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Ny kunskap är idag en förutsättning för moderna organisationers 

utveckling och framgång. Nya medarbetare är ett viktigt tillskott till 

organisationer och kompetens anses ha så stort värde att vissa 

organisationer skulle vilja ha en inventering av organisationens 

kompetens som tillgång i sin redovisning. Syftet för denna explorativa 

studie har varit att undersökta om, och i så fall hur, 

kunskapsöverföring sker vid introduktion av nya medarbetare. 

Medarbetare på olika nivåer i tre olika organisationer har intervjuats 

och materialet har sedan bearbetats med tematisk induktiv analys. 

Resultatet visar att delar av kunskapsöverföringen fungerade bra och 

kontroll samt system för detta fanns. Samtidigt fanns det andra delar 

av kunskap som fördes över på mer informellt sätt där inga strukturer 

eller kontroll fanns. Fungerande metoder för denna 

kunskapsöverföring fanns lokalt men de systematiserades inte för att 

på så sätt blir kontrollerbara och tillgängliga i hela organisationen.  

 

Vi lever i en allt mer föränderlig värld med allt snabbare utveckling. Detta ställer högre 

krav på föränderlighet, flexibilitet och ökad kompetens såväl hos individer som i 

organisationer. Dagens och framtidens allt mer komplexa samhälle ställer höga krav på 

utbildning och flexibilitet. Det moderna samhället, menade Säljö (2000), utmärks just 

av att det sida vid sida existerar olika sätt att förstå och förklara verkligheten. 

Abrahamsson och Andersen (2005, s. 239) menade att lärande är en avgörande 

komponent i organisationsutveckling och förändring; ”Skall organisationer förändras 

måste de som arbetar i organisationen göra något annat eller göra samma saker på ett 

annorlunda sätt”. Kunskapsdelning internt i organisationer är för många organisationer 

en huvudfråga där man försöker dra nytta av kunskaper och lärande (Jonsson & Kalling 

2006). Fördelarna med intern kunskapsdelning är att det är kostnadseffektivt, mer 

pålitligt och bättre anpassat till den egna verksamhetens vilket kan leda till 

konkurrensfördelar och bättre lönsamhet (Inkpen & Tsang, 2005). 

 

Extern ny kunskap är en viktig resurs för organisationer (Phelps, Adams & Bessant, 

2007). Förmågan att skaffa sig den, omvandla den och tillämpa den varierar dock i stor 

utsträckning mellan olika organisationer vilket får konsekvenser för deras utveckling, 
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tillväxt och hur de hanterar problem som uppstår. Det finns mycket tillgänglig forskning 

som rör lönsamhet och hur verksamheter kan drivas på bästa sätt (best practice) men få 

har fokuserat direkt på frågor som rör styrsystem av personal och kompetens. Konsulter 

är ofta anlitade när organisationer arbetar med dessa frågor men enligt Phelps et al. 

(2007) finns inte tillräckligt empiriskt stöd för att de verkligen tillför någon nytta.  

 

Jonsson (2007) har studerat det dagliga arbetet på mikronivå på IKEA. Hennes studie 

visade att det fanns skillnader mellan hur organisationer centralt såg på strategier för hur 

kunskap skulle skapas och delas och hur det upplevdes av medarbetarna i det dagliga 

arbetet. Denna oförmåga hos ledningen i organisationer att sätta sig in medarbetarnas 

perspektiv kunde enligt Jonsson (2007) även få andra konsekvenser och leda till sämre 

lönsamhet, lägre effektivitet och sämre arbetstrivsel hos medarbetarna. Yanow (2004) 

reflekterade över varför organisationer ”uppfann hjul” som redan fanns i organisationen. 

Hans menade att organisationer ofta nervärderade och förbisåg den kunskap som fanns 

att tillgå i organisationen till förmån för externt inhämtad kunskap från konsulter eller 

centralt befästa strategier utan lokal förankring. Organisationsstorlek, struktur, 

ägandeförhållanden, yrkesroller, utbildningsnivå och en mängd psykologiska 

förklaringar till detta fenomen fanns. Yanow (2004) kunde dock inte finna något 

empiriskt stöd för någon av dessa förklaringar utan trodde snarare att det kunde 

förklaras utifrån grundläggande mänskliga aspekter. Gränsöverskridande menade han 

var något som störde den ”naturliga” ordningen och detta skapade spänning i 

organisationer. Den individ som korsade en gräns sågs som en överlöpare och en 

avvikare i den egna gruppen oavsett nivå och position i organisationen. Detta var 

relevant såväl för de individer på central nivå som borde använda sig av den kunskap 

som finns hos medarbetare i organisationen såväl som hos medarbetarna som borde dela 

med sig av sin kunskap. I bägge fallen riskerade de att ses som förrädare av den egna 

gruppen och att de övriga i gruppen undvek dem.  

 

Att grupptillhörighet påverkar vårt beteende är inte något nytt utan har varit känt länge. 

Mayo (1933, refererad i Forsyth, 2006) konstaterade genom sina studier vid Western 

Electric Company att människor tenderade att bete sig annorlunda när de var 

observerade av andra mot när de agerade enskilt utan att någon såg dem. Detta räcker 

dock inte som förklaring till varför individer agerar på ett visst sätt. Det förklarar varför 

vi agerar olika i olika situationer beroende på om vi är observerade eller ej, men säger 

inte någonting om varför vi väljer att agera på ett visst sätt istället för ett annat. För att 

få klarhet i detta behövs en förståelse för vad som upplevs som tillfredsställande eller 

inte ur individens perspektiv (Vroom, 1964). 

 

Hannah (2007) konstaterade att beslutet hos individer att dela med sig av kunskap eller 

inte, startade med en situation som motiverar detta, en motivator (trigger). Det är viktigt 

att denna motivator upplevs ge individen någon fördel för att beslutet om att dela med 

sig skall ske. Det kan finnas många tänkbara resultat som en individ värderar som 

värdefulla men som inte är av något värde för just honom/henne. Det är alltså högst 

subjektivt och vad som kan vara en motivator för en person i en viss situation kanske 

inte är det för en annan person i samma situation.  
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Beslutsprocessen när medarbetare fattar beslut om att dela med sig eller inte av 

företagshemligheter bestod enligt Hannah (2007) av tre olika steg. Det första steget 

handlade om ifall kunskapen betraktades som hemlig eller ej. Det andra steget i 

processen handlade om vilka skyldigheter en nyanställd medarbetare känner sig ha till 

den nya arbetsgivaren och det tredje steget var i vilken utsträckning medarbetaren 

identifierade sig med den nya arbetsgivaren. Ju mer medarbetaren kände sig bunden och 

identifierade sig med en grupp ju villigare blev han/hon att dela med sig av kunskap och 

information. Hannahs studier (2007) visade vidare att medarbetare förr eller senare visar 

lojalitet mot sin nya arbetsgivare och delade med sig av sina kunskaper oavsett om de 

var hemliga eller ej. Detta menade han berodde på att individer förr eller senare 

identifierade sig med sin nya arbetsgivare i högre grad än den tidigare arbetsgivaren och 

att besluten då förr eller senare vägde över till den nya arbetsgivarens fördel. 

 

Själva händelserna i en beslutskedja startade enligt Hannah (2007), med en motivator 

(trigger). Denna motivator väckte en fundering hos individen om att dela med sig av sin 

kunskap eller att inte göra det. Om personen beslutade sig för att dela med sig eller ej 

avgjordes av den förväntade fördelen av det beslut han/hon fattar. Den förväntade 

fördelen eller belöningen kunde vara i olika former för olika personer. Vissa förväntade 

sig belöningar i form av ekonomisk ersättning medan det för andra kunde räcka med att 

problemet blev löst som belöning (Hannah, 2007). Pinder (1997, refererad i Hannah, 

2007) menade att det förutom den förväntade fördelen ovan även var av betydelse vilka 

konsekvenser beslutet som fattas får. Det var viktigt att de kunskaper som en person 

delade med sig av kom till användning för annars så kommer individen troligen inte att 

se någon mening i att dela med sig av sina kunskaper även om det förväntas innebära en 

fördel.  

 

En viktig förutsättning för att en överföring av kunskap i någon form skall ske är att det 

sker en interaktion mellan två eller flera individer. Genom interaktion så ökar 

kännedomen om de inblandade parterna och även förutsättningarna för en starkare 

relation. Detta ökar förutsättningarna för ett ömsesidigt ”gillande” vilket i sin gynnar en 

ökad interaktion (Vroom, 1964).  

 

Överdrivet formaliserade strukturer anses hindra och ”låsa in” kunskap inom 

organisationer och lösa strukturer anses gynna skapandet och utbytet av kunskap 

(Ravasi & Verona 2001). De studerade ett företag som på ett medvetet sätt radikalt 

förändrat sitt sätt att organisera arbetet för att bättre gynna kunskapsöverföring och 

utveckling med lyckat resultat. Företaget upplevde i slutet på 1980-talet en ökad 

konkurrens och en minskad lönsamhet vilket gjorde att de såg sig tvungna att vidta 

åtgärder för att överleva. Den nytillträdde VD’n ansåg att de behövde ”kombinera olika 

kompetenser för att skapa nya kreativa lösningar” (s. 45, min översättning). För att detta 

skulle vara möjligt krävdes samarbete och kommunikation över gränser och avdelningar 

vilket gjorde att den befintliga hierarkiska organisationsstrukturen såg som ett hinder för 

utveckling. I början på 90-talet gjordes en radikal omorganisation där i princip allt 

arbete organiserades i projekt och projektgruppen var ansvarig för allt som hörde till 

projektet vilket även kunde omfatta arbetsuppgifter som tidigare skötts av andra 

avdelningar. Vid sammansättning av projektgrupperna var alla involverade och 
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medarbetarna kunde själva anmäla önskemål om vilka projekt de ville arbeta med. På 

det stora hela hade medarbetarna friheten att själva styra över arbetstid, ledighet, hur 

mycket tid de arbetade i olika projekt. De uppmuntrades att själva planera vilka projekt 

de ville arbeta med utifrån sina egna förutsättningar istället för att en arbetsledare skulle 

tilldela dem projekt. En viktig funktion i den nya organisationen var mentorer som hade 

till uppgift att stödja sina adepters utveckling såväl på det personliga som på det 

yrkesmässiga planet. Det var även de som i dialog med projektledare, kolleger m fl. 

ansvarade för lönerevision, eventuell befordran och utbildningar. Det fanns inte några 

regler för vem eller vilka som var mentorer utan de valdes av medarbetaren och i 

princip vem som helst kunde bli mentor om man ansågs lämplig. Det nya sättet att 

arbeta visade sig vara mycket gynnsamt för kreativiteten, kunskapsutbytet och 

utvecklingen av nya produkter (Ravasi & Verona 2001). 

 

Vid en genomgång av befintlig forskning fann Phelps et al. (2007) inte något som 

visade vilken grad av formalisering som var optimal eller hur formaliserade system på 

bästa sätt kunde implementeras.  En faktor för framgångsrik tillväxt ansågs vara 

organisationers förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap (absorptive capacity). Detta var 

avgörande för organisationers tillväxt och förmåga att hantera kriser och förändringar. 

Organisationer som inte förmår ta till sig ny kunskap och hjälp utifrån tenderar att lösa 

problem som uppstår genom ”trial and error” vilket troligen försämrar deras möjligeter 

till utveckling och tillväxt (Phelps et al., 2007). Vidare har konstaterats att delning av 

kunskap över gränser är nödvändigt i dagens komplexa organisationer (Ivory, 

Alderman, Thwaites, McLoughlin & Vaughan, 2007). Blacker och Crump (2000, 

refererade i Ivory et al. 2007) jämför dagens organisationer med kunskapssystem, där 

kunskap inte är något objektivt som kan fångas, lagras och överföras utan snarare en 

aktiv ständigt pågående process (Blacker, 1993 refererad i Ivory et al., 2007). Granberg 

(2004) delar denna uppfattning och menar att skillnaden mellan vad han kallar 

forskningspedagogik och progressiv pedagogik är ”relationen mellan den som lär, och 

det som skall läras” (s. 27). Han hänvisar vidare till forskning som visar att kunskap 

som inte förankras i egna erfarenheter reducerar lärandet. 

 

Tidigare forskning föreslår en mängd orsaker till vad som gynnar eller hindar 

kunskapsöverföring. Sammanfattningsvis kan dessa delas upp i tre områden som 

handlar om kunskapsfaktorer, organisatoriska och kontextuella faktorer samt 

institutionella faktorer (Jonsson & Kalling, 2006).  Merparten av den forskning som 

gjorts har fokuserat på kognitiva orsaker men Jonsson  och Kalling (2006) menade att 

det är troligt att de alla kan ha betydelse och att de även kan interagera med varandra.  

 

Kunskapsöverföring  

Kunskapsöverföring berör många områden och kan studeras ur många olika perspektiv. 

Innehållet, kunskapen, kan delas upp och kategoriseras på många olika sätt. En 

uppdelning som har viss relevans för denna studie är den uppdelning i tyst (tacit) och 

explicit kunskap som gjorts. Med tyst kunskap avses individuella kunskaper som vi har 

inom oss och som är svåra att uttrycka i tal och skrift, ”Vi kan mer än vi kan berätta” 

(Polanyi, 1966, s. 4, min översättning). Vi använder ofta dessa kunskaper omedvetet 

och kan heller inte säga när eller hur vi lärt oss. Med explicit kunskap avses 
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standardiserade kunskaper och fakta som kan uttryckas och dokumenteras (Furnham, 

2006). Tyst kunskap kan göras tillänglig för andra och vissa menar till och med att det 

inte är en uppdelning i antingen eller, utan att tyst kunskap är kunskap som ännu inte 

blivit explicit (Polanyi, 1966).  I Jonssons och Kallings studie (2006) framkom även 

åsikten att denna uppdelning var onödig och att de som hävdade att någon kunskap var 

tyst kunskap gjorde detta av lathet och att mycket skulle vara vunnet om man betraktade 

kunskapsproduktion ur ett mer vetenskapligt perspektiv istället för som en konstform.  

 

Kunskapsöverföring har många synonymer som kunskapsdelning, organisatoriskt 

lärande, ömsesidigt lärande m.fl. De olika begreppen kommer i denna studie att 

användas synonymt då det är processen och inte innehållet som står i fokus.  

Kunskapsdelning kan definieras som ”individer som delar med sig av upplevelser och 

information som är relevanta för organisationen med varandra” (Lin, 2007, s. 457, min 

översättning). Denna definition stämmer bra med syftet för denna studie av två skäl. 

Dels är det relevansen i kunskaperna och informationen som styr och inte vilken typ av 

kunskap det är. Det andra skälet och det för denna studie viktigaste är att definitionen 

betonar dela med sig med varandra vilket här tolkas som ett ömsesidigt och dubbelriktat 

förfarande.  

 

Syfte  

Mycket forskning har gjorts på frågor som rör kunskapsöverföring och vad som 

påverkar detta ur ett organisatoriskt perspektiv men inte hur det sker (Ravasi & Verona, 

2001) varför Jonsson ( 2007) ansåg det fanns ett behov av att undersöka interaktionen 

mellan makro- och mikronivå samt interaktionen mellan organisationen och individen i 

den. Med tanke på att organisatoriskt lärande kommer från individerna i den är det 

förvånande att så lite forskning gjorts på individnivå i organisationer (Jonsson, 2007).   

 

Sammantaget gör detta att det finns anledning att studera kunskapsöverföring fungerar 

på lokal nivå i organisationen i samband med introduktion av nya medarbetare. Vikten 

av att tillföra ny kompetens för att organisationen skall utvecklas och kunna vara 

konkurrenskraftig är idag de flesta medvetna om (Ivory et al., 2007 & Phelps et al., 

2007). Kostnaderna för att rekrytera och ha medarbetare anställda är något som 

organisationer dagligen kämpar med vilket gör att det bör vara intressant och angeläget 

att undersöka hur kunskap och intryck från nya medarbetare kan fångas upp och spridas 

vidare i organisationen på bästa sätt. En ny medarbetare är dessutom ny endast under en 

begränsad period och endast en gång vilket gör att det är viktigt att göra rätt från början 

eftersom organisationen inte får en andra chans att genomföra en lyckad och givande 

introduktion. 

 

Hannah (2007) undersökte vilka faktorer som kan påverka nyanställdas beslut att dela 

med sig eller inte dela med sig av företagshemligheter från sin tidigare arbetsgivare. 

Han identifierade en rad faktorer som kunde påverka dessa beslut men menade att hans 

upptäckter samtidigt väckte fler frågor och behov av ytterligare undersökningar inom 

området. Han nämnde en rad tänkbara anledningar som förutom de han själv funnit 

skulle kunna påverka dessa beslut och skäl för vidare forskning. Bland annat så menade 

han att personalpolicys på organisationsnivå troligen påverkar anställdas beslut om de är 
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klara och tydliga och kommuniceras ut till de anställda. Det var också frågan i denna 

studie och ambitionen var att jämföra introduktion mellan organisationer med en klar 

och tydlig policy för kunskapsöverföring med organisationer utan klara policys. Efter 

ett grundligt sökande visade det sig svårt att finna organisationer med klara och tydliga 

policys för detta varför syftet istället blev att explorativ undersöka om och i så fall hur 

kunskapsöverföring sker vid introduktion av nya medarbetare.  

 

 Metod  

 

Organisationer 

Genom bekvämlighetsurval valdes tre organisationer ut och tillfrågades om deltagande i 

undersökningen. Organisationerna ansågs lämpliga då de i hög grad är 

kunskapsbaserade och i ständig utveckling och förändring. Två av organisationerna 

hade en HR-funktion (personalfunktion) eller avdelning som förväntades kunna uttala 

sig om organisationens strategier för kunskapsöverföring. Den tredje organisationen 

representerade ett mindre privat företag utan egen HR-avdelning och valdes för att få 

större spridning och bättre mättnad i materialet.  Nedan följer en kort beskrivning av de 

tre representerade organisationerna.  

 

Den första organisationen representerar en enhet på ett av de större sjukhusen i 

Stockholmsområdet (Sjukhuset). Totalt har sjukhuset ca 15,000 anställda och den 

representerade enheten har ca 680 anställda och består av 27 avdelningar. Verksamheten 

är i ständig utveckling och drivs framåt såväl av nya forskningsrön som av nya krav och 

direktiv utifrån. Organisationen skulle utifrån Mintzbergs strukturbegrepp definieras 

som en professionell byråkrati med en hög grad av standardisering av de anställdas 

kunskaper (Abrahmsson & Andersen, 2005). 

 

Den andra organisationen är ett privatägt IT-företag med egen produktion och 

utveckling (IT-företaget) med 375 anställda. Företaget arbetar med högteknologiska 

produkter och ligger i den absoluta framkanten vad gäller tekniskt utveckling.  Här är 

utveckling en del av affärsidén och man söker ständigt hitta nya användningsområden 

för sina produkter. Inom produktionen är arbetet strukturerat och standardiserat medan 

arbetet på utvecklingssidan utförs av team som sätts samman inför varje projekt. 

  

Den tredje organisationen är ett fackförbundsägt företag inom hotell och restaurang 

(Hotellet) med ca 40 anställda utan egen HR funktion. Här styrs förändring och 

utveckling i högre grad av krav från omgivningen och verksamheten i sig kan beskrivas 

som av mer förvaltande karaktär.  

 

Undersökningsdeltagare 

För att belysa kunskapsöverföring ur olika perspektiv riktades undersökningen till flera 

nivåer i organisationerna. För att kunna få en uppfattning om organisationen 

övergripande strategier var önskemålet att en av deltagarna skulle arbeta med HR där 

sådan funktion fanns.  En kontaktperson vid varje organisation kontaktades och ombads 

sedan välja ut en eller två medarbetare som inte arbetat inom organisationen längre än 
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sex månader. Intervjuer genomfördes sedan med HR-representanterna samt 

medarbetarna. 

 

Totalt genomfördes sex intervjuer som varade mellan 30 och 50 minuter. Från sjukhuset 

intervjuades tre personer, en kvinnlig medarbetare 37 år som arbetat i enheten i sex 

månader, en kvinnlig f.d. arbetsledare, 38 år som arbetat i organisationen i 22 år och en 

man med en HR-funktion, 43 år med en anställningstid om 23 år. Från IT-företaget 

intervjuades en 35 årig kvinna med HR-funktion som arbetat i företaget i fyra år och en 

manlig medarbetare, 40 år som arbetat på företaget i tre månader. Från hotellet 

intervjuades en kvinna som vid intervjun hade arbetat där i fem månader och var 30 år. 

Hon arbetade i en arbetsledande befattning med ansvar för två medarbetare, men hade 

tidigare varit arbetsledare för större avdelningar inom samma bransch.  

 

Datainsamling 

Informanterna informerades i förväg via telefon eller e-post om de etiska aspekterna: att 

deras deltagande var frivilligt, att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun, vad 

materialet skulle användas till samt att det inte i resultatet skulle gå att identifiera 

enskilda individer. Samtidigt tillfrågades de om det var i sin ordning att intervjun 

spelades in. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats utom i ett fall då 

den genomfördes i informantens hem. Ingen ersättning för deltagandet gavs. 

 

Vid intervjuerna har genomgående begreppet kunskapsöverföring använts utan att 

någon vidare definition gjorts av intervjuaren. Intervjuerna har inletts med att 

informanten själv har fått beskriva hur han/hon tolkar begreppet. Syftena med studien 

var att undersöka om och hur kunskapsöverföring i organisationer fungerade vilket 

gjorde att det var viktigt att förstå vad informanten ansåg var kunskapsöverföring för att 

kunna jämföra och dra slutsatser i materialet.  

 

Intervjuerna genomfördes i ostörd miljö med endast den intervjuade och intervjuaren 

närvarande utifrån en intervjuguide (se bilaga). Intervjuguiden som användes vid 

intervjuerna var till stöd för intervjuaren och i form av stödord och de områden som 

önskades täckas in under intervjun. Inledningen av guiden och intervjun var relativt 

detaljerad vid genomgång av syfte och etiska aspekter för att sedan leda till öppna 

frågor om hur personerna ser på kunskapsöverföring och vilka hinder och möjligheter 

som fanns för detta i den organisation de befann sig. Större delen av intervjuerna var 

ostrukturerade med många öppna frågor för att ge utrymme för de intervjuades egna 

tankar och reflektioner. Det gav även möjligheter till fördjupning av ämnet genom 

förtydliganden och följdfrågor som inte fanns i intervjuguiden.  

 

I två fall blev intervjun avbruten några minuter av kortare samtal för att sedan 

återupptas. Detta uppfattades inte påverka resultatet av intervjun. Intervjuerna spelades 

in för att sedan transkriberas ordagrant. Vissa uppmuntrande hm, ah och liknande har 

uteslutits i löpande dialog. Där de har uppfattats ha en egen mening eller tydlig 

avgränsning har de skrivits ut. I något fall där det har ansetts hota anonymiteten och inte 

varit av intresse för undersökningen har även titel och/eller befattning uteslutits.  
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Dataanalys 

Studiens explorativa karaktär har gjort att analysen inte följt någon i förväg bestämd 

hypotes eller frågeställning. Avsikten har varit att skapa förståelse men även att 

beskriva hur kunskapsöverföring fungerade. Syftet var därför inte enbart explorativt 

utan kombinerat med ett deskriptivt och förståelseinriktat syfte vilket enligt Langemar, 

(2008) är vanligt i kvalitativa studier.  

 

De utskrivna intervjuerna analyserades genom induktiv tematisk analys (Langemar, 

2008). Inledningsvis lästes de transkriberade intervjuerna igenom några gånger i sin 

helhet. Stycken som ansågs beröra samma område färgmarkerades. Dessa områden 

samlades till gemensamma teman och lämpliga rubriker för varje tema sattes.  Denna 

första genomgång resulterade i tolv teman varav sex slogs samman till ett gemensamt 

tema; Överföringsprocessen. Varje tema gicks sedan igenom var för sig för att se om 

det hängde ihop och berörde samma område. Därefter lästes intervjuerna i sin helhet 

igenom ytterligare en gång för att se om något stycke ansågs höra till annat tema än det 

som ursprungligen valts varefter en sammanfattning av varje tema skrevs. Detta 

reducerade antalet tema ytterligare då fyra av de kvarvarande temana slogs ihop till två.  

Slutligen valdes citat ut för att ytterligare illustrera temat och komplettera den skriva 

sammanfattningen.  Vid skrivandet av sammanfattning gjordes en ytterligare redigering 

av temana då några stycken ansågs beröra ett annat område och då flyttades dit de 

ansågs höra hemma. Vid revideringen gjordes slutligen ytterligare en reducering då 

ytterligare två teman slogs ihop och ett tema (hinder) lades in som en underrubrik under 

ett av de kvarvarande temana (överföringsprocessen). 

 

De tre slutliga teman som återstod efter reduceringen som beskrevs ovan var: 

Formell/Informell kunskapsöverföring, Överföringsprocessen och Introduktion. Dessa 

teman återfinns som rubriker nedan i presentationen av resultatet. 

 

Resultat  

 

”Formell” och ”Informell” Kunskapsöverföring 

Att det är viktigt med kunskapsöverföring i organisationer var informanterna eniga om. 

Det sågs som en förutsättning för att organisationerna skulle komma framåt. De menade 

att ”utan kunskap så stannar organisationen”. En av informanterna poängterade nyttan 

och kvaliteten av kunskapen och att den kom till användning som en viktig aspekt. 

 

Målet är att det skall bli så bra som möjligt för patienten och vi ska få en så 

trivsam arbetsmiljö som möjligt 

 

Fördelarna med en god kunskapsöverföring i organisationerna upplevdes som stora 

eftersom det skapar en högre produktivitet och ett bättre arbetsklimat. En nyinförd 

arbetsmetod beskrevs där man tydligt såg skillnader i produktivitet mellan 

arbetsgrupper som hade en väl fungerande kunskapsdelning och de som inte hade det.  

Den snabba utveckling vi lever i idag gör att det ställs högre krav på samarbete och 
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kunskapsdelning eftersom ”det här som var svårt förut, det har blivit lätt men då vill vi 

göra mer, och då blir det svårt igen”. 

 

I studien konstaterades att kunskapsöverföring skedde på många olika sätt och i många 

olika sammanhang. Dels skedde den mer formellt i form av undervisning, föreläsning 

eller olika typer av lärlings eller fadder system. De intervjuade menade även att 

kunskapsöverföring kan ske informellt och på ett mer omedvetet plan i det dagliga 

arbetet i det sociala umgänget mellan medarbetarna. I dessa sammanhang menade en av 

de intervjuade att det inte räckte med enbart teknisk kompetens utan att det även 

krävdes så kallad social kompetens för att kunskapsöverföring skulle ske ”för att om du 

inte agerar med andra så lär du dig inte”. Social kompetens är något som ansågs bli allt 

viktigare i moderna företag när de söker nya medarbetare.  

 

Trots enigheten om fördelarna och vikten av god kunskapsöverföring kunde ingen i 

denna studie visa på stukturer eller enhetliga rutiner i organisationen där någon kontroll 

av hur och i vilken omfattning kunskapsöverföring sker från anställda till 

organisationen. Istället beskrevs ett passivt förhållningssätt och en förhoppning om 

frivillighet och automatik i processen samt en önskan om att en väl fungerande 

kunskapsöverföring skulle visa sig i resultatet på ett positivt sätt.  

 

De representerade organisationerna visade sig ha strukturer och fungerande system för 

formell kunskapsöverföring vid föreläsningar, undervisning och faddersystem. 

Informanterna beskrev introduktionsplaner, checklistor och individuella 

utbildningsplaner. De talade även om nya rutiner och arbetssätt som skulle 

implementeras och hur rutinerna för detta kunde se ut. Information ansågs vara en viktig 

del av kunskapsöverföring samtidigt som det många gånger kunde vara det svåraste att 

få att fungera i en organisation. Den informella kunskapsöverföringen beskrevs som 

okontrollerad och inga strukturer eller formella rutiner fanns för detta. 

 

Det har vi inte gjort någon struktur för utan det är mer utifrån mitt perspektiv jag 

kan tycka att det är intressant att se processen. Sen går jag inte in i respektive utan 

jag tänker, de löser väl det. 

 

I en av organisationerna arbetades ofta med handledning vilket ansågs ge utrymme för 

mer informell kunskapsöverföring. Handledning skedde inom ramen för olika 

utbildningar och som stöd till medarbetare i ledande befattningar. Det framkom att en av 

informanterna hade använt sig av handledning vid introduktion av nya medarbetare som 

en metod att fånga upp reflektioner och intryck från den nya medarbetaren. Detta var 

något som troligen endast förkom på enstaka håll och det var inte en metod som var 

standardiserad eller etablerad centralt i organisationen.  

  

Överföringsprocessen 

Deltagarna menade att kunskapsöverföring skedde på olika sätt och i olika sammanhang 

men oavsett riktningen fanns det en givare och en mottagare av kunskapen. De 

överföringsprocesser som beskrevs var till största delen enkelriktade och oftast uppifrån 
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och ner eller från en medarbetare till en annan. Den kontroll över processen man hade 

var i form av checklistor och uppföljningssamtal. Ingen av de intervjuade hade någon 

checklista som innehöll en inventering av medarbetarens kompetens eller utrymme för 

en dubbelriktad process. Flera talade om kompetensinventeringar som en möjlig metod 

för detta men hade inga centrala strukturer eller rutiner som de arbetade utifrån. I något 

fall gjordes kompetensinventeringar delvis avdelningsvis i samband med föreskrivna 

medarbetaresamtal med närmsta chef som sedan utmynnade i personliga 

utvecklingsplaner. Om i vilken omfattning kunskapsöverföring skedde kunde inte 

redogöras för ”utan man tror nog det ska ske automatiskt och att man lär sig under 

processens gång”. Den formella kunskapsöverföringen hade man större kontroll över 

genom checklistorna och gemensamma utbildningsinsatser.  

Några arbetade i team som sattes samman inför varje nytt projekt. Här skedde mycket 

kunskapsöverföring i det dagliga arbetet i teamen och de hade nyligen börjat arbeta med 

en metod för att gynna detta ytterligare. Metoden beskrevs som ett sätt att bryta ner 

långa och oöverskådliga projekt i mindre och kortare delar för att på ett mer konkret sätt 

direkt se vad som skall göras och även se vad som blir gjort. Teamet arbetade i 

treveckorsperioder och under hela perioden hölls korta dagliga avstämningar samt en 

avslutande presentation efter varje treveckorsperiod där hela teamet direkt fick feedback 

på resultatet av tre veckors arbete och utifrån det kunde dra lärdomar till nästa 

treveckorsperiod. För att få andra att kunna ta del av den kunskap som finns hos 

medarbetare inom organisationen handlar om att få dem involverade i projekten så att 

de inte bara sitter och arbetar enskilt med det de kan för ”jobbar du tillsammans så lär 

du av varandra och det blir inte bara ensamarbete”. 

 

Andra metoder för kunskapsöverföring i det dagliga arbetet beskrevs där det fanns 

utrymme, i form av tid avsatt varje vardag för spegling – en kort sittning där de som 

arbetet under passet gick igenom dagen med varandra. Där fanns möjlighet att ställa 

frågor och ge varandra feedback och beröm vilket ansågs uppmuntrande och viktigt. Det 

var även ett forum där man kunde ställa frågor och ta reda på saker som man var osäker 

på.  

 

Skälen som gavs till varför individer delar med sig av kunskap till andra var många och 

skiljde sig åt mellan olika personer och situationer. För att skapa goda förutsättningar 

för kunskapsdelning menade flera att det handlade om att skapa en tillåtande 

organisation där det var tillåtet att tänka fritt. En av de intervjuade menade att det även 

var viktigt att den som delade med sig fick någonting tillbaka själv.  

 

Människor som ger och ger och aldrig får någonting tillbaka, dom slutar ge till 

slut. 

 

En av de intervjuade frågade sig ”om man kan föra över kunskap. Eller om det är så att 

det är den som tar emot som tar emot kunskapen”. Mottagarens attityd och inställning 

var avgörande för såväl hans/hennes egen inlärningsprocess men även för motivationen 

hos givaren av kunskapen. Om mottagaren var passiv, frånvarande och ointresserad 

påverkade detta viljan att dela med sig hos givaren negativt.  
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Han är frånvarande och då är det något man lägger åt hyllan på en gång. 

 

För att fylla på sin egen kunskapsbank beskrevs ett aktivt sökande där man frågade den 

man trodde visste det man ville veta.  Gemensamt för alla var att ett eget ansvar togs 

vilket också sågs som en självklarhet. I ett fall hänvisades till de regelbundna 

medarbetarsamtalen, men även då så poängterades det egna ansvaret.  

 

Det är mer jag som, du jag känner att jag behöver fräscha upp mina kunskaper till 

exempel på de kollektivavtal vi har. 

 

En förutsättning för detta var att man visste vem man skulle fråga eller att man hade ett 

väl fungerande kontaktnät att använda sig av för att hitta fram till rätt person. En av de 

nyanställda beskrev att detta kunde vara ett problem då det upplevdes att även om man 

visste vem man skulle vända sig till så var personen i fråga inte tillgänglig. Vidare 

menades att det är lättare att dela med sig än att ta till sig vad andra kan eftersom man 

inte vet vilka som kan vad. På sjukhuset underlättades detta av den tydliga uppdelning 

av olika yrkeskategorier som fanns där även kunskapsinnehållet i de olika tjänsterna är 

reglerat såväl internt, genom utbildning men även genom olika lagar och restriktioner. 

Detta kombinerat med en tydlig uppdelning av ansvarsområden ansågs skapa en 

trygghet där alla vet vad som skulle göras och vad som förväntades utav en. Då vågade 

man fråga och komma med förslag som låg såväl inom sitt eget område som utanför det.   

 

Några av informanterna talade spontant om kunskapsöverföring i flera riktningar och 

menade att det många gånger kunde handla om ett ömsesidigt kunskapsutbyte men att 

denna dubbelriktade process ofta glömdes bort. Detta trots att det många gånger var ett 

uttalat syfte vid nyrekryteringar att fylla på med ny kunskap utifrån. 

 

Det är två saker. När jag kommer in som nyanställd så har ju jag med mig massa 

erfarenheter i mitt bagage. Samtidigt som jag kommer in på en helt ny plats så jag 

vill ju lämna ifrån mig erfarenhet till företaget samtidigt så måste jag ju ta till mig 

massor av erfarenhet. 

 

Andra talade om kunskapsöverföring som en enkelriktad process uppifrån och ner. Den 

form av kunskapsöverföring som skulle kunna ske nerifrån och upp menade en av 

informanterna var att betrakta som kunskapsinhämtning där någon ”som kan mindre 

frågar någon som vet och kan mer”. De menade vidare att riktningen i vilken 

kunskapsöverföringen sker kunde påverka i vilken omfattning det skedde och till och 

med om den skedde över huvud taget. Oenighet rådde dock mellan informanterna om i 

vilka riktningar det skulle fungera bättre respektive sämre. Någon menade att det rådde 

en större villighet att dela med sig av kunskap uppåt i organisationen ”för då hamnar 

man i god dager gentemot sin chef” medan en annan uppfattning var att det var lättare 

att dela med sig till medarbetare eller neråt i organisationen för ”då är det mer kompis 

till kompis”. Ett annat skäl som gavs till varför det rådde en större villighet att dela med 

sig av kunskap uppåt till en chef istället för till en medarbetare eller underställd var att 

”dom har ju inte den påverkan som nån som sitter som ansvarig”. 



12 

 

 

Hinder  

Det främsta hindret som nämndes för kunskapsöverföring var brist på tid – brist på tid 

att dela med sig av kunskaper men även brist på tid för reflektion. Om inte 

kunskapsöverföringen ges tillräckligt med tid menade en av medarbetarna att ”då blir 

det en otroligt ytlig kunskap som inte sitter på djupet”.  

 

Att dela med sig av kunskap kunde även upplevas som en ansträngning och krävande 

genom att det krävs tid och engagemang från den som delar med sig. Detta angavs som 

ett tänkbart hinder eftersom viljan eller tiden kanske inte fanns hos just den 

medarbetaren just då. Konsekvenserna av outnyttjad kunskap kunde vara sämre 

fungerande verksamheter genom att saker och ting tog längre tid. Där man börjat arbeta 

med avstämning var tredje vecka kunde man se att i den grupp som hade problem med 

en medarbetare som inte vill dela med sig av sin kunskap var produktiviteten lägre och 

mer tid fick ägnas åt att lösa problem i gruppen. 

 

[Det] syns direkt. För det går ju så långsamt. Han är ju den som har domän 

kunskapen och den delar han inte med sig. Utan han går hem och gör sin lösning 

på det här. 

 

Dessutom menade man att det gav sämre stämning på arbetsplatsen vilket ytterligare 

minskade produktiviteten.  

 

Några ansåg att det var det ovanligt med outnyttjad kunskap och skälet till detta troddes 

vara ”att alla var måna om att det skulle gå smidigt och att det skall vara en organisation 

som går framåt”. För att lösa problem så måste man samarbeta med sina kolleger.  

Andra beskrev en hjältekultur där vissa medarbetare var och gjorde sig oumbärliga 

genom att vara den enda med en viss kompetens som de ogärna delade med sig av. 

Dessa medarbetare deltog inte aktivt i arbetet i teamen utan jobbade enskilt utan att dela 

med sig av sin kompetens.  

 

Han tar sina lappar och sen gör han sitt liksom. Vill inte dela med sig. 

 

Detta sågs som en svår balansgång då det ansågs positivt med engagerade och ambitiösa 

medarbetare samtidigt som det var viktigt att det var fler personer som kunde saker och 

ting.  Att det finns outnyttjade kunskaper trodde informanterna var vanligt och att 

många företag led utav. Dels trodde man att det berodde på hur pass tillgänglig 

personen i fråga var, men även andra faktorer som stress, trivsel, makt, 

kommunikationsproblem och lathet nämndes som tänkbara förklaringar till varför 

medarbetare inte delade med sig av sina kunskaper. En av informanterna menade att hur 

pass värdefull en medarbetare var i en organisation till viss del bestämdes av hur mycket 

han eller hon kunde och medarbetare avstod från att dela med sig av kunskaper för att 

bli bekräftade som värdefulla när andra kom för att be om hjälp.  
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Men det man också märker här är att det här är ett hot, mot personer som vill va 

gudar. Dom som vill vara nyckelpersoner, dom vill kunna allting. Nu kan dom 

inte göra det nu måste de hela tiden dela med sig. Och då blir det gruppen som 

levererar istället för den där enskilda hjälten som räddade allting. Och det har vi 

också stött på här under dom här veckorna att den här killen som har varit anställd 

länge börjar känna sig hotad. 

 

Makt nämndes av flera som en tänkbar anledning till att man inte vill dela med sig men 

att det då kunde vara situationsbundet. Det berodde på vem det var som frågade och hur 

informationen skulle användas. Innehållet i informationen var också avgörande för 

viljan att dela med sig och vad man trodde informationen skulle användas till. Om det 

var privat information som man fått i förtroende av någon annan eller om det var 

praktiskt information som rörde arbetet och de dagliga sysslorna påverkade vilja att dela 

med sig av den. På sjukhuset bedrevs även forskning och där var oviljan att dela med 

sig större av rädsla för att någon skulle ”stjäla” och dra nytta av forskning som någon 

annan gjort. 

 

Det kan bero på vilket kunskapsområde vi pratar om. Är det kunskap om andra 

människor då är jag ju väldigt så där, det vill jag inte dela med mig till vem som 

helst om vem som helst och hur som helst. 

 

Förståelse för helheten nämndes som en viktig aspekt vid introduktion av nya 

medarbetare. Brist på detta såväl ur individens som organisationens perspektiv nämndes 

som ett hinder för kunskapsöverföring. I en av organisationerna hade man till exempel 

individuellt satta lönegrundande mål trots att stora delar av arbetet skedde i team vilket 

inte ansågs uppmuntra samarbetet i teamen.  

 

Avdelningen kontra dig. Och det krockar ju med team-tanken. För om jag som 

individ ska välja det som höjer min lön och det är bara individbaserat och det 

krockar med teamets mål då väljer dom flesta individmålen. 

 

En bättre förståelse för helheten ansågs underlätta kommunikationen och att ”har man 

lättare att kommunicera har man lättare att se och lära sig”. Det ansågs lättare för en 

person i en högre befattning att ha en förståelse för helheten då de dels ofta hade längre 

erfarenhet men även hade ansvar för mer övergripande frågor som ekonomi, resultat 

mm.  

 

Introduktion  

En bra introduktion menade informanterna var viktigt eftersom det var avgörande för 

hur den nya medarbetaren kommer att lyckas och trivas på sin nya arbetsplats. En 

rekrytering som var rätt från början kan bli en felrekrytering med fel introduktion och 

leda till att personen i fråga slutar inom väldigt kort tid.  
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Formella strukturer och checklistor för introduktion fanns hos alla representerade 

företag. Innehållet i själva introduktionen kunde se olika ut såväl emellan 

organisationerna som inom organisationerna. Flera berättade om individuella 

anpassningar beroende på var i organisationen man skulle börja men att det även 

berodde på vilken bakgrund den nyanställda medarbetaren hade. Gemensamt var dock 

att introduktionsplanen innehöll praktiska aspekter som nycklar, kläder, presentation av 

närmsta medarbetare mm. De praktiska detaljerna var självklara och de ”ska också 

funka och det ska funka så smärtfritt att du inte behöver lägga ner nån energi på det”. 

Att detta inte alltid var självklart berättade en av informanterna som själv hade 

erfarenheter av bristfällig introduktion vilket gjorde att hon när hon arbetade i en 

arbetsledande befattning ansträngde sig för att försöka ändra på det. Den introduktion 

som beskrevs byggde på att den nya medarbetaren gick bredvid under en period om tre 

till fyra veckor innan han/hon började ta eget ansvar. Under introduktionsperioden om 

tre till fyra veckor berättades om veckovisa avstämningar med den nya medarbetaren för 

att ge henne/honom möjlighet att reflektera och komma med synpunkter på ett tidigt 

stadium. Här fanns även möjlighet för en ömsesidig kunskapsöverföring och en dialog 

men det krävdes en god relation och ett öppet tillåtande klimat för att detta skulle 

fungera så att den nyanställde skulle känna sig trygg och motiverad att komma med 

synpunkter och funderingar.  

  

Men då måste man också våga skapa en stämning där den nya anställda törs säga. 

 

Även andra berättade man om liknande system där den nya medarbetaren successivt 

arbetar mer självständigt efter att ha gått bredvid under en tid. Ytterligare några berättar 

om ett faddersystem som användes vid introduktion av nya medarbetare i produktionen 

i en av organisationerna. Introduktionen av nya medarbetare på utvecklingssidan 

fungerade lite annorlunda och var i högre grad individuellt anpassad.  

 

I en av organisationerna arbetade man aktivt under introduktionen med att hjälpa den 

nye medarbetaren att bygga ett eget relevant kontaktnät.  Detta skedde genom att en 

lista upprättades med personer såväl internt men eventuellt även externt i form av till 

exempel leverantörer med vilka sedan möten bokades.  

 

Såväl sjukhuset som IT-företaget hade en central övergripande genomgång med 

nyanställda avseende organisationens verksamhet, policys mm. Detta menade man var 

viktigt för att skapa en förståelse för helheten och organisationens kultur och 

värderingar. På sjukhuset bjöds nya medarbetare med jämna mellanrum in till årliga 

introduktionsdagar där en mer övergripande presentation av enhetens ledning och 

struktur gjordes för att visa ”åt vilket håll skeppet är på väg”. På IT-företaget 

genomgick alla nyanställda en utbildning för att lära sig hur företagets produkter 

fungerade. Detta var viktigt dels för att lära sig hantera produkterna och hur de fungerar 

men även för att de anställda skulle vara en god representant för företaget. 
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur strukturer och rutiner avseende 

kunskapsöverföring från nya medarbetare såg ut i organisationer. För att även förstå hur 

dessa strukturer och rutiner fungerade praktiskt på lokal nivå och upplevdes av 

nyanställda medarbetare har undersökningen gjorts på flera nivåer i organisationer och 

omfattat såväl nyanställda medarbetare som administrativ personal med inblick i 

övergripande centrala rutiner. 

 

I intervjuerna har framkommit en mängd relevanta faktorer som anses gynna en god 

kunskapsöverföring. Informanterna var förvånansvärt samstämmiga trots att 

intervjuerna genomfördes i tre väldigt olika organisationer såväl vad gäller storlek, 

bransch, ägandeform och organisationsstruktur. Även Jonsson och Kalling noterade i 

sin studie (2006) att likheterna vad gäller själva kunskapsprocesserna var förvånansvärt 

lika trots att de studerade organisationerna verkade i helt skilda branscher och miljöer.  

 

Studien bekräftar att det är viktigt med ny kompetens och även komplexiteten i 

kunskapsöverföring.  Kunskapsöverföring är som tidigare nämnts ett vitt begrepp med 

många synonymer. Eventuellt kunde det ha avgränsats för att skapa en större 

samstämmighet vid datainsamlingen om vad det innebar just i denna studie. 

Undersökningens explorativa syfte gjorde dock att någon avgränsning ej gjordes och vid 

intervjuerna upplevdes det som att informanterna hade nytta av att inledningsvis själva 

få tala om vad detta innebar för dem. Flera av informanterna svarade spontant på frågan 

vad de trodde detta innebar för dem i form av att lära ut till någon annan eller dylikt, 

men lade efter en stunds funderande till flera aspekter och såg begreppet på ett mer 

mångdimensionellt sätt.  

 

En uppdelning av innehållet i kunskapen för att se om det var den explicita kunskapen 

som förmedlades på mer formellt sätt och den tysta kunskapen på mer informellt sätt 

har inte gjorts men kanske hade varit motiverat med facit i hand. Man kan dock se 

tendenser till att det vid formell kunskapsöverföring är i huvudsak explicit kunskap som 

förmedlas och utifrån det dra slutsatsen att den tysta kunskapen förmedlas på andra mer 

informella sätt. Flera har berättat att detta till stor del sker i det dagliga arbetet och 

beskrivit metoder där den nye medarbetaren går bredvid en mer erfaren person för att 

successivt lära sig det nya arbetet. Vilka kunskaper som skulle förmedlas utgick då ifrån 

den mer erfarna personens kompetens och inga system eller checklistor för vad som 

skulle läras ut fanns. Avstämning skedde i vissa fall i form av uppföljningssamtal men 

annars inte alls. Att under denna period på något sätt inventera den nya medarbetarens 

kompetens var det ingen i denna studie som gjorde vilket måste anses förvånande med 

tanke på att alla var överens om att det var viktigt att tillföra ny kompetens utifrån. En 

av informanterna försökte fånga den nye medarbetarens intryck vid veckovisa 

avstämningar men detta var en metod skapad på lokal nivå och inte något som var 

standardiserat i organisationen.  
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Rutiner och kontroll över den formella kunskapsöverföringen verkar enligt denna studie 

finnas och fungera tillfredställande i organisationer och följas upp på checklistor. Vem 

och/eller vad är det då som styr vilken typ av kunskap som skall förmedlas och rymmas 

inom dessa formella strukturer och vad är det som gör att vissa typer av 

kunskapsöverföring prioriteras och ”sätts på agendan”?  Denna studie tyder på att det är 

frågor av praktisk karaktär och uppgifter som är lätta att kontrollera och mäta som det 

finns fungerande och strukturerade rutiner för. Kunskaper som är mer informella och 

svåra att se resultatet av verkar istället lämnas utan kontroll och om kunskapsöverföring 

sker verkar det vara upp till medarbetarnas egna goda vilja. Detta stöder Granbergs 

(2004) mening om att trots att verksamheter idag ofta är inriktade på kvalitet såväl som 

kvantitet så ägnar man sig i större utsträckning åt kvantitativa aspekter som går att mäta, 

även om det inte är relevant ur kvalitetssynpunkt.  

 

I studien framgår att metoder för kunskapsöverföring av mer informellt slag finns på 

lokal nivå men att dessa metoder inte är standardiserade och att ingen central struktur 

eller kontroll finns. Detta verkar skapa en osäkerhet i organisationen om den metod man 

använder verkligen är den optimala eftersom den inte uppmärksammans och sätts i 

system. Skälen till att den lokala kunskapen inte förankras centralt menar Yanow (2004) 

många gånger kan vara förutfattade meningar om vad som är rätt och riktigt som styr 

och att man ofta förknippar intern, lokal kunskap med anti-moderna traditioner och 

bakåtsträvande. Av rädsla för stagnation och för att på sikt tappar mark gentemot sina 

konkurrenter nervärderar och undviker man att använda den interna, lokala kunskapen 

och förlitar sig istället på extern expertis för att söka ny kunskap och utveckla sin 

verksamhet. Dessa externa experter har inte alltid förmågan att förankra sina insatser 

lokalt i verksamheten vilket får till följd att kunskap som redan finns inom 

organisationen inte utnyttjas. Förutom den onödiga kostnad detta innebär i form av köp 

av externa tjänster så skapar detta en frustration och/eller misstro hos medarbetarna i 

organisationen. Denna frustration uppstår när ledningen i en organisation kommer med 

en lösning på ett problem som de nyligen upptäckt utan att först fråga om det möjligen 

kan vara så att problemet redan är känt och löst av medarbetarna som berörs (Yanow, 

2004). Detta bekräftas även i denna studie där de flesta informanterna var av den 

uppfattningen att det fanns outnyttjad kompetens i organisationen och att det måste 

kännas oerhört frustrerande att inte bli tillfrågad och en lösning på ett problem istället 

inhämtades från annat håll.  

 

Den kunskapsöverföring som beskrevs spontant var en enkelriktad process uppifrån och 

ner i organisationen. Ömsesidigheten i processen var det endast några få som spontant 

talade om. De strukturer och rutiner som byggs i organisationer och som beskrivs i 

denna studie utgår ifrån att processen är enkelriktad utan att ifrågasätta detta vilket 

också begränsar de möjligheter som finns. Vid diskussioner om processen som enkel 

eller flerdimensionell så framkom under intervjuerna flera tankar och idéer om aspekter 

som till exempel kompetensinventering som skulle kunna finnas med i rutiner och 

strukturer vid introduktion av nya medarbetare. Att det inte redan är så tyder på att man 

inte tidigare tänkt på detta ur det perspektivet vilket bekräftas av flera av informanterna 

i studien.  
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Arbete i mindre grupper och team verkar gynna kunskapsöverföring men det ökar 

vikten av så kallad social kompetens hos medarbetarna. Det krävs att individerna i 

gruppen arbetar mot samma mål och en viss prestigelöshet hos individerna. Om någon i 

gruppen vill vara oumbärlig och hjälte i organisationen så skapar det problem och 

istället för att vara en hjälte blir individen en bromskloss som sitter och håller på 

information och hindar övriga medlemmar i gruppen i sitt arbete. För att detta skall 

fungera måste alltså alla i gruppen acceptera arbetssättet och de mål som sätts upp. 

Detta bekräftas av Hannah (2007) som såg att vad som motiverade medarbetare att dela 

med sig även kunde vara en vilja att bidra till gruppens framgångar och en vilja framstå 

som kunnig inför sina nya kolleger. Människor identifierar sig till stor del med de 

sociala grupper vi anser oss tillhöra. Individer är mer benägna att agera i gruppens 

intresse om de kategoriserar sig själva som en medlem av gruppen. Denna 

självkategorisering förutsätter i sin tur att de först känner sig ha en anknytning till 

gruppen. Denna anknytning kan baseras på en mängd olika aspekter som likheter i kön, 

attityd, ålder eller organisationstillhörighet.  Allteftersom tiden går och den nye 

medarbetaren får nya erfarenheter ändrar han inställning och sin självkategorisering. 

(Hannah, 2007).   

 

Även Furnham (2006) menade att lärande handlar om mer än att skaffa sig nya 

kunskaper och färdigheter och att lärande leder till förändringar på flera plan, kognitivt, 

känslomässigt och beteendemässigt.  Detta är något som de flesta idag har kunskap om 

och för att medarbetaren snabbt ska bli produktiv finns en önskan om att han/hon snabbt 

skall identifiera sig med sin nya arbetsgivare och känna sig lojal mot denna. Detta gör 

att introduktionen är extremt viktig för att snabbt få nya medarbetare att identifiera sig 

med sin nya organisation och därmed vilja bidra till dess utveckling och framgång.  Nya 

medarbetare bör enligt detta vara angelägna om att visa sig så bra som möjligt för att 

snabbt bli accepterade av gruppen. Det är förvånansvärt att inte någon tidigare studie 

och inte heller denna kunnat visa på hur man ur organisationens perspektiv drar nytta av 

detta på bästa sätt. Motivationen hos en ny medarbetare att dela med sig av vad han/hon 

kan bör enligt alla befästa teorier vara som störst i början på anställningen. Dessutom 

besitter denna medarbetare något unikt i form av sitt perspektiv och sin ”ofärgade” syn 

på organisationen. Att detta förändras är känt men det tar naturligtvis olika lång tid för 

olika personer. Detta har t.ex. Vandenberg och Self (1993) erfarit vid sina studier av nya 

medarbetare och just därför var de tvungna att göra en förmätning första 

anställningsdagen innan introduktion på arbetsplatsen. Detta för att veta på vilket sätt 

och i vilken omfattning medarbetarna ändrat sin inställning och sin attityd till den nya 

arbetsgivaren under introduktionen.  Detta ställde också till problem vid de senare 

mättillfällena eftersom individerna hade ändrat sitt värderingssystem och de olika 

värderingarna inte var fullt jämförbara med varandra mellan mättillfällena.  

 

I studien framkom att vad som motiverar individer att dela med sig av sina kunskaper 

till viss del styrs av om de själva tror sig få någonting tillbaka. Vad och i vilken form 

denna belöning skulle vara framkom inte men slutsatser man kan dra är att det är i 

högsta grad individuellt och varierar mellan personer såväl som situationer. Paralleller 

kan dras till Hannahs studie (2007) där han menar att det är vad en individ får ut av sitt 

agerande som motiverar beslutet om man skall dela med sig av kunskap eller ej. Detta 

bekräftas av den så kallade förväntansteorin som menar att vi människor i grunden är 
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rationella och att vi fattar det beslut som ger för oss bästa tänkbara resultat (Furnham, 

2005).  Problemet är att vi människor har olika värderingssystem och vad som kan 

bedömas som värdefullt och motivera en person att agera inte är motiverande för en 

annan person i samma situation. Konsekvenserna av beslutet att dela med sig av sin 

kunskap ansågs av Pinder (1997, refererad i Hannah, 2007) vara av betydelse vilket 

bekräftades även av denna studie där informanterna talade om nyttan med kunskapen 

och att det inte kändes meningsfullt att dela med sig och komma med förslag om de inte 

skulle komma till användning. Ett öppet och tillåtande klimat där förslag och 

synpunkter inte slogs ner utan diskuterades och testades ansågs vara motiverande för 

kunskapsdelning.  

 

Komplexiteten och de individuella skillnaderna i vad som uppfattas motiverande gör att 

det är svårt att på ett bra och enkelt sätt uppmuntra individer att dela med sig av sina 

kunskaper genom att tydliggöra att det finns en ”belöning” . Men eftersom det trots allt 

sker kunskapsdelning på lokal nivå i organisationer så borde det vara möjligt. Det 

kanske bör anpassas i varje enskilt fall och ske i interaktion med medarbetaren och inte 

efter en i förväg fastställd mall. Detta bekräftas i studien där flera exempel på metoder 

som gynnar kunskapsöverföring beskrivs. Gemensamt för dessa är att det är en 

interaktion där kunskapsöverföringen sker i flera riktingar mellan två eller flera 

individer. Gemensamt för dem är också att de endast förekommer lokalt i 

organisationen och att initiativet kommer nerifrån medarbetarna på lokal nivå vilket 

verkar försvåra acceptansen i organisationen i övrigt.  

 

Att skapa en trygghet, tydlighet och en öppenhet är enligt studien avgörande för att 

medarbetare, nya som gamla skall våga dela med sig av sin kunskap. Detta är extra 

viktigt för en nyanställd medarbetare som är mitt emellan två organisationstillhörigheter 

och inte riktigt hör hemma någonstans. Flertalet i studien beskrev en trygg och öppen 

atmosfär där de vågade fråga och komma med förslag till förändringar och nya 

lösningar. Detta bekräftas av Ravasi och Verona (2001) som menade att en hög grad av 

formalisering, hård styrning, resultatfokusering och straffsystem skapar en i sig 

funktionell miljö, men en miljö som hindrar kreativitet och samarbete. 

 

När vi söker kunskap så går vi och frågar någon som vi tror vet det vi vill veta. Men 

problem uppstår ju då om vi inte vet vem som vet. Detta visade sig underlättas om det 

finns en klar ansvarsfördelning och/eller klara yrkesroller. Det är förvånande att 

organisationer tillåter att kunskapen om vem som kan vad inte inventeras på ett mer 

medvetet sätt.  I en av organisationerna arbetade de strukturerat med att hjälpa nya 

medarbetare att bygga ett för dem relevant kontaktnät. Detta ökar förutsättningarna för 

den nye medarbetaren att veta vart han/hon skall vända sig men förutsätter att personen i 

fråga är tillgänglig vilket inte alltid var fallet. Tillgängligheten var hårt reglerad genom 

att de olika individernas tid var fördelad på olika projekt. Detta gjorde att det flexibla 

arbetssättet man önskade arbeta utifrån inte matchades av en för övrig flexibel 

organisation. Detta gör det svårt att fullt ut dra nytta av arbetssättet och dess förväntade 

fördelar.  För att det skall bli framgångsrikt och ge önskat resultat så bör samma 

tankesätt och attityd genomsyra hela organisationen. Jonsson (2007) konstaterade att det 

visat sig fungera betydligt bättre då man implementerar arbetssätt som gynnar 
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kunskapsöverföring i nya enheter än i befintliga organisationer. Det bästa resultatet 

visade sig när organisationen lyckats göra kunskapsöverföring till en rutin och 

institutionaliserat dem så att de blivit en del av företagskulturen (Jonsson & Kalling, 

2006).  

 

Arbetet med frågor som rör kunskapsöverföring är oerhört komplext och svårt men 

borde inte vara någon ursäkt för varför det inte görs. Vad som kan skönjas är att det 

kanske är frågor som kräver ett nytt mer flexibelt angreppssätt. Man kanske måste tänka 

”outside the box” som en av informanterna i denna studie säger. Många organisationer 

och även de som ingår i denna undersökning kör på i gamla invanda hjulspår och har 

svårt att ta sig ur dem och tänka nytt. Skäl till detta kan vara att man riskerar att bli 

betraktad som utomstående och svika de etablerade sanningar om vad som är rätt att 

göra (Yanow, 2004). 

 

Att tänka nytt och andra nya organisationsstrukturer stämmer väl in på de metoder som 

beskriv i denna studie och som verkar vara framgångsrika för en god 

kunskapsöverföring i flera riktningar. Tyvärr är det nog så att det inte finns något recept 

som passar alla organsatiner i alla sammanhang. Detta stöds av Chai, Gregory och 

Yongijiang (2003, refererad i Ivory et al., 2007) som konstaterar att olika typer av 

kunskap kräver olika överföringsmekanismer.  

 

Studiens begränsningar 

Den genomförda studien visar faktorer som skulle kunna leda till förbättringar i 

kunskapsöverföring. Detta gör att resultatet kan var användbart i sig på detta stadium 

men även ge anledning till ytterligare fördjupning för en ökad förståelse och en bättre 

kartläggning av hur medveten man är i organisationer om de brister som kan finnas. 

Några parvisa jämförelser av organisationer och/eller perspektiv har inte gjorts då 

urvalet ansågs vara för litet och för heterogent för att detta skulle vara meningsfullt. Det 

skulle dock vara intressant att göra men då kräva ett större urval och andra 

analysmetoder.  

 

Som tidigare noterats hade det kunnat vara av intresse att skilja på innehållet i 

kunskapen och se om det var olika typer av kunskaper som tenderade att överföras på 

det ena eller andra sättet (formellt eller informellt). Då studien var explorativ till syftet 

och fokus i här låg på själva processen och någon uppdelning av överföringsprocessen i 

formell eller informell inte hade gjorts i förväg var den analysen inte möjlig i denna 

studie men borde vara av intresse att göra i en eventuell kommande undersökning.  

 

En annan intressant aspekt som framkommit är de skillnader i motivation och vilja som 

finns beroende på vem som frågar. I denna studie gick åsikterna isär på detta område 

vilket skulle kunna bero på skillnader mellan de representerade organisationerna. Om så 

är fallet eller om det finns andra orsaker kan inte visas i denna studie men vore även det 

intressant att undersöka vidare.  
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Syftet med denna studie var att se om den kunskap som finns hos medarbetare i 

organisationer tas tillvara och överförs till andra individer inom organisationen på ett 

medvetet och strukturerat sätt. En viss förförståelse för området fanns genom lång egen 

arbetslivserfarenhet inom en verksamhet med relativt stor personalomsättning. Detta 

hade till följd att det även fanns en egen uppfattning om att detta inte görs på ett bra sätt 

i organisationer idag, en uppfattning som denna studie delvis stödjer. Vid 

genomförandet har ansträngningar gjorts för att denna förutfattade mening inte skall 

lysa igenom och extra vikt lades vid formulering av intervjuguide och frågor för att det 

inte skulle ”lysa igenom” och ge informanterna information om vilka svar och åsikter 

som förväntades. Fördelen med den goda förförståelsen har varit att det underlättat 

tolkning och analys (Repstad, 1999, refererad i Langemar, 2008).  

 

Urvalet är för litet för att några omfattande generaliseringar skall kunna göras. 

Samstämmigheten i fråga om hinder och möjligheterna samt i vilken utsträckning man 

arbetar med dessa frågor gör dock att man kan ställa hypoteser och generalisera dessa 

förhållanden även till andra organisationer. Särskilt intresse har lagts vid nyanställda 

och de har endast representerats av tre personer, en ifrån varje organisation. Detta är för 

få för att kunna generalisera till nyanställda i någon större omfattning. Då ett av syftena 

i studien var att skapa sig en uppfattning om vilka strukturer och rutiner som fanns för 

introduktion av nyanställda var det dock viktigt att inkludera även personer som kunde 

uttala sig om detta ur organisationens perspektiv vilket inte var troligt att en nyanställd 

medarbetare kunde göra. Detta begränsade antalet möjliga nyanställda deltagare i 

studien. Att de nyanställda hade svårt att uttala sig om eventuella strukturer och rutiner 

för introduktion bekräftades och merparten av den informationen har inhämtats av HR-

representanterna och den intervjuade arbetsledaren. De nyanställda har dock kunnat 

uttala sig om sin egen upplevelse av introduktionen och de eventuella problem som man 

som nyanställd kan råka ut.  

 

Slutsatser 

Slutsatser men kan dra är att det finns metoder och arbetssätt som används och som 

upplevs gynna kunskapsöverföring. Dessa metoder och arbetssätt speglas dock inte i 

organisationens övergripande strukturer utan problem och friktioner uppstår när dessa 

båda världar möts. Medarbetarna upplever sig hindras av formella rutiner och långa 

beslutsvägar och ur organisationens perspektiv så upplevs det som om man tappar 

kontroll. Det är svårt att lära gamla hundar och sitta vilket visar sig i denna som i många 

tidigare studier. Man har metoder och vet hur man ska göra men det tar tid att 

genomföra förändringar i befintliga organisationer. Det kanske är så att det är just 

bristen på tid som är det grundläggande problemet. Men inte på det sätt i det dagliga 

arbetet som informanterna nämnde som ett primärt problem. Utan tid för individerna i 

organisationer att acceptera förändringar och nya sätt att arbeta.  

 

Att centralt befästa policys som kommuniceras på ett tydligt sätt i organisationen 

gynnar kunskapsöverföring som tidigare konstaterats av Hannah (2007) bekräftas av 

denna studie. Dock poängteras att flexibilitet, öppenhet och ett tryggt klimat är minst 

lika viktigt precis som även Ravasi och Verona (2001) konstaterat. Det är alltså en 

balansgång där det krävs tydlighet och formalisering men i lagom dos för att samtidigt 
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behålla den flexibla och kreativa miljön som också är viktig för att medarbetarna skall 

våga dela med sig och komma med nya förslag.  

 

Kunskapsöverföring förknippas dessutom av de flesta med undervisning och en 

enkelriktad process.  Många lever fortfarande kvar i den tro att de som är äldre och mer 

erfarna kan mest. Idag kan det i och med den snabba tekniska utvecklingen ofta vara 

tvärtom och man ofta kan lära mycket av den man är satt att lära – alltså ett ömsesidigt 

lärande. Detta är nödvändigt för att skapa framgång och utveckling då den kunskap som 

medarbetare i organisationen har många gånger har föråldrats under deras 

anställningstid. Det är extremt viktigt att ta vara på ny kunskap utifrån och förmedla den 

till andra medarbetare i organisationen. De organisationer som lyckas med detta 

kommer att kunna skapa en kreativ miljö och fördelar gentemot sina konkurrenter. Det 

finns troligen inte någon patentlösning eller s.k. quick fix att kopiera till den egna 

verksamheten. Istället krävs det ett eget medvetet arbete för att optimera och anpassa 

den egna verksamheten för att på bästa sätt ta tillvara den kunskap som nya medarbetare 

har med sig in i organisationen. Det är något som dessutom endast kan göras under en 

begränsad tidsperiod varför det inte är någon bra ide att vänta på att någon annan ska 

komma med den lösning som ofta redan finns i organisationen, om man bara ser till att 

leta på rätt ställe.  
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Intervjuguide - Kunskapsöverföring  

 

 Presentation av mig  

 

 Jag vill tacka dig för du hjälper mig och sätter av tid för delta in den här intervjun. 

 

 Jag skriver en uppsats inom ramen för Psykologi III på Stockholms Universitet och 

har då intresserat mig för kunskapsöverföring från anställda till organisationen. Jag 

kommer att spela in intervjun och den kommer att ta 30 – 45 minuter. Jag kommer 

att hålla koll på tiden.  

 

 Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta intervjun.  

 

 I resultatet kommer det inte att framgå vem som har sagt vad eller namn på personer 

och organisationer att uppges.  

 

 Har du några frågor eller funderingar så här långt? 

 

 

Kunskapsöverföring  

 

Vad innebär det för dig? 

  Organisationen? 

 

Är det viktigt för  dig?   Varför, på vilket sätt 

  Organisationen? Varför, på vilket sätt 

 

Hur arbetar ni med detta idag? 

 

Skulle du vilja arbeta på något annat sätt – i så fall hur, varför. 

  

Introduktion – kunskapsöverföring – hur tänker ni där?  

Är den kunskap nya medarbetare har med sig viktigt för er? 

 

Känner du att du har något mer du vill tillägga? 

 

Tusen Tack!  

 

 


