ytterligare tänkbar förklaring till att 
arbetssätten skiljt sig åt. När hur inte återfinns i de institutionaliserade arbetssätten 
blir det upp medarbetarna att utforma egna tillvägagångssätt med utgångspunkt i 
insiktsprocessen och ansvaret förflyttas (Crossan et al., 1999).   
 
6.6 Missanpassade strategier 
De institutionaliserade arbetssätten som genomgått en framgångsrik feedbackprocess 
från ledning, linjechefsnivå till medarbetarnivå har inte alltid varit tillämpningsbara 
eller anpassade till praktiken. Resultatet i studien visar att mallarna som används 
inför avslut utgått från att ersättare finns på plats, samtidigt som empirin visar att 
ersättare sällan finns tillgängliga i praktiken. Vidare identifieras studien även att 
företaget har arbetat med proaktiv kunskapsöverföring genom att erbjuda 
kompetensfrämjande forum vid omställningsarbetet.  
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I kontrast visade resultatet istället att responsiv kunskapsöverföring varit det 
huvudsakliga verktyget för att inhämta kunskap i praktiken. Resultaten som lyfts kan 
liknas vid Crossan et al. (1999) beskrivning av ett missanpassat organisatoriskt minne 
där kompetensförsörjningsstrategierna inte stämmer överens med den praktiska 
verkligheten. Utfallet och skillnaderna mellan analysnivåerna exponerar ytterligare en 
problematik i förhållande till strategiernas framkomlighet. 
 
Wooldridge och Floyd (1990) belyser att linjechefers delaktighet och involverade i 
strategiernas utformning är en förutsättning för implementeringen i praktiken, 
däremot saknar författarna medarbetarperspektivet som en förutsättning för att 
utforma anpassade strategier. Vid kontextuella skiftningar som vid 
omställningsarbeten, förändras organisationens behov, vilket kan resultera i mindre 
anpassade institutionaliserade system (Crossan et al., 1999). Medarbetarperspektivet 
med utgångspunkt i insiktsprocessen är centralt i aspekten att de har kännedom om 
det praktiska arbetet. Deras tidigare erfarenheter och kunskaper för vad som har varit 
framgångsrikt blir avgörande för vilka strategier som ska institutionaliseras till det 
organisatoriska minnet. Genom att institutionalisera framgångsrika och beprövade 
praktiker vid omställningsarbeten kan företag erhålla fördelar, vilket styrks av 
Osvalder (2015) som argumenterar för vikten av att testa metoder innan de 
verkställs.  Dock tar organisatoriskt lärande tid (Crossan et al., 1999), vilket blir än 
mer problematiskt då tidsbristen varit det största identifierade hindret vid 
omställningsarbetet. Tidsbristen kan tänkas vara en förklaring till varför det inte 
funnits någon utarbetad omställning- och kompetensöverföringsstrategi som 
institutionaliseras från tidigare omställningar. De informella tillvägagångssätten har 
då istället endast flödat genom feed forward processen mellan linjechef och 
medarbetare i ett sätt att vinna tid och således inte nått institutionaliseringsprocessen.  
 
Företag behöver därför involvera samtliga nivåer vid utformning av strategier inför 
omställningsarbeten och arbeta proaktivt för en lyckad institutionalisering. 
Resonemanget hämtar ytterligare stöd hos Al Safi et al. (2016b) som betonar att 
bristande interaktion mellan hierarkiska nivåer ökar antalet återupprepade misstag 
samt leder till ineffektiva arbetssätt, där de hierarkiska nivåerna speglar studiens 
analysnivåer. Ineffektiva arbetssätt för kunskapsöverföring är en konsekvens som 
motsätter omställningsstrategins huvudsakliga syfte om att skapa effektivitet och 
framgång (Schmitt et al., 2012; Sitlington & Marshall, 2011). Motsättningen härleds 
till kunskapsöverföring som en kritisk aspekt på grund av branschens komplexitet 
(Israilidis et al., 2015). Utformande av kunskapsstrategier har en stor betydelse för att 
behålla och tillvarata kompetens i tillverkningsindustrin (Al Safi et al., 2016a; 
Israilidis et al., 2015; Karlström et al., 2009) för att skapa effektivitet och stå emot 
yttre påfrestningar (Israilidis et al., 2015). 
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6.7 Upplevelsen av omställningen och dess konsekvenser 
Det råder en delad bild om företaget lyckats tillvarata den kompetens som lämnat i 
och med omställningsarbetet. Utifrån ett medarbetarperspektiv går konsekvenserna i 
linje med Osvalder (2015) som argumenterar för att företag riskerar att förlora 
värdefull kompetens vid nedskärning av personal. Sammantaget visar empirin i 
relation till studiens teoretiska referensram att en utarbetad och anpassad 
kunskapsstrategi är centralt för att behålla och tillvarata kompetens. Värdefull 
kompetens går ofta förlorad vid en omställning (Schmitt et al., 2012) och i ljuset av 
ett omställningsarbete blir därför kunskapsstrategier än mer kritiska. Vid 
omställningar ökar även den frivilliga personalomsättningen (Trevor & Nyberg, 
2008). I förhållande till Trevor och Nybergs (2008) resultat kan liknande tendenser 
återfinnas i studien. Medarbetare talar i termer av stress och hög arbetsbelastning som 
en konsekvens av omställningsarbetet, vilket påverkat individer både i och utanför 
arbetet. Tendensen har varit en farhåga för både ledning och linjechefer som 
bekräftats av medarbetare. Resultatet i studien visar att konsekvenserna av 
omställningsarbetet har gjort att medarbetare övervägt att sluta, där linjechefens stöd 
har varit en förklaring till varför de valt att stanna. Resultatet bekräftas av forskning 
som visar att stöd från chefer påverkar medarbetarnas vilja att stanna (Rasouli et al., 
2013).  
 
Strategier, verktyg och metoder vid en omställning handlar således inte enbart om att 
ta reda på vilka som ska stanna kvar eller lämna. Det handlar om att skapa långsiktiga 
förutsättningar för medarbetare som blir kvar inom företaget. Företag och HR 
avdelningar behöver arbeta proaktivt och vara införstådda i vilka tänkbara 
konsekvenser som kan uppstå vid ett omställningsarbete och ta dessa i beaktning 
innan en omställning genomförs. Att blunda för potentiella konsekvenser och risker 
från ett omställningsarbete kan resultera i att företag förlorar ytterligare kompetens 
till följd av frivillig uppsägning. 
 
6.8 Kvalitetskriterier och kritisk reflektion 
Fallstudien har beaktat Yin (2007, 2018) kvalitetskriterier vid fallstudieforskning. 
Nedan diskuteras kriterierna: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 
reliabilitet. I tillägg diskuteras även forskarduons roll.  
 
Det första kriteriet begreppsvaliditet syftar till att använda ett tillförlitligt verktyg 
som mäter ett specifikt område med hjälp av det framställda verktyget (Yin, 2007, 
2018). Det specifika området som den aktuella fallstudien har studerat fokuserar på 
omställningsarbete, vilket har synliggjorts och varit genomgående för syfte, urval 
samt utformningen av intervjuguide. Studiens mätverktyg, intervjuguiden, är 
inspirerad av tidigare intervjuguider med redan validerade frågor, vilket stärker 
studiens begreppsvaliditet genom en ökad träffsäkerhet i frågorna (Bryman, 2018) 
och speglat en styrka i studien. För att uppfylla kriteriet begreppsvaliditet ytterligare 
har fallstudiens datainsamling utgjorts av både intervjuer och styrdokument som 
underlag.  
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Fördelen med att använda interna dokument är de inte präglas av fallstudiens 
frågeställningar och syfte och utgör därför ett oberoende underlag som komplement 
till intervjuerna som istället är skapade som ett resultat av själva fallstudien (Yin, 
2007). Åtgärderna går i linje med datatriangulering som främjar begreppsvaliditet 
(Boolsen, 2007; Yin, 2007, 2018). Studiens genomförande av triangulering har varit 
framgångsrikt för att generera ett tillförlitligt underlag för att kunna besvara studiens 
syfte. För att ytterligare stärka fallstudiens begreppsvaliditet genomfördes en 
respondentvalidering. Studiens respondentvalidering har varit framgångsrikt då 
samtliga respondenter bekräftat att en korrekt tolkning gjorts av intervjun. Vid 
tillfällen där felaktiga tolkningar gjorts har detta uppmärksammats och korrigerats 
innan materialet analyserats. Åtgärden har styrkt studiens begreppsvaliditet och 
tillförlitlighet då underlaget för analysen granskats. Respondentvalidering är en 
central strategi för att stärka studiens kvalitet (Yin, 2007, 2018).  
 
Yin (2007) andra kvalitetskriterium intern validitet omfattar att minimera risken för 
felaktiga slutsatser i resultatet. Studiens forskningsdesign har varit framgångsrik i 
förhållande till den interna validiteten, då den givit möjligheten att undersöka 
problemområdet utifrån olika infallsvinklar, dvs. utifrån både ledning, linjechef och 
medarbetarnivå. Därmed förebyggs risken att dra felaktiga slutsatser för hur företaget 
har arbetet med att behålla och tillvarata kompetens vid omställningsarbetet. 
Åtgärden liknas med det Yin (2007) beskriver som teoretisk triangulering. Vidare har 
pilotintervjun varit framgångsrik eftersom den stärkt studiens interna validitet (Patel 
& Davidson, 2011; Yin, 2007) genom att säkerställa frågornas relevans och 
respondenternas tolkningar av frågorna, och på så vis har risken för intervjuareffekter 
minimerats, dvs. att respondenter feltolkar frågor som ställs (Bryman, 2018). En 
ytterligare åtgärd för att uppfylla kriteriet har varit att använda citat genomgående i 
resultatavsnittet för att synliggöra en transparens och visa belägg för tolkningen av 
empirin, vilket Yin (2007) rekommenderar för att stärka den interna validiteten.  
 
Trots framgångsrika tillvägagångssätt som har främjat studiens interna validitet kan 
studiens urval diskuteras i relation till begreppet. Valet av 16 respondenter i studien 
grundades i uppsatsens omfattning och tidsram. Efter bearbetning av materialet 
synliggjordes regelbundenheter och ytterligare identifierade teman mattades av, vilket 
liknas vid en teoretisk mättnad (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014; Merriam, 
1994). Den teoretiska mättnaden bekräftar att underlaget från 16 intervjuer har varit 
tillräckligt för att besvara studiens syfte. En upplevd teoretisk mättnad säkerställer 
dock inte att ytterligare dimensioner och teman hade kunnat identifieras. Därför hade 
det varit fördelaktigt att utöka respondentantalet under respektive perspektiv. Vidare 
tog urvalet inte hänsyn till antal år respondenten arbetat på företaget, vilket kan 
tänkas påverka resultatet i studien genom olika erfarenhetsbilder och kunskapsnivåer.  
Vidare diskuteras studiens generaliserbarhet vilket representerar det tredje kriteriet, 
extern validitet (Yin, 2007, 2018) och är en vanlig förekommande begränsning inom 
kvalitativa metoder (Bryman, 2018). Föreliggande begränsning har även påverkat 
denna fallstudie då resultat och slutsatser endast varit giltiga i det specifika fallet som 
studerats.  
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Däremot lämnas graden av generalisering över till läsaren. För att underlätta läsarens 
bedömning har verksamhetens inriktning samt omfångsrikt och ett empirinära 
resultatavsnitt presenterats i studien. Rekommendationer som återges av Bryman 
(2018) samt Kvale och Brinkman (2014) för att ge läsaren möjlighet att avgöra i 
vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra kontexter. Det fjärde och sista 
kvalitetskriteriet representeras av reliabilitet (Yin, 2007). Kvalitetskriteriet syftar till 
att stärka studiens kvalitet genom att ge en transparent, tydlig och rättvis bild av 
forskningens genomförande så att utomstående kan replikera studien (Bryman, 2018; 
Yin, 2007). Fallstudiens metodavsnitt speglar en detaljerad redogörelse för 
forskningsprocessens samtliga steg vilket gör det möjligt att upprepa studien. Att vara 
explicit i tillvägagångssättet är åtgärder för att stärka studiens reliabilitet för samtliga 
steg (Yin, 2018). Därför har studien även bifogat dokument som visar hur 
artikelsökningen genomförts med antal sökord, datum, antal bortfall, samt en 
litteraturöversikt av studiens aktuella litteratur, åtgärder som stärkt studiens 
reliabilitet.  
 
6.8.1 Forskarduons roll  
En tänkbar begränsning synliggörs i studiens kvalitativa ansats där forskarduons 
subjektiva tolkningar kan ha påverkat studiens riktning och resultat, en 
förekommande utmaning inom kvalitativ forskning (Bryman, 2018) och även inom 
fallstudier (Yin, 2018). Sensitiviteten som tidigare motiverats studiens styrka och har 
varit en stor framgångsfaktor i denna fallstudie. Studiens sensitivitet har skapat 
relationer mellan forskarduon och respondenterna i studien till syfte att skapa 
förståelse för kontexten och möjliggjort ett målinriktat urval8. Det sensitiva 
förhållningssättet måste däremot diskuteras i relation till begreppet reflexivitet.  
 
Reflexivitet syftar till att beakta relationers och forskarens förhållningssätt och hur 
dessa faktorer inverkat på forskningsprocessen (Bryman, 2018) och därmed ger 
konsekvenser för studiens kvalitet. Relationerna som byggts upp tack vare fritt 
tillträde till företaget under hela forskningsprocessen kan omedvetet ha påverkat. 
Dels förhållningssättet gentemot respondenterna under intervjuerna, men även 
påverkat analysarbetet till följd av den information som tidigare införskaffats utifrån 
det sensitiva förhållningssättet. Denna tänkbara risk kan ge konsekvenser för den 
interna validiteten och studiens tillförlitlighet. För att förebygga denna problematik 
har forskarna medvetet valt att inte diskutera studien (t.ex. vid lunch och fikastunder) 
och intagit ett professionellt agerande och därigenom avgränsat samtal kring studien 
till formella forum såsom under planerade möten och intervjuer. Vidare har forskarna 
närvarat för att skapa samsyn vid varje intervju vilket Bryman (2018) betonar som en 
fördel då det bidrar till en förenad tolkning av det empiriska underlaget. Å ena sidan 
har genomförandet stärkt den interna validiteten likt det Yin (2007) beskriver som 
forskningstriangulering. Å andra sidan kan gemensamt deltagande eventuellt ha 
påverkat respondenten upplevelse i intervjusituationen.  

                                                
8 Hänvisning till urval, se 3.3.2. 
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Det finns en risk i att respondenten upplever en underlägsenhet i situationen som 
kunnat påverka respondentens utsaga. I förhållande till studiens resultat som visar på 
både positiva och negativa aspekter kring omställningen anses effekten haft mindre 
betydelse i denna studie. Avslutningsvis diskuteras studiens deduktiva inslag i det 
adaptiva förhållningssättet. Det har funnits en medvetenhet kring att studiens 
inledande litteraturöversikt kan ha influerat oss som forskare och färgat studiens 
riktning. Forskarna har strävat efter att inte styras av tidigare forskning genom en 
kontinuerlig dialog samt att vara lyhörda till studiens empiri. För att minska risken 
för subjektiva tolkningar planerades och utformades även den teoretiska 
referensramen efter empiriinsamlingen. Tillvägagångssättet stärker den interna 
validiteten genom Bryman (2018) beskrivning av möjlighet att styrka och konfirmera 
då den teoretiska orienteringen inte får styra forskningsprocessen. 
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7. SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, studiens praktiska och teoretiska bidrag 
samt förslag till fortsatt forskning. 
 
Med utgångspunkt i studiens resultat, vilka slutsatser kan urskiljas? Den första 
slutsatsen är att företaget har arbetat med en mixad kunskapsstrategi vid 
omställningsarbetet. Primärt har arbetet präglats av kompetenshöjande forum som 
uppmuntrat kollegor till interaktion och diskussion. Företaget har vidare arbetat med 
dokumentation i form av lathundar. Slutsatsen går i linje med tidigare forskning som 
visar att företag vanligtvis tillämpar en mixad kunskapsstrategi (Al Safir et al., 2016a; 
Hartono et al., 2017). Företaget har arbetet med formella och informella 
tillvägagångssätt och utgjort en god förutsättning för att överföra kunskap. Därmed 
synliggörs hur en kompetensförsörjningsstrategi inte enbart representeras av formella 
dokument utan synliggörs även genom handlingar i praktiken.  
 
Den andra slutsatsen som dras i studien är att de formaliserade arbetssätten har gett 
stöd och förutsättningar för att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet, men det har inte varit en tillräcklig förutsättning. De informella 
tillvägagångssätten har varit nödvändiga för att behålla och tillvarata kompetens men 
också en förklaring till varför arbetet skilt sig åt. Vidare synliggörs ett hinder i 
strategiernas framkomlighet som försvårat arbetet med att behålla och tillvarata 
kompetens. De utformade styrdokumenten i People Life Cycle Processen redogör att 
strategier och verktyg ska appliceras, däremot framkommer inte hur arbetet ska 
genomföras, vilket kan vara ytterligare en orsak till att informella tillvägagångssätt 
uppstått.  
 
Mot bakgrund av de två slutsatserna ovan, identifieras en tredje slutsats. Utifrån 
företagets mixade kunskapsstrategi där både formella och informella 
tillvägagångssätt synliggörs att företagets olika nivåer har arbetat i två parallella spår 
vid omställningsarbetet. Den bristande interaktionen mellan nivåerna skapar ett gap 
mellan nivåerna, vilket utgör ett hinder vid omställningsarbeten. Det finns en risk att 
kunskap inte sprids mellan nivåerna och därmed skapas 
kompetensförsörjningsstrategier som leder till ineffektiva arbetssätt. Detta har visat i 
form av hinder, t ex bristande kompetensöverföringsstrategi, ekonomiskt fokus, tid 
och arbetsbelastning, förflyttning i ansvar, både inom och mellan de olika nivåerna; 
hinder som försvårade arbetet med att behålla och tillvarata kompetens vid 
omställningsarbetet.    
 

7.1 Praktiska implikationer och teoretiskt bidrag 
Hur kan företaget undvika gapet mellan nivåerna i framtida omställningsarbeten? En 
mixad kompetensförsörjningsstrategi är nödvändig, men inte tillräckligt. För att 
motverka att värdefull kompetens går förlorad vid omställningsarbetet behöver 
företaget arbeta för att institutionalisera de informella tillvägagångssätten genom feed 
forward processen. 
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De informella tillvägagångssätten som utkristalliserats i praktiken inom företaget 
behöver därför förmedlas ända upp till ledningsnivå och utgöra en del av 
verksamhetens organisatoriska minne. När de informella tillvägagångssätten istället 
utgör en del av företagets formella tillvägagångssätt erbjuds nivåerna (både ledning, 
linjechefer och medarbetare) jämlika möjligheter och förutsättningar i arbetet med att 
behålla och tillvarata kompetens.  
 
Resultatet i studien visar även att missanpassade strategier försvårar arbetet med att 
behålla och tillvarata kompetens. Företaget behöver därför inhämta kunskap om hur 
kunskapsöverföring och kunskapsutbyte sker på medarbetarnivå för att bygga upp 
lämpliga strategier vid omställningsarbeten som är tillämpningsbara i praktiken. En 
institutionaliserad strategi som nått en lyckad implementering från ledningsnivå till 
medarbetarnivå utgör därför inte nödvändigtvis en förutsättning för att behålla och 
tillvarata kompetens. Denna studie poängterar därför att samtliga nivåer behöver vara 
delaktiga för att lyckas anpassa institutionaliserade arbetssätt till den specifika 
kontexten. Genom kontinuerligt och proaktivt arbete där samtliga nivåer beaktas kan 
företaget utveckla och anpassa kompetensförsörjningsstrategier och därmed skapa 
förutsättningar inför framtida omställningar. Därför blir studiens ytterligare praktiska 
implikation att företaget utvecklar styrdokumenten till att inkludera 
kompetensöverföring som en del i den strategiska People Life Cycle Processen. 
Genom att bland annat utveckla befintliga IPM målen där identifierade styrkor 
uppmuntras men även kravställs att spridas till resterande medarbetare, något som 
idag saknas. 
 
Avslutningsvis, studier som har studerat omställningsarbete i relation tillvaratagandet 
av kunskap intar ett medarbetar- eller ett organisatoriskt perspektiv och saknar ett 
multianalytiskt perspektiv (Schmitt et al., 2012). Föreliggande argument synliggör 
studiens teoretiska bidrag i relation till den utvecklade sammansatta modellen som 
intar ett multianalytiskt perspektiv. Modellen kan appliceras till andra företag och 
kontexter vid framtida omställningsarbeten för att skapa en förståelse för tänkbara 
hinder och möjligheter för att behålla och tillvarata kompetens.  
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning  
Med utgångspunkt i studiens teoretiska bidrag och det tidigare påvisade 
forskningsgapet rekommenderas att fortsätta tillämpa en design som involverar flera 
analysnivåer vid studier av omställningsarbeten. Det hade varit intressant undersöka i 
vilken utsträckning den sammansatta modellen går att applicera till andra kontexter. 
Vidare har denna studie grundats på 16 respondenter, framtida studier som intar ett 
multianalytiskt perspektiv kan med fördel använda flera respondenter som 
representerar vardera analysnivå. Vidare vore det intressant att fortsätta studera 
konsekvenser i samband med omställningsarbeten. Det skulle bidra till att skapa 
insikt och förståelse för hur HR professionen kan utveckla anpassade strategier, 
verktyg och metoder för att förebygga tänkbara konsekvenser vid 
omställningsarbeten. 
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BILAGA 3 – MISSIVBREV 
 
Hej X, 
 
Vi är två masterstudenter som läser Human Resource Management and Development 
på Linköpings universitet. Vi skriver vår masteruppsats här på företaget X och syftet 
med studien är att bidra med kunskap och förståelse för hur företag arbetar med att 
hantera och tillvarata kompetens vid omställningsarbetet i övergången från 
utvecklingsfas till produktionsfas.  
 
Intervjun är högst frivilligt och anonymt vilket innebär att dina svar inte kommer att 
härledas till dig och kan avbrytas när som helst under processen. Vi ser även att 
intervjun spelas in för att underlätta vårt arbete. Underlaget som samlas/spelas in 
kommer enbart att användas till denna studies syfte och kommer sedan att förstöras. 
Vid deltagande har du också möjlighet att ta del av det slutgiltiga resultatet.  
 
Nedan kommer ett exempel på frågor vi kan tänkas ställa: 
“I vilken utsträckning har ni på avdelningen rutiner för att främja överföringen av 
kompetens mellan kollegor i det dagliga arbetet? 

- Hur viktigt tycker du det är att dela med dig samt ta del av den kunskap som 
finns inom avdelningen? Motivera!” 

 
Intervjuerna pågår i ca en timma och kommer att hållas mellan v 9-10 och genomförs 
under arbetstid. Om du väljer att delta återkom gärna snarast möjligt så bokar vi in en 
tid som passar dig.  
 
Har du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss.  
 

Varma hälsningar 
 
Johanna Palmgren Söderström 
johanna.palmgrensoderstrom@företagsnamn.com 
 
Daniella Berge 
daniella.berge@ företagsnamn.com 
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BILAGA 4 – INTERVJUGUIDE LEDNING 
Inledning med presentation av studien och redogörelse för etiska aspekter 
 
Bakgrundsfrågor 

- Din resa på företaget 
- Nuvarande befattning, roll, arbetsuppgifter 
- Utbildningsbakgrund 
- Info om företaget och affärsområdet 

 
• Vid årsskiftet hade ni en omställning av produktionen i att övergå från en 

utvecklingsfas till produktionsfas. Kan du berätta lite mer om vad det inneburit 
för företaget? 
- Vad är den största utmaningar i övergångsfasen? 
- Konsekvenser från övergången? 
- Åtgärder till följd av övergången? 
- Hur har personalomsättningen påverkats av omställningen? 

 
Inledande frågor 
• Hur ser kompetensbehovet ut hos er idag på företaget? 

- Hur uppmärksammar ni att företaget saknar kompetens inom ett område? 
 
• Vilka framtida kompetensbehov har ni identifierat? 

- Hur arbetar ni mot dessa kompetensgap? 
 
• Vilka kompetenser anser du är avgörande för företagets överlevnad? 

- Varför? Hur arbetar ni mot dessa? 
- Hur införskaffar ni den kompetensen företaget behöver? 

 
Strategier och verktyg 
• Hur arbetar ni för att behålla och tillvarata kompetens inom företaget? 

- Strategier, arbetssätt, rutiner, policys (ex Peopleprocessen)? 
- Omplacering av personal inom organisationen? 
- Konsulter? 

 
• Vilka verktyg använder ni för att behålla och tillvarata kompetens inom 

företaget? 
- Kompetensinventeringsverktyg? 
- IPM? 
- Andra verktyg eller system? 
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• Finns det någon övergripande strategi för hur ni ska arbeta när medarbetare 
lämnar affärsområdet? 
- Om ja, vad innebär strategierna? 
- Överlämningar?  
- Avgångssamtal? När i tiden? 
- Annat: Nätverk, workshops, möten, aktiviteter, projekt? 
- Finns det någon skillnad på strategi beroende på om medarbetaren lämnat 

ofrivilligt eller frivilligt? Om ja, hur skiljer sig det åt? 
 
• Finns det några specifika arbetssätt för hur ni arbetade nu vid omställningen? 

- Om ja, vad innebär strategierna? 
- Överlämningar?  
- Avgångssamtal? När i tiden? 
- Annat: Nätverk, workshops, möten, aktiviteter, projekt? 

 
Ledarens roll 
• Vad är ledningens roll i arbetet med att behålla och tillvarata på kompetens inom 

företaget? 
- Hur underlättar ledningen möjligheten till att behålla och tillvarata på 

kompetens inom företaget? 
 
•  Vem har ansvaret i arbetet för att behålla och tillvarata kompetens?  

- Vilket ansvar har ni? 
- Vilket ansvar har linjecheferna? 

 
Organisationens förutsättningar 
•  Vad underlättar enligt din mening arbetet med att kunna behålla och tillvarata 

kompetens i företaget vid personalavgångar? 
 
•  Vad försvårar enligt din mening arbetet med att kunna behålla och tillvarata 

kompetens i företaget vid personalavgångar? 
 
•  På vilket sätt skulle du säga att företaget kan förbättra sitt arbete med att behålla 

och tillvarata kompetens vid personalavgångar? 
- På vilket sätt kan företaget förbättra sitt arbetssätt vid omställningsarbete? 

 
•  Nu när ni har genomgått ett omställningsarbete, med facit i handen när du tittat 

tillbaka på ert tillvägagångssätt. Anser du att företaget har lyckats med att behålla 
och tillvarata den kompetensen som är nödvändig för företagets konkurrenskraft 
och överlevnad? 
- Varför/varför inte? 
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•  Nu när flera medarbetare frivilligt eller ofrivilligt lämnat avdelningen, är det 
någon kompetens eller funktioner som du uppmärksammat saknas som företaget 
inte borde ha gjort sig av med?  
- Om ja, vad har det fått för konsekvenser?  

 
•  Hur arbetar ledningen med att behålla medarbetare inom organisationen? 
 
•  Vad är det som gör att du är kvar inom företaget? 

- Vad anser du företaget kan förbättra för att behålla medarbetare? 
 
Tacka för deltagande och be att få återkom med sammanställning av samtalet  
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BILAGA 5 – INTERVJUGUIDE LINJECHEF 
Inledning med presentation av studien och redogörelse för etiska aspekter 
 
Bakgrundsfrågor 

- Din resa på företaget 
- Nuvarande befattning, roll, arbetsuppgifter 
- Utbildningsbakgrund 
- Info om affärsområdet och avdelningen 

 
Omställningsarbetet 
• Vid årsskiftet hade ni en omställning av produktionen i att övergå från en 

utvecklingsfas till produktionsfas. Kan du berätta lite mer om vad det inneburit 
för företaget? 
- Vad är den största utmaningar i övergångsfasen? 
- Hur har ni arbetat med att täppa till kompetensgapet? 
- Konsekvenser från övergången? 
- Åtgärder till följd av övergången? 

 
• Vad har förändringen inneburit för din avdelning? 

- Vad är den vanligaste orsaken till att medarbetare inte är kvar på 
avdelningen? 

- Hur många medarbetare har slutat till följd av omställningen? 
 
Inledande frågor 
• Vilka kompetenser anser du är avgörande för företagets överlevnad? 

- Anser du att någon betydelsefull kompetens har gått förlorad i samband med 
omställningsarbetet? I så fall, vilken? 

 
• Hur tillgodoser du/ni den kompetensen avdelningen behöver? 
 
I praktiken 
• Hur arbetar ni för att behålla och tillvarata kompetens på avdelningen? 
 
• Hur arbetar du för att identifiera vilket kompetensbehov som finns på 

avdelningen? 
 
• Hur uppmärksammar du att medarbetare på avdelningen saknar kompetens inom 

ett eller flera områden? 
- Vad gör du om en medarbetare saknar viss kompetens? 
- Finns det någon behörighet som saknas på avdelningen idag till följd av 

omställningen? 
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• Vilka verktyg använder ni för att behålla och tillvarata kompetens på 
avdelningen? 
- Informationskanaler? 
- IPM? 
- System, möten, workshops och övriga aktiviteter? 

 
• Använder du komptensinventeringsvektyget som finns på företaget? 

- Om ja, hur ofta? I vilka situationer? 
- Hur arbetar du med det? 
- Hur definieras de olika kompetenserna? 
- Hur användningsbart tycker du verktyget är? 
- Om inte, varför då? Vad gör du istället? 

 
•  Vilka aktiviteter används på avdelningen för att stimulera erfarenhetsutbyte i det 

dagliga arbetet? 
- Mentorskap? Introduktion? 
- Nätverk? 
- Workshops, möten, projekt och andra aktiviteter? 

 
Kompetensöverföring 
•  Finns det en övergripande strategi för hur du som chef ska arbeta med 

personalavgångar i samband med omställningen? 
- Om ja; vad innebär denna strategi och hur arbetar ni med denna strategi ute 

på avdelningen? 
- Överlämningar? 
- Avgångssamtal? När i tiden? 
- Rutiner i dagliga arbetet? 
- Annat: Nätverk, workshops, möten, projekt och andra aktiviteter? 

 
•  Hur arbetar ni för att säkerställa att betydelsefull kompetens finns kvar inom 

avdelningen när medarbetare slutar?  
 
Ledarens roll 
•  Vem är ansvarig för arbetet med kompetensöverföring och 

kompetensutveckling? 
- Vilket ansvar har du? 
- Vilket ansvar har ledningen? Stöttning av ledning? Hur och på vilket sätt? 
- Hur kommuniceras omställningen? När i tiden? 
- Kopplat till omställningsarbetet, upplever du att ni linjechefer blev involverade 

i omorganiseringen? I vilket skede och hurdå? 
- Vilket ansvar har medarbetaren? 

 
•  På vilket sätt uppmuntrar du dina medarbetare att lära sig nya saker i arbetet? 
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Avdelningens förutsättningar 
•  Vilka möjligheter har du som chef för att underlätta möjligheten till 

kompetensöverföring inom avdelningen? 
- Hur arbetar du? Exempel? 

 
•  Vad underlättar enligt din mening arbetet med att kunna behålla och tillvarata 

kompetens på avdelningen vid personalavgångar? 
- Vad underlättar kompetensöverföringen i det dagliga arbetet? 

 
•  Vad försvårar enligt din mening arbetet med att kunna behålla och tillvarata 

kompetens på avdelningen vid personalavgångar? 
- Vad försvårar kompetensöverföringen i det dagliga arbetet? 

 
•  På vilket sätt kan avdelningen förbättra sitt arbete med att tillvarata och behålla 

kompetens vid personalavgångar? 
- På vilket sätt kan företaget förbättra sitt arbetssätt vid omställningsarbete? 

 
•  Nu när ni har genomgått ett omställningsarbete, med facit i handen när du tittat 

tillbaka på ert tillvägagångssätt. Anser du att företaget har lyckats med att behålla 
och tillvarata den kompetensen som är nödvändig för företagets konkurrenskraft 
och överlevnad? 
- Varför/varför inte? 

 
•  Nu när flera kollegor frivilligt eller ofrivilligt lämnat avdelningen, är det någon 

kompetens eller funktioner som du uppmärksammat saknas som företaget inte 
borde ha gjort sig av med?  
- Om ja, vad har det fått för konsekvenser? 

 
•  Har ni några strategier och arbetssätt för att få medarbetare att stanna kvar inom 

företaget? 
 
•  Vad är det som gör att du är kvar inom företaget? 

- Vad anser du företaget kan förbättra för att behålla medarbetare? 
 
Tacka för deltagande och be att få återkom med sammanställning av samtalet  
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BILAGA 6 – INTERVJUGUIDE NUVARANDE 
MEDARBETARE 
Inledning med presentation av studien och redogörelse för etiska aspekter 
 
Bakgrundsfrågor 

- Din resa på företaget 
- Nuvarande roll och arbetsuppgifter 
- Utbildningsbakgrund 
- Avdelning 

 
Omställningsarbetet 
• Företaget har genomfört en omorganisation vid årsskiftet, vad har den 

förändringen inneburit för dig? 
- Vad har det inneburit för förändringar för avdelningen? 

 
• I samband med omorganiseringen, hur många har slutat på din avdelning? 

- Hur har det påverkat dig? 
 
• Vilka kunskaper anser du är viktiga för att utföra dina arbetsuppgifter? 

- Har omorganiseringen inneburit några nya arbetsuppgifter för dig? Mer 
avancerade? 

 
Inledande frågor 
• Hur arbetar du för att se till att du har den kunskap som krävs för att utföra dina 

arbetsuppgifter? 
- Hur får du tillgång till den kompetens som behövs? 

 
• Hur identifieras dina kompetenser? 

- Kompetensinventering? Hur insatt är du i verktyget? 
- Utvecklingssamtal? IPM-samtal? 
- Annat? 

 
• Om det saknas kompetens på avdelningen, hur märker du det? 

- Vilka kompetenser anser du är avgörande för arbetet? Varför? 
 
I praktiken 
• Har du kännedom om hur företaget arbetar för att behålla och tillvarata 

kompetens? 
- Om ja, hur arbetar ni med dessa i det dagliga arbetet? 
- Har ni haft några specifika aktiviteter just vid omställningsarbetet som berör 

kunskapsutbyte? Vilka? 
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• Vilka rutiner och arbetssätt har du uppmärksammat att avdelningen har när 
kollegor slutar? 
- Om ja; hur arbetar ni med rutinerna ute på avdelningen? 
- Överlämningar? 
- Avgångssamtal? 
- Annat: Nätverk, workshops, möten, aktiviteter, projekt? 
- Finns det några specifika arbetssätt för hur ni skulle arbeta vid omställningen? 

 
• Vilka möjligheter till kompetensutveckling har du inom företaget? 
 
Kompetensöverföring  
•  Hur ser överlämningen av arbetet ut när en kollega slutar på av avdelningen? 

-  Hur har överlämningen sett ut nu vid omorganiseringen? 
- Har du vid omorganiseringen fått ta över uppgifter från en kollega som slutat? 

Hur gick det till? 
 
•  Hur viktigt tycker du det är att dela med dig samt ta del av den kunskap som 

finns inom avdelningen?  
- Motivera! 

 
Ledarens roll 
•  På vilket sätt uppmuntrar din chef dig till kunskap/erfarenhetsutbyte med andra 

kollegor? 
 
•  Vem är ansvarig för arbetet med kompetensöverföring och 

kompetensutveckling? 
- Vilket ansvar har du? 
- Vilket ansvar har ledning/chef? 

 
Individens förutsättningar 
•  Vilka möjligheter (förutsättningar) enligt din mening finns inom avdelningen för 

att behålla och tillvarata kompetens när kollegor slutar? 
- Vad underlättar kompetensöverföringen i det dagliga arbetet? 

 
•  Vilka hinder enligt din mening finns inom avdelningen för att behålla och 

tillvarata kompetens när kollegor slutar? 
- Vad försvårar kompetensöverföringen i det dagliga arbetet? 

 
•  Vilka utvecklingsmöjligheter finns hos avdelningen för att tillvarata kompetens 

när kollegor slutar? 
- Hur skulle kunskap/erfarenhetsutbyte kunna förbättras mellan kollegor? 
- På vilket sätt kan företaget förbättra sina arbetssätt när kollegor slutar vid 

omorganisering? 
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•  Nu när ni har genomgått en omorganisering, med facit i handen när du tittat 
tillbaka på ert tillvägagångssätt. Anser du att företaget har lyckats med att behålla 
och tillvarata den kompetensen som är nödvändig för företagets konkurrenskraft 
och överlevnad? 
- Varför/varför inte? 

 
•  Nu när flera kollegor frivilligt eller ofrivilligt lämnat avdelningen, är det någon 

kompetens eller funktioner som du uppmärksammat saknas som företaget inte 
borde ha gjort sig av med?  
- Om ja, vad har det fått för konsekvenser? 

 
•  Vad är det som gör att du är kvar på avdelningen? 

- Vad anser du företaget kan förbättra för att behålla medarbetare? 
 
Tacka för deltagande och be att få återkom med sammanställning av samtalet  
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BILAGA 7 – INTERVJUGUIDE TIDIGARE MEDARBETARE  
Inledning med presentation av studien och redogörelse för etiska aspekter 
 
Bakgrundsfrågor 

- Din resa på företaget 
- Dåvarande roll och arbetsuppgifter 
- Utbildningsbakgrund 
- Avdelning 

 
• Företaget genomförde en omorganisation vid årsskiftet, vad har den förändringen 

inneburit för dig? 
- Slutat på avdelningen/företaget? 

 
• Om det saknades kompetens på avdelningen, hur märkte du det? 

- Vilka kompetenser ansåg du var avgörande för arbetet? Varför? 
 
I praktiken 
• Hur arbetade du för att se till att du hade de kunskaper som krävdes för att utföra 

arbetsuppgifterna? 
- Hur fick du tillgång till den kunskapen som behövdes? 

 
• Hade du kännedom om hur företaget arbetade för att behålla och tillvarata 

kompetens? 
- Om ja, hur arbetade ni med dessa i det dagliga arbetet? 
- Fanns det några specifika arbetssätt för hur ni arbetade vid 

omorganiseringen? 
 
• Hur identifierades dina kompetenser? 

- Kompetensinventering? 
- Utvecklingssamtal? IPM-samtal? 
- Annat? 

 
• Vilka möjligheter till kompetensutveckling hade du inom företaget? 
 
Kompetensöverföring 
• Vilka rutiner och arbetssätt arbetade ni med för att ta tillvara på din 

kompetens/erfarenheter när du slutade på avdelningen? 
- Möten, workshops, introduktion, mentorskap eller andra aktiviteter? 

 
• Hur såg arbetet kring överlämningar av arbetsuppgifter ut? 

- Hur lång tidsperiod varade överlämningen? 
- Fick ni några riktlinjer att förhålla er till vid överlämningen? 
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• Upplevde du att kollegan som skulle ta över dina arbetsuppgifter fick 
förutsättningarna för att lyckas hantera de överlämnade uppgifterna? 
- Om; Ja, vilka förutsättningar fanns för att lyckas? 
- Om; Nej, vilka förutsättningar hade behövts? 

 
•  I vilken utsträckning hade ni på avdelningen rutiner för att överföra din 

kompetens till kollegor i det dagliga arbetet innan du slutade? 
- Hur viktigt ansåg du det var att dela med dig av din kunskap till kollegorna? 

 
•  Hade du något avgångssamtal med din chef innan du lämnade organisationen? 

- När i tiden genomfördes detta samtal? 
- Vad tog ni upp på samtalet? 

 
Ledarens roll 
•  Upplevde du att din chef uppmuntrade dig till att dela med dig av din kunskap 

innan du slutade? 
- Ja/nej, hur märkte du det? 

 
•  Vem är ansvarig för arbetet med kompetensöverföring och 

kompetensutveckling? 
- Vilket ansvar hade du? 
- Vilket ansvar hade ledning/chef? 

 
Individens förutsättningar 
•  I vilken utsträckning upplevde du att företaget tog tillvara på din kompetens 

innan du slutade? 
- Arbetssätt och rutiner? 
- Verktyg? 
- Dokumentering? 
- System till förfogande? 

 
•  I vilken utsträckning upplevde du att företaget främjade överföringen av din 

kompetens till dina kollegor? 
- Vad anser du främjar kunskapsöverföringen till kollegorna? 
- Uppmärksammade du hinder för på avdelningen som försvårade 

kunskapsöverföringen till kollegorna? 
 
•  Vad skulle du säga underlättade arbetet med att behålla och tillvarata din 

kompetens när du slutade på avdelningen? 
- Beskriv ett exempel 

 
•  Vad skulle du säga försvårade arbetet med att behålla och tillvarata din 

kompetens när du slutade på avdelningen? 
- Beskriv ett exempel 



 

   99 

 
•  På vilket sätt kan avdelning förbättra sitt arbete med att behålla och tillvarata 

kompetens? 
- Hur skulle kunskap/erfarenhetsutbyte kunna förbättras mellan kollegor? 
- På vilket sätt kan företaget förbättra sitt arbetssätt när kollegor slutar vid 

omorganisering? 
 
Relation till organisationen 
•  Hur skulle du beskriva din avslutsningprocess med företaget? 

- Bra/dåligt, Varför? 
 
•  Hur skulle du beskriva din nuvarande relation till företaget? 

- Haft kontakt (personlig, mailkontakt)? 
- Håller du dig uppdaterad kring företagets verksamhet? 

 
•  Hur anser du att företaget kan förbättra sin avslutningsprocess? 
 
Tacka för deltagande och be att få återkom med sammanställning av samtalet  


