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Abstract:  
Denna uppsats för samman två fenomen – kunskapsöverföring och prestige. Båda fenomenen 

är väldokumenterade inom respektive teoretiska område men sambandet dem emellan har 

hittills lämnats relativt outforskat. Denna uppsats utgår från en abduktiv forskningsansats och 

ämnar undersöka hur prestigesökande påverkar kunskapsöverföringen vid forskning inom den 

akademiska världen och inom industrin. Som teoretiska referensramar använder vi oss bland 

annat av King och Marks (2008), teorier kring incitament vid kunskapsöverföring, de teorier 

Fuller et. Al., (2006) lägger fram kring prestigesökande vid forskning och de diskussioner 

Cheng et al., (2013) för kring varför individer söker prestige. Teoriavsnittet leder till en 

modell som visar på det samband vi ämnar undersöka i vår empiriska studie. Den empiriska 

studien genomfördes kvalitativt på avdelningen för mikrosystemteknik vid Uppsala 

Universitetet och på telekomföretaget Ericsson. 12 djupintervjuer genomfördes med individer 

på olika positioner i de två organisationerna. Vår slutsats blir att prestige påverkar 

kunskapsöverföringen främst positivt inom avdelningen för mikrosystemteknik, och främst 

negativt inom Ericsson. Vi såg även indikationer på att kamratstämning påverkar 

kunskapsöverföringen vid akademisk forskning. Vidare fann vi att kulturella skillnader 

påverkade kunskapsöverföringen i våra fallstudier; en påverkan som var negativ inom 

avdelningen för mikrosystemteknik och positiv inom Ericsson.  
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1 Problembakgrund 
Vikten av kunskapsöverföring för en organisations överlevnad har av otaliga teoretiker 

betonats genom åren (Galbraith, 1990; Argote, Ingram, Levine och Moreland, 2000; 

Szulanski, 1996). Särskilt viktig är kunskapsöverföringen för organisationer som ägnar sig åt 

forskning (Cummings och Teng, 2003; Faems, Janssens och Looy, 2007). Fokus vid 5 

forskning kring kunskapsöverföring har till stor del legat på praktiska faktorer som vikten av 

bra ledarskap (Gilbert och Cordey-Heyes, 1996); (Sié och Yaklhlef, 2013), hantering av tyst 

kunskap (Lam, 1997) och mottagarens absorbtionsförmåga (Szulanski, 1996). Hur 

emotionella faktorer som prestige kan påverka kunskapsöverföringen har däremot till stor del 

lämnats utanför diskussionen. (Sié och Yakhlef, 2013).  10 

 

Att människan önskar erkännande och att en prestigefull person får många fördelar har 

betonats av flertalet teoretiker (Cheng, Tracey, Foulsam, Kingstone och Heinrich, 2013; 

Heinrich och Gil-White 2001). Hur starka de socioemotionella behoven är skiljer sig mellan 

olika människor (Gouldner, 1960), och det socioemotionella behovet av erkännande och 15 

status anses vara påtagligt hos individer som arbetar med forskning. (Fuller, Hester, Barnett, 

Frey och Releya, 2006; Cheng et al. 2013). Sökandet efter prestige leder till att individerna 

strävar efter att öka interaktionen med prestigefulla individer för att själva nå upp till högre 

nivåer av prestige (Fuller et al. 2006). Vidare kan sökandet efter prestige i hög grad påverka 

hur individen agerar inom en organisation. (Hill, 1987)  20 

 

Då kunskapsöverföring är av vital vikt vid forskning, och då sökandet efter prestige anses 

påverka individers handlingar inom organisationer finner vi det motiverat att undersöka hur 

sambandet mellan prestigesökande och kunskapsöverföring ser ut. Detta för att se om det 

finns en inverkan på kunskapsöverföringen som bör tas i beaktning för att förbättra 25 

kunskapsöverföringen inom forskning, och på så sätt förbättra forskningsresultaten. Vi har 

valt att lägga fokus på det socioemotionella behovet prestige då önskan om status anses vara 

hög hos människor som väljer att göra karriär som forskare. På grund av ämnets outforskade 

art har vi valt att genomföra studien utifrån en abduktiv forskningsansats. Detta för att kunna 

vara friare i vår analys och även analysera andra socioemotionella faktorers påverkan på 30 

kunskapsöverföringen.  
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1.2 Forskningsfråga 

Hur påverkar prestige kunskapsöverföring vid forskning? Skiljer sig denna påverkan åt 

mellan den akademiska världen och industrin?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och därmed få förståelse för hur prestige påverkar 5 

kunskapsöverföring vid forskning, ett ämne som hittills lämnats relativt outforskat av 

teoretiker. Då vi utför en abduktiv studie är syftet vidare att undersöka om andra 

socioemotionella behov påverkar kunskapsöverföringen vid forskning. Vi önskar se 

indikationer på hur prestigens påverkan på kunskapsöverföringen ser ut, och om den är 

positiv eller negativ. Detta för att se om kunskapsöverföringen och därmed 10 

forskningsresultaten skulle kunna gynnas av att prestige togs i beaktning. Vi genomför en 

jämförande studie mellan den akademiska världen och industrin då de har olika motiv bakom 

forskningen. Denna jämförelse ämnar ge indikationer på hur prestige påverkar 

kunskapsöverföringen generellt och vad som är specifikt för de olika branscherna. Detta för 

att få en djupare insikt i hur prestige påverkar kunskapsöverföring. 15 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Kunskapsöverföring 

Vikten av kunskapsöverföring för företag har länge varit ett axiom både inom industrin och 

den inom den akademiska världen, och flertalet teoretiker menar att företag som på ett 

effektivt sätt kan överföra kunskap är mer framgångsrika (Argote et al. 2000; Kostova, 1999; 20 

Szulanski, 1996, SvD Näringsliv 2012). Szulanski (2000) och SvD Näringsliv (2012) menar 

att kunskapsöverföringen är av vital vikt då kunskapen inom organisationer ofta är mycket 

dyrbar. King och Marks (2008) menar att kunskap är en strategisk resurs som främst 

uppkommer genom erfarenhet. Gilbert och Cordey-Heyes (1996) styrker vidare vikten av 

kunskapsöverföring som en del i att företaget kan svara på och utnyttja förändringar i dess 25 

omgivning.  

2.1.1 Starka och svaga band 

Hansen (1999) diskuterar hur starka och svaga band mellan grupper i en organisation kan 

påverka kunskapsöverföringen. Han menar på att starka band mellan subenheter påverkar 

organisationen positivt då de utgör ett socialt och emotionellt stöd i de fall konflikter 30 

uppkommer mellan individer och grupper. (Hansen, 1999) Nackdelen med svaga band är att 



 

 

3 

 

de kan komplicera kunskapsöverföringen när det handlar om komplex och tyst kunskap. Detta 

då svaga band kan leda till att individer saknar information om vem som sitter på vilken 

kunskap inom andra grupper i organisationen. (Hansen, 1999) Han menar vidare att nivån av 

kodifiering av kunskap i en organisationen kan påverka kunskapsöverföringen, då god 

kodifiering underlättar överförandet av kunskap. (Hansen, 1999) 5 

2.1.3 Incitament 

Hansen (1999) menar på att kunskapsspridarens villighet att överföra kunskap är kritisk för 

kunskapsöverföringen. Detta stöds av King och Marks (2008) som betonar vikten av 

incitament för att kunskapsöverföring ska ske. De menar att en potentiell kunskapsspridare 

inte kommer att sprida kunskap om kostnaden i tid och resurser för överföringen anses större 10 

än vinsten. King och Marks (2008) menar vidare att motivationsfaktorer som kan väga upp 

för kostnaderna kan vara att kunskapsspridaren får en positiv känsla av att dela med sig, styrkt 

förtroende för sin egen kunskap eller en känsla av gemenskap med de andra i organisationen. 

Goodman och Darr (1998) menar vidare att företagskulturen måste motivera delning av 

kunskap för att kunskapsöverföring ska kunna ske. Hansen (1999) diskuterar i samma linje att 15 

det kan uppstå problem med kunskapsöverföringen om det finns en atmosfär i organisationen 

av hemlighetsfullhet och intern tävlan. Hansen (1999) betonar vidare med stöd av King och 

Marks (2008) att anställda kan vara motvilliga att dela med sig av sin kunskap när de inte vet 

exakt vem eller vilka som kommer att kunna uttnyttja av den delade kunskapen.  

 20 

2.1.3 Formell och informell kunskapsöverföring 

Johnson, Donohue, Atkin och Johnson (1994) diskuterar hur organisationers kunskap både 

existerar formellt och informellt. Författarna menar att individer är uppmanade att dela med 

sig av information vid formella kunskapsöverföringsstrukturer. Informella 

kunskapsöverföringsstrukturer är mer däremot mer vaga och dess utfall kan i högre grad 25 

påverkas av sociala faktorer.  

2.2 Prestige – ett socioemotionellt behov 

2.2.1 Socioemotionella behov 

Ett socioemotionellt behov är ett behov som är kopplat till en individs känslor och sociala 

omgivning. Hill (1987) menar att en individs handlingar i en organisation i hög grad påverkas 30 

av individens socioemotionella behov, såsom individens behov av prestige och uppskattning. 

Gouldner (1960) menar att socioemotionella behov är olika stora hos olika individer. Fuller et 
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al. (2006) diskuterar hur individer inom organisationer önskar få sina socioemotionella behov 

tillfredställda. Dessa behov påverkas av hur personer utanför organisationen betraktar 

individen och organisationen hon är verksam vid (Flynn, Reagans, Amanatullah och Ames , 

2006). För en individ verksam på ett universitet eller en organisation stärker det 

självförtroendet att uppfattas som prestigefull av utomstående (Fuller et al, 2006). Samma 5 

författare menar att en individs prestige dels kan höjas genom att han eller hon associeras med 

prestigefulla personer inom organisationen, dels genom att individen är verksam vid en 

prestigefull organisation.  

2.2.2 Definition av prestige  

Flynn et al. (2006) definierar en prestigefull person som någon som i omgivningens ögon har 10 

expertis eller socialt önskvärda kunskaper. Personen har inflytande via respekt och tvärt om. 

Cheng et al. (2013) definierar en prestigefull person som någon som är kunnig inom områden 

som andra anser vara viktiga, och delar med sig av den kunskapen. De pekar vidare på ett 

samband mellan prestige och social hierarki. Heinrich och Gil-White (2001) stödjer denna 

definition och menar att prestige innebär hur en person anses och värderas i andra människors 15 

ögon. De visar vidare ett samband mellan skicklighet och kunnighet, och framgång och status. 

Cheng et al. (2013) diskuterar i samma banor att en person blir prestigefull genom att vara 

välinformerad, genom att dela med sig av sin expertis och genom att veta var man får tag på 

kunskap. Fang och Shaw (2009) förklarar vidare att de som delar ut mer kunskap till andra 

individer än vad de tar emot, får en högre social status. Enligt Halevy, Chou, Cohen och 20 

Livingston (2012) och Flynn et al. (2006) anses en hjälpsam person vara prestigefull, vilket 

också styrks av Fang och Shaw (2009) som förklarar att en individ får status genom att på ett 

effektivt sätt hantera sin kunskapsinhämtning och sedan överföra kunskapen till andra 

individer på organisationen. Gouldner (1960) menar att personer som inte vill riskera sin 

status genom att fråga om hjälp för mycket kan komma runt problemet genom att inhämta 25 

kunskap hos någon de tidigare själva hjälpt. Heinrich och Gil-White (2001) menar vidare att 

människor söker interagera med perstigefulla individer. En prestigefull person får många 

fördelar, bland annat anses hans eller hennes åsikter och önskningar speciellt värda att ta i 

beaktning (Flynn et al. 2006). 

2.2.3 Prestige inom den akademiska världen  30 

Fuller et al. (2006) har i sin fallstudie på ett universitet diskuterat hur individer i en 

organisation gärna söker kontakt med kollegor med hög status. Detta dels för att associeras till 

dessa personer, dels då fördelar kopplat till prestige lätt smittar av sig. Detta innebär till 
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exempel att en person, på en prestigefull persons bekostnad, kan nå högre nivåer av status och 

prestige (Fuller et al., 2006). Ytterligare en fördel med att öka interageringen med 

prestigefulla personer är att det då går att ta del av den kunskap som personer med status och 

prestige ofta besitter. (Flynn et al., 2006); (Fang och Shaw, 2009). 

2.2.3.1 Matthew-effekten  5 

Bedeian, Cavazos, Hunt och Jauch (2010) har funnit att prestige påverkar doktorander både 

under deras tid på universitetet och i efterhand när de söker sig vidare efter disputationen. 

Författarna finner en tydlig koppling mellan prestigen på avdelningen där de doktorerat och 

den nya avdelningen eller det nya företag de anställs på. En student på ett prestigefullt och 

välkänt universitet kommer att ha klara fördelar gentemot en student från ett okänt och mindre 10 

prestigefullt universitet, även om de har likvärdiga kunskaper och meriter. En doktorand från 

ett prestigefullt universitet har därmed en markant bättre språngbräda i karriären. (Bedeian et 

al., 2010) Detta fenomen är ett exempel på Matthew-effekten.  (Merton, 1968). Matthew-

effekten innebär i det här fallet att forskare kopplade till avdelningar på prestigefulla 

universitet ofta upplevs som bättre lärda, vilket ger stora fördelar vid publikationer och andra 15 

akademiska och arbetsrelaterade sammanhang. (Bideian et al., 2010). Bideian et al. (2010) 

menar att arbetsgivare söker att anställa människor från prestigefulla universitet för att ge 

prestige till företaget, och detta är ytterligare ett exempel på en fördel doktorander från 

prestigefulla universitet får. Bideian et al. (2010) menar vidare att universitetets prestige kan 

väga tyngre än doktorandernas betyg och andra egentligt relevanta referenser. 20 

2.2.4 Prestige inom industrin 

Fuller, Hester, Barnett, Frey, Relyea och Beu (2006) kom i sin studie fram till att individer 

påverkas av organisationen de befinner sig i, och att det stärker en individs självförtroende att 

tillhöra en prestigefull organisation. Individer motiveras enligt Fuller et al. (2006b) att bli 

bättre på det de gör, och tillhör och identifierar sig därmed gärna med organisationer där de 25 

kan ta del av värdefulla kunskaper. Fuller et al. (2006b) menar att prestigen utomstående 

upplever att organisationen har och hur hög prestige en individ inom en organisation själv 

upplever är relaterade, men menar samtidigt att en persons status och prestige kan grundas i 

dennes tidigare prestationer.  

2.2.6 Hierarki 30 

Skillnader i en social hierarki är något som Cheng et al. (2013) förklarar som rangordning av 

individer och grupper. Detta menar Cheng et al. (2013) sker även i de mest jämlika sociala 
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grupper. De menar vidare att hierarkin kan spela roll i diskussioner och konflikter, där de med 

hög status och hög prestige mer ofta får sin vilja igenom.  

3 Metod 

3.1 Metodiskt tillvägagångssätt 

Med anledning av att ämnet vi valt att undersöka är så pass outforskat har vi valt att 5 

genomföra en explorativ studie. Detta då en explorativ studie ger goda möjligheter att skapa 

en bättre förståelse för outforskade fenomen (Saunders et al., 2012). Vi har vidare valt att göra 

en kvalitativ studie för att få djupare och mer specifik förståelse för ämnet. Den kvalitativa 

metoden möjliggör en djupare förståelse för fenomen, men ger inte samma möjligheter till 

generaliseringar som den kvantitativ metoden (Saunders et al. 2012). 10 

Vi gör vår undersökning utifrån en abduktiv forskningsansats (Saunders et al., 2012). Vid en 

abduktiv forskningsansats kombineras en deduktiv och en induktiv ansats, och den abduktiva 

forskningsansatsen möjliggör för en friare struktur där författarna kan röra sig mellan teori 

och empiri genom uppsatsen. (Saunders et. al, 2012) När ny och oväntad fakta dyker upp i 

den empiriska undersökningen kan den i analysen analyseras mot ny teori. På det här sättet 15 

låser vi oss inte vid ett specifikt teoretiskt ramverk utan öppnar upp för djupare förståelse för 

ämnet vi undersöker.  

3.2 Forskningsdesign 

På grund av ämnets art har vi valt att genomföra fallstudier hos två organisationer. Vid 

fallstudier utforskas ett fenomen i sin naturliga kontext. (Saunders et al, 2012) I vårt fall 20 

innebar detta att vi genomförde intervjuerna på plats hos de två organisationerna. Vi har valt 

att genomföra fallstudier då fallstudier möjliggör djup föreståelse för fenomen (Eisenhardt 

och Graebner, 2007). 

3.3 Val av fall 

Då vi utfört en jämförande fallstudie av kunskapsöverföringen vid akademisk forskning och 25 

forskning inom industrin valde vi att undersöka två organisationer som arbetar med forskning 

och utveckling inom samma område; teknik. Vi valde att göra vår studie vid Uppsala 

Universitets avdelning för mikrosystemteknik. Avdelningen är tillräckligt stor för att ha ett 

flertal anställda på olika nivåer,  men samtidigt liten nog för att tillåta oss att få en överblick 
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över avdelningen. Avdelningen har dessutom mycket samarbeten med externa aktörer, vilket 

motiverar för en mångsidig kunskapsöverföring. 

Vi valde att utföra vår andra fallstudie på Ericsson, då de har en stark och viktig forsknings- 

och utvecklingsverksamhet. Ytterligare en anledning till valet av Ericsson AB är att teamen 

de arbetar i är av likvärdig storlek som de grupper som finns på avdelningen för 5 

mikrosystemteknik vilket ökade validiteten av den jämförande studien.  

3.3.1 Slumpmässigt urval 

På Uppsala Universitets avdelning för mikrosystemteknik utförde vi ett slumpmässigt urval 

för personer att intervjua. Urvalet gjordes från avdelningens hemsida där listor med namn och 

kontaktuppgifter till professorer, seniora forskare och doktorander fanns tillgängliga. Vi valde 10 

slumpmässigt namn på de olika nivåerna och kontaktade dessa tills vi fått godkännande för 

intervju av tillräckligt många. Den absoluta majoriteten svarade och ville delta i vår studie. 

Saunders et al. (2012) betonar vikten av att söka så hög svarsfrekvens som möjligt vid 

frivilliga urval för att undvika snedvridning av resultat. På grund av den höga svarsfrekvensen 

vi nådde anser vi inte att detta bör ha påverkat våra resultat i hög grad. Fördelen med 15 

slumpmässiga urval är att snedvridningen av resultaten blir mindre än vad som sker vid andra 

typer av urval (Saunders et al., 2012).  

3.3.2 Snöbollseffekten 

Förutsättningarna för att kunna komma i kontakt med relevanta respondenter innebar på 

Ericsson att vi använde oss av en icke slumpmässig urvalsteknik som Saunders et al., (2012) 20 

kallar för snöbollseffekten. Vi kontaktade en tidigare konsult på Ericsson som förmedlade 

kontakt till en chef på organisationen, vilken i sin tur valde ut lämpliga respondenter. 

Fördelen med att vi fick respondenter tilldelade är att de som valts ut för intervjuer är 

intresserade av studien och kunniga i ämnet (Saunders et al., 2012). Risken för snedvridning 

av resultatet genom denna metod är omfattande, då respondenterna väljs ut av en person som 25 

kan ha motiv att få företaget att framstå i god dager, och risk finns för homogena och likartade 

svar och resultat (Saunders et al., 2012). Detta är någonting vi är medvetna om kan ha 

påverkat resultaten i vår studie.  
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3.3.3. Utförande av intervjuerna 

Antalet intervjuer vid en explorativ studie bör enligt Saunders et al. (2012) vara mellan fem 

och tjugofem stycken. Vi utförde sju semistrukturerade djupintervjuer på avdelningen för 

mikrosystemteknik och fem semistrukturerade djupintervjuer på Ericsson. Detta ansåg vi vara 

tillräckligt då de sista intervjuerna på båda företagen till stor del bestod av upprepningar av 5 

information vi fått från tidigare intervjuer. Detta benämns mättnadsdata. (Saunders et al., 

2012) Respondenterna presenteras nedan i Tabell 1. Vid varje intervju började vi med att 

diskutera definitionen av prestige. Vi valde att låta respondenterna definiera begreppet 

prestige för att veta vilken utgångspunkt de hade när de såg på sambandet mellan prestige och 

kunskapsöverföring som vi ämnade undersöka.Vi meddelade sedan våra respondenter om 10 

vilken definition av prestige vi utgick från i vår studie. Detta för att minska risken att svaren 

skulle grunda sig i en annan typ av definition på prestige än den som vi hade ämnat 

undersöka.  

Organisation Befattning Datum Längd på intervju 

Avdelningen för MST Professor  2013-04-26 1h 05 min 

Avdelningen för MST Professor 2013-05-02 55 min  

Avdelningen för MST Forskare 2013-04-29 51 min 

Avdelningen för MST Senior 2013-04-29 1 h 10 min 

Avdelningen för MST Doktorand 2013-04-26 55 min 

Avdelningen för MST Doktorand 2013-04-29 50 min 

Avdelningen för MST Nydisputerad 

doktor som nu 

arbetar på ett 

företag  

2013-05-01 50 min 

Ercisson AB HR-chef 2013-05-08 50 min 

Ericsson AB Teamchef 2013-05-07 1h 

Ericsson AB Programmerare 2013-05-07 40 min 

Ericsson AB Programmerare 2013-05-07 45 min 

Ericsson AB Programmerare 2013-05-08 50 min 
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3.4 Bearbetad data 

Eftersom kvalitativ data uppkommer genom en individs eget tolkande av verkligheten kan 

datan ofta karaktäriseras av att vara mångtydlig och komplicerad samtidigt som den ofta är 

mer grundlig och fullständig än kvantitativ data. (Saunders et al., 2012) Efter att vi utfört 5 

intervjuerna transkriberade vi dessa från ljudfiler till text. Vi valde att inte transkribera ner 

ljudfilerna ordagrant, utan sorterade fram den data som var  relevant för vår undersökning. 

Detta gjordes främst för att undvika onödigt arbete och slöseri med tid, och kallas dataurval. 

(Saunders et al. 2012) En risk för snedvridning finns här om viktig data faller bort då 

transkriberaren inte väljer rätt data att transkribera. (Saunders et al., 2012). För att bearbeta 10 

vårt material inledde vi med att skapa kategorier där vi sedan kunde placera in data. Syftet 

med att kategorisera data är för att få en struktur på empirin och för att få ett ramverk att utgå 

ifrån i analysen (Saunders et al, 2012). Kategorierna grundades i de teman som vi ansåg varit 

mest givande under våra intervjuer. 

3.4.1 Etiska aspekter 15 

Samtliga intervjuobjekt erbjöds anonymitet på så sätt att inga namn skulle användas i 

uppsatsen. Samtliga intervjuobjekt informerades om syftet med studien. Vidare fick samtliga 

intervjuobjekt läsa igenom den empiriska sammanställningen och revidera om det var något 

de ansåg att vi missförstått.  

 20 

3.5 Operationalisering 

Vårt teoretiska ramverk på vilket vi gör vår studie har utgångspunkt i de resonemang 

Szulanskis (1996), Argote et al. (2000) och Kostova (1999) för kring vikten av 

kunskapsöverföring. Vi utgår vidare från den definition av prestige som Flynn et al. (2006) 

Heinrich och Gil-Whites (2001) och Cheng et al.s (2013) använt sig av som menar att en 25 

prestigefull person är någon som i andras ögon besitter expertis eller socialt önskvärda 

kunskaper. I vår studie utgår vi vidare från de resonemang Hill (1987) för kring att 

socioemotionella behov påverkar en individs handlande i en organisation. Vidare utgår vi i 

vår undersökning från vi Fuller et. als (2006) redogörelse för varför människor som arbetar 

med forskning söker prestige. De resonemang Halevy et al. (2012), Flynn et al. (2006) och 30 

Fang och Shaw (2009) för om varför en individ vill överföra kunskap används vidare som 

teoretisk grund i vår studie. Förklaringen av Matthew-effekten som Beiden et. al. (2010) 



 

 

10 

 

diskuterar kommer att användas som teoretisk bas när vi undersöker vikten av att ett 

universitet anses prestigefullt. Detta kommer även att bygga på de resonemang Fuller et al. 

(2006) och Fuller et. al (2006b) lägger fram kring vikten av att en organisation och dess 

anställda anses prestigefulla. Vi utgår vidare från King och Marks (2008) och Hansens (1999) 

teorier kring vikten av incitament för att undersöka vilka incitament för kunskapsöverföring 5 

som finns i de fallstudier vi genomfört.  

I och med att vi genomför en abduktiv studie ansluts mer teori som stödjer våra empiriska 

resultat i analysen. 

3.5.1 Modell 

 10 

 

 

 + 

 + 

 15 

 

 

 ? 

 ? 

 20 

 

 + 

 + 

                              + 

 25 

 Modell 1.  

 

Modellen ovan visar hur den teori vi redogjort för menar att de samband denna studie har sin 

grund i ser ut. Vår teorigenomgång visar på att socioemotionella behov påverkar 

prestigesökandet positivt. Vidare visar teorigenomgången på att kunskapsöverföringen 30 

påverkar forskningsresultaten positivt. Modellen visar på det samband vi ämnar undersöka; 

hur prestigesökandet påverkar kunskapsöverföringen.  

Forskningsresultat 

Kunskapsöverföring 

Prestigesökande 

Socioemotionella 

behov 
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4 Empiri 

4.1 Avdelningen för mikrosystemteknik 

4.1.1 Branschens uppbyggnad 

Inom den akademiska världen finansieras forskningsprojekten i princip uteslutande av 

kortsiktiga anslag; man får finansiering för ett projekt och måste sedan söka anslag igen för 5 

att kunna genomföra nästa. Konkurrensen är mycket hård och det gör att forskarna måste 

arbeta mycket och hårt för att kunna försörja sig som forskare. Ingen av våra respondenter tror 

att en förändring av konkurrenssituationen är möjlig i och med att systemet med anslag är 

världsomfattande. Vidare lades åsikten fram att många ser forskningen som ett liv snarare än 

ett jobb, och den disputerade doktorn vi intervjuade menade att forskarna ofta inte har något 10 

emot att lägga in stora mängder tid i arbetet.  

 

4.1.2 Samarbetet 

Avdelningen för mikrosystemteknik är uppbyggd med en avdelningsansvarig professor, ett 

flertal handledare som kan vara seniora doktorer, forskare eller professorer, och under dem ett 15 

antal doktorander. Internt är det officiella samarbetet på avdelningen inte stort; de har så pass 

skilda forskningsområden att samarbeten inte är gynnsamma. Däremot sker mycket externt 

samarbete, både med andra universitet och med industrin. Inom andra universitetsavdelningar 

där forskningsområdena är större är det mer samarbeten, men detta är inte fallet i de små fält 

som ämnet mikrosystemteknik innefattar. Samarbetet som sker inom avdelningen är därmed 20 

främst informellt.   

4.1.3 Kunskapsöverföring 

4.1.3.1 Formell kunskapsöverföring 

På avdelningen för mikrosystemteknik sker den formella kunskapsöverföringen i form av 

seminarier och veckomöten. På veckomötena rapporteras det hur det går med de olika 25 

forskningsprojekten på avdelningen, och bortsett från den kunskapsmässiga vinsten som 

kommer av dessa möten menar en senior att de vidare är viktiga för att skapa teamkänsla. 

Mötena bidrar till kunskap om vem som sitter på vilken kunskap, något som flertalet av våra 

respondenter betonar vikten av. Samtidigt menar en professor att ett problem med 

veckomötena är att de aldrig kan täcka all den information varje individ önskar få. Flertalet av 30 

våra respondenter, på alla nivåer, menar att kunskapsöverföring inte är någonting det talas om 
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men de betonar samtidigt hur viktig den är. En professor menar att de antagligen gör för lite 

för kunskapsöverföringen, men att det samtidigt känns som att den fungerar bra.  

4.1.3.2 Informell kunskapsöverföring 

Kunskapsöverföringen på avdelningen för mikrosystemteknik sker till stor del informellt. En 

senior menade att en anledning till det är att de är så få att de inte skulle tjäna på ett mer 5 

formellt kunskapsöverföringssystem. Flera av våra respondenter menade på att de har stor 

tillgång till kunskapen inom avdelningen i och med att de sitter tillsammans, och att 

kunskapsöverföringen av den anledningen naturligt blivit främst informell. Det är mycket 

småprat i korridoren och på fikarasterna relaterat till de olika forskningsprojekten. Vidare 

sitter de med öppna på avdelningen; ett strategiskt val för att underlätta den informella 10 

kunskapsöverföringen.  

4.1.3.3 Kunskapsöverföring mellan doktorand och handledare 

Samtliga respondenter betonade hur viktig kunskapsöverföringen mellan doktorand och 

handledare är. Doktorandutbildningen syftar till att utbilda forskare, och att 

kunskapsöverföringen från handledaren därmed är kritisk är givet. Handledaren försöker föra 15 

ner så mycket kunskap som möjligt, och doktoranderna för upp sina forskningsresultat för att 

få feedback. Flertalet av våra respondenter på alla nivåer menade på att kunskapsöverföringen 

på den här nivån i princip sker friktionsfritt och att handledaren gärna bollar doktoranden 

vidare till någon som kan ett problem bättre vid behov. Ett problem som dock påtalades var 

att det är mycket resor i arbetet som forskare, och att handledare och doktorander av den 20 

anledningen inte alltid har tillgång till varandras kunskaper.  

4.1.3.4 Kunskapsöverföringen mellan doktorander  

Samtliga respondenter menade att kunskapsöverföringen mellan doktorander i regel fungerar 

mycket bra och att det inte är någon konkurrens på den nivån; de har säkra löner och behöver 

inte konkurrera. De stöttar varandra och vet att hjälper man någon så får man tillbaka den 25 

hjälpen sen, och detta i kombination med att de har stor tillgänglighet till varandra gör 

kommunikationen frekvent. En professor uttryckte det som att "doktorander blir vänner, och 

vänner hjälper varandra". Doktorander umgås mycket privat, och det finns en stämning av 

vänskap och hjälpsamhet på kontoret, vilket påtalas av alla våra respondenter.  

4.1.3.5 Kunskapsöverföringen mellan professor och doktorand 30 

Kunskapsöverföringen mellan professorer och doktorander är inte lika frekvent som mellan 

doktorander och mellan handledare och doktorander, utom i de fall då professorn är 
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handledare. En doktorand menade på att man drar sig lite mer för att fråga en professor än för 

att fråga andra doktorander om hjälp. Det har dels att göra med att professorn ofta har väldigt 

mycket att göra och att man inte vill störa i onödan, men det har också att göra med att man 

har respekt för honom på grund av den kunskap han besitter. Samtidigt menade doktoranden 

att det inte är värre än att man drar sig för att gå och fråga honom någon minut, men att man 5 

sedan gör det ändå. En professor påpekade även han att professorer är mycket upptagna men 

att han alltid försöker hjälpa till ändå. I dagsläget är det för få som ber honom om hjälp 

menade han, och han tror att det beror på att respekten för professorerna är för stor. Han tror 

att avdelningen skulle tjäna på att sänka dessa ”trösklar”, och att en väg att göra detta skulle 

kunna vara ett forskningsmetodikblock i början av doktorandutbildningen där vikten av att 10 

ställa frågor på rätt sätt skulle kunna läras ut.  

4.1.3.6 Kunskapsöverföring utåt  

I och med konkurrenssituationen är kunskapsöverföringen utåt betydligt mer begränsad än 

den är inom avdelningen. Respondenterna var samstämmiga i att man inte kan gå och prata 

om de senaste forskningsresultaten hur som helst, för då försvinner poängen med att 15 

publicera. Med den profilering på individnivå som de har på avdelningen följer en viss 

påverkan på kunskapsöverföringen, vilket en senior talade om. Han menade att han hjälper till 

att bevaka sina doktoranders profilområden genom att inte ge ut för mycket av deras 

spetsexpertis till någon som forskar inom ett närliggande område. Samtidigt poängterar flera 

av våra respondenter att detta inte är något problem inom avdelningen för att de forskar kring 20 

så olika områden. En doktorand uttryckte det som att även om han skulle sitta länge och tala 

med någon om hans forskningsprojekt skulle det inte gå för den personen att göra något med 

kunskapen; komplexiteten i forskningsprojekten är helt enkelt för omfattande.  

4.1.3.7. Trösklar vid kunskapsöverföring 

Flera av våra respondenter menade att man alltid frågar den kunnigaste om hjälp, oavsett 25 

vilken befattning han eller hon sitter på. De menade att den hierarkiska trappan inte märks av 

i kommunikationen mellan kollegorna, även om en doktorand menade att det givetvis finns 

respekt för professorerna och seniorerna. På alla nivåer betonades den avslappnade och 

prestigelösa hierarki som råder på avdelningen. Även doktoranderna menade att de kunde 

fråga vem som helst om hjälp, även om de i vissa fall drog sig för att fråga professorerna. 30 

Majoriteten av våra respondenter menade på att det kan finnas situationer då någon inte vill 

exponera det han/hon inte kan och därmed väljer att inte fråga om hjälp, men detta ansågs inte 

påverka kunskapsöverföringen i någon större omfattning.  
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4.1.4 Prestige 

4.1.4.1 Konkurrensen om anslag 

Våra respondenter betonade att prestigen är vital för en akademisk karriär i och med att 

forskningen finansieras av anslag. Dessa anslag ges inte enbart ut utifrån kvaliteten på 

forskningen; individens och universitetets prestige spelar stor roll. För att ha en trygg inkomst 5 

måste man som senior och professor ha stort inflytande, vilket en professor menade relateras 

till prestige. En doktorand stödjer vidare detta och betonade vikten av att en senior kan ”roffa 

åt sig” röster i de styrande och finansierande organen. ”Det är vinna eller försvinna som 

gäller” menade han, och med det följer vassa armbågar. En professor menade att många 

forskare ”blåser upp” sina forskningsresultat för att få dem att verka mer intressanta och 10 

relevanta än vad de egentligen är. Detta menade han har att göra med den ständiga pressen att 

få anslag som finns inom den akademiska världen. Han uttryckte det som att ”ingen kommer 

att upptäcka dig och ge dig erkännande för din forskning om du inte ser till att den blir 

uppmärksammad”. Professorn menade vidare att situationen skulle ha sett annorlunda ut om 

det funnits en annan finansiell säkerhet än vad det gör idag, men att en sådan situation tyvärr 15 

skulle leda till lägre produktionstakt.   

4.1.4.2 Prestige inom avdelningen 

Samtliga respondenter menade på att de på individnivå inom avdelningen generellt är mycket 

prestigelösa. Flera menade vidare att de aldrig tänker på eller använder ordet prestige. Våra 

respondenter menade att prestige inte påverkar kunskapsöverföringen inom avdelningen 20 

negativt dels för att forskningsområdet är så smalt, och dels för att individer söker sig till 

avdelningen just för att de har ett stort intresse i området. Hade man önskat individuell 

prestige hade det funnits andra vägar som varit bättre att gå; till avdelningen för 

mikrosystemteknik kommer man främst för att arbeta med det man är passionerad kring. En 

professor menade att han vid anställning av personal tänker på att undvika personer med för 25 

mycket individualistiskt tänk. En annan professor menade att människor som öppet strävar 

efter prestige är mindre trevliga att umgås med, men att de presterar bra resultat vilket gynnar 

hela universitetet. Våra respondenter menade vidare att prestige påverkar 

kunskapsöverföringen positivt i och med att en person som vill anses vara kunnig gärna talar 

vitt och brett om sina kunskaper och är villig att hjälpa till. Detta påverkar 30 

kunskapsöverföringen positivt i ett direkt skede, men även i ett senare skede då det gör att 

folk vet vem de ska vända sig till om de behöver en viss typ av kunskap. Ingen av våra 

respondenter ansåg att prestige påverkar kunskapsöverföringen i hög grad.  
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4.1.4.3 Prestige inom universitetet 

En professor betonade vikten av att avdelningen och individerna som är verksamma där anses 

prestigefulla då det sätter dem i en finansiellt gynnsam sits. Bortsett från den finansiella 

trygghet det innebär att vara prestigefull är det också en fördel vid rekrytering av duktiga 

doktorander.  Vidare menade han att prestige lätt smittar av sig, och att det gagnar alla på 5 

Uppsala Universitet om en individ eller avdelning har rykte om sig att bedriva den bästa 

forskningen i ett visst ämne. På detta sätt menar även senioren att det individuella 

prestigesökandet leder till ett gemensamt värde.  

4.1.4.4 Skilda profileringsområden 

På avdelningen för mikrosystemteknik har de skilda profileringsområden, och våra 10 

respondenter på samtliga nivåer menade på att detta gjort att det inte blivit mycket av den 

annars vanliga akademiska konkurrensen inom avdelningen. En nydisputerad doktor menade 

att negativ prestige kan finnas inom andra avdelningar där forskningsområdena ligger närmre 

varandra och konkurrensen om anslag därmed blir påtaglig på avdelningsnivå. Fördelen med 

många profileringsområden är bortsett från att de inte konkurrerar om samma anslag att det 15 

ökar mängden finansiering som kan komma till avdelningen, och att avdelningen får fler 

kontakter utåt. Senioren menade att det är positivt att varje doktorand får ”äga en liten bit” 

kunskap då det finns så otroligt mycket kunskap, och att det gynnar kunskapsöverföringen att 

de har en stor kunskapsbas inom avdelningen. En professor menade på att de skilda 

profileringsområdena gör att man skapar ett värde i varje individ som gör det enklare både för 20 

utomstående och kollegor inom avdelningen att söka upp rätt person när man behöver en viss 

sorts kunskap. 

4.1.5 Ytterligare faktorer 

4.1.5.2 Kamratskap 

Samtliga våra respondenter menade på att de har mycket god kamratstämning på avdelningen 25 

och att detta är något som påverkar kunskapsöverföringen positivt. Den goda 

kamratstämningen grundar sig i flera faktorer. Dels är det något som växer fram för att 

kollegorna har ett gemensamt intresse och för att många läst ingenjörsutbildningen 

tillsammans och därmed är vänner redan när de börjar på avdelningen. Vidare är det något 

som växt fram genom att avdelningen har många sociala tillställningar. Hjälpsamheten på 30 

avdelningen betonas av samtliga respondenter. En doktorand menade att 

kunskapsöverföringen fungerar som att A hjälper B som sedan hjälper C, och sedan kan A 

förvänta sig hjälp av C i framtiden; det blir ett nät av hjälpsamhet även om man inte direkt får 
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tillbaka det man hjälpt någon annan med. Det anses det mycket positivt på avdelningen att 

hjälpa varandra, och de gånger man inte får hjälp är det för att den man frågar inte kan svaret. 

Vissa av våra respondenter menar dock att det finns en spärr för hur mycket man vill fråga om 

hjälp då man önskar en relativt jämn nivå mellan hur mycket hjälp man ber om och hur 

mycket man själv hjälper andra.  5 

 

Den nydisputerade doktorn menade att han inte upplevt att bristande kamratskap varit ett 

problem inom avdelningen, men han har hört att det funnits problem på seniornivå inom 

andra avdelningar. Konkurrensen om anslag kan bli en stress hos forskarna som gör att de kan 

trampa varandra på tårna och komma ihop sig över onödiga saker.  10 

4.1.5.3 Kulturella skillnader 

Majoriteten av våra respondenter talade om kulturella faktorer, både i fråga om prestige och 

kunskapsöverföring. På avdelningen finns en grupp med en kinesisk senior som enbart har 

kinesiska doktorander. Både en professor och en senior menade att människor från olika 

kulturer inom avdelningen beter sig på olika sätt. Professorn menade att det finns en större 15 

respekt från kollegor från andra kulturer, och att dessa i vissa fall kan vara mer motsträviga att 

be om hjälp. En doktorand menade att detta kan resultera i att de väljer att gå till en jämlik 

istället för en som är hierarkiskt över dem och att det i vissa fall kan skada 

kunskapsöverföringen. En forskare menade att det är en relativt stor klyfta mellan de svenska 

grupperna och den kinesiska gruppen. Hon menade att kineserna gärna håller sig till sin 20 

grupp; "de är en liten subkultur inom avdelningen". En doktorand och en nydisputerad doktor 

styrker detta och menar att de från andra länder inte är med på samma sätt. Det blir både en 

social och språklig barriär; sitter de på fikarasten och pratar byter de inte språk till engelska 

när det kommer någon som inte talar svenska. En forskare menade att bristande 

språkkunskaper i engelska gör att individer på avdelningen inte kan diskutera så fritt som de 25 

skulle vilja med de inom avdelningen som inte talar svenska, vilket skadar 

kunskapsöverföringen mellan individer från olika länder. Flera av våra respondenter tror att 

det skulle vara gynnsamt för avdelningen att jobba för att öka kamratskapen mellan individer 

och grupper med olika nationell bakgrund, och att fler sociala aktiviteter skulle gynna 

kunskapsöverföringen mellan grupper från olika kulturer. En nydisputerad doktor menade att 30 

ökad kamratskap över nationalitetsgränserna dels skulle resultera i bättre trivsel på jobbet, 

men också gynna kunskapsöverföringen då det skulle göra att samtliga inom avdelningen fick 

ökad kunskap om vem som sitter på vilken kunskap.  
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4.2 Ericsson 

4.2.1 Organisationen  

Anställda på Ericsson har en relativt trygg anställning. Trots turbulensen som rått inom 

företaget de senaste åren med uppsägningar menar våra respondenter att målen är tydliga för 

vad de ska uppnå och att de flesta känner sig säkra i sina positioner. De flesta är nöjda på den 5 

position de befinner sig och konkurrensen är därmed inte stor på företaget. Företaget har efter 

en relativt nygjord organisatorisk omstrukturering fått färre nivåer av chefer vilket gjort 

hierarkin mer platt. Förändringen har inneburit ett nytt system där anställda arbetar i 

krossfunktionella team där syftet är att varje team ska ha kompetens för att lösa i princip alla 

problem. Teamen består av ett antal utvecklare varav en är gruppledare. I och med det nya 10 

systemet ska cheferna inte längre besitta teknisk kunskap utan enbart fungera som coacher. En 

utvecklare menade att det nya systemet kan innebära problem för de anställda som är 

individualister och har svårt att dela med sig av kunskap.  

4.2.3 Kunskapsöverföringen 

4.2.3.1 Formell kunskap 15 

På Ericsson har de ett väl utformat datoriserat kunskapsöverföringssytem där anställda kan 

sprida och ta emot information och kunskap. Detta kunskapsöverföringssystem är webbaserat 

och består av olika sidor där de anställda kan ladda upp information som övriga inom 

företaget kan ta del av. Våra respondenter menar att det inte finns några hinder för att lägga 

upp kunskap på dessa sidor; prestige krävs inte inom företaget och det finns ingen anledning 20 

att hålla inne med kunskap. Alla vill hjälpa företaget framåt och mycket information laddas 

upp på dessa sidor. Kunskapsöverföring diskuteras mycket inom företaget och de har med 

jämna mellanrum så kallade ”learning days”; dagar som är helt avsatta för 

kunskapsöverföring där de anställda får delta i olika seminarier. Utöver dessa formella 

kunskapsöverföringssystem har utvecklarna inom företaget upprättat listor med personer inom 25 

företaget som är kunniga inom olika områden. Detta för att underlätta för utvecklare som 

stöter på problem, då de snabbt kan se vem som bör kontaktas. Flertalet av våra respondenter 

menade på att de formella kunskapsdelningssystemen minskar påverkan av emotionella 

faktorer vid kunskapsöverföringen. Det finns tydliga regler för hur kunskap ska delas, och 

individers emotionella behov ges därmed inte alltför stort spelrum att påverka 30 

kunskapsöverföringen  
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4.2.3.2 Informell kunskap 

Våra respondenter menade att den informella kunskapsöverföringen är lika viktig som den 

formella kunskapsöverföringen. Det händer ofta att utvecklarna stöter på problem när de 

arbetar, och då är det viktigt att de frågar varandra om hjälp. Våra respondenter menade att de 

flesta inom företaget är mycket hjälpsamma; alla sitter i samma båt och alla vinner på att det 5 

går bra för företaget. 

4.2.3.3 Trösklar mot att be om hjälp 

Våra respondenter menade att det finns de som inte gärna frågar kollegor utanför det egna 

teamet om hjälp. Anledningen till det kan vara att de är blyga eller inte vill visa vad de inte 

kan, och detta kan resultera i förlust av tid då utvecklaren söker informationen själv onödigt 10 

länge. En utvecklare menade att blyghet är ett problem då folk är upptagna och det krävs att 

anställda kan ta för sig för att få tag på kunskap. En annan utvecklare stödjer detta 

resonemang men menar samtidigt att det är ovanligt att man inte frågar om hjälp av rädsla för 

att verka okunnig, då alla är hjälpsamma och vill hjälpa företaget framåt. En vanligare 

anledning till att man drar sig för att fråga om hjälp är istället att man inte vill lägga 15 

ytterligare börda på en person som man vet redan är överbelastad med arbete. Samtliga 

respondenter ansåg att folk generellt sett är mycket hjälpsamma och inte håller inne med 

kunskap; alla tjänar på att det går bra för företaget så att det står sig bra mot konkurrenterna. 

Det finns inga incitament för att hålla inne på kunskap eftersom en kunnig person inte har 

några större fördelar inom företaget. Flera utvecklare menar på att trösklarna att be om hjälp 20 

generellt är små; det stärker självförtroendet när man löst ett problem genom att själv ha lärt 

sig något, även om det är med hjälp av någon annan. 

4.2.4 Prestige  

5.2.4.1 Prestige inom företaget 

Genomgående i vår studie menade respondenterna att prestige inte påverkar 25 

kunskapsöverföringen i företaget i stor utsträckning. Teamchefen märker inte av någon tydlig 

konkurrenssituation, men menar att alla vill upplevas som duktiga. Hon menar vidare att hon 

har fullt upp med sitt eget team och inte tänker på hur det går för de andra teamen. Hennes 

team lider inte av att det går bättre för de andra om det skulle vara så, då det inte finns någon 

hög grad av konkurrens på företaget. Våra respondenter trodde inte att ökad konkurrens skulle 30 

leda till bättre resultat. Prestigen utåt från företaget ansågs inte vidare inte vara av vikt. 

Många var nöjda med sin plats på Ericsson, och strävade inte efter att komma högre i 

karriären vare sig inom eller utanför företaget. Så länge man gjorde ett bra arbete kunde man 
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vara relativt säker på att få behålla sin plats på företaget, och om man ansågs prestigefull eller 

ej var heller inte av vikt om man sökte sig till andra företag. Flertalet av våra respondenter 

menade vidare att de inte la någon vikt i huruvida företaget ansågs prestigefullt eller inte.  

4.2.4.2. Prestigesökande individer 

Teamchefen menade att folk som önskar prestige gärna delar med sig av kunskap för att visa 5 

upp sin kunskap. Hon menade att prestige till stor del har att göra med vilken kunskap och 

titel en individ besitter. Chefen med personalansvar resonerade i samma banor och menade att 

prestige till stor del hänger ihop med hierarki. Att vara chef är prestigefullt, och att bli 

degraderad är en förlust av prestige. Teamchefen menade att den enda anledningen att söka 

efter prestige på företaget är för att få socioemotionella behov tillfredsställda. Hon menade att 10 

vissa människor finner ett värde i att anses duktiga och ha en fin titel, och att det kan vara 

anledningen till att de önskar vara prestigefulla. Chefen med personalansvar diskuterade 

fördelarna en prestigefull person får inom företaget och menade att de på prestigefulla 

positioner har större chans att få igenom sina förslag. Våra respondenter menade dock att 

prestigen söks för prestigens skull, inte som ett medel för att nå någonting annat. Befordringar 15 

och liknande sker inte utifrån hur prestigefull en person är. 

 

En utvecklare menade att det kan vara problematiskt att få prestigesökande individer att dela 

med sig av sin kunskap om man inte hanterar dem rätt. En metod att få motsträviga 

prestigefulla personer motiverade att dela med sig av sin kunskap menade han är att ”stryka 20 

dem medhårs” och berömma dem för deras expertis. Genomgående i vår empiriska 

undersökning menade dock våra respondenter på att personer som söker prestige ofta var mer 

problematiska än fördelaktiga att ha i sin närhet. Detta eftersom de kunde vara otrevliga och 

arroganta. Chefen med personalansvar menade att dessa typer av människor är mindre 

samarbetsvilliga än andra. En anledning till detta kan vara att de har svårt att släppa på 25 

kontrollen då de är rädda att andra personer inte gör ett lika bra arbete som de själva.  

4.2.5 Ytterligare faktorer 

4.2.5.1  Kulturella skillnader 

Engelska är det officiella språket på företaget och talas inom de flesta team då de ofta består 

av individer med olika nationaliteter. Att engelska är det officiella språket upplever två 30 

utvecklare vi talat med som något positivt då de har kinesisk bakgrund och inte talar svenska. 

Det förekommer kommunikation på svenska, men de har översättningsprogram att använda i 

de fall sådana situationer uppkommer. Utvecklarna och teamchefen menar att språkliga 
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svårigheter gör att kommunikationen tar lite längre tid. Samtidigt poängterar en av 

utvecklarna att en stor fördel ligger i att grupperna består av individer med olika 

nationaliteter. Detta eftersom de har olika sätt att se på problem och därmed kan tackla olika 

situationer från olika vinklar.  

5 Analys 5 

5.1 Kunskapsöverföringen 

På avdelningen för mikrosystemteknik liksom på Ericsson betonades vikten av 

kunskapsöverföringen för organisationernas överlevnad. Detta ligger i linje med de 

resonemang Argote et al. (2000), Kostova (1999) Szulanski (1996) och SvD Näringsliv 

(2012) för kring vikten av kunskapsöverföring för ett företag. På Ericsson hade de väl 10 

utarbetade system för kunskapsöverföring, och kunskapsöverföring var något som 

diskuterades mycket inom företaget. På avdelningen för mikrosystemteknik menade flera av 

våra respondenter att det sällan talades om kunskapsöverföring. De system som fanns på 

Ericsson, exempelvis i form av webbaserade sidor, var till god hjälp för att överföra icke-

kodifierbar kunskap. Dessa sidor uppdaterades flitigt i och med att alla ville företagets bästa 15 

och i och med att det inte fanns någon konkurrenssituation inom företaget som uppmuntrade 

till att hålla inne på kunskap. Det King och Marks (2008) diskuterar kring att individer kan 

vara motsträviga att dela kunskap om de inte vet vem som kommer att få användning av den 

såg vi därmed inte exempel på.  Genom de väl utarbetade formella 

kunskapsöverföringssystemen hanterade Ericsson till viss del de problem med kodifierad 20 

kunskap som Hansen (1999) menar kan finnas. På avdelningen för mikrosystemteknik 

påtalades ett problem i att kunskapsöverföringen skadades av det frekventa resandet på 

avdelningen, i och med att ofta inte gick att få tillgång till en individs kunskaper om han eller 

hon inte befann sig på avdelningen. Vidare påtalades ett problem med att seminarierna och 

veckomötena inte gav tillräckligt med information. De problem Hansen (1999) diskuterar 25 

kring icke-kodifierad kunskap såg vi därmed exempel på inom avdelningen för 

mikrosystemteknik.  

 

På avdelningen för mikrosystemteknik liksom på Ericsson menade våra respondenter att ett 

incitament för kunskapsöverföring låg i att man ville att det skulle gå bra för avdelningen eller 30 

företaget. På avdelningen för mikrosystemteknik menade respondenterna att alla tjänar på att 

det går bra för avdelningen och att dess prestige höjs då att det sätter avdelningen i en 
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finansiellt gynnsam sits i fråga om anslag. Detta ligger i linje med det Beiden et al. (2010) 

diskuterar kring Matthew-effekten. På Ericsson menade respondenterna att alla tjänade på att 

företaget presterade väl i förhållande till konkurrerande företag. De menade till skillnad mot 

respondenterna på avdelningen för mikrosystemteknik att de inte la någon vikt vid huruvida 

företaget ansågs prestigefullt eller inte. Detta går därmed emot Fuller et al.s (2006b) 5 

redogörelse om att individer på en organisation lägger vikt vid att organisationen anses 

prestigefull. Att det inom båda organisationerna fanns tydliga incitament för att sprida 

kunskap ligger i linje med de teorier King och Marks (2009), Szulanski (1996) och Hansen 

(1999) för kring vikten av incitament vid kunskapsöverföring. 

 10 

Den prestigelösa stämningen som rådde på avdelningen för mikrosystemteknik, där ingen 

behandlades bättre än någon annan på grund av titel eller prestige, uppmuntrade inte till 

prestigesökande inom avdelningen. Vidare menade våra respondenter att det inte finns någon 

hög grad av intern tävlan inom avdelningen då forskningsområdena är så pass skilda att 

konkurrens om finansiering inte existerar på det sätt den gör inom vissa andra avdelningar. 15 

Detta i kombination med komplexiteten i de olika projekten - att det var mycket svårt att få 

för stor inblick i någon annans forskning - gjorde att de inte hade någon anledning att dölja 

kunskap för varandra. Även Ericsson hade en öppen miljö, då alla tjänade på att det gick bra 

för företaget. Både inom avdelningen för mikrosystemteknik och på Ericsson betonades att 

den öppna miljön ledde till ökad kunskapsöverföring. Hansen (1999) skriver om hur en miljö 20 

av hemlighetsfullhet och intern tävlan kan skada kunskapsöverföring, och detta fann vi inte 

exempel på i någon av fallstudierna, just för att en sådan miljö inte fanns. Den motsatta 

situationen noterades istället då det rådde en miljö av öppenhet och hjälpsamhet inom 

organisationerna. På avdelningen för mikrosystemteknik var dessutom kamratstämningen 

påtaglig, och den ansågs påverka kunskapsöverföringen positivt. Detta ligger i linje med det 25 

Goodman och Darr (1998) diskuterar kring hur en företagskultur som uppmuntrar delning av 

kunskap är viktig för att individer ska vara motiverade att överföra kunskap.   

 

Även om miljön var öppen på avdelningen för mikrosystemteknik, poängterades det att det 

kan finnas situationer då man inte vill be om hjälp. Detta dels för att man vill hålla en jämn 30 

nivå av hur mycket man själv ber om hjälp och hur mycket man hjälper andra, dels för att det 

finns en viss respekt för professorer från doktorander. Även på Ericsson menade våra 

respondenter att det kunde uppstå situationer då individer drog sig för att be om hjälp. Detta 

kan kopplas till Fang och Shaws (2009) diskussion kring att de som hjälper kollegor mer än 
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vad de själva ber om hjälp får högre social status. Det är vidare ett exempel på det Gouldner 

(1960) diskuterade kring att individer kan fråga kollegor om hjälp som de själva tidigare 

hjälpt för att inte lida de nackdelar som kan uppkomma av att be om hjälp för mycket. Vissa 

av våra respondenter inom avdelningen för mikrosystemteknik menade att trots att 

stämningen var prestigelös så fanns ändå spår av hierarki på avdelningen. Detta kan kopplas 5 

till det Cheng et. Al (2013) skriver om att hierarki även märks i de mest jämlika grupper. 

5.2 Prestige 

Den vinstdrivande och den akademiska branschkulturen ser mycket olika ut, och i vår 

empiriska undersökning såg vi indikationer på att prestige dels söks av olika anledningar och 

dels påverkar kunskapsöverföringen på olika sätt i de två branscherna. Den akademiska 10 

världen präglas av kampen om anslag och konkurrensen som följer av detta, och kontrasten 

mot den finansiella säkerheten på Ericsson var påtaglig. Flertalet av våra respondenter på 

avdelningen för mikrosystemteknik poängterade vikten av att både avdelningen och 

individerna på avdelningen ansågs prestigefulla utåt. En prestigefull person hade lättare att få 

anslag, och detta gällde även om han/hon kom från ett prestigefullt universitet. Detta ligger i 15 

linje med vad Bedeian et al. (2010) diskuterar kring Matthew-effekten. I vår fallstudie på 

avdelningen för mikrosystemteknik såg vi därmed starka indikationer på att konkurrensen om 

anslag påverkar prestigesökandet positivt. En annan fördel som våra respondenter menar att 

ett prestigefullt universitet får är att de drar till sig duktiga doktorander och fler 

samarbetspartners utifrån. Detta ligger i linje med det som Beiden et al. (2010) diskuterar om 20 

att doktorander från prestigefulla universitet har många fördelar gentemot andra doktorander.  

 

Presetigesökandet på avdelningen för mikrosystemteknik var vital på högre nivåer för 

individernas karriärer och avdelningens överlevnad, men den märktes inte av inom 

avdelningen, vilket våra respondenter menade berodde på att de hade skilda 25 

profileringsområden och att man inte väljer att göra akademisk karriär om det är prestige för 

prestigens skull man söker. På Ericsson menade de däremot att prestige söktes för att 

tillfredsställa socioemotionella behov. Fuller et al. (2006) menar att forskare har ett 

socioemotionellt behov de önskar få bekräftat, men det gick vår empiriska studie på 

avdelningen för mikrosystemteknik emot då det inte var av den anledningen prestige söktes. 30 

Fallstudien på Ericsson ligger däremot i linje med Fuller et al.s (2006) resonemang. Heinrich 

och Gil-White (2001) hävdar att prestige är en del av människans natur, och Hill (1987) 

menar att en individs socioemotionella behov påverkar individens handlingar inom 



 

 

23 

 

organisationen. En klar skillnad noterades här mellan Ericsson och avdelningen för 

mikrosystemteknik, då motiven bakom prestigesökandet var olika. Gouldner (1960) menar på 

att socioemotionella behov skiljer sig åt mellan människor, och det var något vi såg exempel 

på i våra fallstudier. Inom den akademiska världen menade de vidare på att det fanns en tanke 

vid rekrytering att undvika människor med för stort individualistiskt fokus. 5 

 

På avdelningen för mikrosystemteknik påtalade en professor att kontakten med prestigefulla 

personer var viktig för ens egen prestige och därmed ens framgång inom den akademiska 

branschen. Av den anledningen önskade många arbeta med prestigefulla individer; även de 

prestigefulla individer som var mindre sympatiska. Detta ligger i linje med de resonemang 10 

Fuller et al. (2006) och Fang och Shaw (2009) för kring vikten av att ha god kontakt med 

personer med hög prestige, dels för att prestige smittar av sig och dels för att individen då kan 

ta del av de fördelar prestigefulla individer får. På Ericsson menade våra respondenter att 

prestigesökande personer ofta var problematiska att samarbeta med av flera anledningar. De 

menade att nackdelarna med att samarbeta med prestigefulla indivder vägde över fördelarna. 15 

Detta går därmed emot Fuller et al.s (2006) och Fang och Shaws (2009) resonemang.  

 

I våra fallstudier fann vi att människor som är prestigefulla eller söker prestige ofta talar vitt 

och brett om sitt ämne och hjälper andra för att visa upp sina kunskaper. Detta för att anses 

vara kunniga och därmed uppnå prestige. Vi såg indikationer på detta i båda våra fallstudier, 20 

men främst inom avdelningen för mikrosystemteknik. Där påverkade sökandet efter prestige 

främst kunskapsöverföringen positivt. Halevey et al. (2012) Fang och Shaw (2009) menar att 

hjälpsamma människor ofta anses prestigefulla. Vi såg i våra fallstudier exempel på detta; de 

som söker prestige blir hjälpfulla.  

5.3 Ytterligare faktorer  25 

5.3.1 Kamratstämningen 

Teorin har betonat hur emotionella faktorer som prestige generellt inte tas i beaktning vid 

forskning kring kunskapsöverföring (Sié and Yahklef, 2013). På avdelningen för 

mikrosystemteknik fann vi utöver prestige att en emotionell faktor som påverkar 

kunskapsöverföringen är kamratstämningen. Individer på avdelningen hjälpte varandra även 30 

om de inte i ett direkt skede tjänade på det själva. Denna kamratskap påverkade 

kunskapsöverföringen positivt. King och Marks (2008) talar om att kunskapsöverföring 

kräver incitament, och ett sådant kan vara att man kan känna att man är en del av en grupp. 
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Sanowska (2013) menar att tillit och förtroende för medarbetarna påverkar 

kunskapsöverföringen positivt i en organisation. Feistinger (1950) stödjer vidare vikten av 

god kamratstämning inom företag, och menar på att vänskap uppstår i högre grad om 

människor stöter på varandra mycket. Det strategiska valet som avdelningen för 

mikrosystemteknik har gjort att hålla öppna dörrar och arbeta för tillgänglighet är därmed i 5 

enlighet med teorin positivt för kamratskapen på avdelningen. Flertalet teoretiker menar att 

kamratskap leder till mer friktionsfri kunskapsöverföring. Murnighan och Colon (1991) 

menar att vänner i grupper löser konflikter bättre. Andersson och Williams (1996) menar på 

att goda relationer mellan individer sänker den upplevda kostnaden av att söka hjälp, något 

som avdelningen på mikrosystemteknik visade exempel på.  10 

5.3.2 Kulturella skillnader  

I flertalet av våra intervjuer på avdelningen för mikrosystemteknik diskuterades de kulturella 

svårigheter som fanns inom avdelningen, där en grupp bestod av individer med kinesisk 

härkomst. Denna grupp kallades en ”subkultur " av en av våra respondenter, och flertalet 

doktorander påtalade att de inte hade samma kontakt med individerna i denna grupp. Hansen 15 

(1999) menar på att svaga band mellan grupper kan försvåra kunskapsöverföringen och detta 

fann vi i vår empiriska undersökning stöd för när det gällde banden mellan den kinesiska 

gruppen och de svenska grupperna. Lincoln och Miller (1979) menar på att relationer inom 

företag är svårare att skapa och upprätthålla med människor med olika etnicitet. Våra 

respondenter på avdelningen för mikrosystemteknik menar på att den bristande kamratskapen 20 

mellan grupperna med olika nationell härkomst hämmar kunskapsöverföringen på grund av 

uteblivet småprat och på grund av att de inte har kunskap om vilka kunskaper som finns inom 

den grupp/de grupper som har annan nationell härkomst. Även detta ligger i linje med 

Hansens (1999) teori om att svaga band skadar kunskapsöverföring inom en organisation när 

enheter inom organisationen inte är medvetna om vilken kunskap de andra sitter på, ett 25 

problem som även betonats av King och Marks (2008). På Ericsson hade de också anställda 

med utländsk bakgrund. De menade på att de kulturella skillnaderna var en styrka för 

företaget och grupperna, i och med att de har olika synsätt i diskussioner när det kommer till 

att tackla olika problem. Vidare hade Ericsson team med blandade nationaliteter istället för 

nationellt homogena team. Detta, i kombination med det faktum att de hade engelska som 30 

officiellt språk,  gjorde banden mellan individer och grupper av olika nationell härkomst 

starkare. Detta ligger i linje med Hansens (1999) teorier om de fördelar ett företag får av att 

ha starka band mellan grupper i organisationen.   
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6 Slutsats  
Efter vår analys redogörs nu för två nya modeller som visar på hur vi fann att de samband vi 

ämnade undersöka såg ut i våra fallstudier.     
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Modell 2. Avdelningen för mikrosystemteknik 

Inom avdelningen för mikrosystemteknik påverkade inte de socioemotionella behoven 

prestigesökandet, vilket gick emot teorin. Istället var det konkurrensen om anslag som 15 

påverkade prestigesökandet, och den påverkan var positiv. Inom avdelningen för 

mikrosystemteknik påverkade prestigesökandet kunskapsöverföringen positivt. Vi fann att två 

ytterligare faktorer påverkade kunskapsöverföringen inom avdelningen för 

mikrosystemteknik, och dessa var kamratstämning och kulturella skillnader. 

Kamratstämningen påverkade kunskapsöverföringen positivt, och de kulturella skillnaderna 20 

påverkade kunskapsöverföringen negativt. I enlighet med teorin påverkade 

kunskapsöverföringen forskningsresultaten positivt. 
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Modell 3. Ericsson 

Inom Ericsson påverkade de socioemotionella behoven prestigesökandet positivt, i enlighet 15 

med teorin. Främst påverkade prestigesökandet kunskapsöverföringen negativt, även om en 

viss positiv påverkan också kunde noteras. Kulturella skillnader noterades också påverka 

kunskapsöverföringen, en påverkan som till skillnad från hos avdelningen för 

mikrosystemteknik var positiv. I enlighet med teorin påverkade kunskapsöverföringen 

forskningen positivt.  20 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur prestige påverkar kunskapsöverföringen vid 

akademisk forskning respektive forskning inom industrin. Detta då teori visar på att individers 

beteenden i organisationer till stor grad påverkas av socioemotionella behov. Vi har i vår 

kvalitativa studie sett indikationer på att prestige söks av olika anledningar och påverkar 25 

kunskapsöverföringen på olika sätt inom den akademiska världen och inom industrin. På 

avdelningen för mikrosystemteknik söktes prestige som en vital del i karriären, medan den 

inom Ericsson söktes för att uppfylla socioemotionella behov. På avdelningen för 

mikrosystemteknik påverkade prestige främst kunskapsöverföringen positivt, då individer i 

sökandet efter prestige gärna hjälpte andra för att visa upp sina kunskaper. Detta såg vi även 30 

exempel på hos Ericsson, om än inte i lika hög grad. Prestigsökande på Ericsson ansågs 

främst påverka kunskapsöverföringen negativt, då prestigefulla människor ansågs svåra att 

samarbeta med. Vidare såg vi indikationer på att de med stora socioemotionella behov inte i 

hög grad söker sig till eller anställs inom den akademiska världen. I vår studie såg vi 
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indikationer på att skillnaderna i prestigesökande och i hur prestige påverkar 

kunskapsöverföring till stor del beror på hur de olika systemen är uppbyggda. Vi såg i vår 

fallstudie en betydande grad av konkurrens inom den akademiska världen. Detta såg vi inte i 

samma omfattning exempel på i vår fallstudie inom industrin.  

  5 

I denna uppsats utgick vi från en abduktiv forskningsansats. I våra fallstudier påverkades 

kunskapsöverföringen inte enbart av prestige utan även av andra socioemotionella behov. 

Främst gällde detta avdelningen för mikrosystemteknik. Kamratstämningen ansågs där 

påverka kunskapsöverföringen på så sätt att den sänkte trösklarna för att be om hjälp.  

 10 

På avdelningen för mikrosystemteknik fann vi problem med kunskapsöverföringen mellan 

individer med olika nationell härkomst. Våra respondenter menade på att de inte var lika goda 

vänner med de från andra länder, och detta kombinerat med språkliga hinder gjorde att 

kunskapsöverföring mellan grupper och individer av olika nationell härkomst försvårades. 

Ericsson hade inte problem med kulturella skillnader på samma sätt. De hade engelska som 15 

officiellt språk, vilket gjorde att det mer sällan blev problem med språket för individer som 

inte talade svenska. Vidare hade de team med blandad nationell härkomst, till skillnad från de 

etniskt relativt homogena team som fanns inom avdelningen för mikrosystemteknik. Detta 

ansågs vara en styrka för företaget då de olika bakgrunderna gav ytterligare dimensioner till 

diskussioner kring olika tekniska problem.  20 

7 Diskussion 

7.1 Avgränsningar 

Vi inser begränsningarna som den kontexten i vilken vi gjort vår undersökning ger. En 

kvalitativ studie kan aldrig generalisera, och det är möjligt att en studie gjord på en annan 

akademisk avdelning och på ett annat industriföretag skulle ge andra resultat. Vi inser vidare 25 

att det ämne vi har berört kan anses känsligt, och att vi därmed inte kan räkna med att ha fått 

helt valida svar från våra respondenter. Vidare inser vi att våra resultat påverkats av att 

undersökningen är gjord i Sverige, och att andra resultat skulle kunna nås om studien gjordes 

i ett land med annan kultur. Stor vikt bör därmed inte läggas vid de resultat vi kommit fram 

till i denna studie, utan vår studie ger snarare indikationer på hur prestige kan påverka 30 

kunskapsöverföringen vid forskning.  
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7.2 Framtida forskning  

Det akademiska systemet påverkas starkt av den globala konkurrenssituationen om anslag. 

Respondenter på avdelningen för mikrosystemteknik ansåg att mindre konkurrens skulle leda 

till sämre forskningsresultat. Våra respondenter på Ericsson menade att låg konkurrens hos 

dem inte resulterade i sämre forskningsresultat. För framtida forskning lämnar vi att 5 

undersöka om det är möjligt för det akademiska forskningssystemets konkurrenssituation att 

förändras för att minska pressen hos forskarna, utan att forskningsresultaten tar skada. 

Fallstudien på Ericsson gav indikationer på att brist på konkurrens inte behöver påverka 

forskningsresultaten negativt. 

 10 

Vår fallstudie visade på att de skilda profileringsområdena och därmed den låga graden av 

konkurrens om anslag inom avdelningen för mikrosystemteknik resulterade i försumbar 

negativa inverkan av prestige på kunskapsöverföringen. Hade studien gjorts inom en 

avdelning med mer likartade forskningsområden hade situationen kunnat se annorlunda ut. 

Hur sambandet mellan avdelningens grad av närliggande forskningsområden och negativ 15 

prestige ser ut lämnar vi till framtida forskning att undersöka. 

 

Vi såg i vår studie indikationer på att olika typer av människor söker sig till den akademiska 

världen och till industrin. Att undersöka detta närmare, och hur det påverkar 

kunskapsöverföringen och forskningen lämnar vi till framtida forskning att undersöka. 20 

Resultatet av en sådan studie kan vara av intresse för praktiker vid anställandet av nya 

individer till organisationerna. 

 

Ytterligare en upptäckt vi gjorde i vår empiriska studie var skillnaden i formell 

kunskapsöverföring och hantering av icke-kodifierad kunskap inom de två fallstudierna. På 25 

Ericsson hade de väl utvecklade system för formell kunskapsöverföring, där de laddade upp 

information för andra individer på företaget att ta del av. Något sådant system hade de inte på 

avdelningen för mikrosystemteknik. I och med att tillgängligheten var ett problem inom 

avdelningen där resor är vanligt förekommande, kan det vara intressant för framtida forskning 

att undersöka om ett mer formellt system för kunskapsöverföring skulle kunna gynna 30 

akademisk kunskapsöverföring. Vidare kan det vara intressant att undersöka om och hur detta 

är kopplat till prestigesökande.  
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Ett intressant framtida forskningsämne kan vara att undersöka om det är positivt eller negativt 

för en organisation att ha hög inverkan av emotionella faktorer. Vi såg indikationer på att det 

är positivt, främst i form av kamratstämningen på avdelningen för mikrosystemteknik som i 

hög grad påverkade kunskapsöverföringen positivt. Till framtida forskning lämnar vi att 

utvisa till vilken grad forskningsresultaten kan gynnas av ökat fokus på socioemotionella 5 

behov.   
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor vid genomförandet av semistrukturerade djupintervjuer 
 Inledande frågor 

 Vad är din befattning? 5 

 Hur många ingår i denna division? 

 Vad är er huvudsakliga verksamhet? 

 Organisationen 

 Hur fungerar den dagliga verksamheten? Arbetar ni i team eller individuellt?  

 Hur pass decentraliserad är den dagliga verksamheten?  10 

 Finns det anställda som kollegor oftare vänder sig till för kunskap och 

information?  

 Hur sker utvärderingen av forskarna? 

 Kunskapsöverföringen  

 Vilken typ av system använder ni för kunskapsöverföring? 15 

 Uppmuntras kunskapsöverföring på något sätt inom organisationen? 

 Hur ser kunskapsöverföringen ut mellan grupperna/individerna?  

 Vilka är problemen vid kunskapsöverföring? 

 Hur hanterar ni dessa? 

 Vad skulle bättre kunskapsöverföring kunna resultera i? 20 

 På vilket sätt påverkar emotionella faktorer, såsom status, prestige och passion 

kunskapsöverföringen? 

 Kan du ge exempel på situationer där prestige påverkar 

kunskapsöverföringen?  

 25 

 Prestige 

 Hur definierar du prestige?  

 På vilket sätt upplever du att prestige existerar hos er?  

 Anser du att du direkt eller indirekt påverkas av andras prestige? 

 På vilket sätt tror du att prestige kan påverka kunskapsöverföringen positivt? 30 

 På vilket sätt tror du att prestige kan påverka kunskapsöverföringen negativt?  

 Tror du att forskare i vissa situationer kan vara för måna om sin status och 

ställning på företaget för att be om hjälp?  

 Vilka faktorer tror du kan skapa incitament för anställda och team att eftersöka 

prestige? 35 

 Vad tror du är anledningen till att vissa forskare söker prestige? 

 Belöningssystem 

 Hur ser belöningssystemet ut för forskare? 

 Tror du att problemen med prestige skulle minska om kunskapsöverföring 

uppmuntrades och belönades mer än vad det gör idag? 40 

 


