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Abstract 
 
Title: The Gold Bell Tolls – A study about keeping the competence associated with 
generational change 
 
Authors: Catharina Rengensjö and Johanna Nordin 
 
Produced: 2010 
 
Supervisor: Torbjörn Ljungkvist 
 
Generational change in the labor market has for some years been subject to medial focus. 
The so called 40-chords’ dramatic exit from the labor market is predicted to produce 
worrying consequences. The media have highlighted some of the consequences that are 
expected. Among those are lack of workers and dependents. We have chosen to focus on 
competence drain that the masses of retirements could generate. The banking and 
financial world is a strong industry in which individual real competence is a key factor. 
This may cause those industries to suffer greatly. Another factor to take into the equation 
is that many in these industries belong to the older population. Much of the net worth in a 
company consists of human capital, a Tacit knowledge that is difficult to transfer, making 
it a complex task for companies trying to preserve that state.  
  

With the subject as a starting point, we chose to conduct a qualitative case study of 
Swedbank Sjuhärad. Their activities and age structure fit the criteria for our purpose. The 
study will provide an understanding of how Swedbank Sjuhärad deals whit competence 
drain in connection with the retirement of many employees. The goal is not to create a 
general theory of the subject but to create a powerful text with insights and qualitative 
points. 
 
The text creation part is based on Hernadis triad which is a structured writing process in 
which the reader is taken through three different stages. In the first step the reader meets 
a naive interpreted text based on empirical data. In the second part the reader is shown a 
more critical interpretation from a theoretical perspective. In the concluding section we as 
researchers are taking over the role of writers and are creating an entirely new text to 
guide readers to a new insight. 
  
The journey through the respondents' stories have made us realize that although we live 
in a knowledge society where knowledge is seen as a major competitive advantage, we 
conclude that not all knowledge is worth to seize/posses. 
 
The study is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 
Titel: Guldklockan Klämtar – En studie om kompetensbevaring i samband med 
generationsskifte 
 
Författare: Catharina Rengensjö och Johanna Nordin 
 
Utgivningsår: 2010 
 
Handledare: Torbjörn Ljungkvist 
 
Generationsskiftet på arbetsmarknaden har under ett antal år fått stor plats i media. De så 
kallade 40-talisternas dramatiska utträde från arbetsmarknaden förutspås föra med sig 
oroande konsekvenser. Media har belyst några av de konsekvenser som väntas komma, 
bland annat arbetarbrist och försörjningsbörda, men vi har valt att ta fasta på den 
kompetensdränering som skiftet skulle kunna innebära. Bank- och finansvärlden är en 
kompetensstark bransch där individuell reell kompetens utgör en nyckelfaktor vilket kan 
göra att de kan drabbas hårt. Ytterligare en faktor att ta med i ekvationen är att många i 
den här branschen tillhör den äldre generationen. Den mesta kunskapsstocken på företag 
består av humankapital, en tacit kunskap som är svår att överföra vilket gör det till en 
komplicerad uppgift för företag att försöka bevara.   
 
Med ämnet som utgångspunkt valde vi att genomföra en kvalitativ fallstudie på 
Swedbank Sjuhärad då deras verksamhet och åldersstruktur passade kriterierna för vårt 
syfte. Studien ämnar ge förståelse för hur Swedbank Sjuhärad handskas med 
kompetensdränering i samband med pensionsavgångarna hos dem. Därmed är inte målet 
att skapa en generell teori i ämnet utan att skapa en kraftfull text med kvalitativa insikter 
och poänger.  
 
Den textskapande delen är baserad på Hernadis triad som är en strukturerad skrivprocess 
där läsaren tas igenom tre olika steg. I första steget möter läsaren en naivt tolkad text 
baserad på empiriskt material. För att sedan i andra delen få ta del av en mer kritisk 
tolkning ur ett teoretiskt perspektiv. I det avslutande avsnittet är det vi som forskare som 
tar över rollen som författare och skapar en helt ny text som kan vägleda läsaren till en ny 
insikt.  
 
Resan genom respondenternas berättelser har fått oss att inse att trots att vi lever i ett 
kunskapssamhälle där kunskap ses som en stor konkurrensfördel så behöver inte all 
kunskap vara värd att ta tillvara.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kompetens, Kunskap, Generationsskifte, Management  
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Förord 
 
Generationsskiftet på arbetsmarknaden har uppmålats som ett stort orosmoln av media på 
grund av de konsekvenser det befaras kunna medföra. I den här studien fokuserar vi på en 
utav de parametrar som belysts för att statuera ett praktiskt exempel på hur problematiken 
kan hanteras. 
 
Studien hade inte varit genomförbar utan några viktiga personer som vi vill tacka för 
deras deltagande. 
 
Vi vill tacka våra respondenter: 
 
Bosse Johansson, VD, Swedbank Sjuhärad. 
 
Stefan Borg, Personalchef/ IT-chef, Swedbank Sjuhärad. 
 
Marita Larsson, Personalansvarig, Swedbank Sjuhärad. 
 
Tack för att vi fick stjäla lite av er dyrbara tid till våra intervjuer. Vi vill även tacka 
respondenterna för att de öppenhjärtigt delade med sig av hjärtat i organisationen.  
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stöd och feedback under uppsatsens gång.  
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1 Inledning 
 
Ett aktuellt ämne som vållat många debatter i media de senaste åren har varit de allt större 
pensionsavgångarna under 2000-talet, de så kallade 40-talisternas sorti från 
arbetsmarknaden. 40-talisterna kallas den åldersgrupp som föddes på 1940-talet. Det som 
gör att just de utmärker sig är att då var barnkullarna betydligt större än under de 
efterföljande årtiondena. Anledningen till debatten är den oro för det tomrum som de 
befaras lämna efter sig på arbetsmarknaden. Bland annat väntas en arbetarbrist komma 
under senare delen av 2011. Det här skulle innebära att vi befinner oss i en situation där 
antalet som lämnar arbetsmarknaden är större än det antal som stiger in på 
arbetsmarknaden. Det här fruktas i sin tur kunna medföra ödesdigra konsekvenser för 
samhället i stort. I flertalet branscher antas upptill en tredjedel av personalen tillhöra den 
åldersgrupp som skall avgå inom de närmsta tio åren (Nilsson, 2002).  
 
Det stora generationsskiftet med 40-talisternas utträde från arbetsmarknaden gör att vi 
står inför en arbetsmässig situation som kan vara svår att hantera. Aldrig förr har så 
många lämnat arbetsmarknaden under så kort tid. I Sverige räknas åldrarna 16-64 år som 
arbetsför ålder och under de närmsta tio åren förväntas den här gruppen att öka. De som 
utför det primära arbetet på marknaden ligger mellan 25-55 år och problemet är att 
tillväxten inte sker i jämn takt. De yngre och de äldre grupperna ökar medan den faktiskt 
arbetande gruppen minskar vilket får till följd att det är en större grupp att försörja än den 
grupp som skall försörja dem (SOU 2000:7, Bil.9, 2000). Det är det här som har fått 
samhällsdebatten att vakna och belysa detta faktum och eventuella konsekvenser det kan 
medföra. En av konsekvenserna som väckt stor diskussion är just den om 
försörjningsbördan som kommer att uppstå. År 2014 beräknas de som kommer vara över 
65 år, det vill säga i pensionsåldern, öka med 20 procent jämfört med dagens siffror. 
Svenska folket är bland de äldsta i Europa, cirka 17 procent av befolkningen är över 65 
år. Det här kan resultera i att svenska staten kommer att få problem med att leva upp till 
de välfärdslöften som är utlovade. Vilket i sin tur innebär att svenskarna själva kommer 
att bli tvingade att ta ett större ansvar för sin kommande pension (Andersson, 2005). 
Vidare befaras så kallad företagsdöd som en annan konsekvens som kan uppstå. 20 
procent av alla onoterade aktiebolag i Sverige står inför en stundande generationsväxling. 
De här mindre bolagen motsvarar nästintill hela Sveriges BNP (Brutto National Produkt) 
med 2,6 biljoner kronor. De befinner sig i riskzonen, i brist på kapital och intressenter, 
kan de i skiftet hotas med nedläggning trots sin livskraft. Nästa konsekvens som väcker 
stora orosmoln på arbetsmarknaden är arbetarbristen som befaras hägra vid horisonten 
(Thelander, 2007). Faktum är att den faktiskt arbetande gruppen (25-55 år) minskar vilket 
gör att det blir svårt att fylla tomrummet som 40-talisterna lämnar efter sig på 
arbetsmarknaden. 
  
Enligt ovanstående kan vi konstatera att det här inte kommer vara unikt för en bransch 
utan det kommer föra med sig konsekvenser för hela näringslivet. Beroende på vilken 
åldersstruktur som finns i företagen kommer de att drabbas olika hårt av det stundande 
generationsskiftet. Det här har varit ett faktum i ett antal år men blir mer och mer 
aktualiserat desto fler som försvinner från arbetsmarknaden. År 2011 sägs vara det år när 
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pensioneringarna når sin kulmen vilket innebär att problematiken står för dörren. Vi har 
inte undgått de debatter som varit i media angående 40-talisternas stora sorti. Det har 
varit mycket diskussioner kring försörjningsbörda och andra liknande konsekvenser som 
det här för med sig. Vi saknar dock uppmärksamhet kring all kompetens som den här 
generationen besitter. Tas kompetensen tillvara på ett tillfredställande sätt eller kommer 
det här fenomenet att skapa en kunskapsdränering? Vi är frågande till hur det här löses i 
verkligheten för enligt oss är det ett faktum att den här generationen sitter inne med 
mycket kunskap och erfarenhet. Värdefull information som utan någon åtgärd för 
kunskapsbevaring kommer att gå förlorad. I dagens kunskapssamhälle är humankapitalet, 
personalen och kunskapen de besitter företagens viktigaste resurser. Kunskapen är 
uppdelad i två begrepp, explicit och tacit. Den dokumenterade explicita kunskapen är inte 
svår att bevara och använda. Problematiken som 40-talisternas utträde från 
arbetsmarknaden innebär är att den tacita, erfarenhetsbaserade kunskapen lätt förgås 
(McShane & Von Glinow, 2008).  
 
Föregångaren till Knowledge Management kan sägas vara Information Management. 
Information sågs som organisationens viktigaste resurs. Företagen hade förstått vikten av 
att kunna kontrollera och styra hanteringen av information för att kunna maximera 
användningen av den (Newman, 1991). Synsättet kom dock att revideras. Forskare från 
olika discipliner är överens om att en förändring har skett, kunskap är nu i centrum. 
Kunskap är information i samband med erfarenhet, sammanhang, tolkning och reflektion 
(Davenport, 1998). På 80-talet, i samband med industrialiseringen, föddes ett koncept 
som tillät företag att bevara kunskap på ett nytt sätt (Löwstedt & Stymne, 2002). 
Begreppet fick namnet Knowledge Management och är än idag en aktuell 
organisationsstrategi (McShane & Von Glinow, 2008). Konceptet försöker att på ett 
effektivt sätt implementera kunskapsöverföring mellan de anställda. Företagen är således 
medvetna om innehavet av individuell kunskap och kompetens inom organisationen, men 
vill genom det nya synsättet och förbättrade metoder distribuera den individuella 
kunskapen för att lättare kunna sprida den inom företaget (Davenport, 1998). Vissa 
analytiker hävdar att IT är den viktigaste drivkraften för kunskapshantering medan andra 
har en annan uppfattning och hävdar att Knowledge Management handlar om människor 
och inte teknik (Ramirez, 2006). I dagens samhälle är kunskap en av de viktigaste 
konkurrensfördelarna varpå förvärv, fördelning och lagring av densamma bör vara 2000-
talets stora utmaning för företagen. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Generationsskifte- temat har under en längre tid debatterats kontinuerligt i media och har 
på senare tid skapat allt större oro inför vad som skall hända. Den stora skaran 40-talister 
lämnar successivt arbetslivet och den efterföljande generationen är inte stor nog, till 
antalet, att fylla det tomrum som de lämnar efter sig. I media har de otaliga gånger 
refererats till ”köttberget1 Orvar”, ett begrepp som finansminister Per Nuder myntade 
under hösten 2004 (Brors, 2004). Nuder använde köttberget som en metafor för den 
                                                 
1 Överproduktion av kött som det inte finns någon marknad för (Wikipedia, 2010). (Vi är medvetna om att 
Wikipedia inte är en tillförlitlig källa men här har det ingen relevans för studiens utgång)  
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försörjningsbörda som han ansåg att 40-talisterna skulle skapa för 60-talisterna, den 
efterföljande generationen som skall stå för deras försörjning. Det här uttalandet skapade 
mycket kritik, en av de som reagerade starkt var dåvarande statsminister Göran Persson 
som ansåg att uttalandet var högst olämpligt. Köttberg eller inte men oavsett vad det kan 
kallas så befaras det innebära problem. Problemet innefattar inte bara försörjningsbördan 
utan kan dra med sig många andra aspekter. Till exempel den stora mängd kunskap som 
den här generationen besitter som riskerar att gås förlorad. Vilket skulle kunna innebära 
att kompetensstarka branscher med en hög andel av 40-talister skulle kunna riskera att 
tappa viktiga konkurrensfördelar. Kompetens är en viktig del av samhället och att inte 
bevara den redan befintliga kan ses som en onödig risk för företag att ta.  
 
Med anledning av den högst aktuella situationen och den kompetensdränering som det 
skulle kunna innebära för ett stort antal organisationer var det här ett ämne som fängslade 
oss. Diskussionerna har fångat vårt intresse och skapat en nyfikenhet för situationen. Vi 
fastnade för en konsekvens som hamnat i skuggan av medias fokus, 
kompetensdräneringen på arbetsmarknaden som avgångarna medför. Det gjorde att vi 
ville undersöka hur problemet löstes i praktiken. Nyfikenheten ledde oss via kontakter till 
Swedbank Sjuhärad som befinner sig i den aktuella situationen. Banken står inför ett 
generationsskifte och av den anledningen utgjorde företaget en bra kandidat för att vara 
respondent för den här undersökningen. Tack vare Swedbank Sjuhärad får vi möjlighet 
att studera det här fenomenet på nära håll och med empiriskt material kunna få svar på 
våra funderingar kring ämnet. Att få möjlighet att komma dit och ta del av deras 
berättelse passade bra då bank- och finansvärlden är en mycket kompetensstark bransch. 
Allt för länge har medias berättelse dominerat, nu kände vi att det var dags att lyfta fram 
ett praktiskt fall och berätta Swedbank Sjuhärads historia.   
 
Undersökningen bygger på forskningsfrågan: 
 
Huruvida tar Swedbank Sjuhärad tillvara på kunskap och kompetens vid stora 
pensionsavgångar? 
 

 

1.2 Tidigare forskning  
 
Knowledge Management är ingen ny organisationsteori men med dagens 
kunskapssamhälle har den dock blivit högaktuell. Under åren har en hel del skrivits om 
den här teorin och övergripande täcker det in områden som berör otillräckligheten med 
Knowledge Management som ensam aktör för organisationernas fokus. Till exempel 
skriver L. Wang et al. (2009) i Journal of Strategic Marketing om hur företags 
prestationer skulle kunna härledas till en kombination av Knowledge Management och ett 
marknadsorienterat tänk, ett område som har fått ett ökat intresse. Genom att låta de här 
två integrera så lyckas författarna, L Wang et al. (2009), förena Knowledge 
Managements inifrån- och ut tänk med marknadens utifrån- och in tänk. Kunskapen 
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måste finnas för att kunna serva marknaden effektivt samtidigt som en lyhördhet måste 
finnas för att kunna tillfredställa marknaden, det vill säga ge dem det de vill ha.  
 
Samma problem tas upp av Easterby-Smith & M. Prieto (2008) men här sammanlänkas 
de två koncepten Knowledge Management och Dynamic Capabilities. De båda områden 
har individuellt ådragit sig forskares intresse under en tid men nu har upphovsmännen till 
texten hittat en länk mellan koncepten som de anser inte fullt har uttalats i tidigare 
litteratur. Forskarnas förhoppning är att studien skall kunna ligga till grund för mycket 
god framtida forskning. Ett närbesläktat koncept till Knowledge Management kan sägas 
vara Succession Management, ett område som också attraherat forskare. Det finns relativt 
mycket skrivet om konceptet som till exempel om hur Succession Management 
framgångsrikt kan implementeras i organisationen (Munro, 2005). Eller i samband med 
att allt fler når pensionsåldern och skall ersättas med yngre anställda väljer allt fler 
företag med långsiktigt tänkande att införa Succession Management. Det här för att bidra 
till en lärande kultur och en strukturellt utvecklad process som hjälper ledare att ge de 
anställda verktyg så att de kan avancera (Emeraldinsight, 2010). Ett annat exempel är hur 
en lämplig efterföljare väljs. Författaren tar upp att det var lättare förr när anställda under 
en lång period tränades upp för avancemang och hur överlappning av anställda blev en 
försäkring mot stora omkastningar på nyckelpositioner. Succession Planing och 
Management fokuserade då egentligen bara på ledarna som var toppen på hierarkin. 
Eftersom att organisationer kontrollerades uppifrån och ner var de beroende av ledarnas 
kunskaper, färdigheter och attityder. Tiderna har dock förändrats och dagens 
organisationer är mer komplexa. Boken tar upp problematiken kring hur det löses idag 
(Rotbwell, 2001).  
 
Generationsskifte som även det är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle är däremot 
svårare att hitta vetenskaplig forskning om. Generationsskiftet som 40-talisternas 
pensionsavgångar medför är demografiskt beroende och är mer specifikt för Sverige. Det 
är omständigheterna kring vår befolknings ålderssammansättning som har medfört den 
situationen som vi nu står inför. Trots otaliga sökningar i olika databaser har vi främst 
stött på ämnet i form av dagspress och tidigare forskning så som examensarbeten. Stort 
fokus ligger på de hårdast drabbade branscherna sjukvård, jord- och skogsbruk samt små 
familjeföretag som är hårt utsatta (Scheele, 2009). Många av de här företagen är 
uppbyggda och drivs för närvarande av 40-talister som snart kommer att gå i pension och 
avhandlingarna handlar mest om den problematik som det medför. Exempelvis 
Problematiken kring generationsskiften i familjeföretag (Bjuggren & Sund, 2003) 
(Olaison, 2007) och hur ledarskapet påverkas av skiftet (Ivarsson, 2008) (Norberg, 2006).  
 
Det finns en hel del studier som påpekar att det blir en kompetensdränering i samhället 
när det sker så stora pensionsavgångar under en relativt kort period (Jegers, 2001). Det 
blir ett praktiskt problem som det än så länge bara finns teoretiska handlingsmönster 
kring. Vår nyfikenhet för hur det här löses rent praktiskt har då väckt viljan att undersöka 
fenomenet.   
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1.3 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att praktiskt visa hur en organisation som är utsatt för stora 
generationsväxlingar har löst problemet i praktiken. För att inge förståelse för vad sådan 
här kompetensdränering kan innebära för en kompetensstark bransch som banken, 
kommer vi att göra en ansträngning att skapa en kraftfull text med Swedbank Sjuhärads 
berättelser som utgångspunkt.   

1.4 Avgränsningar 
 
Vi kommer inte undersöka hur pensionsavgångarna kommer att påverka arbetsmarknaden 
utan huruvida Swedbank Sjuhärad tar tillvara på den kompetens som kommer att 
försvinna inom en snar framtid. Vi avgränsar oss också från att undersöka mer än ett 
företag då studien kommer att baseras på hur vårt respondentföretag hanterar kunskap 
snarare än att skapa en generell regel för alla företag i liknande situation. 
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1: Inledning 
Det här kapitlet beskriver bakgrunden till det studerade området, dess syfte och 
avgränsningar. Även tidigare forskning kring ämnet beskrivs. 
 
Kapitel 2: Metod och genomförande 
Här beskrivs olika metoder som kan användas vid forskning och motivering till den här 
studiens val. Vi beskriver också de metoder för insamling av material som vi har använt 
och dess för- och nackdelar. Även den berättarteknik som genomsyrar vår tolkning. 
  
Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Här presenteras de teorier som ligger till grund för det fortsatta arbetet med att tolka det 
empiriska materialet. 
 
Kapitel 4: Swedbank Sjuhärad 
Detta avsnitt beskriver respondentföretaget och lite av dess historia. 
 
Kapitel 5: Semantisk läsning (stå under texten) 
I det här kapitlet har vi författat tre berättelser av det insamlade empiriska materialet som 
sedan är grunden för det fortsatta arbetet. 
 
Kapitel 6: Semiotisk läsning (stå över texten) 
Här har vi med hjälp av valda teorier tolkat det empiriska materialet och författat en ny 
text.  
 
Kapitel 7: En ny berättelse (stå istället för texten) 
I den här avslutande delen har vi som författare skapat en helt ny berättelse utifrån de 
tidigare texterna.  
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Kapitel 8: Utvärdering av studien 
Här utvärderas de val av metoder och genomförande som gjorts genom studien. Även 
förslag till vidare forskning. 
 
Kapitel 9: Referenser 
I detta kapitel klargörs samtliga referenser studien grundar sig på. 
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2 Metod och genomförande 
 

”Valet och lämpligheten av en metod inbegriper ett antal antaganden som rör 

kunskapens natur, de metoder genom vilka man kan få sådan kunskap och en uppsättning 

grundläggande antaganden om arten av de företeelser som skall studeras” (Bryman,  
2002) 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Det finns två övergripande vetenskapliga paradigm, positivism och det tolkande 
paradigmet. Synsättet som kommer att genomsyra den här forskningsstudien kallas 
hermeneutik och ingår i det tolkande paradigmet. Hermeneutik kommer av bibel- och 
annan texttolkning (Wallén, 1993). Forskaren bör lägga fokus på att fånga andemeningen 
som textskaparen vill förmedla. Därmed spelar kontexten en viktig roll i processen 
(Bryman, 2002). Hermeneutiken tillåter forskaren att ha en naiv syn på den studerade 
situationen. Öppenheten underlättar för forskaren att kunna se alternativa 
förståelsemönster, vilka kan vidga forskarens referensram. Analysmetoden kommer att 
utgå från den hermeneutiska spiralen för att sedan övergå i abduktion med den narrativa 
modellen som utgångspunkt. Trots tanken att studien skall utföras ur ett naivt 
förhållningssätt så är det svårt att utesluta en viss förförståelse. Tanken med 
hermeneutiken är att forskaren ändå ska kunna se bortom den egna referensramen och 
göra en tolkning utifrån den nya textens mening. Det här skapar en ny förståelseram som 
i sin tur kan ge upphov till ny tolkning.  
 

 
Figur 1 - Den hermeneutiska spiralen (Andersen, 1998) 

 
Då vår studie enbart kommer att ha sitt säte på Swedbank Sjuhärad passar den 
hermeneutiska teorin bra för vår forskning. Studien grundar sig främst på empiriskt 
material inhämtat från intervjuer med våra respondenter. Studien avser att undersöka 
förhållandet mellan generationsskifte och kunskapsbevarande på Swedbank Sjuhärad 
vilket gör att studien till största del är användbar i den kontexten. Det ställer stora krav på 

Ny tolkning 

Ny förståelseram 

Tolkning 

Dialog 

Förförståelse 
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att vi som forskare är lyhörda för vad respondenterna uttrycker för att skapa Swedbank 
Sjuhärads berättelse.  

2.2 Den narrativa metoden  
 
Den narrativa stilen för kunskap består av att organisera upplevelser kring avsikter med 
mänskligt handlande (Czarniawska, 1999). Handlingens specifika händelser sätts då in i 
en helhet som ger oss förståelse för meningen bakom handlandet. Den narrativa formen 
av förståelse kan verka främmande i organisationsteorier men ligger i själva verket nära 
den empiriska undersökningen känd som fallstudie (Ibid). Det narrativa har alltid spelat 
en stor roll i produktion och distribution av mänsklig förståelse. Att återge en händelse 
exakt är inte i första hand berättelsens avsikt utan det är snarare att försöka förmedla en 
förståelse för händelsen som är det centrala. Även om det inte är ett kännetecken för de 
scientistiska texterna är det narrativa alltid närvarande (Czarniawska, 1999). Fördelen 
med det narrativa blir att tack vare berättelsen kan händelsen utspela sig i sin rätta 
kontext för läsaren.  
 
Ambitionen att producera narrativ förståelse ändrar uppgiften för forskaren. Istället för att 
tillrättavisa praktiken och praktikerna vilken väg de skall gå, är vår uppgift att berätta en 
bra berättelse. I vilken händelser är dess fakta och poängen dess teorier (Czarniawska, 
1999). Metoden lämpar sig för att göra anspråk på generaliseringar och djupare förståelse 
utan att det behöver vara en given sanning. Det är inte textens författare som avgör om 
berättelsen är giltig utan det är läsarens uppgift (Ibid).  
 
Enligt Bruner (1990) i Czarniawskas bok Writing Management (1999) är det narrativa ett 
bra instrument för social överläggning och därför är organisationsberättelser så viktiga 
för forskare. Vi kan se att en situation eller händelse kan ha flera sidor och vem kan 
avgöra vilken som är den rätta? Alla sidor eller versioner har sin egen berättelse som 
tillsammans fångar organisationens liv på ett sätt som ingen sammanställning eller fakta 
någonsin skulle kunna göra (Czarniawska, 1999).  
 
Organisationsteori ses i boken som en subgenre till social vetenskap som på många plan 
har karaktärisk likhet med noveller. Czarniawska (1999) anser att det är kraften i att ge 
kreativ insikt och inte precis dokumentation som gör novellgenren till en potentiell 
konkurrent och dialogpartner för organisationsteori (Ibid). Enligt Czarniawska (1999) är 
dagens samhälle ett litterärt samhälle där vi har tillgång till obegränsade mängder 
dokumenterat material. Bland annat tack vare teknologins framsteg som gör det möjligt 
att lagra information på datorn vilket gör att vi människor bara lägger information av 
social karaktär på minnet. Berättelserna hjälper oss att bibehålla den viktiga muntliga 
kommunikationen som en metod för att bevara och föra vidare kunskap. Inom 
organisationer är berättelser en vital del för att sprida kunskap (Czarniawska 1999). 
 
Vi tolkar det som att alla handlingar ger upphov till text av något slag, om än inte alltid i 
skriven form, som i sin tur kräver någon form av tolkning för att förstås av sin 
omgivning. Organisationers berättelser kan ha många olika skepnader, skriftliga, 
muntliga eller som siffror. Vilken skepnad forskaren använder sig av är inte av stor 
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betydelse utan forskarens uppgift är att i första hand vara lyhörd för organisationens 
berättelse. För att sedan reflektera över den och på så sätt skapa en ny text (Czarniawska 
1999). 
 
Vi kommer genom studien använda oss av Hernadis (Eco, 1992) tre steg för att på ett 
strukturerat sätt tolka och presentera vår berättelse. Hernadis klassificerar tolkningen av 
texter i tre steg; uttalad, förklarad och undersökande (Czarniawska, 1999) där vi som 
forskaren intar en ny roll för varje steg. I starten är forskaren naivt inställd och står under 
texten det vill säga tar emot allt som förmedlas i texten utan egen värdering, så kallad 
semantisk läsning. I steg två övergår den naiva rollen till en analytisk då forskaren 
kritiskt står över texten, semiotisk läsning, för att slutligen i det tredje och sista steget 
själv stå istället för texten och överta rollen som författare. Med ursprungstexten som 
utgångspunkt författar forskaren nu en egen ny berättelse (Ibid). 

2.3 Vetenskapligt angreppsätt 
 
Brukligt är att skilja mellan kvantitativt och kvalitativt angreppsätt. Kvalitativt 
angreppssätt som studien bygger på karaktäriseras främst av dess drivkraft att förstå ett 
fenomen (Patel & Tebelius, 1987). Ofta förknippas den kvalitativa metoden med till 
exempel deltagande observationer, djupintervjuer och fältstudier vilket kallas för 
kvalitativ metodik. Hit hör förmågan att kunna skifta mellan de två perspektiven ”närhet” 
och ”distans”. Närhet kan förklaras med forskarens förtroende och engagemang att 
förvalta den text som har tagits del av. Distans står för forskarens medvetenhet att hålla 
sig inom den valda teorins ramar (Wallén, 1993).  
 
När forskarens ämnar att göra en förståelsebaserad undersökning är det vanligaste 
tillvägagångssättet textanalyser och verbala beskrivningar. Hur materialet sedan 
analyseras eller bearbetas beror på vilken symbolform som används, symbol av ord eller 
symbol av siffror. Verbala ord och texter förutsätter att symboler i form av ord har valts. 
Används ord som symbolform kan de översättas till siffror men siffror kan dock inte 
översättas till ord (Patel & tebelius, 1987). 
 
Den här undersökningen ämnar inge en förståelse för hur Swedbank Sjuhärad hanterar 
generationsskifte och kunskapsbevaring.   

2.4 Vetenskaplig strategi 
 
Det finns tre välkända strategier som kan användas för att nå resultat i vetenskapliga 
ansatser. Induktiv, Deduktiv och Abduktiv. Den sistnämnda är den som kommer att vara 
genomgående i den här forskningsrapporten. Till skillnad från de övriga två strategierna 
så prövar abduktionen ingen regel och inte heller skapar den en ny regel. Istället utgår 
abduktionen från en kvalificerad gissning som antingen bekräftas eller förkastas i 
forskningens slutskede, det vill säga forskaren startar med en bild av hur någonting är för 
att så småningom få en ökad kunskap om detsamma. På grund av abduktionens synsätt är 
det svårt att avgöra om resultatet av studien är sant eller falskt istället blir det ett vagare 
påstående om hur det skulle kunna vara (Danermark et al, 1997). 
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I tolkningen kommer vi att växla mellan ett del- och helhetsperspektiv, i enlighet med 
den hermeneutiska spiralen, för att på så sätt skapa oss en så bra förståelse av fenomenet 
som möjligt. Varje ny text som vi tar del av kommer bidra till en ökad förståelse, de 
enskilda texterna ger oss tillsammans en bättre helhetsbild varav alla är nödvändiga för 
att kunna skapa den nya texten och Swedbank Sjuhärads berättelse. Meningen hos en del 
kan bara förstås om den sätts i relation till helheten. Och helheten kan bara förstås ur 
delarna. Det tolkande perspektivet används då vi söker djupare förståelse för fenomenet.  
Vi hade vid studiens början en förförståelse för att fenomenet vi ämnade studera närmare 
var ett aktuellt ämne. Vi befinner oss mitt uppe i ett generationsskifte som inte kan undgå 
att ha följder för arbetsmarknaden. För att få en djupare förståelse samlades texter in via 
dialoger med respondentföretaget, primärdata i såväl muntlig som dokumenterad form 
erhölls. Med det insamlade materialet som bas tolkade vi materialet genom att använda 
oss av Hernadis triad. Genom att använda oss av den har vi fått en bra struktur på arbetet. 
Vi startade med att skapa en naiv text med utgångspunkt av intervjuerna, som har kommit 
att utgöra huvuddelen av vårt empiriska material. För att i den semiotiska läsningen tolka 
den här texten utifrån Knowledge Management- och kulturperspektiven. Där belyser vi 
vikten av en lärande organisation och kunskapsöverföring för att främja dagens viktigaste 
konkurrensfördel kompetens. I det sista steget i triaden författar vi en helt ny text baserad 
på vår nya förståelseram. Vår avsikt är inte att skapa en generell teori utan med hjälp av 
texterna skapa kreativa insikter och poänger om ämnet i Swedbank Sjuhäradkontexten. 
Därav använder vi inte den hermeneutiska spiralen fullt ut utan i enlighet abduktionen 
övergår vi allt mer i den narrativa metoden.   

2.5 Undersökningsdesign 
 
En av de vanligaste undersökningsmetoderna inom organisationsområdet är fallstudie. 
Det som kännetecknar en fallstudie är att den har få observationsområden och många 
parametrar (Andersen, 1998). Vid användning av fallstudie kan avsikten vara att ge en 
inblick i socialt konstruerade processer för att skapa en vidare förståelse (Halvorsen, 
1992). Det som skiljer fallstudien från andra undersökningsmetoder är att själva fallet står 
i fokus och unika drag från det lyfts fram. Den här delen inom fallstudien kallas 
idiografiskt synsätt (Bryman, 2002). 

2.6 Val av datainsamlingsmetod 
 
Det finns olika tekniker för att samla in data i ett forskningsprojekt. Vår data är av 
empirisk karaktär det vill säga primärdata. Den insamlade datan kommer att utgöra 
kärnan i vår uppsats. För att kunna erhålla så bra material som möjligt kommer vi att 
genomföra kvalitativa intervjuer av en öppen natur. Enligt Andersen (1998) används den 
kvalitativa intervjun för att få bättre kännedom om respondentens omgivning. Tack vare 
den personliga framtoningen som intervjun ger fås bättre förutsättning att tolka 
betydelsen av den framväxande texten och förståelsen kring fenomenet (Andersen, 1998). 
 
Valet av respondenter till studien har gjorts på två betydande grunder, att ett större antal 
40-talister skulle lämna organisationen och att företaget skulle vara verksamt i en 
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kompetensstark bransch. Grundkriterierna sattes upp för att försöka försäkra oss om att 
pensionsavgångarna skulle medföra konsekvenser för organisationen i stort.     
 
Upplägget under intervjuerna var av den friare formen genom att vi inte använde oss av 
några standardiserade frågeformulär eller någon annan form av enkät. Istället ställde vi 
några få övergripande frågor som respondenterna fritt kunde få berätta runt. Det här för 
att vi inte skulle leda in respondenterna på en redan utstakad väg utan att de själva skulle 
känna sig fria att berätta det vitala kring området. Information som till en början synes 
mindre viktig kan komma visa sig vara värdefull för studiens resultat.  
 
Vi har även under besöken på Swedbank Sjuhärad fått ta del av en del elektroniska 
dokument så som utbildnings- och anställningsplaner (se bilaga). Vilket har visat sig vara 
betydelsefullt för studien då de har gett oss en annan insyn i verksamheten. Dessutom, i 
pappersform, har vi tilldelats ett exemplar av Swedbank Sjuhärads organisationsschema 
som har underlättat vår förståelse för organisationens kultur.  
 
Det insamlade materialet undersöks hermeneutiskt och abduktivt för att därefter kopplas 
till en narrativ analys. Dess mål är att söka intervjupersonernas syn på situationen snarare 
än att ge objektiv fakta. Tanken är att låta respondenternas verklighetsbild skina igenom 
(Bryman, 2002). Då studien kretsar kring Swedbank Sjuhärad måste vi låta deras 
berättelse komma upp i ljuset då den utgör grundstenen för den här undersökningen. Vi är 
medvetna att berättelsen kommer att vara färgad av respondenternas ord men då studien 
enbart äger rum på Swedbank Sjuhärad och inte kommer generera en generell teori inom 
området så anser vi ändå att studien har relevans. Vi är dessutom medvetna om att det 
kan medföra en viss problematik att intervjua personer i ledande positioner då de genom 
att de har en högre status är vana att vara den bestämmande parten. De finns risk för att 
de kan ta över och styra intervjun in på ämnen som är mer intressanta för dem att tala om. 
Att respondenterna är anställda i ett intressebolag2 kan ytterligare försvåra för oss att få 
raka ställningstagande svar då de tvingas ta hänsyn till många olika intressenter 
(Andersen, 1998). 
 

2.7 Validitet och Reliabilitet  
 

Validitet syftar till giltighet och relevans (Halvorsen, 1992). Forskaren skall för att uppnå 
hög validitet försöka säkerställa att det som avses mätas är det som mäts (Patel & 
Tebelius, 1987). Begreppet kan delas upp i två kategorier, inre- och yttre validitet. Den 
inre validiteten fokuserar på mätinstrument, att datainsamlingsmetoder ger relevant 
information. Medan den yttre validiteten handlar om överförbarhet, går fenomenet att 
tillämpa i andra fall än det undersökta (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
                                                 
2 Ett bolag som är knutet till ett ägarföretag utan att vara dotterbolag. Ägarbolaget måste ha minst 20 
procent av aktierna och har betydande inflytande över intressebolaget. Ägarbolaget får delta i strategiska 
beslut men kan inte avgöra dem (Ekonomi info, 2010).  
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I vår kvalitativa fallstudie kan det vara svårt att uppnå hög validitet då tillförlitligheten i 
materialet kan vara svår att styrka på grund av att kvalitativa mätinstruments validitet inte 
går att fastslå (Gustavsson, 2002). Målet för studien är inte att skapa en generell teori 
utan intentionen är att ge en ökad förståelse för omständigheterna kring 
respondentföretagets situation. Därmed är relevansen störst på Swedbank Sjuhärad men 
andra företag i liknande situationer kan ändå ha nytta av studien. För att i största möjliga 
mån säkerställa trovärdighet i materialet har samtliga intervjuer dokumenterats med 
diktafon. Ett tidskrävande arbete men nödvändigt för att inte gå miste om viktiga delar av 
materialet.  
 
Reliabilitet handlar om pålitlighet. Oberoende mätningar skall om högre reliabilitet 
uppnås ge liknande resultat (Halvorsen, 1992). Halvorsen (1992) säger att studier som 
främst grundar sig på empiriskt material har svårt att uppnå en hög reliabilitet. 
 
Då vårt empiriska material grundar sig på intervjuer med högt positionerade ledare 
förhåller de sig inte objektivt till organisationen och materialet kan färgas av detta. Dock 
berör inte ämnet ett känsligt område varpå de antas förmedla en sann berättelse. 
Dessutom för att öka möjligheterna för en sann berättelse har en källtriangulering utförts 
då vi intervjuat tre olika personer. Vi har även gjort en metodtriangulering då vi utöver 
de tre intervjuerna även fick ta del av och erhålla viss organisatorisk dokumentation 
(Malterud, 1998).   
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3 Teoretisk referensram 
 
Vårt teorikapitel tar upp de två perspektiv som kommer ligga till grund för vår semiotiska 
läsning, det vill säga tolkning av respondenternas berättelser. De två perspektiven, 
Knowledge Managemnet och kulturmetaforen gifter sig bra med varandra då en stor del 
av Knowledge Management förutsätter en lärande kultur, varpå det föreföll sig naturligt 
att sammanlänka de båda.  

3.1 Knowledge Management  
 
Sett ur det öppna systemperspektivet är en organisation en komplex organism som verkar 
i omvärlden och är beroende av relationen för att förse verksamheten med input. 
Verksamheten i sig består sedan av ett antal subsystem som med hjälp av teknologin 
omvandlar input till output. Omvärlden värderar företagets output och genom feedback 
får organisationen indikationer på önskad input (McShane & Von Glinow, 2008).   
 
Organisationen Swedbank Sjuhärad kan ses som ett öppet system. De är beroende av sin 
omvärld för att existera genom att de tillhandahåller tjänster till samhället. Enligt 
McShane & Von Glinow (2008) är kunskap den mest värdefulla inputen i dagens 
ekonomi vilket också är drivkraften till konkurrensfördelar. Sett ur ett Knowledge 
Management perspektiv är organisationens effektivitet beroende av organisationens 
kapacitet att förvärva, dela, använda och lagra värdefull kunskap (Huber, 1991). Att klara 
av att hantera de sociala och tekniska resurserna i samband med kunskap i organisationen 
är ett nödvändigt steg, då viss kunskap bygger på den ”stora-bilden”- perspektivet. 
Innehåller det här brister är risken stor att organisationen inte har möjlighet att 
uppmärksamma potentiella möjligheter eller hot. Det är viktigt för organisationer att 
erkänna kunskapstillgångarna och handleda kännedom om hur de utnyttjas, för att 
undvika att mycket av kunskapens potentiella värde går förlorat (Allenna, 1999). 
Kunskapsförvärvning uppstår när information förs in i organisationen från den externa 
omvärlden till exempel vid nyanställningar. Här inkluderas även processer inne i 
organisationen med mål att upptäcka nya idéer.  
 
Kunskapsdelning innebär hur kunskap distribueras inom organisationen vilket är nära 
besläktat med organisationskulturen. Att dela kunskap kan innebära allt ifrån att läsa 
inlägg på intranätet till att springa på en kollega i lunchrummet. Det innefattar alla forum 
där det finns en möjlighet att dela kunskap. Kunskapsbruk är applikationen som syftar till 
själva användandet av kunskap för att effektivisera organisationen. Kunskapslagring är 
hur värdefull kunskap bibehålls inom organisationen till exempel att behålla anställda 
länge och olika sorters dokumentation. Även information som uppfattats som negativt för 
organisationen. Hur bra organisationerna lyckas med Knowledge Management är till stor 
del beroende av organisationens kultur. Stödjer kulturen de här fyra viktiga 
kunskapsdelarna är förutsättningarna bättre för att skapa en lärande organisation.  Det är 
också viktigt att ha förmågan att se och känna igen ny information för att kunna får mer 
värdeskapande processer även kallat absorberande kapacitet (Todorova, G., & Durisin, 
B. 2007).  
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Knowledge management tar också hänsyn till företagets kunskapsstock, det intellektuella 
kapitalet (Johannessen, J. B.; Olsen, B., & Olaisen, J. 2005).  Den mest uppenbara 
formen av det intellektuella kapitalet är humankapitalet, det vill säga kunskap, 
färdigheter och förmågor som de anställda besitter. Deras kunskap adderar värde till 
företaget. Ofta är det i affärsprocesser enskilda personers personliga tacita kunskap och 
erfarenheter som gör skillnaden. Trots att samma process utförs så kan prestandan skilja 
sig åt avsevärt (Skyrme, 1997). Det är en stor risk för företagen då den viktigaste 
konkurrensfördelen är just kunskap. När nyckelpersoner lämnar företaget tar de med sig 
kunskapen som gör företaget effektivt. En viss del av det intellektuella kapitalet blir dock 
ändå kvar i organisationen i form av strukturellt kapital. Det inkluderar kunskap som är 
fångad och bevarad i organisationens system och strukturer. Till exempel kan det 
innefatta dokumentation av arbetsprocesserna. Intellektuellt kapital innehåller också 
relationskapital vilket innebär relationer med kunder och leverantörer som ger mervärde 
till organisationen. (McShane & Von Glinow, 2008)  
 
Konceptet Knowledge Management föddes på 1980-talet som ett resultat av två 
omfattande förändringar, nedskärning av personal samt den tekniska utvecklingen. 
Nedskärningarna innebar att viktig kompetens gick förlorad i takt med att personalen 
försvann. För att motverka den här negativa spiralen uppstod ett behov av att kunna fånga 
upp samt bibehålla de anställdas kunskap, så att den istället för att vara individuell kunde 
förvandlas till organisatorisk. Den tekniska utvecklingen har varit en stor bistående faktor 
och har inneburit att information nu kan lagras i en mycket större utsträckning än vad 
som tidigare var möjligt (Löwstedt & Stymne, 2002). 
 
En vanlig missuppfattning gällande Knowledge Management är att konceptet endast tas 
för att utgöra ett datasystem där information registreras för att sedan göras tillgängligt för 
övriga i organisationen. Det här är dock ett något snävt perspektiv eftersom konceptet 
rymmer så mycket mer. Knowledge Management är mer än bara information, det handlar 
om hur kunskap fångas upp och förs vidare (Löwstedt & Stymne, 2002). Misstaget som 
många gör är att de likställer de båda begreppen information och kunskap med varandra, 
vilket inte är korrekt. Information är data som har behandlats så att den går att 
kommunicera vidare med hjälp av språket. Information kan sedan förvandlas till kunskap 
men för att det ska ske krävs det att individen tolkar informationen utifrån sina egna 
referensramar för att på så sätt ge informationen mening.  Det är alltså först när 
informationen har getts mening som den kan ses som kunskap. Viktigt att notera här är att 
det inte är sändaren utan mottagaren som ger informationen mening (Sköldberg, 1990). 
Därmed bör inte Knowledge Management betraktas som ett tekniskt system utan istället 
rör det sig om ett humanistiskt perspektiv.  
 
En förutsättning för att Knowledge Management ska kunna utgöra ett kraftfullt redskap är 
att organisationen har en kultur som främjar en vilja att dela med sig och sprida kunskap. 
Det innebär därmed att den största utmaningen för konceptet främst är av kulturell 
karaktär och inte teknisk. Att integrera och hantera den kunskap och information som 
behövs för att utföra arbetet effektivt upplevs av de flesta individer som inte helt enkelt. 
De måste lära sig att hantera både sin egen formella och informella kunskap i samspel 
med andra. Det här måste även ske i samförstånd med företagets miljö samt tekniska- och 
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sociala förutsättningar. Organisationens fortsatta lönsamhet hänger på det (Allenna, 
1999). Värdet och bidraget som kunskapen ger blir mer uppenbart i organisationer som 
väljer att investera resurser i initiativ som främjar företagets förmåga att hantera och 
utnyttja kunskap (Skyrme, 1997).   
 
Vidare vad det beträffar kunskap finns det två inriktningar, artikulerad (explicit) och tyst 
(tacit). Den explicita är information som kan lagras i ett datasystem, det vill säga 
information som går att skriva ner och läsa sig till. Den mesta kunskapen är dock tacit 
kunskap, odokumenterad som förvärvas genom observationer och direkta erfarenheter. 
Det vill säga information som överförs muntligt mellan två individer, alltså information 
som kräver en kontext för att komma till sin rätt. Ett sätt att förmedla den här kunskapen 
vidare då den inte kan lagras direkt sker exempelvis genom att låta nyanställda gå vid 
sidan som lärling eller genom så kallade traniee-program (McShane & Von Glinow, 
2008). Det finns fyra olika varianter av omvandlingsprocesser vad det beträffar kunskap; 
Socialisering (tacit - tacit), människor erhåller ny kunskap direkt från varandra. 
Externalisering (tacit – expilcit), kunskapen utformas genom dialog med sina 
medmänniskor. Kombination (explicit – explicit), kunskap uppstår genom att olika 
former av dokumentation eller databaserad kunskap kombineras. Internalisering (explicit 
– tacit), lärdom kommer genom så kallad ”learning-by-doing”. Individer internaliserar 
kunskap från dokument eller databaser med sin egen individuella kunskap (Nonaka, 
1994).  
 
Att information likställs med kunskap har medfört att det uppstått två läger beträffande 
Knowledge Management, ett IT-spår och ett handlingsspår. IT-spåret kan beskrivas som 
konceptets hårda sida där kunskap ses som ett objekt, vilket lätt kan registreras. Det har 
därmed sin bakgrund i informationsteorier och datavetenskap. Handlingsspåret däremot 
har en mjukare karaktär då det härstammar ur beteendevetenskap och organisationsteori 
där individen och kontexten står i fokus. En av anledningarna till att konceptet ofta 
misstas för att endast vara ett datasystem beror på att den mjuka sidan har hamnat i 
skymundan eftersom den hårda sidan är lättare att ta på då den uppfattas som mer 
konkret. Ytterligare en bidragande orsak är att det ofta är genom personer som 
exempelvis IT-konsulter som företag kommer i kontakt med Knowledge Management för 
första gången. Det här ökar risken för att konceptet säljs in på ett hårt sätt och att 
företaget missar helhetsbilden (Löwstedt & Stymne, 2002).  
 
En stor del av diskussionen som rör konceptet handlar om hur kunskap skall tas tillvara, 
men en lika viktig del är hur ny kunskap ska komma till stånd.  Tankarna kring ny 
kunskap ses som andra generationens Knowledge Management och syftet med de här 
tankarna är att underlätta och organisera för lärande, innovation samt kreativitet. Miljön 
som företagen är verksamma i skiftar snabbt vilket ställer andra krav på företagen nu 
jämför med förr. Idag räcker det inte med gamla lösningar för att hantera problem som 
uppstår utan nya idéer måste till. Knowledge Management handlar därmed inte endast om 
att införa ett datasystem utan en lika central del i konceptet är att främja erfarenhetsutbyte 
och en lärande process i organisationen (Löwstedt & Stymne, 2002). 
 



 

16 

Förutom kunskap är även kompetens ett centralt begrepp inom Knowledge Management. 
Med kompetens menas förmågan att kunna använda sin kunskap i en specifik situation 
eller sammanhang. Kompetens handlar därmed inte om kompetens i allmänhet utan om 
en närvaro i den situation personen befinner sig i, tid och rum är avgörande. Därmed 
räcker det inte med att vara expert inom ett område utan hänsyn måste tas och interaktion 
med omgivningen måste ske. Företagets framgång bygger därmed på ett 
situationsanpassat agerande där en aktör inte enbart bidrar med sin egen kompetens utan 
även kan locka fram och använda andras kunskap. Det är med andra ord den anställde 
som avgör vilken kunskap som skall användas utifrån den situation den befinner sig i. 
Det är därför viktigt att den anställde har förståelse för att olika situationer ställer krav på 
olika agerande. Kompetens utifrån det här resonemanget innebär att medarbetaren kan 
tillämpa kunskap från såväl ledningen som expertkunskap samt kunskap från handböcker 
i sitt agerande.  Källan från var personen hämtar information är därmed inte avgörande 
utan det centrala är att förstå när respektive källa är lämplig att använda och att därefter 
kunna hantera problemet (Löwstedt & Stymne, 2002). 

3.2 Vad är kompetens? 
 
Vi har valt att förtydliga begreppet kompetens då det kommer att vara ett nyckelbegrepp 
genom den här forskningen. Vad är då kompetens? Nationalencyklopedin säger: formell 

kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller befattning 
(Nationalencykolpedin, 2010). Kompetensbegreppet kan delas upp i formell och reell 
kompetens. Den formella kompetensen är mätbar såsom till exempel betyg, certifikat, 
diplom och liknande dokumenterade bevis. Reell kompetens däremot är mer komplext, 
omätbar erfarenhets kompetens som individer har erhållit på ett eller annat sätt. 
Exempelvis kan en person som vuxen vara duktig på engelska trots ett underkänt betyg 
ifrån skolan. Det är vanligt att besitta en mängd reell kompetens som inte kan styrkas 
formellt. Reell kompetens kan i sin tur delas in i fyra olika tillämpningssteg; fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Första steget är fakta, att ur minnet kunna återge 
något exakt. Sen följer förståelse som innebär att personen har använt inlärd fakta och 
gjort kunskapen till sin egen. Därefter följer steget där vi lärt oss att använda den 
egentolkade kunskapen i praktiken, det vill säga färdighet. Till sist har vi kommit fram 
till steget förtrogenhet som innebär att personen har fått en så kallad ”fingertoppskänsla” 
som innebär att kunskapen utvecklats till att bli intuitiv (Kommunal, 2008).  
 
 

3.3 Kulturmetaforen  
 
Ordet kultur kan härledas till det latinska ordet cultura av cultus som står för ”odling”, 
det vill säga bruka jorden (Nationalencyklopedin, 2010). Kultur kan även definieras som 
livsmönster, som språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som 
överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett 
samhälle” Som sådant inkluderar beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, 
normer för lagar och moraliska system. Kultur refererar ofta till en universell mänsklig 
kapacitet för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt 
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(Wikipedia, 2010). (Vi är medvetna om att wikipedia inte anses som en tillförlitlig källa 
men de erbjöd den förklaring som låg närmast den vi sökte. Dessutom har det ingen 
avgörande relevans för studiens innebörd.) 
 
Kultursynsättet fick sitt genombrott på 1980-talet. Genom att japanerna vid den här tiden 
tog ledningen på den internationella marknaden blev vi allt mer varse förhållandet mellan 
kultur och ledningsstil. Från ingenstans och med knappa resurser lyckades de skapa ett 
industriellt imperium likt ingen annan nation. Åsikterna bakom orsakerna till 
förvandlingen de genomgått har gått isär men en sak har de enats kring, den österländska 
kulturen och livsstilen har spelat en avgörande roll.  Därmed blev vi allt mer intresserade 
av vårt lands egen kultur och hur det var kopplat till våra organisationers liv (Morgan, 
1999). Redan på 50-talet dök begreppet upp då pionjären Elliott Jaques författade boken, 
Changing Culture of a Factory, som kan sägas kom att bli den första publikationen inom 
den nya kulturinriktningen (Meyer & Rowan, 1977).  
 
Kulturen i organisationen kan beskrivas utifrån rådande gemensamma värderingar, 
åsikter, tolkningar och betydelser. Kulturprocessen handlar om en 
verklighetskonstruktion vilket gör det möjligt för människor att uppfatta och förstå 
händelser, handlingar, objekt, yttranden och situationer på ett visst sätt. 
Förståelsemönstren underlättar sedan för oss att hantera situationer vi ställs inför och kan 
också bidra till att våra egna handlingar blir begripliga och meningsfulla för oss (Morgan, 
1999). 
 
Kulturen är av stor relevans för vår syn på och förståelse av organisationer och många av 
dess egenskaper ligger i det uppenbara, det som tas för givet (Morgan, 1999). 
Organisationskultur har kallats för det nya paradigmet inom organisationsforskningen 
(jalinek, smircich & Hirsch, 1983) och beskrivs enligt Deal & Kennedy (1983) som ”Det 
totala mönstret i mänskligt beteende, som inkluderar tankeverksamhet, tal, handling samt 
kunnande och är beroende av vår förmåga att lära och förmedla kunskaper till kommande 
generationer”. Eller som McKinsey & Co (Deal & Kennedy, 1983) enkelt uttryckte sin 
tolkning av företagskulturen; ”Hur vi gör saker och ting på vårt företag”. 
 
Organisationer kan sägas utgöra egna små minisamhällen med sina kulturella och 
subkulturella mönster. En organisation uppfattar ofta sig som ett team eller en liten familj 
där gemensamma åsiktsmönster och uppfattningar stöds av verksamhetsregler och 
ritualer som kan sägas vara avgörande för organisationens förmåga att klara av 
utmaningar den möter (Morgan, 1999). Kultur är ett levande väsen inom organisationen 
som föds ur det sociala samspelet som ständigt pågår och är således inget som kan 
tvingas fram. Det är en ständigt pågående process som rör verklighetskonstruktioner. 
Organisationer är i grunden socialt konstruerade verkligheter, vilka lever i såväl 
organisationens faktiska strukturer, regler och relationer som i människors medvetanden. 
Den här tanken moderniserades av tänkare som Tom Peters och Robert Waterman (1983) 
vilka påpekade vikten av att organisationer bygger upp stabila och sammanhängande 
kulturer på ett fundament med samma normer, värderingar och idéer för att på så sätt 
skapa lämpligt fokus för att göra affärer (Ibid). Kulturen är ett holografiskt system där 
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helheten kodas in i samtliga delar för att organisationen skall på ett lyckat sätt kunna 
agera utifrån helhetens egenskaper.  
 
Kulturen formar organisationens karaktär och bidrar till en omedvetenhet och en 
etnocentrisk inställning genom att den tillhandahåller självklara handlingsregler för 
gruppen. De här handlingsreglerna kommer de att betrakta som det ”normala” och 
handlingar som inte stämmer överens med gruppens normer uppfattas som ”onormala”. 
Fenomenet gör det svårt att bedöma en kultur från utsidan, det som för en utomstående 
kan ses som oacceptabelt kan för de invigda vara hur normalt som helst (Morgan, 1999). 
Olika värderingar och normer bland personalen i organisationen kan ge upphov till 
konkurrerande värdesystem eller en så kallad mosaik av organisatoriska verkligheter 
istället för en enhetlig företagskultur (Ibid).  
 
Det finns lika många organisationskulturer som det finns organisationer. Och ingen har 
företräde framför någon annan. Gemensamt för all organisationskultur är dock 
fokuseringen på symbolsammanhang. Den symboliska verkligheten bakom den 
uppvisade fasaden är oftast en helt annan för de invigda än för den utomstående, med 
andra ord det finns ett dolt sammanhang bortom det som kan uppfattas som självklart 
(Sköldberg, 1990).  
 
Kultur är någonting som organisationen är snarare än något som den har och makt över 
resurserna innebär också makt över kulturen (Ibid). Metaforiskt ses begreppet som en 
homogen osynlig gelatinmassa som kapslar in och sammanhåller organisationen, det 
utgör en så kallad harmonikultur (Peters & Waterman, 1983). All handling i 
organisationerna kan ses som symboler då de för att kunna förstås måste sättas in i en 
kontext, mental referensram. Beroende på vilken kultur som personen blivit 
insocialiserad i, utbildningar den har gått, får den olika associationer till symbolerna och 
behandlar dem därmed också olika (Feldman, 1986). En symbol kan tyckas vara bara en 
symbol men så är inte fallet, vissa symboler står i själva verket för andra symboliska 
aktiviteter, så kallade meta- symboliska symboler, och är i sitt sammanhang lika 
objektiva och reella som någonting annat (Sköldberg, 1990). Till exempel pengar, utan 
tolkning utav symbolen pengar är det egentligen bara en papperslapp men i sin rätta 
kontext utgör den en viktig del i samhällets struktur.  
 
En styrka med kulturmetaforen är att den riktar uppmärksamheten mot just den 
symboliska betydelsen som i stort sett alla organisationer uppvisar. Även de mest 
konkreta och rationella sidor av organisatoriskt liv, sociala konstruktioner och innebörder 
är avgörande för att förstå sig på hur organisationen fungerar. Alla processer som pågår 
inom organisationen bär med sig viktiga aspekter av organisationens kultur (Morgan, 
1999). Kulturen lyckas genom att belysa symbolikens värde rikta fokus till en 
mänskligare sida som andra metaforer missat (Ibid).  
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4 Swedbank Sjuhärad  
 
Swedbank Sjuhärad är ett fristående bankaktiebolag med tolv kontor i kommunen 
fördelat på Borås, Bollebygd, Svenljunga och Mark. Majoritetsägare är 
Swedbankstiftelsen som finns i Borås vilka äger 50,5 procent, personalen äger 2 procent 
via en personalandelsstiftelse och Swedbank AB äger 47,5 procent. Swedbank Sjuhärad 
är ett intresseföretag till Swedbank AB. Swedbank Sjuhärad har två syften dels att äga 
banken och dels att ge tillbaka till bygden i form av finansiellt stöd till bland annat 
idrottsföreningar, högskolan, kultur och näringsliv. 
 
Swedbank Sjuhärad grundades år 1831 av kyrkoherde Anders Bjursten under namnet 
Borås Sparbank. Banken var då och har sedan dess förblivit en fristående bank. Det är det 
näst äldsta företaget i bygden, endast Borås Tidning är äldre med två år mer på nacken. 
Under åren har banken bytt namn ett antal gånger genom att de har följt Swedbank AB:s 
förändringar. Swedbank Sjuhärad vill att kunderna skall associera dem med Swedbank 
AB fast med en mer lokal prägel. Tanken med att starta en sparbank föddes i Skottland 
och grundade sig i att gemene man skulle kunna börja spara sina pengar. Banken skulle 
inte längre endast finnas till för de välbärgade i samhället utan syftet var att främja 
sparsamhet för alla hushåll.  
 
Swedbank Sjuhärad är den största lokala banken. De har 40 procent av 
företagsmarknaden och 50 procent av privatmarknaden. Antalet anställda uppgår till cirka 
200 fördelat på de tolv kontoren runt om i sjuhärad. Främst är företaget uppdelade i två 
avdelningar, privat och företag. De är i sin tur uppdelade på mindre avdelningar som är 
mer nischade mot ett specifikt område. Till exempel kreditgranskning, rådgivning, 
telefonbank med mera.  Huvudkontoret har sitt säte på Allégatan i Borås dit de flyttade år 
1878.  
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5 Semantisk läsning (stå under texten) 
 
Genom intervjuer med ledande personer på respondentföretaget har vi fått ta del av tre 
texter som berör ämnet generationsskifte på Swedbank Sjuhärad. Med dem som 
utgångspunkt har vi författat tre berättelser som kommer att vara grunden för vårt 
fortsatta arbete enligt den hernadiska triaden.  

5.1 Intervju med Bosse Johansson, VD Swedbank Sjuhärad.  

 
Swedbank Sjuhärad har en relativt hög medelålder med sina 46 år men det är inget som är 
unikt för just dem utan det är genomgående i hela bank- och finansvärlden. En avgörande 
faktor i situationen är 40-talisterna och det faktum att många i den åldersgruppen har 
arbetat upp sig och befinner sig på betydande poster inom branschen. För tre- fyra år 
sedan insåg Swedbank Sjuhärad allvaret i att många av de här betydande personerna 
successivt skulle gå i pension de närmaste åren. Ett krismöte hölls och Bosse Johansson 
ansåg själv att de hade lyckats hantera det på ett smidigt sätt. Duktiga medarbetare har 
tackats av men genom nyanställningar och genom att poster har försvunnit har de ändå 
lyckats hitta en bra balans i situationen. De senaste sex-sju åren har antalet anställda 
minskat med cirka 40 stycken men det har varit en naturlig omorganisering för att 
anpassa sig till det allt mer självständiga och datoriserade samhället. Hittills har 
avgångarna nästan varit problemfria i termer av personalantal då bortfallen infallit i en tid 
där behovet av personlig kontakt har minskat genom att till exempel telefonbank och 
internetbank fått en allt viktigare roll. De senaste fem åren har medelåldern sänkts med 
ett år i banken medan den tidigare snarare höjts årsvis i takt med att personalen åldrats.  
 
Alla bankanställda har rätt att utnyttja något som heter paragraf 8 vilket innebär att de 
från 61-års ålder har möjlighet att gå i pension med 60 procent av sin lön. Det är en 
valfrihet som ges alla anställda men desto längre de stannar desto mer får de i pension. I 
samband med krismötet arbetade Swedbank Sjuhärad fram en långsiktig plan för hur de 
alternativt skulle hantera sin tänkta pensionsgrupp. En del i den planen var att ta fram ett 
pensionsprogram som skulle locka medarbetarna att trappa ned sin arbetstid gradvis och 
på så sätt stanna kvar längre i företaget. De anställda på Swedbank Sjuhärad kan nu välja 
på att istället för att utnyttja paragraf 8, välja deras eget program, den så kallade plus tio 
modellen. Modellen innebär att de har möjlighet att från 59 års ålder arbeta 70 procent 
med 80 procent av lönen det vill säga minska arbetstiden med 30 procent men 
ersättningen endast med 20 procent. För Swedbank Sjuhärad innebär det egna 
programmet, trots att de bjuder de anställda på tio procent av lönen, att det i slutändan 
blir en kostnadsbesparing med 20 procent samtidigt som det skapar ett utrymme för 
nyanställningar.  Nyanställningarna är inte lika kostsamma och programmet gör så att de 
inte tappar den stora 40-talist gruppen i allt för snabb takt. De här har gjort att de har haft 
möjlighet att anställa mer personal än vad som har behövts och därmed lyckats göra en 
smidig överlappning mellan ny och gammal personal.  
 
Johansson anser att de är en attraktiv organisation som lockar till sig nya medarbetare 
utan att de behöver annonsera efter ny personal. Det vanligaste förloppet är att nya 
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medarbetare startar sin bana som vikare eller timanställd i kassan på kontoret på 
Allégatan. För att sedan komma upp och lära sig banken får de gå vidare till de lite 
mindre kontoren runt om i bygden. Därefter för att riktigt slussas in i bankväsendet 
hamna på telefonbanken som kan vara en inkörsport till att en dag till exempel bli 
rådgivare. Det här är ett systematiskt sätt som de använder sig av vid nyanställningar då 
varje yrkesroll inom banken har specifika kompetenskrav på vilka förkunskaper och 
erfarenheter som krävs. Genom att de nyanställda följer den utstakade banan så vet 
banken att de har fått med sig de nödvändiga kunskaper som behövs för att avancera 
inom organisationen. Swedbank Sjuhärad främjar en trogen personal som stannar länge 
på företaget. Lite skämtsamt berättade Johansson att det var först efter tio år på banken 
som han själv förstod vad det hela handlade om. Anställda behöver erfara både 
konjunkturuppgång och nedgång samt kunders framgång och motgång för att förstå 
bankens betydelse i samhället. Banken kan sägas vara en erfarenhetsbransch där 
personalen utgör den viktigaste resursen, personalen är banken. Det finns en risk med att 
vara så beroende av sin personal, att om inte kompetensen säkras inom organisationen 
skulle nyckelpersoners avgångar kunna skada organisationen rejält något som de måste 
försöka skydda sig mot. Johansson är väl medveten om att det är viktigt att kunna docka 
över kompetensen men erkänner också att det är väldigt svårt att tillämpa det här i 
praktiken.   
 
Banken använder sig mest av kompetensöverföringsmetoder så som internutbildningar 
och interaktiva utbildningar via deras intranät. Dessutom arkiveras viktiga affärsbeslut 
och affärsplaner i pappersform. Dock lägger Johansson till att den bästa 
kompetensöverföringen sker genom att lyssna och själv utföra.  De anställdas kompetens 
är det som utgör banken. För Johansson är kompetens ett mångfasetterat begrepp 
uppdelat i tre huvudkategorier; formell kompetens, praktisk kompetens och social 
kompetens. Alla delar är lika viktiga för servicenäringen, alla i branschen säljer samma 
produkter därför måste de särskilja sig från konkurrenterna med någonting annat. 
Swedbank Sjuhärad måste erbjuda någonting mer där kompetent personal vid det 
personliga mötet och en väl fungerande internetsida är svaret. Det unika med Swedbank 
Sjuhärad är personalen på kontoren, att det finns anträffbar personal vilket inte är 
självklart för en bank idag. Finans och konjunkturkriser gör att kunderna vill välja en 
bank som de kan lita på, genom att erbjuda kunderna möjlighet till en nära relation är 
Swedbank Sjuhärad den banken.  
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5.2 Intervju med Stefan Borg, Personalchef Swedbank Sjuhärad 
 
I samband med diskussionen år 2003 om att det snart var dags för 40-talisterna att gå i 
pension så tillträdde vår respondent Stefan Borg som personalchef för Swedbank 
Sjuhärad. Det var svårt att undgå allvaret i situationen då 47 av totalt 200 anställda 
tillhörde den aktuella gruppen. Oron resulterade i ett krismöte i bankledningen där 40-
talisternas stundande bortfall stod på agendan. Mötet resulterade i en avgångsplan som 
dokumenterades i ett exeldokument som vi fick ta del av under intervjun (se bilaga). I 
dokumentet återfinns detaljerade framtidsplaner över när i tiden de aktuella pensionerna 
förväntas äga rum.  Dessutom är dokumentet synkroniserat med en plan för 
nyanställningar för att enkelt kunna matcha de stundande avgångarna. På Swedbank 
Sjuhärad räknar de med att det tar cirka tre år att ersätta en erfaren banktjänsteman. Varpå 
de alltid måste ha det här tidsperspektivet med i beräkningen under planeringen. Den 
framtagna planen har en utförlig beskrivning av vad de olika stegen i processen innebär. 
Månadsvis kan de se vilka olika steg den nyanställde måste avverka för att vara i fas med 
tidsplanen för avgångarna. Alla steg ifrån beslut om anställning till utbildningar och 
kurser finns uträknat i planen och dokumenterade i exeldokumentet (se bilaga).  
 
Mycket av kunskapsöverföringen inom organisationen sker datoriserat där intranätet har 
en central roll. Intranätet är ett gemensamt system utvecklat av Swedbank Sverige som 
Swedbank Sjuhärad valt att anamma vilket var en kostnadsbesparing för deras lite mindre 
organisation. I alla bankens yrkesroller finns det specificerat vilka utbildningar och kurser 
som den rollen skall ha tagit del av under året. Oavsett vilken bank inom 
Swedbankorganisationen du tillhör följer alla yrkesroller sin specifika utbildningsplan för 
att uppfylla de kompetenskrav som hör den till. I takt med att samhället utvecklats och 
ställer allt högre krav på branschen så har även kraven på utbildningar ökat. 
Utbildningarna har blivit fler till antalet och även teknologins utveckling är en annan 
bidragande faktor till det här. Nuförtiden är en bankanställd inte bara en anställd som 
tillhandahåller pengar utan ska klara av många fler element. Nu ställs det även krav på att 
de skall vara säljare, rådgivare och vara socialt kompetent för att kunna tillfredställa alla 
typer av kunder. Kunskapskraven har därmed också ökat genom att de skall vara insatt i 
fler element så som aktier, fonder, räntor och försäkringar. För att säkerställa att 
utbildningsplanen följs görs det en uppföljning kontinuerligt där det här dockas av och 
dokumenteras i systemet. Utöver utbildning genom intranätet hålls även fysiska 
mötesdagar. För rådgivarna innebär det någon gång per år. Mötena kan ses som ett forum 
som är öppet för diskussion och erfarenhetsutbyte kan komma till stånd. Till de här 
mötena bjuds alla rådgivare in från kontoren inom organisationen för att skapa en större 
gemenskap även för dem som arbetar på de lite mindre kontoren. Som komplement till 
det här hålls även avdelnings- och ledningsmöten där mer interna frågor diskuteras. För 
att bibehålla den familjära stämningen som råder inom företaget anordnas även varje år 
aktiviteter som till exempel personalfester.  
 
Swedbank Sjuhärad tillämpar ett platt organisationsschema med endast tre nivåer; 
operativ kärna, chefer samt ledning. Allt för att ha så kort beslutsväg som möjligt som 
främjar samarbete mellan avdelningarna. Det här har skapat en mycket familjär stämning 
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på företaget vilket har medfört att det råder en policy där du kan få hjälp och råd av vem 
som helst oavsett rang. För att ytterligare främja den här atmosfären har de gemensamt 
lunch- och fikarum där hela personalen kan socialisera med varandra. Det här skapar 
också större möjlighet för kunskapsöverföring i samband med spontana möten i 
korridoren.  

 
 
Figur 2 - Swedbanks Organisationsschema (Stefan Borg, 2010)  

 
Efter mötet med Johansson bad vi Borg att förklara lite närmare angående 
pensionssystemen paragraf 8 och plus tio. Innan paragraf  8 kom i mitten på år 2000 hade 
banken utformat ett förtidspensioneringssystem tillsammans med facket, de gav banken 
rabatt vilket innebar att facket stod för halva kostnaden och Swedbank Sjuhärad stod för 
den resterande halvan. Facket beslutade år 2006 att dra sig ur överenskommelsen varpå 
systemet lades ned och paragraf 8 bildades istället. Paragraf 8 innebar att anställda från 
61 års ålder kunde välja att gå i pension med en viss del av sin lön i ersättning, 60 
procent. Som kompensation till besvikna anställda som inte hade möjlighet att utnyttja 
förtidspensionssystemet valde Swedbank Sjuhärad att införa ett eget likvärdigt system 
som det som erbjudits tidigare och det kom att kallas plus tio. Vilken variant avgående 
anställda har valt att utnyttja har varierat. De senaste åren har sju stycken valt att utnyttja 
paragraf 8 medan fem stycken istället valt plus tio, därutöver har resterande valt att jobba 
till traditionell pensionsålder 65 år och fler till och med ännu längre. Många av 40-
talisterna har arbetat hela sitt liv i banken och kan därmed ha svårt att ge upp den delen 
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av sitt liv, något som banken givetvis inte har något emot då de besitter mycket värdefull 
kompetens.  
 
Som den lärande organisation Swedbank Sjuhärad är har de för två år sedan startat upp 
ett nytt projekt, ett förbättringsprojekt. Det innebär att de anställda uppmuntras till att 
föra fram förbättringsförslag som kan bidra till en bättre effektivisering av arbetsrutinerna 
i organisationen. Idéerna behandlas först inom de olika avdelningarna, där också många 
av förbättringarna kan lösas direkt, men mer omfattande förslag lyfts upp på ledningsnivå 
för att där tas itu med. I år var genomslagskraften betydligt bättre med sina 70 förslag 
som lyckades lyftas upp på ledningsnivå jämfört med förra året lite mer klena resultat 
säger Borg stolt. Mer organisationsomfattande förslag tas ytterligare ett steg och 
behandlas på moderbolagsnivå, utveckling är en viktig del av Swedbanks kultur.  
 

5.3 Intervju med Marita Larsson, Personalassistent Swedbank 
Sjuhärad 

 
Precis som de tidigare respondenterna på Swedbank Sjuhärad kan Marita Larsson också 
bekräfta att det är många 40-talister som skall försvinna från banken. Det har fått som 
effekt att snittåldern har sänkts till 46-47 år jämfört med att det tidigare stadigt har ökat 
med ett år varje år. En annan orsak till det här är att nyanställningarna har ökat vilket har 
medfört att det har kommit in yngre medarbetare i organisationen. Det är en av de 
positiva delarna med den här situationen medan det mer negativa är att det tar cirka tre år 
att ersätta den äldre generationen på grund av den stora kunskap och erfarenhet som de 
har. I ett försök att göra övergången så smidig som möjlig har de valt att ha lite mer 
personal än vad de behöver under en period. För att på så sätt ge de yngre en möjlighet att 
ta del av de äldres erfarenheter. Genom att överlappa så kan de gå bredvid och lära sig 
genom att själva få se och göra.  
 
Den främsta gruppen inom banken som drabbas av avgångar är rådgivarna där den största 
delen av 40-talisterna är verksamma. För att förbereda ersättarna använder sig Swedbank 
Sjuhärad av interna utbildningar här i Borås men de kan även förekomma utbildningar i 
Stockholm. Som nyinkommen anställd hos banken finns det en väl utförlig plan för de 
anställdas utveckling inom organisationen. I dokumentet som vi fick ta del av under 
intervjun finns det uppställt månad för månad vad de förväntas göra i termer av 
utbildningar och arbetsuppgifter. Även de mer erfarna anställda måste också genomgå 
kontinuerliga utbildningar via Swedbank Sjuhärads egna intranät. Kompetenssystem är 
väldigt viktigt nu poängterar Larsson och berättar engagerat att deras system gör att de 
anställda själva kan bestämma när de har tid att ta del av de kurser och utbildningar som 
yrkesrollen kräver. För att få dokumenterat att utbildningarna har genomförts så 
rapporteras det här till Larsson som i sin tur följer upp och stämmer av med den anställde. 
Systemet är väl anpassat efter organisationen för ge bästa möjliga resultat.  
 
Banken visar gärna upp anställningsplanen för de nyanställda för att motivera dem och 
visa att Swedbank Sjuhärad är en organisation att växa i. Till exempel ligger planen för 
att bli rådgivare på ett år. Allting finns dokumenterat, vilken ordning utbildningarna skall 
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läsas och när det är dags för praktik på de olika avdelningarna. Det är viktigt att en 
anställd har hela bilden inåt i banken för att öka förståelsen. Har den anställde inte varit 
rådgivare tidigare så har den ingen kunskap om vilka dokument som krävs för till 
exempel ett lån. Genom att praktisera på olika avdelningar skapas en kunskap om hur 
hela kedjan binds samman.  
 
För att komma tillbaka till kompetens- och utbildningssystemet så har det från att för åtta 
år sedan varit helt beroende av den mänskliga faktorn till att nu till stor del vara 
datoriserat. Det finns fortfarande så kallade lärarledda lektioner och grupparbeten men 
det är nu i minoritet jämfört med datasystemet. Då de anser att det är ett lätt och smidigt 
system som gör att allt finns dokumenterat på ett och samma ställe. De tycker dock att det 
är viktigt att inte glömma bort den mänskliga undervisningen, till exempel har de fysiska 
mötesdagar minst fem gånger per år och vissa grupper inom banken har månatliga möten.  
 
Ungefär tio stycken per år under en fem-års period har gått i pension men det behöver 
inte innebära att så många tjänster skall tillsättas. Alla avgångar behöver inte ersättas utan 
en del tjänster görs till exempel om eller försvinner på grund av 
organisationsförändringar. De tjänster som skall ersättas poängterade Larsson går inte 
automatiskt till en nyanställd utan det blir som en dominoeffekt inom organisationen. De 
tar tillvara på kompetens inom företaget vilket innebär stora möjligheter för avancemang. 
Det här har personalchefen Borg med i sina beräkningar så de är fullt medvetna om vad 
som skall hända den närmsta tiden. Borg ligger alltid två-tre år före tiden i den strategiska 
personalplaneringen vilket gör att de har samma tidsperspektiv på sig att ta in personal till 
de tjänster som skall ersättas. Det här för att se till att de skall hinna få den kunskap som 
krävs för att få kvalité på arbetet. Den här planeringen ligger till grund för att det skall 
kännas bra för både kunden och rådgivaren. Kunden vill känna sig trygg med den 
information som den får och rådgivaren vill känna sig säker i sin roll.  
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6 Semiotisk läsning (stå över texten) 
 
Swedbank Sjuhärad är precis som alla andra tjänsteföretag beroende av sin omgivning, 
relationerna till kunderna är a och o. De säljer en tjänst som inte är unik utan identisk 
med de som alla andra företag i samma bransch erbjuder. Kärnverksamheten är hantering 
av pengar även om den idag kanske inte ser likadan ut som för ett antal år sedan. 
Symbolen pengar har fått en helt annan innebörd. Ordet pengar associeras inte längre 
med papperslappar och mynt utan snarare med digitala siffror som debiteras och 
krediteras elektroniskt. Om vi idag refererar till det materiella i begreppet pengar så 
specificerar vi oss snarare till att benämna det med ordet kontanter. Det ses i dagens 
samhälle som en raritet att ha kontanter i plånboken vilket har medfört att bankerna har 
varit tvungna att utveckla sig och slå sig in på nya marknader. Allt det här är i enlighet 
med vad McShane & Von Glinow (2008) benämner som öppna system, omvärlden har 
förändrats och banken har varit tvungen att anpassa sig för att kunna fortsätta att 
tillfredställa marknaden.  
 
Swedbank Sjuhärad uttryckte själva att personalen är banken vilket får oss att dra 
slutsatsen att personalen är bankens viktigaste resurs. Med personal menar vi inte bara 
tillståndet att vara människa utan egenskaperna som de besitter i form sin kompetens. 
Kompetens är ett återkommande nyckelbegrepp inom Swedbank Sjuhärad, redan från 
nyanställningsfasen är det ett grundkrav att du har den formella kompetens som 
utbildning utgör för att kunna slussas vidare in i organisationen. Den formella 
kompetensen öppnar bara dörren men den tar dig egentligen inte så mycket längre. 
Ganska snart stöts nästa tunga kompetensbegrepp på, den sociala kompetensen. En 
banktjänsteman är idag snarlik med en säljare varpå stor vikt läggs vid att kunna hantera 
kundrelationer. Den sista och kanske den viktigaste delen av kompetensbegreppet är den 
reella, eller den praktiska kompetensen som de själva har valt att benämna det, som 
uppstår i takt med att den anställde utövar sin kunskap. I interaktion med arbetskamrater 
och banksystem omvandlas de anställdas kunskap till det som kunden uppfattar som 
slutprodukt, det vill säga service i form av råd och vägledning. Det är genom mötet med 
personalen som kunden får ta del av Swedbank Sjuhäradkulturen. Utan personalen kan 
inte den här interaktionen ske och Swedbank Sjuhärad kan inte längre erbjuda kunden 
något unikt, konkurrensfördelen har då gått förlorad.  
 
Vi lever idag i ett kunskapssamhälle där det är människors kunskap och kompetens som 
skiljer företagen åt. Kompetensen blir således den viktigaste konkurrensfördelen idag. 
Beroende på hur väl företag använder sig av den blir avgörande för hur väl de kommer att 
lyckas. Swedbank Sjuhärad har uppmärksammat hur viktig personalen är och hur viktigt 
det är med kompetens men frågan är hur det här kommer till uttryck i organisationen.  
 
Swedbank Sjuhärad nämner inte uttryckligen att de använder sig utav Knowledge 
Management men då kunskap och kompetens är grundstenarna som organisationen vilar 
på så är det ändå vår hypotes att de på något sätt arbetar med det. På Swedbank Sjuhärad 
har den hårdare delen av Knowledge Managementkonceptet fått allt större utrymme. 
Under det senaste decenniet har deras syn på kunskapsöverföring förändrats avsevärt. 
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Från att tidigare ha använt sig av mänsklig interaktion som bas för kunskapsöverföring så 
har nu handlingsspåret och den mjukare sidan av konceptet fått stå tillbaka för det mer 
hårda IT-spåret. Vi kan se två anledningar till den här utvecklingen, dels att stora delar av 
samhället är datoriserat idag vilket gör att en datakälla känns som en naturlig del av 
vardagen. I allt mer av människans dagliga aktiviteter används datorn. Till exempel håller 
vi kontakten via mail istället för telefon. Behöver vi information så googlar vi hellre i 
första hand för att slippa förflytta oss till ett bibliotek, men också dels att personalchefen, 
som till stor del ansvarar för utbildningarna inom företaget, också är IT-chef. 
Problematiken med Knowledge Management är att företag ofta kommer i kontakt med 
det genom IT-människor vilka förespråkar den hårdare sidan av konceptet. Samma sak 
skulle vi kunna tänka oss har skett på Swedbank Sjuhärad. Borg, som både ansvarig för 
personalen och kunskapsöverföringen, har säkert lätt att se extra mycket fördelar med att 
sammanföra de båda och på så sätt bli blind för de nackdelar som det kan föra med sig. 
Visserligen är IT ett snabbt och smidigt sätt att få ut information men viktigt att komma 
ihåg är att information inte kan likställas med kunskap. Enligt McShane & Von Glinow 
(2008) förvärvas kunskap bäst genom att observera och erfara.  
 
På Swedbank Sjuhärad förvärvas den mesta kunskapen genom utbildningar och kurser. 
Johansson nämnde under intervjun vikten av att den mjukare sidan av inlärning, det vill 
säga att själv få se och göra. Här kan vi ana en paradox genom att de betonar vikten av 
den här sortens inlärning men ändå, i allt större utsträckning, tillämpar dess motsats, den 
hårda varianten.  Socialiserings överföringsprocessen minskar i takt med att kombination  
och internaliserings överföringsprocesserna bara ökar. I allt större utsträckning går de 
anställda till en explicit källa för att erhålla ”kunskap” och den tacita 
kunskapsöverföringen hamnar i skymundan. En annan viktig källa i Knowledge 
Management är att få in ny kunskap i organisationen, till exempel genom att nyanställa. 
Problemet för Swedbank Sjuhärad är att nyanställningar till största delen består av 
nyutexaminerade studenter som ännu inte har hunnit förvärva någon reell kompetens. 
Dessutom genom att näst intill enbart anställa oerfarna personer så tillförs ingen ny 
kunskap till organisationen. Fördelen med den strategi som Swedbank Sjuhärad tillämpar 
är främst att de kan stöpa sina anställda i samma egenhändigt framtagna form. Genom att 
alla följer samma mönster skapas en enhetlig kultur där alla tycker likadant. Det här 
skulle kunna vara anledningen till Swedbank Sjuhärads framgång med att ha lyckats 
skapa en sådan familjär känsla. Vi människor har en tendens att dras till de som liknar oss 
själva och därmed finns det en dragningskraft som gör att det uppstår ett ömsesidigt 
gillande (Fexeus, 2007). 
 
Som vi uppfattar det så ligger inte fokus på att organisationen skall förvärva ny kunskap 
utan att de anställda skall förvärva organisationens redan befintliga kunskap. En viktig 
del av Knowledge Management är som vi nämnde ovan att organisationen har förmågan 
att identifiera ny kunskap och absorbera den. Genom våra intervjuer har vi fått 
uppfattningen att det här är något som de själva inte uppfattar som viktigt. Johansson 
uttryckte visserligen att han ansåg att banken var hjärtat i samhället och att allting som 
sker runt omkring påverkar dem men det verkar det mest vara hans privata uppfattning 
och ingenting som han tar med sig in i organisationen. Banken har, tack vare sin nära 
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relation till kunderna, en bra chans att på så sätt förvärva ny kunskap bara de är öppna för 
den här kunskapskanalen.  
 
Nästa begrepp inom Knowledge Management är hur kunskap delas inom organisationen, 
spridning av kunskap är till stor del beroende av företagets kultur. Om företaget främjar 
en lärande organisation så är det enklare för kunskapen att gå i från individuell till 
organisatorisk. McShane & Von Glinow (2008) säger att organisatorisk kunskap bygger 
på företagets strukturer, system och värderingar för hur de anställda delar med sig av sin 
individuella kunskap. De påpekar även att den mesta sociala inlärningen, som att 
observera och göra, bygger på kunskapsdelning. Kulturen på Swedbank Sjuhärad 
utmärker sig inte nämnvärt åt något håll. De varken uppmuntrar eller motarbetar en 
lärande organisation och håller sig ganska neutrala till det. Ändock har de lyckats skapa 
en harmonisk kultur med en familjär stämning. Det råder en hjälpsam atmosfär där ingen 
verkar känna ett behov att vara förmer än någon annan. Det är lätt som student att känna 
sig underlägsen vid intervjuer med högt uppsatta personer, men inte någon gång under 
någon av intervjuerna fick vi känslan av att de kände behovet av att hävda sin 
betydelsefullhet. Det var lättsamma och trevliga intervjuer, som att prata med en jämlike. 
Vår upplevelse kändes som en bekräftelse på att pratet om den familjära känslan faktiskt 
kunde stämma. Våra besök gav oss också en möjlighet att observera hur personalen 
uppträdde mot varandra och hur ”korridorsnacket” var en del i deras vardag. Den 
familjära känslan har främjats av det platta organisationsschemat som de tillämpar och 
har bidragit till den ”alla-kan-prata-med-alla” -mentalitet som råder.  
 
Det faktum att Swedbank Sjuhärad är uppdelade i flera mindre kontor kan innebära ett 
hinder då de lätt kan skapa egna små minkulturer som i det stora hela ger organisationen 
en mosaikkultur istället för en harmonikultur. Kommunikationen mellan kontoren är inte 
obefintlig men kanske inte heller regelbunden nog att skapa en enhetlig kultur dem 
emellan. Det kan vara svårt att genom endast ett par enstaka möten per år skapa 
gemensamma värderingar. Styrkan som är till deras fördel är att kontorscheferna alla 
”uppfostrats” på samma sätt, på samma ställe. Eftersom tillsättandet av tjänster sker via 
internrekryteringar har alla gått samma väg. Swedbank Sjuhäradandan borde således ändå 
vara en del av de mindre kontorens karaktär. Om vi åter fokuserar på huvudkontoret där 
vi gjorde våra besök så hade de ett antal attribut som främjade kunskapsdelning. Deras 
intranät fick stort fokus när det kom till spridningen av kunskap. Ett databaserat program 
designat för att både förvara och dela kunskap inom organisationen. Ett snabbt och 
smidigt sätt att få ut information till alla berörda parter. Problematiken som de ställs inför 
är dock att de liksom många andra likställer information med kunskap. För att 
information skall omvandlas till kunskap krävs det mänsklig interaktion där 
informationen sätts in i rätt kontext. Risken med nedskriven dokumentation är att 
mottagaren inte har egna referenser, därmed inte kan sätta in informationen i sin rätta 
kontext och budskapet kan därmed förvanskas.   
 
Kunskapsbruk i den mening som McShane & Von Glinow (2008) menar identifierade vi 
tydligast i Swedbank Sjuhärads nystartade förbättringsprojekt. Projektet ger de anställda 
möjlighet att med sin befintliga kunskap som grund få vara med och arbeta fram nya 
arbetsrutiner som kan hjälpa till att effektivisera organisationen. Dessutom skulle den 
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internrekryterande processen också kunna ses som kunskapsbruk. Genom att låta 
befintlig personal avancera inom företaget istället för att rekrytera externt sparar 
organisationen både tid och pengar. Dessutom behålls kunskapen inom organisationens 
fyra väggar vilket främjar effektiviteten då den operativa kärnans kompetensnivå ökar.  
 
Det mesta av det intellektuella kapitalet är individuell kunskap som de anställda besitter. 
Det fjärde steget inom Knowledge Management handlar om kunskapslagring, den delen 
av kunskapen som företaget lyckats omvandla till strukturell kunskap, det vill säga 
organisatorisk. Den här typen av kunskap är explicit det vill säga kunskap som kan skalas 
ner till information som i sin tur går att lagra. Den strukturella kunskapen som finns på 
Swedbank Sjuhärad återfinns i ett antal olika former. Till stor del utgörs det av de 
yrkesroller som finns specificerade och dokumenterade i banken. För varje befattning 
inom organisationen finns utförliga beskrivningar på de utbildnings- och kompetenskrav 
som krävs för att försäkra sig om att arbetskvalitén bibehålls. Även intranätet utgör en 
tung post inom kunskapslagring, där samsas såväl ny som gammal kunskap. Där 
dokumenteras gammal kunskap men det går även att ta del av ny kunskap i form av 
utbildningar. Förutom intranätet så dokumenteras även viktigare affärsbeslut och 
affärsplaner i pappersform som arkiveras i pärmar. Även de förutbestämda utbildnings- 
och anställningsplanerna finns dokumenterade och kan på så sätt lätt plockas fram vid 
behov. I det intellektuella kapitalet ingår även relationskapital vilket i Swedbank 
Sjuhärads fall innefattar relationen till kunderna.   
 
Under år av samarbete har det skapats ett förtroende mellan kund och rådgivare, något 
som värdesätts av kunden och stärker banden dem emellan. Förtroende- och 
relationskapitalet är således en viktig del i organisationen och de här delarna är svåra att 
föra över mellan generationerna. Förtroende kan inte överföras utan den nya individen 
måste själv förtjäna det. Genom att Swedbank Sjuhärad i vissa fall låter ersättande 
personal gå bredvid den som snart skall avgå så underlättar de till viss del den här 
processen. Genom att de låter de nyanställda gå bredvid får de en chans att utbyta 
erfarenhetskunskap med den äldre generationen och själva observera, imitera och 
praktiskt utföra. Det här är en utav de få tillfällen som Swedbank Sjuhärad medvetet 
anordnar så att socialiserings överföring kan ske. Den största kunskapskällan på 
Swedbank Sjuhärad är dock externaliserad, kunskap nedskalad till allmän information 
och modeller. Förutom att låta personal överlappa representerar även möten av olika slag 
det mjukare i konceptet. Den mesta av kunskapen sett ur ett Knowledge 
Managementperspektiv är av liknande karaktär, mjuk. Den benämns som tacit kunskap. 
Det innebär att kunskapen är individuell och kan vara svår att överlåta. Problemet hos 
Swedbank Sjuhärad är att den mesta kunskapen är tacit och att den viktigaste resursen är 
personalen. När ett generationsskifte av den här digniteten inträffar så innebär det en risk 
för företaget om de inte har en organisationskultur som på ett naturligt sätt främjar 
kunskapsutbyte.   
 
En stor del av det intellektuella kapitalet är humankapitalet, det vill säga kunskap och 
kompetens som de anställda bär inom sig. Kompetensbegreppet inom Knowledge 
Management förklaras med rätt agerande i rätt situation och kunskapen att gå till rätt 
källa vid sökandet av information. Swedbank Sjuhärads struktur värnar om ett sådant 
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arbetssätt då de har tydliga värderingar för hur kunskap skall förvärvas. Alla börjar från 
botten i organisationen och det skapar en förståelse för hela kedjan. Som Borg nämnde i 
intervjun, det måste finnas en stabil grund annars kommer hela huset att rasa. Genom de 
tydliga yrkesroller som Swedbank Sjuhärad arbetat fram så har de naturligt fått in 
utbildningar, praktik och roterande arbetsprocesser som en del i kulturen. Genom det här 
får varje anställd en helhetsbild av organisationen och därmed också en förståelse för de 
olika avdelningarnas funktion och dess sammankopplande helhet. Det här skapar en 
trygghet för den anställde som genom den här kunskapen förstår sin roll i helheten. 
Swedbank Sjuhärad försöker genom sin anställningsplan motivera de anställda att stanna 
länge inom företaget vilket gör att de resurser de lägger ner på personalen hinner 
återbetala sig med ränta. Båda parter vinner på arrangemanget, banken bibehåller 
kompetensen i företaget och personalen självförverkligas i sin yrkesroll.   
 
När väl tiden är inne för de anställda att avsluta sin anställning hos Swedbank Sjuhärad så 
finns, som respondenterna berättade, ett antal olika alternativ för den här processen. I vad 
som vi tolkar som i ett försök att docka över tacit kompetens, har de tagit fram 
pensionsprogrammet plus tio. Programmet ger dem en möjlighet att frigöra resurser så att 
det finns ekonomisk möjlighet att låta avgående personal lära upp sina efterföljare. 
Banken är medveten om att den tacita kunskapen är svår att ta tillvara på och föra vidare 
och plus tio kan ses som en ansträngning att försöka att bevara åtminstone lite av den. Att 
Swedbank Sjuhärad väljer att bjuda de anställda på tio procents extra lön kan ur den 
anställdes perspektiv ses som en vänlig gest för lång och trogen tjänst. Skiftar vi till 
bankens perspektiv istället får det dock en helt annan innebörd. Plus tio är det enda 
långsiktiga och ekonomiska alternativet som ger banken möjlighet att ta tillvara ett visst 
mått av den individuella kunskapen. Därmed kan de tio procenten ses som en morot för 
de anställda att välja det alternativ som är förmånligast för banken. Cirka 50 erfarna 
anställda av den 200 man starka personalstyrkan kommer inom en tio års period att ha 
ersatts. Swedbank Sjuhärads sätt att hantera situationen har blivit att i största möjliga 
utsträckning överlappa ny och gammal personal, att låta de två generationerna arbeta 
parallellt. Plus tio har blivit deras lösning på kompetensförlorandet- och 
generationsskiftes problematiken.  
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7 En ny berättelse (stå istället för texten) 
 
Swedbank Sjuhärad står inför det faktum att en fjärdedel av organisationen, under en 
tioårs period, kommer att avgå i samband med 40-talisternas utträde från 
arbetsmarknaden. Med tanke på att alla tre respondenter ansåg att personalen var bankens 
viktigaste resurs så verkade de ändå inte speciellt bekymrade över kompetensförlusten 
som det medför. Vi ställde oss frågande till hur den här icke-reaktionen kunde komma 
sig, varför kände inte Swedbank Sjuhärad någon märkbar oro då de själva var högst 
aktuella i den här frågan?  
 
Efter att ha tagit del av respondenternas berättelser och utifrån våra egna referensramar 
begrundat frågan föreföll det sig kanske ändå inte så märkligt att de inte har vidtagit 
några större åtgärder. Kompetens är en viktig del i banken men mycket av den kompetens 
som den här äldre generationen besitter är idag tyvärr förlegad. Bankväsendet har de 
senaste decennierna genomgått radikala förändringar och den kunskapen som 40-
talisterna har förvärvat under större delen av sina verksamma år är idag inaktuell. 
Samhället utvecklas snabbt, det var inte länge sedan bankomaten revolutionerade med att 
kunden själv kunde hämta ut sina pengar men i dagens kontantlösa samhälle ses den som 
alltmer omodern. Eftersom banken inte längre är densamma så är det en avgörande faktor 
för att den äldre generationens kompetens inte längre ses som lika betydelsefull. Något 
som banken dock värdesätter är de anställdas reella kompetens, att de har erfarit 
konjunkturuppgång och nedgång samt att de har skapat sig en förståelse för banken. Den 
här typen av tacit kunskap är otroligt svår att överföra då den här sortens kunskap bara 
kan erhållas genom erfarenhet och erfarenhet kommer som ett resultat av utförande. 
Banken har därför lagt fokus på att ge de anställda egen erfarenhet istället för att i första 
hand försöka docka över andras erfarenhet. 
 
Vi trodde genom vår hypotes, och Swedbank Sjuhärad likaså att de stora 
pensionsavgångarna skulle få ödesdigra konsekvenser för organisationen. I Swedbank 
Sjuhärads fall kom det här till uttryck genom att de hade ett krismöte där de arbetade 
fram en tydlig anställningsplan för hur det här skulle hanteras. Lösningen blev att 
överlappa personal och att internrekrytera för att på så sätt i största möjliga utsträckning 
fylla tomrummet. Dessutom för att underlätta överföringsprocessen skapades i samma 
veva pensionsprogrammet plus tio som möjliggjorde för Swedbank Sjuhärad att ta in ny 
personal samtidigt som den gamla långsamt gick i pension. Överlappningen i samband 
med samhällets tekniska utveckling har gjort att det väntade scenariots dignitet inte var så 
betydande som det verkade vid första anblicken. Swedbank Sjuhärad har visat att trots att 
kompetens är viktigt så är inte all kompetens i deras organisation lika värdefull att bevara 
för framtiden.  
 
Strukturen på Swedbank Sjuhärad ämnar sig väl för den strategi som de väljer att 
tillämpa. Alla anställda skall vandra samma väg och följer den utvecklingsplan som 
banken har utformat. Att alla anställda har stöpts i samma form har medfört att det råder 
en harmonisk kultur på Swedbank Sjuhärad där alla kommer överens och verkar i 
samförstånd. De hägrande konsekvenserna skulle dock kunna utgöra en risk för dem. 
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Faran med att organisationen utgörs av en homogen grupp är att är att den så kallade 
”ryska dockans effekt” kan uppstå (Lindmark & Önnevik, 2006). Det innebär att med den 
anställningsplanen som de har nu så sker alla rekryteringar ur samma kategori, där 
utbildning och ålder är avgörande. Ryska dockan effekten eller bristen på polyfoni som 
Czarniawska (1999) benämner det kan ses som ett försök från Swedbank Sjuhärads sida 
att skapa det perfekta organisatoriska språket. Att banken bara anställer liktänkande kan 
vara hämmande för deras utveckling och risken är att situationen förvärras då ingen 
ifrågasätter det som i banken ses som självklart. Anställnings- och utvecklingsplanerna 
togs fram 2002 i samband med krismötet men mycket kan förändras på åtta år. Bank och 
finansvärlden är en föränderlig bransch och samhället utvecklas snabbt, trots Swedbank 
Sjuhärads medvetenhet om det här så ifrågasätts inte de åldrande planerna. Swedbank 
Sjuhärad har alltid varit den största banken i kommunen och länge har de kunnat rida på 
den vågen men dagens samhälle kräver mer. Det räcker inte för banken att vara bra idag, 
de måste vara bättre och en förutsättning för att kunna bli bättre är att våga ifrågasätta det 
självklara. Att tänka utanför ramarna och våga utvecklas är dagens drivkraft.  
 
Det kanske är dags för Swedbank Sjuhärad att revidera anställnings- och 
utvecklingssystemet. Det är en ny generation på ingång med nya förutsättningar och 
förväntningar som det gamla systemet kan får svårt att tillfredställa. Tanken om att alla 
skall arbeta sig uppåt i organisationen kan ses som lite förlegad då samhällets 
förutsättningar har ändrats. Idag krävs det civilekonom eller motsvarande utbildning för 
att ens kandidera till en anställning på Swedbank Sjuhärad något som inte var aktuellt 
förr. 40-talist generationen hade lika stor möjlighet att arbeta sig upp inom organisationen 
som att komma in på utbildningsmeriterande grunder. Många av den äldre generationens 
karriärbana har börjat i tidiga tonår och mentaliteten som har genomsyrat generationen är 
att vara trogen sin arbetsplats, däremot är det inte på samma sätt idag. Vi i den yngre 
generationen ser ingen prestige i att stanna på samma företag hela livet. Vi vill 
självförverkliga oss genom karriären, varpå vi mer lättvindigt kan tänka oss att växla 
mellan olika arbetsgivare för att fortare klättra på karriärstegen. Samhällets krav på 
utbildning har gjort att den arbetsföra delen av livet har kommit att starta allt senare. Att 
vi först kommer ut i arbetslivet, efter genomförda studier, vid 25-30 års ålder gör att vi i 
jämförelse med den äldre generationen tappar 10-15 år av arbetslivet. Tålamodet att 
arbeta sig upp från botten är inte lika stort, efter år av utbildning skapas det en förväntan 
att kunna starta sin karriär högre upp på stegen. Utmaningen för Swedbank Sjuhärad blir 
således att luckra upp sina invanda rutiner för att på så sätt även kunna tillgodogöra sig 
extern kunskap. Nyanställningar av redan erfarna personer är en stor del i processen att 
absorbera ny kunskap, en frågeställning som Swedbank Sjuhärad kanske borde ta hänsyn 
till i framtida planeringar.  
 
Swedbank Sjuhärads organisationsstruktur skulle kunna liknas vid den engelska filosofen 
Thomas Hobbes3 kontraktstanke (Honneth, 2003). Genom att strikt strukturera upp 
anställningsplanen för de anställda har de skapat en ordning i företaget. Alla följer samma 
plan och alla vet vad de kan förvänta sig, men det kan även innebära att de kan få svårt att 
gå vidare. Strukturen bidrar till att skapa den trevliga stämningen då konkurrerande 
rivalitet inte direkt förekommer, men det kan i sin tur medföra ett hinder, att innovativa 
                                                 
3 Att genom ett kontrakt skapa regler för att få till stånd stabilitet i samhället. (Westerlund, 2010) 
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individer inte uppmuntras att visa framfötterna. Vad Swedbank Sjuhärad kan sägas 
behöva, för att kunna attrahera en bredare arbetstagarkategori, är inslag av Jean-Jacques 
Rousseau4:s filosofi. De vågar då ifrågasätta och utvärdera sin anställnings- och 
utvecklingsplan och ställa sig frågan om den är aktuell i dagens samhälle? Människan är 
en komplex varelse och ingen är den andra lik, risken med att Swedbank Sjuhärad 
behandlar alla lika kan bli att den grupp av individer som arbetsmarknadsmässigt kan ses 
som starkast inte söker sig till organisationen. De som står på egna ben och har ett driv 
som för utvecklingen framåt. Swedbank Sjuhärad har en tendens att agera utifrån ett 
dikotomiska synsätt när de istället skulle kunna vara öppna för ett helt spektrum av grå 
nyanser.  
 
Vi ser inte att det största problemet för Swedbank Sjuhärad är att bevara befintlig 
kunskap utan att tillgodogöra sig ny kunskap. Företaget har berättelser kring kompetens 
inom organisationen som klarar av att bibehålla dem bra, problemet är att på dagens hårt 
konkurrerande marknad räcker det inte längre att vara bra. För att Swedbank Sjuhärad 
skall fortsätta att vara nummer ett så måste de hela tiden bli bättre. För att bli bättre anser 
vi att de måste lyssna och ta in omvärldens behov genom att även söka inspiration utanför 
organisationen. De måste släppa sin hårt reglerade struktur och våga luckra upp de väl 
invanda systemen. De borde vara öppna för möjligheten det kan ge att mer 
individanpassa utvecklings- och anställningsplanerna, vilket skulle göra dem till en 
attraktivare organisation för den nya generationen. Risken finns att de kan fastna i ett 
ekorrhjul när de skriver samma berättelser om och om igen. Att ständigt upprepa samma 
berättelse kan göra att publiken tröttnar och slutar läsa. För att förhindra att det här sker 
kanske de behöver författa nya berättelser för att på nytt lyckas fängsla sitt auditorium.  
 

                                                 
4 Idealet är ett naturliknande tillstånd där vi inte blir fängslade i strukturer. (Westerlund, 2010) 
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8 Utvärdering av studien 
 
Validitet och reliabilitet är två nyckelbegrepp inom forskningsverksamhet som används 
för att analytiskt utvärdera sina valda metoder och mätinstrument. Kvalitativa 
undersökningar kan sträva efter hög validitet men det är sällan som det kategoriskt går att 
fastslå ett kvalitativt mätinstruments validitet (Ronny Gustavsson, 2002). Vid kvalitativa 
studier kan tillförlitligheten inte skattas med siffror, varpå begreppen här istället handlar 
om att beskriva att data insamlats och bearbetats på ett systematiskt och hederligt sätt (Le 
Duc, 2007). 

8.1 Validitet, att mäta det relevanta i sammanhanget 
 

”Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans. Utmaningen är att samla 

in data som är relevanta för den problemställning vi arbetar med”(Halvorsen, 1992). 

8.1.1 Inre validitet- Trobarhet  
 
Studien har, som tidigare kunnat utläsas, grundat sig på att söka förståelse för 
omständigheterna kring generationsskifte och den kompetensdränering vi befarat att det 
kunnat komma innebära för arbetsmarknaden. För att kunna närma oss Swedbank 
Sjuhärads berättelse har i enlighet med det tolkande paradigmet, hermeneutik, fokus lagts 
på vad texten säger och inte bara de ord som står tryckta. Intentionen har varit att lyfta 
upp den bakomliggande meningen i texten. Metoden har lämpat sig bra för det ändamål 
vi ämnat undersöka. Hermeneutiken har gett oss en större frihet att fånga upp kontexten 
kring problemområdet då vi själva har haft en aktiv roll i insamlandet av vårt empiriska 
material. Det tolkande paradigmet går hand i hand med det kvalitativa angreppssättet, 
vilket också kändes som ett naturligt val i studien. Avsikten med studien var inte att söka 
en stor mängd material för att kunna skapa en generell teori inom ämnet, utan istället att 
samla in mer specifikt material kring problematiken på vårt respondentföretag. För att 
försöka försäkra oss om att det insamlade materialet kunde tillfredsställa vårt syfte var 
delaktighet i kunskapsinhämtandet en förutsättning. Genom att använda oss av personliga 
öppna intervjuer har vi lättare kunnat påverka riktningen på intervjuerna för att på så sätt 
se till att fånga upp användbart material. Dessutom för att säkerställa trovärdigt material 
har samtliga respondentintervjuer spelats in med diktafon och senare i anslutning till den 
avslutade intervjun transkriberats. Det här för att få samtidig validitet, det vill säga kunna 
göra en bedömning av kvalitén på materialet medan det fortfarande är färskt i minnet 
(Gustavsson, 2002).  
 
Respondenterna som deltagit i studien har valts ut på ett antal i förväg uppsatta 
parametrar. Dels skulle företaget i fråga befinna sig i den aktuella situationen som vi 
skulle undersöka, ett större antal 40-talister skulle lämna organisationen och dels skulle 
företaget även vara verksamma i en bransch som kan ses som kompetensstark, det här för 
att den eventuella kompetensdräneringen skulle vara av betydande karaktär för 
organisationen. Efter att närmare undersökt ryktena om Swedbank Sjuhärads situation 
och efter samtal med VD, Bosse Johanssons sekreterare stod det klart att de uppfyllde 
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kriterierna och därmed skulle utgöra en lämplig kandidat för fallstudien. Efter insamling 
av materialet, dels genom intervjuerna men också dels genom erhållet dokumenterat 
material och besök på hemsidan har materialet sammanställts till fyra separata berättelser 
som utgjort basen för den analytiska delen i Hernadis triad. Det empiriska materialet 
tillsammans med våra valda teoretiska perspektiv lett fram till den semiotiska berättelsen 
där vi med teorins glasögon analyserat Swedbank Sjuhärads berättelser och kommit fram 
till vår berättelse. Då vi inte ämnade utgå ifrån eller bekräfta en generell teori föreföll sig 
abduktionen som ett självklart val. Oavsett resultatet på studien har vi och 
förhoppningsvis även våra respondenter tagit lärdom av fallet och fått en ökad förståelse 
för problematiken kring området.  

8.1.2 Yttre validitet- Överförbarhet  
 
Management, vår studieinriktning, är inte strukturerad med rätt och fel och därmed finns 
det inte heller i vår mening en allomfattande teori som passar alla företag. Varje företag 
och situation är unik och teorierna måste därför anpassas därefter för att passa företagens 
olika behov. Då vi har utfört en kvalitativ fallstudie är syftet att förstå fenomenet i just 
den specifika situation som råder på Swedbank Sjuhärad. Det här gör att överförbarheten 
i studien kanske inte är så god. Överförbarhet innebär att tolkningar och resultat kan 
överföras på andra fenomen än de som studerats (Johannessen & Tufte 2003).  Studien är 
framförallt relevant på Swedbank Sjuhärad och kan vara svår att överföra på andra 
företag och branscher, men studien är för den delen inte irrelevant. Vi har efter studiens 
sammanställning fått en ökad förståelse för betydelsen av kunskap och kompetens och 
hur den kan komma till uttryck i organisationer. Att statuera ett praktiskt exempel kan 
bidra till att andra liknande fall kan dra lärdom av hur generationsskiftet hanteras på 
Swedbank Sjuhärad. Tanken är att med abduktionen som utgångspunkt visa läsaren 
vägen och presentera de fynd som vi funnit under resans gång. Czarniawska (1999)  anser 
att det inte finns några regler för hur texter skall tolkas och inte heller några regler för vad 
som klassas som bra hypotes men att det finns metoder för att bekräfta hypoteser. Dock 
är det inte författarna själva som avgör om tolkningen är god eller om den är 
generaliserbar utan det är upp till läsaren att avgöra och möjligheten för tillämpningen i 
andra liknande fall beror på om författarna upptäckt fynd som överskrider studiens 
horisont (Malterud, 1998).  
 

8.2 Reliabilitet, att mäta på ett tillförlitligt sätt  
 

”Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är. Hög reliabilitet ska garantera att 

våra data är pålitliga och att det därmed kan belysa den vetenskapliga 

problemställningen.” (Halvorsen, 1992). 

8.2.1 Reliabilitet– pålitlighet   
 
Genom att studien främst grundar sig på empiriskt material är det svårt att uppnå hög 
reliabilitet (Halvorsen, 1992). Det insamlade materialet kommer från respondent 
intervjuer med ledande personer på Swedbank Sjuhärad vilka naturligt vill visa upp en 
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bra sida av företaget utåt. Dock har ämnesområdet inte varit av den känsligare karaktären 
vilket kan underlätta för materialet att hålla högre pålitlighet. För att lättare kunna komma 
åt Swedbank Sjuhärads verkliga berättelse har vi triangulerat insamlingen på ett antal 
olika sätt. Källtriangulering, genom att tre olika personer inom organisationen intervjuats 
har vi kunna få tre olika syn på problemet vilket har bidragit till att tillförlitligheten i 
materialet ökat. Metoder för insamling har också varierat, metodtriangulering,  intervjuer 
har utgjort den största delen av informationen men material har även insamlats via 
Swedbank Sjuhärads hemsida och via erhållna eller uppvisade dokument vid 
respondentbesöken. Dessutom har teoriangulering tillämpats då materialet sedan 
analyserats ur två olika perspektiv (Malterud, 1998).  

8.2.2 Objektivitet – bekräftelsebarhet  
 
Enligt Bryman (2002) så kan forskaren utgå från att studien aldrig till fullo är objektiv. 
Trots detta är det ändå forskarens uppgift att visa för läsaren att denne har agerat i god tro 
(Bryman, 2002). Vi själva som forskare har inget egenintresse i att påverka studien åt 
något håll, varpå en naturlig objektiv hållning till materialet har kunnat bibehållas. 
Eftersom studien grundar sig på tolkning kommer den automatiskt att kunna färgas till 
viss del av våra egna befintliga referensramar, men då vi inte har någon personlig 
koppling till ämnet så anser vi att det ändå inte kommer att påverka studiens utgång. 
Dock har våra tidigare referensramar utnyttjats i vår tredje och sista del i Hernadis triad, 
men då tanken är att forskarna i det här steget skall författa en ny egen berättelse, kan vi 
inte se att det skulle utgöra något problem.    
 
Om vi själva inte hade fått tolka och lägga egna värderingar i den här analysdelen så hade 
det enbart blivit en redovisning av vad respondenterna berättade på intervjuerna. Genom 
att använda oss av en narrativ metod har vi kommit till närmare och djupare förståelse. 
Att enbart ta till oss respondenternas berättelser helt utan egna värderingar hade medfört 
att den underliggande meningen och dess syfte varit svår att komma åt. Därmed har 
respondenternas berättelser brutits ned för att kunna återuppbyggas till en ny mer avtäckt 
text. En nödvändig process för att kunna bidra med förståelse för ämnet.  
 

8.3 Förslag till vidare forskning 
 
Kompetensdränering i samband med generationsskifte är ett relativt outforskat ämne. 
Även om det finns ett litet antal studier som bidrar till den vetenskapliga forskningen 
ligger problematiken i att det inte går att komma fram till en lösning som håller förrän 
den här företeelsen har lagt sig. Effekterna som det här för med sig är svåra att förutspå 
och resultatet kan redovisas först när situationen är över. Det leder oss in på upplägg för 
vidare forskning som vi hade funnit intressanta att undersöka.  

• Att på Swedbank Sjuhärad, om fem år, undersöka vad effekterna visade sig bli av 
generationsväxlingen.  

• Hur har andra kompetensstarka företag i liknande branscher löst problematiken? 
• Är all kunskap kompetens som är värd att spara?  
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Bilagor 
Här bifogar vi våra bilagor som erhölls under intervjun med Stefan Borg, Personalchef 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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