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Sammandrag 
 
Kunskapsöverföring har länge skett bland hantverkare och familjeföretagare, till lärlingar eller 

yngre generationer. Det är först på senare tid det finns ett begrepp för aktiviteten och en större 

medvetenhet bland företagsledare. (Hansen et al 1999:106) Syftet med denna uppsats är att få 

en djupare förståelse för begreppet kunskapsöverföring samt inringa faktorer som påverkar 

kunskapsöverföring mellan individer. Dessutom vill vi undersöka hur avbrutet ledarskap 

påverkar en organisations utveckling. Genom en kvalitativ fallstudie har vi intervjuat de fyra 

senaste ordförandena för studentorganisationen AIESEC Uppsala samt studerat material från 

samma organisation angående kunskapsöverföring. 

Vid en diskussion kring kunskapsöverföring funderade en av respondenterna kring hur varje 

ledare vill påverka organisationen, samtidigt som det är viktigt för denna ledare att förstå sin 

del i sammanhanget. För oss är kunskapsöverföring som en karta till kunskapen. En karta 

fyller en funktion att beskriva i ett förenklat och förminskat format. Överföringen, om allt 

togs med, skulle kräva att mottagaren själv var med i alla situationer. Istället blir 

kunskapsöverföringen en beskrivning av vad som hänt och en sammanfattning av vilka 

lärdomar som dragits. 

Vi ser en möjlig konflikt mellan organisationsutveckling och personlig utveckling. Om syftet 

är att medlemmar finns i organisationen för att utveckla den kan det kollidera med dessa 

medlemmars eget syfte att utveckla sig själva. Detta verkar dock inte vara ett problem i 

AIESEC Uppsala: Utvecklas du personligen har organisationen också utvecklats.  

 

 

Nyckelord: 
Avbrutet ledarskap, Kunskapsöverföring, Kunskapshantering, Studentorganisation 
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1. Inledning  
 

Företag kan rekrytera och byta ut individer i ledningen, bostadsrättsföreningar tillsätta och 

avsätta medlemmar i sin styrelse, sportklubbar kan få ny lagledare medan politiker kan avgå 

och ersättas. Poster och roller lämnas och efterträdare med nya åsikter, mål och visioner tar 

över. Vad händer med mål, visioner och utveckling när nya ledare med andra målsättningar 

kommer in i, verkar och slutligen lämnar organisationen? Hur överlämnas ledarskapet och hur 

förs kunskap rörande ledarrollen vidare?  

 

Personalomsättning i arbetslivet är ett annat exempel på hur människor med kunskap om 

organisationen de verkar i ersätts av människor med kunskap utifrån. Vad händer med 

organisationens kunskapsnivå när erfaren personal ersätts av exempelvis unga akademiker? 

Kanske resulterar det i ett kunskapsglapp. Kanske flödar det in nya idéer. Oavsett vilket, 

behöver företag och organisationer ny arbetskraft när anställda slutar. Dessa nya människor 

ska rekryteras, tränas upp och sedan vilja stanna kvar och bidra till organisations utveckling. 

Hur sker det: hur lockas ny personal till organisationer, hur utbildas de och hur motiveras de 

att stanna?   

 

Uppsala universitetet konkurrerar om potentiella studenter genom att trycka på att de som 

väljer att studera samtidigt väljer att påverka sina liv, växa som människor, få erfarenhet, 

vidga sina perspektiv och bygga kontaktnät för livet. Det lockas med Uppsalas unika 

studentliv och rika antal studentorganisationer som med sina olika inriktningar skapar 

möjligheter att hitta något passande att engagera sig i. Universitetsstudier anses utgöra en 

viktig merit när studenter vill komma in på arbetsmarknaden. (www.uu.se) Vad är det vi 

studenter söker? Och varför vill vi studera? Troligtvis finns det lika många svar på dessa 

frågor som det finns studenter. Tanken att unga människors val att studera mer eller mindre 

påverkas av arbetsmarknadens utbud och efterfrågan ligger nära till hands. Som inom kort 

nyutexaminerade ekonomer, med en fot i arbetslivet och en i universitetsvärlden, läser vi 

dagligen annonser där arbetskraft med ledarskapsegenskaper och social kompetens, 

framåtanda och driv samt goda språkkunskaper efterfrågas.  

 

En av många ideella studentorganisationer är AIESEC som vill utveckla studenters 

ledarskapsegenskaper och lärande samt göra det möjligt för studenter att resa utomlands och 
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arbeta samtidigt som de upplever andra kulturer. (www.aiesec.org (a)) Väljer studenter att 

läsa vid universitetet och engagera sig i organisationer som AIESEC för sin egen skull, för 

marknadens skull eller för samhällets överlevnad och utveckling? Ett medlemskap i AIESEC 

innebär bland annat stort engagemang och praktiskt arbete. Det finns ett kinesiskt ordspråk 

som säger: 

 

”Jag hör det – och jag glömmer det 

Jag ser det – och jag minns det 

Jag gör det – och jag förstår det” 

 

Kan det vara så att studenter som söker sig till en organisation som AIESEC söker 

kompletterande kunskaper till sin teoretiska utbildning i form av praktiskt arbete just för att 

öka förståelsen? Är detta ett sätt för studenter att överbrygga glappet mellan teori och praktik, 

universitet och arbetsliv? 

 

1.1 Problemdiskussion 
 

I studentorganisationer – som namnet antyder – pågår engagemanget parallellt med studierna, 

under en begränsad period. Organisationen i sig kan dock leva vidare eftersom nya studenter 

kommer in. AIESEC har sedan år 1948 drivits av studenter i olika länder över hela världen. 

Organisationen byter på lokal nivå årligen sitt ledarskap under en överlämningsperiod på en 

månad. Detta avbrutna ledarskap kan ha effekt på organisationens utveckling och strategi, och 

det finns även en risk att hjulet uppfinns på nytt vid varje tillfälle. Avbrutet ledarskap 

definieras här som ett ledarskap som pågår under en begränsad tid och varje ledare antas 

därför ha en ”uppstartsfas” och en ”avslutsfas”. Däremellan finns tid för utmaningar och 

problemlösning som förhoppningsvis leder till någon form av lärande. 

 

I samband med överlämnandet av ledarskapet i AIESEC antas en form av kunskapsöverföring 

ske, på individnivå, mellan den gamla medlemmen som lämnar sin post i styrelsen och den 

nya medlemmen som tillträder posten. Hur kan denna kunskapsöverföring eller brist på 

densamma påverka organisationen?  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att: 

 

• få en djupare förståelse för begreppet kunskapsöverföring och inringa faktorer som 

påverkar kunskapsöverföring mellan individer     

• undersöka hur det avbrutna ledarskapet påverkar organisationens utveckling  

 

1.3 Avgränsning 
 
Organisationen vi valt att studera är AIESEC Uppsala. Vi avgränsar oss till att presentera 

kunskapsöverföring mellan fyra styrelseordförande i rad (åren 04/05 till 07/08). Orsaken till 

detta är att de som valts till ordförande antas ha haft ett övergripande ansvar för alla delar 

inom organisationen, samt att de deltagit i överlämningen mellan den gamla och nya 

styrelsen.  
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2. Teori 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera litteratur rörande kunskap, kunskapsöverföring och 

kunskapshantering (knowledge management) med intentionen att knyta an till den teoretiska 

frågan i syftet som behandlar ökad förståelse för dessa begrepp. Dessutom kommer vi att titta 

på lärande i form av individers olika sätt att lösa problem som kan uppkomma i en 

organisation. Detta mynnar i nästa avsnitt ut i en modell. 

2.1  Kunskap  
 

I organisationer finns kunskap som måste spridas för att utveckla organisationen eller för att 

upprätthålla befintlig kunskapsnivå. McShane och von Glinow (2003:19-20,606) har 

sammanställt andra författares idéer och presenterar tankar om att all kunskap som en 

organisation innehar kan härledas till humankapital, struktur och relationer. Humankapital 

innebär att organisationens medlemmar har färdigheter, erfarenhet och kreativitet samt 

förfogar över och genererar kunskap. I strukturen, exempelvis i system och organisation, 

lagras kunskap som består även när medlemmar byts ut. Interna och externa relationer, och 

därmed kunskap inom dessa samarbeten, kan bestå tack vare lojalitet och ömsesidigt 

förtroende. 

 

Nonaka (1991:96-97) anser att kunskap är den enda säkra källan till konkurrensfördelar för ett 

företag, i en ekonomi där den enda säkerheten är osäkerheten. Han anser att den österländska 

synen på organisation och kunskap är mindre formell och systematisk än den västerländska, 

med företag som har en bättre förmåga att snabbt svara till kunders önskemål, skapa nya 

marknader och utveckla nya produkter. Hemligheten bakom detta är enligt Nonaka en unik 

inställning till hur skapandet av ny kunskap ska hanteras: det handlar inte bara om att 

behandla objektiv information, utan det gäller att ta fram den dolda kunskap som finns hos 

individer. Ny kunskap börjar alltid med individen och det bör vara en central aktivitet för 

företag att göra individers kunskap tillgänglig för andra. För att kunna göra detta krävs ett 

personligt engagemang, att den anställda kan identifiera sig med företaget och dess affärsidé.  

  
Det finns enligt Nonaka (1991:98) två olika typer av kunskap: explicit och tyst kunskap. 

Explicit kunskap är formell och systematisk och kan därför enkelt kommuniceras och delas. 

Tyst kunskap däremot är högst personlig, svår att formalisera och därför svår att 
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kommunicera i och med att den är djupt rotad i handlingar och ofta kopplad till ett specifikt 

sammanhang. Denna typ av kunskap består av mentala modeller, övertygelser och perspektiv 

som är så inrotade att de tas för givet.  

2.2 Kunskapsöverföring och kunskapshantering 
 
Kunskapsöverföring är inget nytt fenomen, hantverkare och familjeföretagare har i hundratals 

år överfört sin kunskap till lärlingar eller yngre familjemedlemmar. Skillnaden är att det nu 

finns ett begrepp för aktiviteten och en medvetenhet bland företagsledare. Grunden för 

industrialiserade ekonomier har skiftat från naturresurser till intellektuella tillgångar. 

Samtidigt har antalet datorer i nätverk ökat, vilket inneburit att viss typ av kunskap lättare och 

billigare än tidigare kan lagras och spridas. (Hansen et al, 1999:106)  

 

För att kunskap ska få en effekt i organisationen, måste den antingen överföras eller fördelas. 

Dessa processer kan ses som två ändpunkter av ett kontinuum där överföring innebär den 

medvetna kommunikationen av kunskap från en sändare till en känd mottagare. Fördelning är 

mindre fokuserad spridning, som till exempel via en databas, till individer som vanligtvis är 

okända för den som bidrar med kunskap. I många fall involveras någon form av kombination 

av överföring och fördelning, och båda processerna kan involvera individer, grupper eller 

organisationer som antingen sändare eller mottagare, eller båda. (King, 2008:168) 

 

Nonaka (1991:98-99) har utvecklat något han valt att kalla kunskapsspiral. Tyst och explicit 

kunskap kan överföras på fyra olika sätt beroende på vilka begränsningar som finns i form av 

tid och resurser samt vilka prioriteringar och engagemang som finns hos individen och resten 

av organisationen. Tyst kunskap överförs till ny tyst kunskap genom observation, imitation 

och träning, ny explicit kunskap framkommer genom att delar av befintlig explicit kunskap 

kombineras. De svåraste typerna av kunskapsöverföring är enligt Nonaka (1991:99) att 

artikulera tyst kunskap till explicit kunskap genom att uttrycka det som inte kan uttryckas 

samt att internalisera explicit kunskap för att utveckla den tysta kunskapen. När 

kunskapsnivån ökat startas en ny kunskapsspiral på en högre nivå.  

 

I ledare om sambandet mellan kunskapshantering och organisatoriskt lärande refereras till 

Easterby-Smith och Lyles som anser att organisatoriskt lärande fokuserar på processen och 

kunskapshanteringen fokuserar på innehållet av den kunskap som organisationen 
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införskaffar, skapar, behandlar och sedan använder. Ett annat sätt att förstå sambandet mellan 

de två områdena är att se organisatoriskt lärande som ett mål för kunskapshantering. Dixon 

anser att insamlad kunskap är mindre viktigt än processen som är nödvändig för att 

kontinuerligt revidera och skapa kunskap (King, 2008:168-169).  

 

King (2008) har valt att kalla sambandet mellan kunskapshantering och organisatoriskt 

lärande för kunskapshanteringscykel. Enligt sammanställningen initieras denna 

kunskapshanteringscykel antingen genom skapande eller genom förvärvande av kunskap. 

Skapandet av kunskap involverar utvecklingen av ny kunskap eller ersättandet av existerande 

kunskap med nytt innehåll. Som kontrast till detta interna kunskapsskapande involverar 

förvärvande av kunskap sökandet efter, erkännandet och införlivandet av potentiellt värdefull 

kunskap, ofta från organisationens omgivning. När kunskap ska förfinas och lagras bör den 

tysta kunskapen enligt King (2008:168) förklaras, kodas, organiseras i ett lämpligt format och 

utvärderas för att inkluderas i organisationens minne. Explicit kunskap behöver endast 

formateras, utvärderas och väljas ut. Kunskap som lagras blir del av organisationens minne, 

som består av kunskap hos individer, elektroniskt lagrad kunskap, förvärvad kunskap samt 

kunskap som är inbäddad i interna och externa relationer samt i processer, produkter och 

tjänster. 

 

Nonaka (1991:102) vill påvisa att alla inom ett företag har ansvar för att skapa ny kunskap 

och föreslår ett antal idéer som påverkar denna kunskapsöverföring positivt: Information kan 

lagras i en enda, integrerad databas som alla anställda har tillgång till oavsett position. 

Dubbelarbete, som enligt Nonaka ses som negativt i västerländsk organisationsfilosofi, 

uppmuntrar tät kommunikation och därmed skapas en samsyn bland de anställda. Ett annat 

sätt är att införa rotationer, där anställda får prova på olika roller inom företaget. Det 

sistnämnda hjälper anställda förstå organisationen från andra perspektiv än de är vana vid.  

 

Hansen et al (1999:107-109) fann att företag använde två väldigt skilda strategier för att 

hantera kunskap: codification och personalization. Det förstnämnda innebär att kunskap 

kodas och lagras i databaser, där den kan kommas åt och användas av vem som helst i 

företaget. Dessa företag har en så kallad ”people-to-documents” inställning där kunskap 

friställs från personen som utvecklade den, och därefter kan användas för diverse ändamål. 

För företag med en personalization strategy är kunskapen tätt sammankopplad till personen 
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som utvecklat den. Kunskapen sprids i huvudsak genom kontakter mellan personer och här är 

dialog och nätverk viktiga.   

 
Det bästa för företaget att göra menar Hansen et al (1999:109-115) är att fokusera på till 

exempel personalization strategy och använda codification strategy i en stödjande roll, 

alternativt tvärt om. En fördelning som föreslås är 80-20, det vill säga 80 % på en strategi och 

20 % på den andra. Att fokusera på en strategi som inte passar företaget eller sträva efter att 

genomföra båda samtidigt kan snabbt underminera ett företag. Hansen et al påpekar även att 

ett företags kunskapshanteringsstrategi bör reflektera dess konkurrensstrategi, detta med hjälp 

av frågor som: Hur skapas värde för kunden? Hur skapas vinst för företaget? Hur hanteras 

människor inom organisationen?   

 

Människor behöver enligt Hansen et al (1999:113) incitament för att delta i 

kunskapsöverföringsprocessen. Beroende på vilken strategi för kunskapsöverföring som valts 

passar olika typer av incitamentsystem. För codification-modellen bör incitamentsystemet 

uppmuntra individer att dokumentera sin kunskap i en databas eller liknande. För 

personalization-modellen å andra sidan bör incitamentsystem belöna individer för överföring 

av sin kunskap direkt till andra individer.  

 

King (2008:169) avslutar kunskapshanteringscykeln med ett resonemang kring hur kunskap 

kan tillämpas sedan den överförts eller fördelats till andra i organisationen. I det sista steget 

av sammanställningen visas att en förbättring av organisationens prestation är vad 

kunskapshantering och organisatoriskt lärande egentligen handlar om. Sådana förbättringar 

kan användas för att utvärdera initiativ inom kunskapshantering och organisatoriskt lärande. 

Studier som fokuserar på kunskapsöverföring borde enligt King (2008:169) vara användbara 

för företagsledare som designar eller hanterar ansträngningar inom kunskapshantering eller 

organisatoriskt lärande. 

2.3 Individuellt lärande och problemlösning 
 
McShane och von Glinow (2003:46-52) menar att lärande kan ske på tre sätt: genom 

återkoppling, genom att observera eller genom att uppleva. Återkoppling är all slags respons 

som en person får som konsekvens av sitt handlande. Denna typ av lärande påverkar hur 

individen ser på och sköter sina arbetsuppgifter samt motivation och beteende. Återkoppling 

hjälper till att klargöra hur väl individen uppnått de mål som satts upp. Ett klassiskt uttryck är 
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att en bild säger mer än tusen ord: Genom observation lär sig en individ hur han eller hon bör 

uppföra sig och vad ett specifikt uppförande får för konsekvenser. Observation innebär att en 

individ får högre självförtroende eftersom säkerheten hos den individen är större än hos någon 

som inte observerat. En stor del av kunskapen byggs upp genom att människor själva 

experimenterar och upplever saker. I ett organisationssammanhang kan denna typ av lärande 

uppmuntras eller ogillas beroende på hur organisationskulturen ser ut och vad som prioriteras. 

I vissa organisationer är skapandet av kunskap extra viktig och där kan även ”misslyckanden” 

ses som nyttiga eftersom de ofta leder till en ökad kunskap. 

 

Argyris och Schön (1978:18-20) presenterar single-loop learning vilket innebär att när 

förändringar i organisationens interna och externa omgivning uppkommer, så reagerar 

organisationens medlemmar genom att upptäcka och rätta till störningar för att behålla status 

quo. En enkel återkoppling skapas mellan det uppfattade resultatet av en handling, ett kausalt 

samband, och organisationens strategier och antaganden. Dessa strategier och antaganden 

ändras för att behålla organisationens prestation inom gränsen för organisationens normer, 

som i sig inte förändras. Single-loop learning är tillräckligt när problemlösning kan fortsätta 

på detta sätt. 

 

Double-loop learning innebär bland annat ett ifrågasättande av nuvarande organisatoriska 

normer, som inte stämmer överens med en förändrad omvärld. Lösningen är att skapa nya 

prioriteringar och värdering av organisationens normer, eller genom att omstrukturera 

normerna i sig tillsammans med sammankopplade strategier och antaganden. Istället för att 

som i single-loop learning endast fokusera på effektivitet innebär double-loop learning ett 

djupare engagemang. (Argyris och Schön, 1978:20-24) 

 

Samtidigt som det finns olika typer av lärande finns det också olika djup och därmed kvalitet 

av de förfrågningar som görs vid problemlösning och detta kan påverka utfallet. Författarna 

menar att distinktionen mellan single- och double-loop är mindre svartvit än den kan verka: 

Beroende på vilken utgångspunkt som tas kan lärande i vissa fall ses som single-loop och i 

andra fall som double-loop. Vissa element kan påverka normerna starkt medan andra är mer 

marginella. (Argyris och Schön, 1978:25) 

 

 11



Om kunskapsöverföring och avbrutet ledarskap i AIESEC                 Andersson och Granberg 
 

Ytterligare en form av lärande, som inte kommer att diskuteras utförligare här, är deutero-

learning som behandlar hur organisationen måste lära sig hantera single- och double-loop 

learning. (Gregory Bateson, citerad i Argyris och Schön, 1978:26-27) 

 

Tucker anser att problemlösning som endast fokuserar på att avhjälpa eller övervinna 

överhängande hinder förhindrar organisationers lärande. Den bästa positionen att identifiera 

operativa problem har organisationens personal som arbetar i första ledet. First-order problem 

solving innebär att ”fixa” problemet. Detta är det vanligaste sättet, och orsaken till det är 

bland annat tidsbrist och låg status hos den som ska lösa problemet. Snabba lösningar bidrar 

till att den anställda känner att han eller hon har gjort något bra. Däremot kan detta sätt att 

lösa problem leda till att problem skapas för andra. Inte heller skapas någon helhetsbild över 

återkomsten av problem när olika människor löser dem utan att fundera över den 

bakomliggande orsaken. Brist på kommunikation innebär att organisationens lärande minskar. 

(Tucker et al, 2002) 

 
Beroende på hur arbetet är upplagt, menar Tucker att tid och möjlighet kan skapas för ett 

annorlunda sätt att lösa problem som kallas second-order problem solving. Detta innebär att 

diagnostisera och förändra underliggande orsaker till problemuppkomst för att förhindra att 

det händer igen, något som är svårare i praktiken än i teorin. Förändringen tar oftare uttryck i 

vidarebefordring av information till berörd överordnad, än ett sökande efter en lösning av den 

person som upptäcker problemet. (Tucker et al, 2002) 

 
Nonaka (1991:102-103) anser att det krävs ett samarbete mellan anställda – som i och med att 

de är inblandade i den dagliga verksamheten är väldigt insatta i företagets verklighet – 

mellanchefer och chefer. Trots att de anställda har insikt i vad som händer är det svårt för dem 

att översätta den informationen till kunskap. Här har mellancheferna ett stort ansvar att bringa 

ordning i kaoset. De högsta cheferna ska kunna uttrycka visioner för framtiden genom 

metaforer, analogier och modeller. 
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3. Modell 
 
För att sammanställa den insamlade informationen om kunskap och kunskapsöverföring samt 

för att förklara vår uppfattning av förhållandet mellan kunskapsöverföring på individnivå och 

organisatorisk utveckling, har vi skapat en modell som visas nedan.  

 

Figur 1: Modell, över tid, som visar kunskapsöverföring mellan personer 

Person 1 

K
un

sk
ap

sn
iv

å 

Person 2 Person 3 Person n 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: egen  

 

Den innersta cirkeln representerar både tyst och explicit kunskap. Den mellersta cirkeln 

representerar kunskapsöverföring och här inkluderas alla de fyra sätten Nonaka tar upp 

(socialisering, kombination, artikulering och internalisering). Kunskapsöverföring är en del av 

kunskapshantering i den yttersta cirkeln. Kunskapsnivån påverkas utifrån vilken eller vilka 

delar av ”kunskapskärnan” som överförs och hur denna process ser ut, något som styrs av 

kunskapshanteringen. Här kan paralleller dras till Hansens codification och personalization 

strategy med tillhörande incitament samt till hur lärande (Argyris och Schön) och 

problemlösning (Tucker et al) hanteras.  

 

En ökad kunskapsnivå kan, om den tas tillvara, innebära att organisationen utvecklas, 

symboliserad med en grafliknande linje i modellen nedan. Att utvecklingen ser ut som den 

grafliknande linjen är dock ingen garanti eftersom det kan finnas faktorer som påverkar 

kunskapsöverföringen i en annan riktning. Beroende på vilka personer som finns i 

organisationen, hur de lär sig och löser problem samt vilken kunskap de överför och hur, kan 

dessa personer påverka den generella kunskapsnivån och organisationsutvecklingen. Om en 
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person i en problemlösningssituation väljer first order problem solving, väljer den personen 

indirekt att inte dela med sig av sina lärdomar. Detta gäller både till de personer som är med i 

organisationen samtidigt och de som kommer efter, vilket antas ge en negativ påverkan på den 

generella kunskapsnivån och därmed organisationens utveckling. 

 

När två personer sammanstrålar för en överlämning av information belyses kunskapen genom 

kunskapsöverföring under en period. Den kunskap som överförts från person 1 behandlas 

sedan av person 2. I denna överlämning läggs grunden för den övertagande personens 

kunskapsbas för året. När person 2 ska överföra sin kunskap till person 3 har denna ”kärna” 

omformats – jämfört med den som person 1 medförde – på grund av tillägg och avdrag 

grundade på egna erfarenheter. Denna process fortsätter sedan till person n. 
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4. Metod 
 

Som en inledning till detta metodavsnitt presenteras de val som gjorts gällande metod och 

studieobjekt. Därefter behandlas hur vi tänkt gällande operationalisering och de intervjuer vi 

utfört. Avsnittet avslutas med en metodkritik. 

4.1 Val av metod och studieobjekt 
  
En fallstudie är en empirisk undersökning som utreder en nutida företeelse i sin naturliga 

miljö där gränserna mellan företeelse och sammanhang är otydliga. En fallstudie bör enligt 

Yin (1984:23,140-145) uppfylla vissa kriterier: Den bör vara av betydelse och fullständig 

samt behandla och överväga olika alternativa perspektiv. Det är också viktigt att det empiriska 

materialet är insamlat med engagemang samt att det är tillräckligt. 

 

Enligt Holme och Solvang (1997) har en kvalitativ forskningsmetod till huvudsakligt ändamål 

att genom insamling av information få större förståelse för studiens syfte samt beskriva 

sammanhanget runt frågan. Metoden inriktar sig inte på att pröva informationens generella 

giltighet utan fokuserar istället på djupare förståelse av de problem som studeras. 

  

Validitet och reliabilitet måste i studier med kvalitativ inriktning delvis värderas på ett 

annorlunda sätt än med studier med kvantitativ inriktning eftersom siffror inte kan användas 

för att öka tillförlitligheten (www.infovoice.se). Då vi vill fördjupa oss i och öka förståelsen 

för kunskapsöverföring mellan individer samt hur den påverkar organisationens utveckling 

anser vi att en närhet till studieobjektet ökar möjligheten till en djupare förståelse.  

 

Vi har valt att studera AIESEC Uppsala eftersom det är en organisation där ledarskapet byts 

ut årligen och kunskapsöverföring därför sker frekvent samt därför att en av 

uppsatsförfattarna har en koppling till organisationen genom ett tidigare medlemskap. Då 

studien präglas av närhet till studieobjektet har vi använt en kvalitativ fallstudie.  

 

4.2 Operationalisering 
 
Att operationalisera begreppen kunskap och kunskapsöverföring är ett viktigt steg mellan 

teori och empiri för att säkerställa att den information som eftersöks kommer fram. Ett antal 
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frågor har ställts kring det egna medlemskapet, rollen som ordförande, organisationens mål 

och värderingar samt kring både ingående och utgående överlämning. Detta för att få fram hur 

förberedelserna gått till, hur överlämningen fungerat samt om något enligt respondenterna 

kunde ha gjorts annorlunda. Jämförelser har gjorts mellan de olika överlämningarna för att se 

vad som tagits med från ett år till ett annat och om något eventuellt inte inkluderats. Frågorna 

till respondenterna finns i Bilaga 3. 

4.3 Insamling av data 
 
Skriftligt material: För att se hur organisationen ställer sig till rutiner kring överlämnande 

har databasen www.myaiesec.net genomsökts efter dokument rörande detta med hjälp av 

sökord som ”AIESEC Uppsala”, ”AIESEC Sweden” och ”transition” (överlämning). Tillgång 

till denna databas har endast de som är eller har varit medlemmar i AIESEC. Grundläggande 

information om organisationen finns på www.aiesec.org

4.3.1 Intervjuer 
 
Urval av respondenter: Vi har valt att studera de senaste fyra överlämningarna mellan 

AIESEC Uppsalas ordföranden. Detta för att få så aktuell information som möjligt och 

därmed minska risken för att detaljminnet sviker respondenterna. Dessa överlämningar följer 

varandra utan avbrott, vilket innebär att en ordförandes utgående överlämning är en annans 

ingående. På detta sätt får vi i tre av fallen, två personers uppfattning av samma situation. 

Som vi angett i avgränsningen har vi valt att omfatta överlämning mellan ordföranden då 

dessa har övergripande ansvar.  

 

Genomförande: Under den första kontakten med respondenterna inför denna uppsats gavs en 

kort beskrivning av ämnet för och syftet med denna uppsats. Intervjuerna med de två första 

ordförandena vi valt, Joanna och Emma, hölls i Stockholm eftersom de båda arbetar där idag. 

På AIESEC:s kontor i Uppsala hölls intervjun med nuvarande ordförande Safa. Frågorna 

fungerade som stöd för uppsatsförfattarna om behov fanns för klargörande av något svar, men 

i och med att intervjun fördes som en diskussion hände det ofta att respondenten svarade 

utförligt och därmed täckte in flera av frågorna inom ett ämnesområde. Samtalen, som var 

mellan 45 minuter och en timme långa, spelades in med hjälp av dator och dessa inspelningar 

lyssnades igenom och transkriberades av båda uppsatsförfattarna. Anteckningarna jämfördes 

för att säkerställa att samtalet uppfattats likadant. En av intervjuerna var tänkt att göras via 
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telefon över Internet, men eftersom Internetanslutningen i Zimbabwe – där Martina som var 

ordförande 06/07 befinner sig till och med januari – var för dålig, skickades frågorna istället 

via e-post den 8 december med en veckas svarstid. 

 

Presentation: Utifrån modellen, som visar hur kunskapsöverföring kan ske mellan individer 

över tid, presenteras intervjuerna en i taget. Vi vill följa en linje från ett överlämningstillfälle 

till nästa, då styrelseåren går in i varandra. De olika områdena som diskuterats med 

respondenterna presenteras i respektive intervju. 

4.4 Metodkritik 
 
Vid en kvalitativ fallstudie finns det enligt kritiker ingen möjlighet att generalisera den 

information som framtagits för fler än den population som studerats (Yin 1984:39-40). Detta 

är vi medvetna om i den slutliga diskussionen. Rörande huruvida AIESEC Uppsala är rätt 

studieobjekt utifrån syfte och frågeställning vill vi framhålla att närhet till källan kan öka 

förtroendet och därmed öppenheten. 

 

En svårighet med ovanstående tillvägagångssätt är en risk för påverkan av respondenterna i 

och med att en av uppsatsförfattarna varit medlem i organisationen. Medvetenheten om detta 

samt att den andra författaren inte varit medlem – och därmed bidrar med ett utifrånperspektiv 

– minskar risken för subjektivitet. Att ha ett intervjutillfälle per respondent kan verka 

begränsat. Vi hade dock möjlighet att kontakta respondenterna för att om nödvändigt 

komplettera med detaljer innan uppsatsens inlämnande. Att en respondent svarade på 

intervjufrågorna via e-post innebar att det inte fanns samma möjlighet som under de andra 

intervjutillfällena till djupare diskussioner. Under ett samtal finns en möjlighet för 

respondenten att genom ansiktsuttryck, gester och betoning förstärka sina svar. Dessutom kan 

det finnas en skillnad i hur en person uttrycker sig i tal jämfört med i skrift. Med en veckas 

svarstid hade Martina möjlighet att tänka igenom sina svar, vilket kan minska spontaniteten 

som uppnås under en diskussion.    

 

Informationen från www.myaiesec.net som endast är tillgänglig för dem som är eller har varit 

medlemmar i AIESEC, kan innebära en svårighet att göra om undersökningen med samma 

resultat för någon som inte varit medlem. Däremot är informationen på www.aiesec.org 

tillgänglig för alla. 
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5. Empiri 
 

I detta avsnitt kommer vi i första delen att introducera studentorganisationen AIESEC, hur 

organisationen arbetar samt hur en överlämning enligt riktlinjer bör ske. Därefter presenteras 

resultatet av intervjuerna en i taget. 

5.1 Introduktion till AIESEC 
 

AIESEC är en studentorganisation som idag finns i omkring 100 länder. Organisationen har 

funnits sedan 1948 och kärnverksamheten består av ledarskapsutveckling, lärande och 

möjlighet att arbeta utomlands. (www.aiesec.org (b),(c)) AIESEC Sverige är ett av de länder 

som funnits med sedan starten och i Sverige finns idag sju lokalkontor: Handelshögskolan i 

Stockholm, Handelshögskolan i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholms universitet/KTH, 

Umeå och Uppsala. (www.aiesec.org (d)) Till Uppsala kom AIESEC först 1971 genom att Jan 

Lövqvist, dåvarande ordförande för Upekon, tog in organisationen som en del av det 

internationella utskottet. Efter några år var det en ordförande för AIESEC Uppsala som valde 

att bryta ut AIESEC som en egen organisation utanför Upekon. (Lövqvist, 2007-02-28) 

5.1.1 Hur jobbar AIESEC? 
 
På AIESEC:s hemsida fann vi information om hur organisationen vill arbeta för att 

möjliggöra för unga människor att upptäcka och utveckla sin potential. Deras tanke är att unga 

människor ska bygga upp en vilja och kapacitet att ha en positiv inverkan i samhället. 

AIESEC pekar på vikten av att medlemmarna tar en aktiv roll i sitt eget lärande, ökar sin 

teoretiska kunskap som sedan kan användas praktiskt, bygger ett nätverk, utvecklar en 

självkännedom och personlig vision samt utmanar sin världssyn. (www.aiesec.org (e))  

 

“The AIESEC Learning Environment” (bilaga 1) ska vara en unik miljö som hjälper 

människor att upptäcka och utveckla sin potential och också skapar möjlighet för utveckling 

av definierade kompetenser som culturally sensitive, socially responsible, entrepreneurial, 

active learner. (www.aiesec.org (f)) En synergieffekt ska uppnås genom att medlemmar själv 

ska driva sitt lärande genom att delta i konferenser och seminarier över hela världen, i 

diskussionsforum på det interna nätverket samt i lokala team. Som hjälp i detta finns mentorer 

som bidrar med återkoppling, utmaning och reflektion.  
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5.1.2 AIESEC Uppsala – organisation och ansvarsfördelning 
 
På lokal nivå jobbar både styrelse och medlemmar på frivillig basis. Antalet medlemmar har 

de senaste åren varierat mellan 30-40 personer. Styrelsen består av en ordförande, samt fyra 

vice ordförande med ansvar inom finans, företagskontakter, studentkontakter och 

medlemsutveckling. Denna funktionsstruktur förändrades något hösten 2006 då AIESEC 

Uppsala införde en matrisstruktur, vilket innebar att tre projektledare kompletterade styrelsen. 

De olika positionerna tillsätts genom val en gång per år. (www.myaiesec.net) 

 

Styrelsen som helhet har ansvar för organisationens strategiska riktning. Ordförandes ansvar 

är att se till att målen nås inom alla ansvarsområden samt att alla vice ordförande utvecklas 

personligen. De som är vice ordförande är ansvariga för att mål nås inom deras 

ansvarsområde i de olika projekten samt att medlemmarna har de färdigheter och den kunskap 

som krävs för att utföra sina uppgifter. Projektledarna är ansvariga för hur projektet drivs och 

de ska se till att de mål som sätts upp för projektet nås. (www.myaiesec.net (A)) 

 

5.2 Hur bör en överlämning planeras och utföras? 
Från den interna databasen har information hämtats om hur en överlämning bör planeras 

(www.myaiesec.net (B)). För att förtydliga ges nedan ett antal exempel hämtade från 

intervjuerna med respondenterna. 

Mål med överlämningen sätts och kritiska faktorer för framgång identifieras. Beroende på 

vilka mål som sätts upp för överlämningen kan de kritiska faktorerna variera. Om målet är att 

föra över kunskap från en person till en annan om hur ett team leds, är en kritisk faktor för 

framgång exempelvis att diskutera efterträdarens ledarskapsegenskaper och hur dessa kan 

utvecklas.  

En agenda skapas sedan för överlämningen som innehåller både tillfällen för diskussioner och 

aktiviteter. För att fortsätta ovanstående exempel kan diskussionerna behandla hur det är att 

leda ett lokalkontor och aktiviteterna innebära att träffa företag som organisationen 

samarbetar med eller att leda ett möte där hela lokalkontoret träffas. 

Nästa steg är att identifiera hur överföringen ska ske genom att fundera över hur energinivå 

och motivation ska hållas uppe samt intressanta sätt att uppnå de mål som satts upp för 
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överlämningen. Exempel på detta kan vara att planera team-aktiviteter för att lära känna 

varandra bättre. Efter det bör en mer specifik tidsplan skapas samt ansvarsområden under 

tiden för överlämningen fördelas. Slutligen sker personlig förberedelse inom varje 

ansvarsområde i styrelsen.  

Mer specifikt för ordförande sker överlämningen i huvudsak genom diskussioner. Med 

hänvisning till operationaliseringen har vi valt att titta närmare på riktlinjerna för diskussioner 

kring följande områden: hur det är att leda ett lokalkontor och ett team, om att se till att 

riktning och strategi sätts och följs i lokalkontoret samt om det ultimata ansvaret för allt i 

lokalkontoret. (Bilaga 2)   

I slutet av guiden med riktlinjer för överlämningen från en ordförande till en annan, finns 

några tips för att överlämningen ska gå så bra som möjligt. Att arbeta tillsammans, överlämna 

allt material och hålla tidsplaneringen är viktigt, men minst lika viktigt är enligt guiden att 

arbeta interaktivt, att sprida ut kunskapsöverföringen över en längre period samt att involvera 

externa resurser. När överlämningen dessutom ses som mer än en informationsöverlämning, 

till exempel som en chans att hjälpa till att planera nästa år, och avgående ordförande inte 

hamnar i försvarsställning finns alla chanser att lyckas. 

5.3 Intervjuer 
 
Som nämnts tidigare har vi för denna uppsats intervjuat fyra ordföranden för AIESEC 

Uppsala. Nedan följer en sammanställning av varje intervju för sig, som börjar med en kort 

presentation av respondenten. Ingående överlämning, om arbetet som ordförande samt 

utgående överlämning är de huvudområden som diskuterats. 

5.3.1 Emma (2004/2005)  
 
Emma Gävert blev medlem i AIESEC Uppsala under år 2002. Hon satt som vice ordförande 

med ansvar för företagsrelationer 03/04 och som ordförande 04/05. Efter åren i Uppsala blev 

hon ordförande för AIESEC Sverige 05/06.  

 

Valberedning. Emma säger att i en styrelseposition ”antingen vill man föra det lokala 

kontoret vidare eller så vill man det inte”. Rollen som ordförande är något som indirekt 

förbereds från det tillfälle en medlem börjar i organisationen. Den sittande styrelsen 

identifierar potentiella kandidater med hjälp av den nationella styrelsen och uppmuntrar dessa 
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kandidater genom de uppgifter och ansvar som ges. Emma berättar att det även finns speciella 

konferenser för de ledarskapskandidater som identifierats, för att öka deras förståelse för 

organisationen. Indirekt börjar överlämningen tidigt, som Emma säger ”långt innan man själv 

är vald, innan man vet att man vill vara där”. I och med att organisationen inte så ofta 

rekryterar utifrån är ovanstående en ”väldigt medveten strategi internt i organisationen” enligt 

Emma.   

Ingående överlämning. Emma hade sett den tidigare ordföranden arbeta under året. Hon blev 

ombedd av sin företrädare att sätta sig ner och tänka igenom vad hon hade reflekterat över 

under året, bland annat genom att skriva ner några frågor kring vad hennes företrädare hade 

gjort samt själv bilda sig en uppfattning om rollen. En fördel med att ha sett sin företrädare 

anser Emma var att hon lättare kunde identifiera vad hon själv ville göra med rollen, men en 

nackdel var att det var lätt att känna att hon skulle vara precis som den personen som var 

innan. Överlämningen börjar enligt Emma redan när en person söker till ordförandepositionen 

genom frågor under valet som till exempel: ”Vad vill du göra med det här året?” ”Vad vill du 

förändra, vad är de viktigaste bitarna för dig?”   

När Emma hade blivit vald till ordförande hade hon diskussioner, snarare än formella möten, 

med den tidigare ordföranden. De gick parallellt från den dag hon blev vald. Under en period 

satt Emma därför med i två strategiska team, sitt gamla och sitt nya team, i två olika roller. 

När resten av styrelsen valts började den formella överlämningen. Emma kände att den 

informella överlämningen var den viktigaste, men den formella var mer strukturerad när det 

gäller vad som skulle gås igenom. Den informella överlämningen hade enligt Emma varit 

”mera flummig” med tankar, idéer och visioner. Emma fick bland annat ett dokument från sin 

företrädare med AIESEC Uppsalas historia, med fokus på de senaste tre till fem åren. Syftet 

var att förstå vad det lokala kontoret gått igenom – resultatmässigt, vilka projekt som drivits, 

vilken kultur som funnits – för att förstå varför det lokala kontoret har blivit det som det är 

idag. Emma sa bland annat att ”någonting har förhoppningsvis gjorts bra tidigare, och även 

om alla nya personer vill göra sin grej är det jätteviktigt att förstå sin egen pusselbit i den här 

historien”.  

Övriga dokument Emma fick av sin företrädare var hennes dagboksanteckningar. Där stod 

vad företrädaren hade gjort, för att Emma skulle få en större förståelse för vad rollen innebar. 

Emma hade varit operativ i sin vice ordföranderoll och skulle som ordförande ta en mer 

strategisk roll. Dagboksanteckningarna diskuterades inte ingående, men Emma kände att ”det 
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var lätt att anta vad någon gör när man inte exakt vet, i och med att man inte jobbar direkt 

med den personen” och att dagboksanteckningarna därmed var nyttiga. Emma fick även tips 

från sin företrädare gällande olika aspekter av att driva ett lokalkontor framåt: hur team 

management ska hanteras, hur styrelsemöten ska hållas, hur överlämning ska göras. Det finns 

inga strukturerade dokument på lokal nivå, utan överlämningen bygger på att föregående års 

ledare berättar hur hon har gjort och den nya ordföranden tar anteckningar.  

Viktiga områden under överlämningen. För Emma var det viktigt att komma fram till hur 

hon skulle kunna bli den ledare som hon ville vara och bli accepterad i sin nya roll. De 

praktiska delarna och kontakterna kände hon att hon redan hade sedan tidigare. På frågan om 

något hade kunnat göras annorlunda svarar Emma att ”om det hade varit exakt samma 

lokalkontor som jag tog över hade man säkert kunnat hitta mer”. Antalet medlemmar i 

styrelsen ökade från fyra till åtta, antalet studenter från andra länder som gjorde praktik i 

Uppsala ökade från max tre tidigare år till cirka 25 stycken, antalet medlemmar skulle därmed 

ökas samt att en konferens för hela AIESEC Sverige skulle organiseras i Uppsala under 

hösten. Ingen i AIESEC Sverige hade stått inför en sådan förändring tidigare och stöd var 

därför svårt att finna. Emma funderar kring om fler filosofiska diskussioner om möjliga 

scenarion hade hjälpt, men kommer fram till att det trots allt skulle ha stannat vid en tanke 

eftersom ingenting liknande hade gjorts tidigare.   

Om arbetet som ordförande. Emmas förväntningar på året var att lyfta lokalkontoret ännu 

högre än vad det var, att uppnå status av en ”role-model” för andra lokalkontor. Emma 

beskriver ambitionerna som extremt höga. I och med att Emma hade fler personer i sitt team 

än sin företrädare innebar hennes veckor mer team management, hon kunde känna att hon 

behövde vara mer delaktig i vissa processer i och med att de var längre ifrån henne. Då 

hennes tidigare roll innebar mycket företagskontakter fortsatte det även som ordförande, 

samtidigt som hon skulle tänka strategiskt. Hennes styrelseteam påverkades negativt av den 

extrema arbetsbördan och bristen på support från huvudkontoret, men priser och erkännande 

från resten av AIESEC Sverige i slutet på året vägde upp en stor del av detta. Med tanke på 

hur omständigheterna såg ut har Emma svårt att se att något hade kunnat göras annorlunda. 

Under året lärde sig Emma mer om att ”ta människor”. Hon berättar att i en ideell 

organisation finns det ingen möjlighet att ge medlemmarna pengar eller andra belöningar när 

de gör ett bra jobb. Det hon jobbade med var support, intressanta uppgifter och att försöka få 

medlemmarna att tycka att det de höll på med var kul.    
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Medlemmar. AIESEC genomgick en förändring globalt, berättar Emma, och AIESEC 

Uppsala som skulle ligga i framkant när det gällde allt tog sig an detta nya fokus med 

entusiasm: Det gällde att se potentialen i människor, mer än tidigare. AIESEC Uppsala sökte 

drivna, självgående människor som kunde ta initiativ, men samtidigt var budskapet mjukare 

än tidigare, vilket ledde till att organisationen valde in medlemmar som i vissa fall behövde 

mer ledning än vad styrelsen kunde ge. För att behålla medlemmar måste organisationen 

enligt Emma ha bra aktiviteter, tydliga jobbeskrivningar och en tydlig väg genom 

organisationen för medlemmar. Emma blev själv medlem för att hon ville få 

företagskontakter, hon kände att studierna inte riktigt gav henne den förberedelsen hon 

behövde för att börja jobba. AIESEC:s internationella prägel lockade också. Den senare delen 

förstärktes när Emma åkte till Kanada på utbyte och fick se att AIESEC fanns även där. 

Anledningen att hon stannade i organisationen var att hon känner att hon hela tiden har kunnat 

utmanas och att det är upp till henne att göra sitt bästa. Hon känner att hon har fått möjligheter 

att verkligen lära sig. Emma säger att ”det är på få ställen man träffar människor som tror så 

mycket på och gör så mycket för någonting, med den lilla betalningen av att bara utveckla sig 

själv”. Hon tillägger att ”även om det är den största betalningen man någonsin kan få, är det 

inte alla som värderar det tyvärr”. Genom Reward & Recognition försökte styrelsen lyfta fram 

arbete som stämde väl överens med organisationens värderingar. Allt arbete som utförs ska 

drivas mot det AIESEC vill uppnå, men Emma är osäker på hur väl förankrat detta var hos 

medlemmarna.   

Utgående överlämning. Identifieringen av potentiella kandidater gjordes enligt Emma mer 

eller mindre innan jul. Sittande styrelse diskuterade vad styrelsearbete och de olika rollerna 

innebar med potentiella kandidater. Ansökningarna som kandidaterna fick fylla i var 

anpassade för att få fram hur kandidaterna ansåg att ett år i styrelsen skulle kunna vara 

utvecklande och lärorikt för dem. Emma berättar att när det gällde just ordföranderollen var 

det önskvärt att få någon från sittande styrelse att ta den positionen eftersom det var ett stort 

lokalkontor att ta över.  

Emma förberedde sig för överlämningen dels genom att göra i ordning en plan, men främst 

genom att tänka igenom vad nästa år skulle handla om. En viktig fråga var skillnaden mellan 

ledarskap för ett litet team och ledarskap för ett stort lokalkontor. Emma lämnade över sin roll 

som ordförande till Joanna, som Emma berättar hade varit med lika länge som hon själv i det 

lokala kontoret och upplevt samma situationer under åren, dock i en annan roll. Joanna hade 
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varit med strategiskt under hela tiden och Emma hade haft ett stort stöd av henne under sitt år 

som ordförande. Diskussionerna som Emma och Joanna hade haft under året fortsatte under 

överlämningen, med tydligare ämne och agenda.  

På ett sätt känner Emma att något som försvårade överlämningen var att hon ibland antog att 

Joanna visste saker som hon kanske inte visste. Denna överlämning skilde sig från hennes 

ingående överlämning i och med att Joanna hade en annan personlighet. Emma och Joanna 

arbetade tillsammans med saker som de tillsammans hade identifierat att Joanna skulle 

behöva stärka sig inom innan hon tog över officiellt: fokusera på henne som ledare, hur hon 

skulle ta externa relationer och hantera eventuella konflikter.  Något som Emma skulle vilja 

ha gjort annorlunda under denna överlämning är framför allt en del praktiska saker kring den 

finansiella situationen, men generellt tror hon dock att Joanna var väl förberedd på det jobb 

hon tog sig an.   

Efter tiden i styrelsen. När Emma avslutade sitt år som ordförande i AIESEC Uppsala blev 

hon ordförande för AIESEC Sverige. Med tanke på att alla personer utom Joanna var nya i 

Uppsalas styrelse tycker Emma att det var naturligt att kunskapsnivån kring olika AIESEC-

begrepp och tankegångar var lägre. Hon funderade som nationell ordförande mer över det 

generella kunskapsgapet i AIESEC Sverige än Uppsalas kunskapsgap specifikt.  

5.3.2 Joanna (2005/2006) 
 
 Joanna Garbalinska gick med i AIESEC Uppsala samtidigt som Emma. Hon hade en roll som 

vice ordförande med ansvar för studentrelationer i två år, innan hon blev ordförande 05/06. 

Joanna jobbade sedan för AIESEC i Pakistan i ett år innan hon tog rollen som nationell 

ordförande 07/08.  

 

Valberedning. Joanna berättar att valberedningsarbetet utförs av den sittande styrelsen och 

påbörjas några månader innan valet. Lämpliga efterträdare söks bland medlemmar och de som 

visar intresse för ledarskapspositionerna får börja ta sig an arbetsuppgifter för att bli mer 

förberedda. Sedan ansöker medlemmar till de olika rollerna. Valet av ordförande och vice 

ordförande sker när medlemmarna röstar efter att de som kandiderar hållit sina tal.  

 

Ingående överlämning. Då Joanna och Emma tidigare arbetat i samma team tyckte Joanna 

att hon i det stora hela visste vad arbetet som ordförande gick ut på. Hon tycker inte att hon 
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förberedde sig särskilt mycket innan själva överlämningen men under månaden då 

överlämningen skedde träffades de båda ofta och diskuterade.  

 

Joanna talar om att det finns en guide för hur en överlämning ska gå till. Där finns bland annat 

en tidsplan över en månad som visar antal träffar och vad som ska behandlas vid dessa träffar 

för att överföringen ska fungera. I guiden behandlas även organisationens historia, hur 

AIESEC fungerar i Uppsala och globalt, samt hur det går till att bygga team och hur ett år i 

organisationen kan se ut. Förutom teamträffar, där en del handlar om att lära känna varandra 

och lokalerna, har de gamla styrelsemedlemmarna även individuella träffar med sina 

efterträdare.  

 

Viktiga områden under överlämningen. Joanna tyckte att det fanns tre stora och viktiga 

områden i överlämningen och det första området hon nämnde var det lokala kontorets 

historia. Det andra området, som Joanna anser som det mest centrala, är rollen som 

ordförande. Joanna menar att det området rör frågor kring vad det innebär att vara ordförande, 

vad som är ens viktigaste arbetsuppgifter, hur en ordförande arbetar med medlemmarna och 

med teamet, hur en ordförande ser till att driva resultat och hålla folk motiverade. Det tredje 

viktiga området anser Joanna vara vad personerna i överlämningsprocessen ser som AIESEC 

Uppsalas utmaningar och möjligheter samt hur de ser på framtiden. 

 
Joanna upplevde att när hon tagit över rollen som ordförande saknade hon kunskap om vissa 

praktiska och administrativa bitar. Exempelvis vem hon skulle prata med för att få ett extra 

passerkort, saker som Joanna inte anser är centrala med som ändå tar onödig tid att ta reda på. 

Hon berättar också om att hon saknade kunskap om vad som fanns inne på AIESEC Uppsalas 

kontor, att hon till exempel inte visste vad som fanns i alla pärmar.  

 

Om arbetet som ordförande. Joanna berättar att hon hade ganska höga förväntningar på året 

som ordförande: Dels att hon skulle lära sig mycket och dels att få Uppsalakontoret att 

fungera ännu bättre än året innan. Joanna menar att hon förväntade sig att alla skulle arbeta 

lika hårt som året innan och att de tillsammans skulle satsa på att fortsätta vara det bästa 

lokalkontoret. Joanna tycker att hennes år var lite annorlunda eftersom Uppsalakontoret vid 

den tiden hade många utländska praktikanter (traineer) vilket innebar en stor utmaning, dels 

för att se till att alla trivdes, dels för att underhålla företagskontakterna.  En stor händelse som 
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Joanna säger sig aldrig kunna glömma var när ett företag som tog tio traineer gick i konkurs 

och inte betalade sina fakturor. Det var en krissituation som hon var tvungen att lösa. 

 
Joanna tycker att året som ordförande var bra, att hon lärde sig mycket och att hennes 

förväntningar gick i uppfyllelse. Hon utvecklade sina ledarskapsfärdigheter, lärde sig att 

förhandla och samarbeta med människor samt skapa bra stämning. Joanna säger också att hon 

blivit inspirerad att i framtiden arbeta med något som hon själv driver.  

Medlemmar. Karaktärsdrag som eftersöktes under rekryteringen av nya medlemmar var 

öppenhet gentemot AIESEC och olika kulturer enligt Joanna. Viktigt var även att de 

potentiella medlemmarna hade en viss ambitionsnivå och tid att lägga på AIESEC. 

Nyfikenhet, en vilja att lära sig mer samt att personen kände att de hade någonting att få ut av 

organisationen. Dessa människor skulle attraheras genom affischering, främst på 

Ekonomikum, genom att ha bord och prata med studenter när terminen började samt genom 

utskick. En annan viktig marknadsföringskanal var att medlemmar pratade med sina vänner 

för att få dem intresserade av AIESEC. Joanna medger att de inte fick det genomslag de hade 

önskat, eftersom AIESEC fortfarande var relativt okänt på campus. För att få medlemmarna 

att stanna i organisationen var det viktigt att engagera medlemmarna, genom att få dem att 

känna att de fick något ut av organisationen, något de enligt Joanna får ”bara om man lägger 

ner tid på organisationen”. Joanna blev själv medlem eftersom hon var intresserad av det 

internationella, att åka iväg på praktik vid något tillfälle. Orsaken till att hon stannade var att 

Joanna kände att hon fick ut något mycket mer av organisationen, genom att engagera sig så 

kände hon att hon lärde sig mycket och utvecklades mycket. En viktig aspekt var att folk runt 

omkring henne enligt Joanna var väldigt måna om att hon skulle lära sig något och att de 

trodde på att hon skulle kunna göra något i organisationen. Joanna säger att ”alla är där för att 

få ut någonting av organisationen, personligen, men att man också vill ge någonting tillbaka”.  

Utgående överlämning. Styrelsen fick besök från sin coach på det nationella kontoret under 

hösten. Tillsammans gjorde de en lista på medlemmar som de kände att de ville prata med 

angående att söka till styrelsen följande år. Joanna pratade även med sina styrelsemedlemmar 

för att se vilka som var intresserade av att fortsätta. Dessutom hölls individuella möten med 

medlemmar som uttryckt intresse. Denna valberedning påminde enligt Joanna om den som 

varit under hennes ingående överlämning. Lokalkontoret hade möten då hela gruppen 

träffades två gånger i månaden, och vid ett av dessa möten höll styrelsen en presentation om 
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hur det var att jobba i de olika rollerna, vad en person kan få ut av det, varför de själva kände 

att det var kul. Syftet med detta var enligt Joanna att få upp intresset hos medlemmarna.  

Joanna berättar att den största skillnaden mellan hennes ingående och utgående överlämning 

var att den gamla och den nya styrelsen i detta fall åkte iväg tillsammans över en helg för att 

planera följande år. I övrigt var strukturen i stort sett densamma, enligt Joanna. Både 

personliga och team till team-överlämningar skedde. Eftersom Joanna var ansvarig för denna 

överlämning berättar hon att hon förberedde sig mycket mer till detta tillfälle. Hon skulle se 

till att alla dokument var i ordning, att strukturen var bra under de tillfällen då alla träffades. 

Dessutom var det viktigt för Joanna att få ordning på sina egna tankar, eftersom det var en 

”intensiv inlärning som måste struktureras upp på något sätt så att man kan lämna över det på 

ett bra sätt till nästa person”. Joanna tyckte att det tog en del tid att få ner saker på papper och 

få klart för sig vad det egentligen var som hon hade lärt sig. I och med att Joanna var ansvarig 

för överlämningen skulle hon även se till att de fyra vice ordföranden visste hur de skulle göra 

sin överlämning så att alla fick den information de behövde. På en följdfråga som referens till 

den ingående överlämningen inser Joanna att även hon missat att lämna över mycket av de 

små, praktiska detaljerna.   

Viktiga frågor under överlämningen var enligt Joanna innebörden av rollen som 

ordförande. Martina, som jobbat i Joannas team som vice ordförande, fick frågor från Joanna 

om vad hon trodde att rollen innebar. Detta var för att starta en tankeprocess och Joanna 

kunde sedan lägga till det hon kände att Martina missat. Joanna berättar att eftersom Martina 

varit del i hennes team under året hade hon sett hur Joanna arbetat. 

En stor del av överlämningen behandlade krisen som AIESEC Uppsala hade med ett av 

företagen de samarbetade med: Hur skulle Martina fortsätta samarbetet? Hur kan hon lösa 

konflikten? Joanna och Martina besökte företaget tillsammans. Övriga frågor var hur Joanna 

och Martina såg på följande år samt hur Martina skulle arbeta med sitt nya team som bestod 

av relativt nya medlemmar för att se till att Uppsala behöll positionen som ett starkt 

lokalkontor.  

Joanna förde över sin kunskap med hjälp av en mapp med övningar och AIESEC Uppsalas 

historia, som hon fått av Emma och sedan gav till Martina. Joanna lade inte till många fler 

dokument utan återberättade istället vad som hänt medan Martina tog anteckningar. Joanna 

gav exempel på situationer där hon hade lärt sig något och vad det hade gett henne, men hon 
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tror att det var svårt för Martina att förstå vad det verkligen innebar. Det hade varit svårt för 

Joanna under hennes ingående överlämning. Dels att inse hur värdefull informationen var som 

en ordförande samlat på sig under ett år och dels vilken utmaning det var att lämna över den 

informationen.  Något Joanna önskade att hon gjort annorlunda var att försöka organisera och 

få ner mer på papper, bland annat genom att få alla i styrelsen att skriva ner vad de hade lärt 

sig av de utmaningar de haft under året, samt kontaktpersoner till olika företag och till 

universitetet. Detta är något som bör göras kontinuerligt under hela året enligt Joanna 

eftersom ”det är någonting man tror att man kommer att komma ihåg och därför lämnar till 

slutet”. Joanna funderar vidare om det eventuellt är överambitiöst att försöka göra något 

sådant.  

Efter tiden som ordförande: När Joanna lämnade AIESEC Uppsalas styrelse åkte hon 

utomlands för att jobba för AIESEC och hon hade därför begränsad kontakt med sin 

efterträdare. Joanna fick dock uppfattningen att kunskapsnivån i hennes styrelse hade varit 

väldigt hög, men tyvärr inte på samma nivå hos dem som tog över. Detta var mycket beroende 

på att alla utom Martina, som var ordförande, var nya i organisationen. Under en överlämning 

på en månad går det enligt Joanna inte att föra över all kunskap och hon kände även att de nya 

styrelsemedlemmarna inte hade samma passion för organisationen som hennes styrelse hade 

haft. På en fråga hur hon hanterade detta svarade Joanna att AIESEC är lite speciellt, eftersom 

”man vill att medlemmar ska lära sig genom sitt engagemang”. Hon förklarar detta genom att 

en avgående styrelse ger allt den kan under överlämningsperioden och sedan är det upp till 

den nya styrelsen att göra något med det de fått. Joanna säger att hon vet att ”om man sätter 

igång och blir riktigt engagerad i styrelsen så kan man väldigt snabbt lära sig allting”. 

Möjlighet att ta kontakt med den tidigare styrelsemedlemmen finns alltid, men enligt Joanna 

är det få som utnyttjar den möjligheten. En annan viktig del för lärande är att den nya 

styrelsemedlemmen bör ta sig tid att gå igenom allting en gång till för sig själv, något som 

även det är ovanligt enligt Joanna. På grund av detta stannar organisationen upp efter varje 

överlämning och sedan dröjer det ett tag innan organisationen har kommit ikapp 

kunskapsmässigt. Joanna berättar att så har det alltid fungerat och ”ändå finns vi till så det 

tyder väl på någonting”. Trots att hon säger att det kanske inte verkar helt smidigt tycker 

Joanna att AIESEC ska vara en organisation där det finns en möjlighet att prova på olika 

uppgifter innan det riktiga arbetslivet startar. Därför måste medlemmar få friheten att lära sig 

själva. Joanna säger att ”det gör oss inte till den mest effektiva organisationen, men det 

kanske inte är meningen”. 
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Joanna avslutar med en fundering kring vikten av överlämningen, att den tid och tyngd som 

krävs inte alltid läggs på lokal nivå under den månad som överlämningen sker. Från ett team 

till ett annat tycker Joanna att överlämningen brukar fungera bra, eftersom det finns en tydlig 

struktur. Däremot finns det en tendens i överlämningen från person till person att den inte 

prioriteras. Joanna tror att det kan bero på att en avgående ordförande har svårt att veta hur 

överlämningen ska läggas upp för att föras över till någon som ”kanske inte har så bra koll på 

saker och ting”. Där tror Joanna att det största glappet ligger.        

5.3.3 Martina (2006/2007) 

Martina Nee har varit medlem i AIESEC Uppsala sedan år 2004. Hon satt som vice 

ordförande 05/06 och som ordförande 06/07 och befinner sig nu i Zimbabwe på AIESEC-

praktik, där hon även är involverad i det nationella AIESEC-kontoret.  

Valberedning och ingående överlämning. Martina berättar om den ingående överlämningen 

att varje ansvarsområde gås igenom och förklaras. Det hålls en diskussion kring 

misslyckanden och framgångar under det tidigare året. En diskussion hålls även kring det 

kommande året, vad den avgående ordföranden kan rekommendera och vilka idéer denne har 

att bidra med. Den inkommande ordföranden får då även möjlighet att få återkoppling på sina 

egna idéer för året. Valberedningen var informell, Martina blev kontaktad av sittande 

ordförande och nationella huvudkontoret för en informell diskussion. Hon förberedde sig för 

överlämningen genom att prata med medlemmar i organisationen för att bilda sig en 

uppfattning om vad som önskades inför det kommande året. Viktiga områden under 

överlämningen ansåg Martina vara: team management och self management, resultat samt 

ledarskap.  

Något Martina saknade under överlämningen var ett möte med andra nya och gamla 

ordföranden för att ta emot information och tips från flera personer, samt möjlighet att dela 

idéer och funderingar med andra som var nya. I övrigt fanns det ingenting som hon skulle 

vilja ha gjort annorlunda. Martina förväntade sig ett tufft år då hon antagligen flera gånger 

skulle ifrågasätta sig själv och sina val. Hon förväntade sig att bli utmanad och att utvecklas 

personligen och professionellt.  

Om arbetet som ordförande. En vanlig vecka för Martina bestod av teammöten, coachning 

och uppföljning av hennes teammedlemmars ansvarsområden samt nationella möten kring 

olika strategiska frågor. Dessutom gjorde Martina lång- och kortsiktig planering och deltog i 
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online-diskussioner med andra lokala ordföranden bland annat för att bidra till nationella 

förslag för organisationsutveckling. När Martina började som ordförande, berättar hon, 

saknade hon ”säkert många kompetenser, men jag tog även på rollen för att jag ville utveckla 

dessa”. Hon berättar att hon saknade teoretisk kunskap om det mesta hon skulle göra. Mest 

framträdande var vikten av att teoretiskt förstå balanced scorecard som införts i 

organisationen för att tydligare kunna följa upp aktiviteter och mäta resultat. I övrigt handlade 

det om att lära sig genom att prova på samt genom stöd från det nationella huvudkontoret. 

Förutom balanced scorecard infördes även en förändring av organisationsstrukturen till en 

matrisorganisation.   

Efter fyra månader slutade den person i styrelsen som var ansvarig för finanserna och Martina 

upptäckte att lokalkontoret var nära att bli bankrutt. Hon samlade då ihop teamet och 

förklarade den allvarliga situationen. De satte sig direkt och diskuterade vilket väg de skulle 

ta. En kartläggning gjordes hur organisationen snabbt kunde få in pengar för att klara sig 

kortsiktigt, och sedan rekryterades en ny teammedlem. Ekonomin kartlades och den nya 

finansansvariga skapade tillsammans med det nationella kontoret en plan för att långsiktigt 

stabilisera ekonomin. Martina anordnade dessutom ett antal tillfällen där teamkänslan 

byggdes upp igen.  

Gällande medlemmar i organisationen letade styrelsen efter personer som var ambitiösa, 

positiva, villiga att lära och utvecklas samt intresserade av personlig utveckling och ledarskap. 

AIESEC Uppsala attraherade medlemmar med hjälp av event och annan marknadsföring, och 

jobbade med att behålla dessa medlemmar genom att ge dem tydliga arbetsbeskrivningar och 

att konstant arbeta med personlig målsättning och tydlig sammankoppling mellan de 

personliga mål och organisationens mål. Martina blev medlem för att vidareutveckla sig själv, 

för att få praktisk erfarenhet samt för möjligheten att åka på praktik utomlands. 

Organisationskulturen var enligt Martina energirik, passionerad, positiv, seriös och ambitiös. 

Med Martinas förväntningar gick det ”alldeles utmärkt!”. Hon säger att det var det tuffaste år 

hon någonsin har haft. Martina känner att hon efter sitt år i styrelsen hade utvecklats inom de 

flesta områden både personligen och professionellt, genom de utmaningar hon stötte på och 

genom att hennes teammedlemmar konstant utmanade henne på alla nivåer. De personliga och 

professionella kompetenserna Martina utvecklat använde hon när hon skulle planera 

överlämningen. Martina anser även att hon kunde använda dem för att motivera den nya 
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ordföranden att arbeta hårt och anta alla utmaningar som skulle komma med vetskap om att 

det är utvecklande.  

Utgående överlämning. Valberedningen var även i detta fall informell. Martina och hennes 

teammedlemmar kontaktade potentiella kandidater för en informell diskussion och 

uppmuntrade även intresserade medlemmar att kontakta styrelsen. Martina förberedde sig 

genom att fundera på vad hon skulle ha gjort annorlunda, vad hon var nöjd och stolt över att 

ha gjort samt vad som varit svårt och tufft. Under överlämningen gicks varje ansvarsområde 

igenom och förklarades. Martina hade samlat in information om områden där hon visste att 

den inkommande ordföranden behövde utbildas. Kunskapen fördes över genom dokument och 

många samtal. Viktiga frågor var enligt Martina även vid detta tillfälle team management och 

self management, resultat och ledarskap. Liknande diskussioner som året innan hölls om 

misslyckanden och framgångar, samt kring det kommande året. Dessutom gav Martina sina 

tips och rekommendationer till den nya ordföranden och återkoppling på den personens egna 

idéer för året. Martina önskar att hon hade dokumenterat mer under året som gått så att hon 

kunde lämna över mer på papper.  

Martina menar att hon inte har någon uppfattning om kunskapsnivån i AIESEC Uppsala efter 

hennes tid i styrelsen då hon inte befunnit sig i Sverige 

5.3.4 Safa (2007/2008) 
 
Safa Kazzam är AIESEC Uppsalas nuvarande ordförande. Hon blev medlem hösten 2006. 
 
Ingående överlämning. Safa blev vald till ordförande våren 2007 och tog därmed över 

arbetet efter Martina. Då Safa blev vald till ordförande kort tid efter att hon blivit medlem i 

AIESEC Uppsala så påbörjades överlämningen redan i februari månad. Innan överlämningen 

förberedde hon sig med att läsa om vad som händer i AIESEC på global nivå. Safa menar att 

de viktigaste frågorna vid överlämning, för hennes del, handlade om ledarskap och särskilt 

teamdynamik. Då Safa inte såg sig själv som dominant, fokuserade hon på att försöka anpassa 

ledarskapet efter sin personlighet.  Hon hade även behov av att lära sig arbetet i AIESEC och 

hon anser sig själv ha varit aktiv och ställt många frågor för att öka sina kunskaper. Vid 

tidpunkten för denna intervju kunde inte Safa peka på några brister vid överlämningen som 

orsakat att hon saknar kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter. Däremot blev 

överlämningen av en av de vice ordförande-rollerna bristfällig. På grund av att förgående år 
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hade låg aktivitet på det området finns stora kompetensluckor som måste täppas igen. Safa 

menar att det blev lite som att börja om från början. 

 
Om arbetet som ordförande. Safa tycker sig under sitt år som ordförande ha skapat en bra 

atmosfär som hon har fått positiv återkoppling för från andra medlemmar. Hon menar att alla 

känner sig välkomna och delaktiga vilket visat sig i form av högre närvaro än tidigare vid de 

lokala mötena. Safa vill också få oss att förstå att det är svårt att hinna reflektera över arbetet 

och att hon kanske kommer att göra det mer framåt våren. Även om Safas år ännu inte är slut 

så anser hon att vissa av hennes förväntningar redan har uppfyllts. Atmosfären som hon 

skapat är ett exempel. Hennes egen stresshantering däremot anser hon har förvärrats och tror 

att det beror på AIESEC Uppsalas brist på resurser i form av arbetskraft. Safa hade förväntat 

sig att arbetet skulle gå mycket smidigare. Hon ser sig själv som en person som planerar 

mycket men hon har upptäckt att arbetet som ordförande ofta innebär att lösa oförutsedda 

uppgifter. Safa tycker att detta har gjort henne mer flexibel. En av de svåraste 

arbetsuppgifterna anser hon var när en person i styrelsen med ansvar för finanserna behövde 

uteslutas precis innan en konferens som AIESEC Uppsala var ansvariga för. Detta för att 

medlemmen ifråga inte hade skött sina arbetsuppgifter. Ett problem som behövde lösas vid 

intervjutillfället var att hitta en passade person till finansrollen. Sammanfattningsvis menar 

Safa att hon lärt sig mycket mer än hon trodde att hon skulle på denna korta tid som medlem 

och ordförande. Safa säger att hon fått höra att hennes ledarstil påminner om Joannas. 

 

Medlemmar: Vid rekryteringen gäller det enligt Safa att hitta, attrahera och välja ”rätt” 

personer. Med rätt personer menas de som har egen drivkraft, är ambitiösa och aktiva. Hon 

menar att det är svårt att motivera medlemmar att utföra olika arbetsuppgifter om de saknar 

eget driv och att organisationen försöker undvika personer som bara ser AIESEC som några 

värdefulla rader i sin CV.  Safa tror att många studenter inte förstår vad AIESEC har att 

erbjuda och att det är en utmaning att behålla medlemmar. Hon blev själv medlem för att hon 

lockades av att åka utomlands men upptäckte med tiden områden som hon ville utveckla hos 

sig själv och såg AIESEC som ett verktyg. Safa anser även att hon har något att ge AIESEC i 

gengäld. Detta är anledningen till hon valt att stanna och att ta en mer ansvarstagande roll.  

 
Utgående överlämning. Då Safas år som ordförande fortfarande pågår har hon ännu inte 

genomfört den utgående överlämningen. Däremot har arbetet med att hitta efterträdare startat 

och hon önskar att hon så fort som möjligt får veta vem som tar över ordföranderollen så att 
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förberedelserna inför den utgående överlämningen kan påbörjas. Safa tycker att en månad är 

kort tid för överlämningen och ser gärna att hennes efterträdare får börja tidigare precis som 

hon. När Safa ska lämna över rollen som ordförande vill hon fokusera på att överföra tankar 

om ”hållbar utveckling” inom alla områden samt ge efterträdaren en tydlig ”översiktsbild” av 

organisationen. Hon vill också belysa hur mycket tid som medlemmar och 

styrelsemedlemmar bör lägga ner för att få ett fungerande lokalkontor. För att underlätta 

överlämningen och försöka säkerställa att all nödvändig kunskap förs över använder Safa en 

loggbok där hon gör anteckningar över vad hon lär sig.  
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6. Diskussion 
 

Med hjälp av modellen i denna uppsats, som skapats för att sammanställa vår uppfattning av 

kunskapsöverföring och dess relation till kunskapshantering och organisationens utveckling, 

ämnar vi i detta avsnitt diskutera avbrutet ledarskap, lärande och kunskapsöverföring inom 

AIESEC Uppsala.  

 

Funderingar kring avbrutet ledarskap. Avbrutet ledarskap definierar vi som ett ledarskap 

som sker under en begränsad tid. En följd av detta kan bli att en ledare inte alltid har 

möjlighet att genomföra sina planer och visioner. Vilka medlemmar som rekryteras är viktigt, 

eftersom organisationen nästan uteslutande rekryterar till ledarskapspositioner internt.  

 

Emma, Joanna och Martina hade alla vid sin ingående överlämning haft en operativ vice 

ordföranderoll i den gamla styrelsen. Att ha suttit i styrelsen som vice ordförande kan vara en 

fördel för förståelsen av vad det innebär att vara ordförande och en kortare startsträcka i den 

nya rollen. Det kan dock finnas en fara att sändaren inte för över all information när 

mottagaren suttit i styrelsen tidigare, på grund av ett antagande om förförståelse. Emma 

berättade bland annat att hon tagit för givet att Joanna visste mer om ordförandearbetet än hon 

faktiskt gjorde. Den andra sidan av detta mynt är att mottagaren inte är lika uppmärksam vid 

överlämningen när hon tror att hon redan vet vad rollen innebär. Mottagaren kan ha 

förutfattade meningar om vad en ordförande gör som ligger som ett filter framför det som 

faktiskt kommuniceras från sändaren.  

 

Safa å andra sidan blev invald i styrelsen som ordförande, utan att ha haft en 

ledarskapsposition tidigare. Hennes möjlighet att observera en tidigare ordförande på nära håll 

har därför inte varit lika stora som för de andra. Däremot hade hon en längre tid för 

överlämningen i och med att hon började redan i februari. Då Safa var den enda av 

respondenterna som inte kände att hon saknade något under överlämning funderar vi på om 

orsaken är att hon hade längre tid på sig, eller om hon ännu inte gör samma reflektioner som 

de andra i och med att hennes år inte är avslutat. 
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Hur sker lärande? AIESEC är en studentorganisation vars syfte är att stödja och utveckla 

lärande. ”Uppstartsfasen” och ”avslutsfasen” som nämns i problemdiskussionen innebär att 

det under ett styrelseår finns en begränsad tid kvar för utmaningar och problemlösning.   

 

Tucker anser att problemlösning som endast fokuserar på att avhjälpa eller övervinna 

överhängande hinder (first order problem solving) förhindrar organisationers lärande. 

Dessutom kan detta sätt att lösa problem leda till att problem skapas för andra. Inte heller 

skapas någon helhetsbild över återkomsten av problem när olika människor löser dem utan att 

fundera över den bakomliggande orsaken. En parallell kan dras till single-loop learning, som 

inte leder till att någon förändring av status quo. Joanna berättade bland annat om det 

tidsödande i att inte ha fått information under överlämningen kring praktiska detaljer som 

passerkort. Hon löste problemet, men till hennes utgående överlämning hade hon inte tagit 

upp denna detalj, vilket innebar att problemet fanns kvar vid nästa tillfälle. 

 
Beroende på hur arbetet är upplagt, menar Tucker att tid och möjlighet kan skapas för ett 

annorlunda sätt att lösa problem (second-order problem solving) för att förhindra att det 

uppkommer igen, något som är svårare i praktiken än i teorin. Om Joanna istället hade använt 

sig av denna typ av problemlösning med parallell till double-loop learning hade hon kunnat 

lämna över denna kunskap om hur problemet kunde lösas till nästa ordförande. Som i sin tur 

hade kunnat lägga den tid det tog att hitta en lösning på problemet på något viktigare för 

organisationens utveckling. Det är dock inte säkert att valet av metod för problemlösning är 

medvetet, vid snabba lösningar handlar det ofta om tidsbrist. Individen lär sig även vid single-

loop learning, men ingen annan i organisationen har fått del av denna kunskap.  

 

Hur förs kunskap över i AIESEC Uppsala? I den modell vi utvecklat har vi tittat på 

kunskapsöverföring under en begränsad period, mellan bestämda individer. Under 

intervjuerna har det framkommit att kunskapsöverföring sker under hela året och mellan 

individer på olika positioner. Att fokusera på den månad när kunskapsöverföring sker 

kontrollerat mellan den gamla och nya styrelsen innebär en större koncentration av kunskap 

som överförs. I varje organisation finns både tyst och explicit kunskap och i många fall är det 

svårt att dra en tydlig gräns mellan de två, eller att beskriva en viss kunskap som rent tyst eller 

explicit. Oavsett vilket, kan all kunskap enligt Nonaka överföras genom den så kallade 

kunskapsspiralen, men i detta finns en fundering kring resurser och prioriteringar, samt vilja 

och möjlighet hos sändare och mottagare. Om tyst kunskap ska överföras från en person till 
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en annan kan det bästa vara att de två går dubbelt under en längre tid, med möjlighet för 

adepten att få stöd från sin mentor under upplärningsprocessen. Men om tiden är begränsad, 

till exempel en månads tid att föra över alla lärdomar från ett års styrelsearbete, kan det vara 

bättre att försöka omvandla den tysta kunskapen till explicit kunskap. I det senare fallet kan 

dessa anteckningar föras vidare till fler än bara adepten i det första fallet. Däremot kan det 

vara svårt att internalisera den explicita kunskapen till en egen tyst kunskap. Att uttrycka det 

som inte kan uttryckas kan i vissa fall leda till att den tysta kunskapen förlorar sin magi. 

 

AIESEC Uppsala för över kunskapen i huvudsak med personalization-modellen, med stöd av 

codification som kan ses bland annat i ”the AIESEC Learning Environment”. Däremot finns 

enligt Emma svårigheter med incitament för kunskapsöverföring i en ideell organisation. 

Trots att det kan låta provokativt kan det i vissa lägen vara bra att vissa saker inte förs över. 

Individen får en chans att skapa egna erfarenheter genom att lösa problem för första gången 

istället för att ha en strukturerad mall att följa. Det kan dock vara mindre bra för 

organisationen eftersom hjulet uppfinns flera gånger. Lärande kan ses som att det består av att 

få återkoppling, att observera och att uppleva. Om någon av de tre saknas kommer de andra 

att ta en större plats. För de som inte trivs med att lära genom att uppleva kan begreppet 

”action learning” ses som ett sätt att legitimera kaos, för dem som gillar begreppet ses det 

som en möjlighet för individerna i organisationen till nytänkande och utslussning av rutiner 

som inte längre fyller sin funktion. 

  

Vi ser det som skört för organisationens utveckling att förlita sig på att alla medlemmar i 

styrelsen överför sin kunskap. Detta lämnar inget utrymme för missar under överföringen som 

är så viktig för nästa persons kunskapsbas. Vad varje individ anser vara värt att prioritera 

under året samt alla personers ambitionsnivå påverkar hur organisationen utvecklas. Även om 

kunskap från ett år förs över till ett annat kan det glömmas bort senare om kunskapen inte 

revideras. Organisationen överlever, men hade kunnat överleva ”bättre”.  

 

Vilka faktorer påverkar kunskapsöverföring mellan individer? Genom intervjuer med 

fyra ordföranden i AIESEC Uppsala har vi studerat hantering av uppkomna problem, 

funderingar kring struktur på överlämning, förväntningar, relationer och organisationskultur. 

Av de faktorer vi funnit som kan påverka kunskapsöverföring mellan individer kan två typer 

urskiljas: ”synliga” och ”osynliga” faktorer. Bland de förstnämnda finns mål och syfte samt 

struktur i organisationen. Målen sätts på nationell nivå, bryts ner på lokal nivå och stäms av 
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att de uppnås genom delmål. En annan förståelse av mål är det vi valt att kalla syfte, vad är 

organisationen officiella och inofficiella syfte? Om det officiella enligt hemsidan är att 

utveckla morgondagens ledare kan det inofficiella vara att det inte är katastrof att misslyckas 

eftersom det inte är ”riktigt” på samma sätt som i arbetslivet. Med struktur menar vi 

organisationsstruktur, och hur den påverkar kunskapsöverföringen genom sin uppbyggnad. En 

matrisorganisation, där teammedlemmar har fler än en teamledare, fungerar annorlunda än en 

ren funktions- eller projektorganisation.  

 

Bland de osynliga faktorer som påverkar kunskapsöverföring har vi funnit värderingar, 

relationer i form av kontakter och samarbeten, engagemang och förmåga samt tips på hur de 

synliga faktorerna kan hanteras. Trots att en organisation presenterar samma värderingar och 

dokument kan varje individ tolka och värdera dessa olika, eller besluta sig för att inte alls följa 

värderingar och riktlinjer. De relationer en individ bygger upp under sin tid i en organisation 

påverkar nästa steg i den individens utveckling. Men utvecklingen är också beroende av 

personens engagemang och förmåga. Medvetenhet kring detta ökar chansen att 

kunskapsöverföringen blir mer specifik. Safa berättade till exempel att hon under året skriver 

ner tankar och idéer för att minnas mer när kunskapsöverföring ska ske. Emma berättade att 

det var något hennes företrädare hade gjort och Joanna och Martina önskade att de hade 

noterat mer. De tips på hur de synliga faktorerna hanteras kan vara direkta, men det är svårare 

att tipsa om hur de osynliga faktorerna kan hanteras eftersom de är så individuella.   

 
Att AIESEC är en ideell organisation kan ha påverkan på resultatet av denna studie, bland 

annat genom att den teori vi bygger denna studie på baseras till stora delar på vinstdrivande 

företag. Även om vi valt att inte studera dessa skillnader kan vi inte bortse ifrån att 

medlemmarnas incitament skiljer sig från varandra. Skillnaden mellan en vinstdrivande 

organisation och en ideell organisation som AIESEC är att AIESEC:s medlemmar och 

styrelse inte får någon ekonomisk ersättning för sina insatser utan finner sin betalning i form 

av annat. Detta kan exempelvis vara möjligheten att utveckla sig själv som Emma nämner.  
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7. Slutsats 
 
Vad är kunskapsöverföring för oss efter denna undersökning? 
 
Kunskapsöverföring för oss är som en karta till kunskapen. En karta fyller en funktion att 

beskriva i ett förenklat och förminskat format. Överföringen, om allt togs med, skulle kräva 

att mottagaren själv var med i alla situationer. Istället blir kunskapsöverföringen en 

beskrivning av vad som hänt och en sammanfattning av vilka lärdomar som dragits. 

 
Vilka faktorer som påverkar kunskapsöverföring har vi hittat?  
 
Som en parallell till explicit respektive tyst kunskap har vi funnit ett antal synliga och 

osynliga faktorer som påverkar kunskapsöverföring. De synliga är formella och systematiska 

och kan därför enkelt kommuniceras. De osynliga faktorerna tolkas individuellt och är därför 

svåra att kommunicera. AIESEC Uppsala jobbar med socialisering för att överföra tyst 

kunskap och har främst personalization-modellen som stöd för kunskapsöverföring. 

 
Vad innebär avbrutet ledarskap för organisationens utveckling? 
 
I den modell som vi sammanställt är det inte alltid som utvecklingen går uppåt. Om 

kunskapsöverföringen misslyckas kan organisationens kunskapsnivå sjunka. I AIESEC 

Uppsala hänger organisationens utveckling på sköra trådar på grund av omständigheterna 

kring kunskapsöverföringen samt hastigheten med vilket ledarskapet byts ut och 

styrelsemedlemmarna lämnar universitetet. Respondenterna hade funderingar kring den tid 

och det engagemang som läggs ner på överlämningen. Vi noterade att den som genomförde en 

utgående överlämning var mer förberedd än den som genomgick en ingående överlämning. 

AIESEC Uppsala verkar ha följt de riktlinjer som satts upp i organisationen, men eftersom 

överlämningen till stor del bygger på diskussioner kan kvaliteten variera mellan åren.  

 

Vi ser en möjlig konflikt mellan organisationsutveckling och personlig utveckling. Om syftet 

är att medlemmar finns i organisationen för att utveckla den kan det kollidera med dessa 

medlemmars eget syfte att utveckla sig själva. Detta verkar inte vara ett problem i AIESEC 

Uppsala: Utvecklas du personligen har organisationen också utvecklats. 
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Bilaga 1. AIESEC Learning Environment 
 

 

 

 

Individual discovery - The formal steps that an individual takes through the AIESEC Experience. It has been carefully 
designed as a self-driven structured learning experience. 

Team Experiences - Teams are the basis of our current organizational structure. Essentially, from the first to the last 
step of an individuals experience in AIESEC is taken within a team. Teams also bring to light the critical aspect of 
‘learning by doing’. 

Mentoring - Mentoring relationships provide an important source of external feedback, challenge and reflection, which 
is very important in an individual’s development. 

Virtual Spaces - Our virtual spaces play the key role of tying together the entire learning environment and the entire 
AIESEC network.  

Conference and Seminars - AIESEC holds over 350 national & international conferences every year. These 
conferences currently serve as a major organisational activity support.  

Learning Circles - AIESEC Learning Circles are local learning communities. They are formed by local and international 
AIESECers who share a common interest in gaining experience, knowledge and networks in a common sector or topic. 
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Bilaga 2. LCP Transition Guide 
 

What to cover during transition? 

Cover it by passing over all of your knowledge in that area, discussing it with the incoming LCP, and at the same 
time agreeing on what will happen in that area this next year. 

 
1. Leading the LC 
 
They only have one year, and the results of the LC depend heavily on them. They need to be a leader, a role 
model, a person that knows exactly where the LC is going. They need a huge sense of urgency, and drive the LC 
to get to their results. 
 
What sort of activity did you do to drive exchange - was it enough, was it the right sort of activity, what 
effect did it have on the LC, how did you find it for personal motivation? 
 How did you motivate or not motivate others to do exchange activity? 
 What worked well and what didn’t work. Work out ideas together for motivation of individuals and the LC. 
 How did you keep people accountable in terms of doing enough and the right sort of activity?  
 Did you have any performance measurement systems with the EB and others and exchange team leaders for 

example?  
 Did you reward them when they did do activity? Work out ideas together on how to develop good 

accountability and incentive systems for activity. 
 What methods did you use to develop other people in exchange? How did you personally develop people, 

how did you ensure that others were developing people? If you didn’t - what would you do differently to make 
sure that this does happen? 

 

2. LC Culture and Values Implementation 
 
 What is the current LC culture, and how did you use the values this last year to affect LC member’s 

behaviour? 
 What should the AIESEC experience be? How are you going to make this experience happen for your 

members? 
 Discuss what the future culture of the LC is, and key steps in getting there. What has to change, and how can 

you affect this from LCP? 
 

3. Team Management 
 
Team purpose 
 Did the EB and LC teams have a good understanding of why they were doing AIESEC personally and as a 

team. If they did, did this help at all, how was it beneficial, if they didn’t what effect did this have.  
 How would you ensure that all members of the EB have a good sense of purpose and are motivated about 

the WHY of what they are doing? 
 How did you create a clear vision and what would you do if you could do it again? 
 How do you think you can draw together all the teams in the LC to have a common purpose? 

 
Team processes 
 How often did you have meetings, what did you do in them, did it work, and what would you do if you did it 

again? 
 How did you share information between members of the EB and ensure that everyone knew what was 

happening and was participating in decision making? 
 How did you make decisions - did you vote, use consensus? 
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 How did you track your performance as a team and know whether you were succeeding or not - if you didn’t - 

how would you do this? 
 How did you make sure the team was empowered and taking responsibility? 
 How did you maintain accountability within the team? 

 
Inter-personal relationships within team 
 How did you bond the EB especially, but also the whole LC at the beginning of the term, and then maintain 

and develop this throughout the term? 
 What problems did you encounter with personalities on your teams and how did you manage this and 

overcome it. If you didn’t, then what would you do differently next time? 
 Brainstorm ideas for personal and professional bonding together with your elect 
 How to overcome issues, and resolve conflict? 

 
Team roles and responsibilities 
 How did you decide who was doing what on the EB - did that process work? 
 How did you make sure that members knew their own role and responsibilities and also that of others, and 

they understood where all these responsibilities contributed to the overall goal? If you didn’t - why not - did it 
matter? If it did, what would you do to improve it? 

 How would you keep everyone focussed on the overall goal and not just their own team? 
 
Team environment 
 What attitude did EB members and LC members have throughout the year - was it good/bad - how did it 

affect the results? 
 What sort of office environment did you have and what were the effects of that, what sort of environment did 

you have in team meetings and what was the effect of that?  
 How do you ensuring that the environment that the team works and plays in is a positive, encouraging one 

conducive to effective work and relations between people. This means ensuring a positive attitude from team 
members when they are with others (e.g. meetings, in the office etc.), and making sure that the office design 
and layout will help the team work best. 

 

4. Team member of a national team 
 
Working with other LCPs 
 How did you find the national LCP team - what was good and bad about it?  
 How could you use it more effectively and also contribute to it more effectively? 
 How would you work with the people on the team if you did your term again? 

 
Working with the MC 
 Did you have much contact with the MC, what was it like? 
 How did you use the MC to support you, how did you ensure that you used your knowledge to input to the 

MC on issues such as national outcomes, direction of the organisation, strategies for portfolios, conference 
agenda development etc? 
Make sure the elect is aware of dates that are important in dealing with the MC - e.g. when AI fees are due, 
when LC visits have been in the past and how long they take to prepare etc. 

 Preparing LC visits - what was involved, how to improve it and get the most out of an LC visit? 
 NPM - how to prepare and get the most out of the conference, how to bring it back (what worked and didn’t 

work), how to ensure that the LC runs well while you are away? 
 
Making national decisions 
 How you analysed the national budget and year plan?  
 How did you make your decisions, how did you include the rest of the LC in that decision? 
 What preparation is needed for these sorts of decisions? 
 National Conferences - how to best prepare, what is your role at conference, what to do at LC prep days? 
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5. Linking the LC to the country and international association 
 
 How did you ensure that the LC was kept up to date with any national as well as international developments, 

either through the MC or not?  
 Did you actively use aiesec.net and ensured the rest of the EB and LC members used communities as well?  
 How nationally/ internationally focused was the LC and how could you have improved that? 
 What national/ international conferences did LC members attend? What effect did that have? What 

conferences are there?  
 How to get members going to them, how to ensure they bring them back well, ideas for getting funding 

together? 
 

6. Ensuring that direction and strategy is set and followed in the LC 
 
 How did you set the LC year plan - what process did you use, how did it work, who helped you design it, how 

would you make it better. Design it for the coming year. 
 How did you review the year plan and check whether people were working on it, and measure results as 

compared to standards set out in the year plan?   
 How did you ensure or try to ensure that the plan was being implemented throughout the year?  
 What leverage points did you use (EB weekends away for example) to remind people of the plan, keep 

them focused on it and ensure that it was the main thing people were working on? If you didn’t do all of this, 
why not, what effect did it have, did it matter? How would you change management of the plan if you did it 
again? 

 Do an analysis of this last year. Discuss what worked in each team, and what the major strategies that 
worked were. What would you change for next year? 

 Discuss what the major strategies that need to be in place for this next year are. What are key steps in 
ensuring the LC continues to grow? 

 Discuss each teams current reality, and what are the major strategies that each will need to be using in the 
next six months. How are you going to ensure that these are followed? 

 

7. External representation of the LC 
 
 Board of Advisors. How did you work with the BoA? How could you make that more effective? What is the 

purpose of the BoA and how can they help you in your role? 
 What external networking and representation of the LC did you do - how effective was it? 
 Other external contacts. Pass on all contacts and history of relationships with organisations and all 

materials that have been sent to organisations and work out with the elect what should happen here to further 
build partnerships with these organisations. 

 University partnerships. What is the relationship with the university like? How can the elect improve it and 
work more with the university? Are there any dates or formalities like club registration that your elect needs to 
be aware of? 

 

8. Ultimate responsible for the operation of the LC as a “VPall business” 
 

Pass over the urgency concept. You only have one year to change the LC, one year 
to leave your legacy. The whole LC is in your hands, and the entire thing is your responsibility. 

 
Financial and legal responsibilities: 
 What is the financial situation of the LC? How did you manage finances - how did that work with the finance 

director? How to ensure responsible and progressive financial management and investment over the next 
term. 

 How did you do a budget, how did you follow it and review it, how did this link to the year plan? 
 What is the status of the audit, what happened last year, what needs to be done for this year, who is working 

on it - work out together everything needed for the audit so that the LC doesn’t get an audit fine and so things 
are being worked on from early on. 
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 What are dates that the elect should know - when is AI fees due, when is the audit due etc. What are 

membership requirements, what still has to be done?  
 What are the information systems in the LC like? How is information stored, transferred to people? Can this 

be improved? 
 Do you have an LC compendium - if so where is it, what is in it. 

 
Other general areas 
 
 Ensure that your elect has a strong current reality of the LC - the people, partnerships, finances, history and 

results, resources and where they can find certain things, alumni they can use or ask for advice. 
 Go through a calendar of the year with them so they know what to expect at different times of the year and 

when they have to start preparing stuff 
 What are the 5 worst mistakes you made, and what would you do differently next time? What were the 5 best 

things? Clear and easy to remember. 

 Cover any extra things that you feel are in the role of the LCP. 
 

Tips on making transition effective 
 
Working Together – you are in this together. Both of your attitudes need to be very open, and willing to learn. 
This year the process is much more based on passing over information, having in-depth discussions, and then 
going that extra step of defining what needs to happen next year together. 

 

Activity based - make it interactive and based on the concept of learning by doing as much as possible.  
Remember that you learnt most through the experiences that you had, so try to make transition as experience 
based as possible. Your elect will not learn as much through just sitting and talking as through practising some of 
the things you are going over with them. 

 

Spread out over longer time period - the more crammed it is, the harder it will be for them to absorb all of the 
information. 

 

Involve externals - get them thinking by chatting to some alumni about ideas for the LC, make sure you go with 
them on transition interviews with partners, get them thinking about what is happening in the world and business 
reality by talking to people in business. 

 

You are helping to plan for next year - don’t see transition just as information transfer from you to the elect. Use 
it as an opportunity to work on ideas together, so that you come up with output that you can use, from your 
transition sessions. 

 

Don’t get defensive - you are not being judged. It is important to admit mistakes made so that your elect can 
learn from them as you did. Your aim should be to make the next term more successful than yours, it is not a 
competition, so don’t treat it that way. 

 

Pass on all materials – pass on everything you can get your hands on, and don’t keep files of LC records and 
resources at your house somewhere. 

 

Stick to the timeline - ensure that you timeline the whole of transition and stick to it and don’t let it drag on until 
after exams as the chances of it happening then will get lower and lower. 

 

 45



Om kunskapsöverföring och avbrutet ledarskap i AIESEC                 Andersson och Granberg 
 

Bilaga 3. Intervju- och frågeformulär 
 
Grundläggande information 
 
1. Namn? 

2. Ålder? 

3. När blev du medlem i AIESEC? 

4. Vilken roll/vilka roller har du haft (och när)? 

 
Ingående överlämning 
 
5. Berätta med egna ord hur en överlämning går till? 

6. Hur gick valberedningen till? 

7. Hur förberedde du dig för överlämningen? 

8. Vilka var de viktigaste frågorna/områdena under överlämningen? 

9a. Var det något du saknade under överlämningen? 

9b. Finns det något du skulle ha gjort annorlunda under överlämningen? Om ja, vad? 

10. Vilka förväntningar hade du på året (och på din roll)? 

 
Om arbetet som ordförande 
 
11. Hur såg en vanlig vecka ut för dig (arbetsuppgifter etc.)? 

12a. Var det någon kunskap du saknade när du skulle göra ditt jobb?  

12b. Om du upplevde att kunskap saknades – hur löste du situationen? 

13. Inträffade några extraordinära händelser? Om ja, hur hanterade du dem? 

14. Hur gick det med dina förväntningar? 

15. Vilka erfarenheter/vilken kunskap utvecklade du under tiden som ordförande? 

16. Hur hanterade du ovanstående erfarenhet/kunskap med tanke på framtida överlämning? 

17. Vad tillförde du till organisationen under ditt styrelseår? 

 
Medlemmar 
 
18. Vilka karaktärsdrag var viktiga hos de medlemmar som rekryterades under året? 

19. Hur arbetade ni för att attrahera och behålla medlemmar? 

20. Varför blev du medlem i AIESEC? Varför stannade du kvar? 

21. Hur skulle du beskriva organisationskulturen? 

 
Utgående överlämning 
 
22. Hur gick valberedningen till? 
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23. Berätta om denna överlämning? 

24. Hur förberedde du dig för överlämningen? 

25. Vilka var de viktigaste frågorna/områdena under överlämningen? 

26. Hur förde du över den eventuella erfarenhet/kunskap som du samlat in under ditt år? 

27. Finns det något du skulle ha gjort annorlunda under överlämningen? Om ja, vad? 

 
Mål & värderingar 
 
28. Hur märktes organisationens mål och värderingar i det dagliga arbetet, för dig personligen och för 

gruppen? 

29. Hur planerades arbetet och hur skedde uppföljningen under året? 

30a. Var du involverad efter ditt år i styrelsen? Om ja, hur?  

30b. Hur upplevde du kunskapsnivån i organisationen när du hade lämnat styrelsen?  

30c. Om du upplevde att nivån förändrats – hur hanterade du detta? 
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