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Förord 
Vi vill passa på att tacka ett antal individer som har gjort skrivandet av denna C-uppsats 

möjligt. 

 

Tack Gunilla Roos för din sakliga och konstruktiva kritik samt rådgivningen genom hela 

studiens gång. Utan dig som bollplank och som stöd hade studien inte sett ut som den gör.  

 

Vi vill även tacka vår handledningsgrupp för inspiration och viktig input i vår studie. Genom 

att få berätta om vår studie och höra om deras har vi kunnat utveckla studien längre än vad 

som hade varit möjligt på egen hand. 

 

 

Men framför allt vill vi tacka de intervjupersoner som valde att ställa upp på att bli 

intervjuade och att delge sina erfarenheter och expertis. Tack vare dem fick studien sitt 

innehåll.  

 

Tack!   

 

 



 

Abstract  

For almost 170 years, Uppsala student union has been active in student democracy related 

issues at Uppsala University. The student representatives of Uppsala student union are a 

major part of Uppsala student unions efforts to protect the rights of students. These student 

representatives are exchanged every year. The aim of this study was to map and analyze the 

knowledge transfer between resigning and new student representatives and to investigate 

which knowledge demands are put on student representatives and why. This was 

accomplished through interviews with both current and resigned student representatives.  

 

 

Results show big differences in attitudes regarding the knowledge transfer. Negative 

experiences of knowledge transfers were due to lack of time, lack of structure and due to bad 

interpersonal relationships. The knowledge demands put on student representatives appear to 

be implicit. Instead, the main focus was directed to demands on a certain dedication to student 

democracy and social skill.  

 

 

Lastly, possible explanations for the situation and proposals for future studies were presented. 



 

Sammanfattning 

I snart 170 år har Uppsala studentkår värnat om studentdemokrati och studenternas 

studiesituation. En stor del av dagens kårverksamhet mot studenterna bedrivs av arvoderade 

studiebevakare. Dessa byts ut varje hösttermin. Studiens syfte var att kartlägga och analysera 

kunskapsöverföringen mellan före detta och nya studiebevakare, samt att se vilka 

kunskapskrav som ställs på studiebevakare och varför. Detta genomfördes genom kvalitativa 

intervjuer av studiebevakare, nuvarande och före detta.  

 

Resultaten visar stora skillnader från studiebevakare till studiebevakare. Ett mindre antal 

upplevde goda överlämningar och en välstrukturerad kunskapsöverföring, medan en stor del 

av de intervjuade upplevde en bristande eller helt obefintlig kunskapsöverföring i form av 

överlämning. Det framgick tydligt hur tidsbrist, strukturella brister samt interpersonella 

relationer påverkade möjligheterna till överlämningar negativt. Kunskapskraven ställda på 

studiebevakare är outtalade, det som istället premieras är engagemang inom 

studentdemokratiska verksamheter samt sociala förmåga. 

 

Avslutningsvis diskuterades det stressiga arbetsklimatet studiebevakare verkar inom och hur 

Uppsala studentkår kan ta lärdom av andra ideella organisationer för att förbättra 

kunskapsöverföringen.    
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1 Inledning 
I Inledningsavsnittet ges en beskrivning av den verksamhet som studiebevakare verkar inom 

och hur den kom att finnas. Även den samhälleliga och den vetenskapliga relevansen tas upp i 

slutet, likaså studiens syfte och frågeställningar.  

 

Uppsala Universitet är ett av Sveriges största lärosäten med cirka 40 000 studerande (Uppsala 

universitet, 2013). En stor andel av dessa studenter är representerade av 

intresseorganisationen Uppsala studentkår. Denna organisation bedriver en form av facklig 

verksamhet, som värnar om studenternas livs- och studiesituation i Uppsala. Uppsala 

Studentkår har funnits i 164 år. Syftet med upprättandet av kåren var att skapa ett 

sambandsorgan för stadens tolv studentnationer, via Kuratorskonventet. Kuratorskonventet är 

den mötesplats som finns för de högst uppsatta ämbetsmännen på nationerna, kuratorerna. 

Genom Kuratorskonventet kan de dela erfarenheter och diskutera gemensamma spörsmål. 

Följaktligen var förhoppningen med en studentkår att samla studenternas röster och skapa en 

inflytelserik organisation som kunde föra studenternas talan. Året var 1849 då kåren 

upprättades (Uppsala studentkår, 2013a). Sedan dess har Uppsala studentkår verkat för att 

förbättra och trygga studenternas studie- och livssituation. Detta sker i främsta ledet genom de 

så kallade studiebevakarna som är arvoderade av kåren. Det är om dessa studiebevakare den 

här studien kommer att handla.  

 

1.1 Sektionaliseringen 

Under flera års tid fördes det en livlig diskussion i Uppsalas studentkår kring att 

organisationen skulle ha mycket att vinna på en mer decentraliserad struktur där 

verksamheten plattas ut och besluten kommer närmare studenter. Under hösten 2010 

genomfördes denna omorganisation som kom att benämnas sektionalisering eftersom man 

utvecklade verksamheten och skapade dessa nya sektioner. Totalt sett bildades sju stycken 

sektioner; sociologiska, ekonomiska, humanistiska, juridiska, teknisk-naturvetenskapliga, 

medicinska sektionen samt sektion Lära. Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår bedriver idag 

ett utbrytningsarbete, vilket bland annat innebär att de själva arvoderar studiebevakare. 

Utöver detta har också Uppsala studentkår studiebevakare arvoderade vid deras sektion, som 

vid de andra sektionerna. 

 

Skälet till att omorganiseringen skedde var att synliggöra Uppsala studentkårs arbete, locka 

nya medlemmar, öka engagemanget hos studenterna samt att fånga upp och ta vara på det 

engagemang som fanns i föreningarna ute bland studenterna (Informant 1: Studiebevakare för 

Uppsala studentkår, enskild intervju, 12 april). 

 

Även innan sektionaliseringen genomfördes fanns det studiebevakare. Skillnaden mot hur det 

organisatoriskt ser ut idag är att i och med sektionalisering ökade arvoderingen tidmässigt, 

ansvarsområdena ökade och studiebevakarna kom geografiskt närmare studenterna i och med 

att de flyttade ut på respektive institutions campusområde.  

 

Idag finns det inom varje sektion ett sektionsråd bestående utav representanter för samtliga 

utbildningsprogram som ligger inom sektionens ramar. Samtliga representanter i 

sektionsråden är utsedda utav de olika programföreningarna och engagerar sig helt ideellt. Till 
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sin hjälp har samtliga sektionsråd dessa studiebevakare som arbetar heltid och arvoderas 

direkt utav Uppsala studentkår. 

Hur många studiebevakare som finns vid varje sektion avgörs centralt utav Uppsala 

studentkår. Inför varje nytt läsår läggs en ny budget där omfattning av arvoderingarna avgörs 

(Informant 1, 2013). 

 

Uppdraget som studiebevakare ges på ett års basis, det vill säga att samtliga studiebevakare 

innehar tjänsten i regel mellan 15 augusti och 15 juni (Uppsala studentkår, 2013b). Dock kan 

sektionsråden och Uppsala studentkår vid speciella fall godta att man endast söker och får 

tjänsten under en kortare period, exempelvis under en termin.  

 

Uppåt sett ansvarar studiebevakarna inför Uppsala studentkår men inte inför någon specifik 

tjänst eller person och arbetsledningen har under åren istället skett horisontellt inom 

organisationen, det vill säga att studiebevakarna genom olika arbetsgrupper avsedda för 

samverkan mellan sektionerna påverkar varandra och på så sätt styrs arbetet. Det har gjorts 

försök inom kåren med skapandet och tillsättande utav en tjänst med specifikt sektionsansvar 

men detta har inte fungerat för organisationen.  

1.2 Studiebevakarens roll  

Informant 1 (2013) uppger att inom varje sektion har studiebevakarna, utöver ansvar inför 

sektionsrådet, även ansvar för fallverksamheten och arbetsmiljöfrågor. Fallverksamheten 

innefattar samtliga individuella fall där elever av olika orsaker behöver hjälp med exempelvis 

föra sin talan eller guidning vart de ska vända sig. Arbetsmiljöansvaret innebär att 

studiebevakaren ska arbeta för en bättre arbetsmiljö, både den fysiska såväl som den 

psykosociala. Arbetet går till exempel ut på att se till att alla studenter inom sektionen har lika 

villkor i form av studieplatser och att samtliga campus erbjuder studenterna den bästa möjliga 

studiemiljön. Överlag ska alltså studiebevakaren vara studenternas förenade röst, föra deras 

talan och representera deras vilja i flera olika ansvariga organ (Informant 1, 2013). 

 

Denna bild inifrån organisationen stämmer väl överens den officiella ansvarsbilden som finns 

centralt hos Uppsala studentkår. På kårens hemsida beskrivs studiebevakarna på följande sätt: 

”De finns för att hjälpa och stödja de lokala studieråden och studentrepresentanterna, bedriva 

fallverksamhet och informera om kårens verksamhet” (Uppsala studentkår, 2013b). 

 

Alltså ska studiebevakare fungera som ett stöd för studenter med olika problem eller 

spörsmål. De arbetar tillsammans med olika programs intresseföreningar för att på bästa sätt 

föra studenters talan och för att förbättra deras studiesituation. Funktionen som de fyller är 

inte på något sätt ringa utan är av stor vikt för att bibehålla grunderna i den 

studentdemokratiska organisationen som utgörs utav Uppsala studentkår. 

 

1.3 Samhällelig och vetenskaplig relevans  

Studiens författare är aktiva inom Uppsala studentkår. Båda är ledamöter i 

samhällsvetenskapliga sektionens sektionsråd, en gren av Uppsala studentkårs verksamhet, 

som ansvarar för arbetsmiljön och studiesituationen för en del av de studenter som studerar 

inom den samhällsvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet. Därför finns det ett 

etablerat intresse för kårverksamheten hos studieförfattarna, vilket har motiverat valet av 

studieområde. Vidare har studien en viktig samhällelig relevans då studiebevakarna fyller en 

viktig roll i den elevdemokratiska processen. Utan dem skulle studenterna ute på Uppsala 



   3 

Universitets olika campus inte kunna få den hjälp och stöd de kan behöva. De skulle inte 

kunna göra sin röst hörd via den auktoritet som Uppsala studentkår utgör. Genom 

studiebevakarnas arbete ska studenternas röst kunna höras ända upp till universitets ledning. 

 

Vad gäller den vetenskapliga relevansen har tidigare forskning kunnat ge en tydlig bild av vad 

kunskapsöverföring är och hur kunskap kan lagras, försvinna eller överföras inom en 

organisation. På så sätt har denna forskning varit till stor hjälp för förståelsen av den 

problematik som studiebevakare möter. Denna forskning kommer att tas upp i avsnittet 

gällande den teoretiska bakgrunden. Men trots det fyller studien en tydlig kunskapslucka i 

forskningen kring kunskapsöverföring. Det finns andra examensarbeten som har undersökt 

kunskapsöverföring mellan terminsanställda individer, men aldrig på Uppsala studentkår. 

Mycket annan forskning och litteratur tar upp fenomenet kunskapsöverföring, men syftar 

aldrig till någon organisation som liknar den vi har valt att undersöka. Uppsala studentkårs 

studiebevakare har posten under endast ett läsår. Det innebär helt unika förutsättningar och 

helt unika problem. Tidigare forskning och litteratur är mer inriktad på organisation och 

företag som drivs i vinstsyfte och/eller som kan antas ha anställda kvar inom organisationen 

mer än 10 månader (Nonaka & Takeuchi, 1995). Ett annat exempel på detta är Síe (2009) som 

studerar vad som påverkar hur kunskap överförs mellan nya och gamla anställda på ett antal 

företag inom oljeindustrin. Blomkvist (2012) undersöker hur kunskapsöverföringen på lokal 

nivå påverkas av formell kontroll från huvudkontor, inom multinationella företag. Dessa är 

bara ett axplock av den stora del av forskningen kring kunskapsöverföring som är inriktad på 

verksamheter som drivs med vinstsyfte, verksamheter som ser annorlunda ut än Uppsala 

studentkårs struktur. Den kunskapsöverföring som sker mellan ämbetsmän och mellan 

heltidsarvoderade inom ideella organisationer finns knappt representerade i tidigare forskning. 

Det är detta som studien ämnar göra. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Vi vill med studien undersöka hur studiebevakare upplever att deras kunskap förmedlas och 

hur de lär sig sin roll som studiebevakare. Utifrån bakgrunden till studien, blir vårt syfte att 

kartlägga och analysera kunskapsöverföringen mellan gamla och nya studiebevakare anställda 

av kåren, samt att se vilka kunskapskrav som ställs på studievakare och varför.  

Genom att inrikta oss på tre olika frågeställningar, där de första två berör processen och den 

tredje mer fokuserar på kunskapen, hoppas vi ge en heltäckande bild utav fenomenet. Dessa 

frågeställningar är:  

 

– Hur ser överlämningsprocessen ut?  

– Varför ser den ut som den gör?  

– Vilka kunskapskrav ställs på studiebevakare, nuvarande och gamla? 

 

Vi har valt att inte inrikta oss på om det ges någon form av utbildning som fokuserar på de 

olika ansvarsområden som en studiebevakare kan ha. Trots att detta vore intressant, anser vi 

att kunskapsöverföringen vid överlämningar är ett viktigare område att problematisera.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I följande avsnitt kommer ett antal teoretiska ansatser att tas upp. Dessa inkluderar 

kunskapsbegreppet och två indelningar av det; tyst och explicit kunskap, lagring av kunskap 

inom organisationer, kunskapsöverföring, organisatoriskt minne och slutligen organisatorisk 

glömska. Dessa ämnar ge ett ramverk mot vilket resultatet sedan kan jämföras och 

analyseras. 

2.1 Lärande 

Bytena av studiebevakare kräver att de nytillsatta studiebevakarna snabbt kommer in i arbetet 

och lär sig vad de behöver för att kunna utöva sitt arbete. Lärande behöver därför definieras 

för att skapa en referensram mot vilken de nya studiebevakarnas eventuella lärande kan 

jämföras. 

 

Det finns ett stort antal definitioner av lärande. Dessa är mer eller mindre övergripande och 

mer eller mindre konkreta. Illeris (2007) definierar lärande som en ”… process som hos 

levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, 

biologisk mognad eller åldrande” (s.13). Det är en bred definition som inkluderar flera olika 

former av lärande. Någon vidare analys av studiebevakarnas lärande kommer inte att göras. 

Fokus kommer att ligga på hur kunskap överförs och förmedlas mellan nya och gamla 

studiebevakare. Därför anser studieförfattarna att kunskapsbegreppet väger tyngre, även om 

det förutsätts av lärande.  

2.2 Kunskap 

Begreppet kunskap är ett oerhört brett begrepp som kan syfta till en mängd olika fenomen. 

Den mest basala nivån utav kunskap når man genom att endast processa objektiv fakta och på 

så sätt uppta exempelvis ett färdig objektivt synsätt. Vi möts varje dag utav situationer då vi 

måste lösa olika uppgifter, och inför varje uppgift har vi olika sätt att handskas med dem. 

Detta går in under Platons definition av kunskap, som riktar sig till sanning. Det som 

människan tror på och tar för sant är för henne kunskap. Vidare kan så kallad tyst kunskap, 

som kommer att presenteras mer utförligt i ett kommande stycke, räknas till så kallad 

praktiskt kunskap. För de vardagliga och mest förekommande uppgifterna krävs ingen ny 

kunskapsbildning. Denna form av kunskap är osynlig, men ändå verklig. För att lösa uppgifter 

nöjer vi oss ofta med ett rutinbaserat handlande (Gustavsson, 2004b). 

 

Studien kommer alltså att utgå från Gustavssons tolkning av Platons definition av kunskap. 

Nedan följer en indelning av kunskap i två övergripande kategorier. 

2.2.1 Tyst kunskap 

Tyst kunskap är ofta bundet till en specifik handling eller ett handlag, det vill säga att man vet 

hur något ska kännas för att vara rätt, kunskapen sitter på ett sätt i fingerspetsarna istället för 

huvudet. Normalt sett kan individen bara externalisera denna kunskap just vid det specifika 

tillfället och handlandet (Granberg, 2009). När en individ utför ett handlande vet den exakt 

hur den ska agera och vilken kunskap som den behöver i det specifika ögonblicket men det 

betyder inte att individen har någon förståelse för den bakomliggande kunskapen. Dock 

innehar inte individer denna kunskap helt utan förutsättningar, kunskapen är starkt kopplad 
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till bland annat individens föreställningar, idéer och uppfattningar. Faktum är att den tysta 

kunskapen kan vara så integrerad med individens kognitiva banor att den tas för givet. 

2.2.2 Explicit kunskap  

Kunskap som kan kallas explicit är sådan som kan härledas till ett visst moment, en viss 

metod eller ett visst verktyg. Kunskapen går att uttrycka och beskriva. Ellis (1994) beskriver, 

i sin bok “Implicit and Explicit Language Learning”, explicit kunskap och dess 

tillförskaffande som medvetet, något som en individ kan testa och välja att ignorera eller ta till 

sig. Nonaka (1991) definierar explicit kunskap som formell och systematisk. Den kan stå 

uppskriven i en manual eller i en arbetsbeskrivning. Därför är denna form av kunskap lätt att 

föra vidare och lätt att kommunicera till andra möjligen intresserade parter, vare sig det gäller 

andra människor eller andra verksamheter och organisationer.  

2.3 Kunskapslagring inom organisationer 

Följande avsnitt kommer att beröra de olika sätt genom vilka organisationer kan lagra och 

behålla kunskap. Argote & Ingram (2000) identifierar tre olika områden inom vilka 

information och kunskap kan förvaras i verksamheter. Dessa områden är anställda, verktyg, 

eller uppdrag. I dessa finns information om verksamheten lagrad. Nätverk mellan och inom 

dessa komponenter kan skapas för att förmedla och lagra kunskap inom organisationer. 

 

Kunskap finns först och främst hos de anställda själva. Anställda kan lära sig och lagra 

relevant kunskap i deras erfarenheter och minne. Kunskap kan lagras hos samt passera till och 

från anställda på ett socialt plan. Denna form av kunskapsnätverk är knutet just till individers 

kunskaper, minnen och erfarenheter av verksamheten.  

 

Kunskap kan också lagras i verksamheters verktyg, såsom dokument, datorer och maskiner. I 

kombination med de anställda kan kunskap lagras både på ett explicit sätt, genom handlingar, 

fysisk text eller manualer, men också på ett mer implicit sätt, genom effektiviserade 

procedurer och uteslutande av andra verktyg som skulle ge annan kunskap. 

 

Dessa verktyg kan även kombineras med den sistnämnda kategorin av kunskapsbärande 

komponenter; uppdrag. Med uppdrag menas de uppgifter, rutiner och arbetsmetoder som 

finns inom verksamheter. I dessa olika moment och aktiviteter finns kunskap inneboende, ofta 

sådant som “sitter i väggarna”. Dessa kan alltså kombineras med olika verktyg då specifika 

verktyg används för specifika uppdrag. Uppdrag kombineras också självklart med de 

anställdas kunskap genom deras utövande av olika uppdrag. 

 

Kunskap kan alltså flyttas från avdelningar, verksamheter, organisationer, genom att flytta 

dessa kunskapsbärande komponenter. Om en anställd bli omplacerad, följer kunskaper med 

denne individ. Likadant med de system som finns i verktyg eller de rutiner som gäller kring 

ett uppdrag. Kunskapen omfördelas alltså om dessa resurser omfördelas. 

 

Argote och Ingram konstaterar vidare att organisatoriskt minne har mycket att göra med var 

kunskap är lagrad. Huruvida en organisation lyckas behålla kunskap trots mer eller mindre 

personalomsättning är således beroende på hur kunskap lagras (Argote & Ingram, 2000). 

2.4 Kunskapsöverföring 

I artikeln “ The Knowledge-Creating Company” (1991) beskriver Nonaka hur kunskap hos en 

individ i en organisation bör delas till andra delar av organisationen, för att kunna utnyttja den 
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på bästa sätt. Det är enligt honom nyckeln till en kunskapsskapande organisation. 

Kunskapsöverföring sker alltså när kunskap förmedlas på ett eller annat sätt från en individ, 

en verksamhet, en organisation till en annan. Detta kan ske på olika sätt. Många gånger 

kommer den tysta och den explicita kunskapen att mötas, både på organisationsnivå såväl som 

på individnivå. Denna process som kunskapsöverföring utav tyst och explicit kunskap består 

av kan enligt Nonaka (1991) ske på fyra olika sätt: 

 

1 Från tyst till tyst. 

Eftersom den tysta kunskapen inte kan formaliseras måste överföringen ske direkt mellan 

individer. Detta sker primärt genom observationer, övning och härmande. Nonaka kallar 

denna typ av överföring för socialisation, man socialiseras in den miljö/situation där 

lärandet kan upptas. Alltså sker överföringen direkt mellan individer utan att kunskapen 

någonsin behöver gå genom det organisatoriska minnet.  

 

2 Från explicit till explicit 

I interaktionen utav den explicita kunskapstypen kan ny kunskap aldrig bildas. Det 

handlar snarare om en sammanslagning utav två redan tillgängliga områden av kunskap. 

Självklart kan kunskapen ändra form men det faktiska konkreta innehållet kommer alltid 

vara detsamma. Ska ny kunskap kunna uppstå behövs mer än två grupper utav 

externaliserad kunskap, det behövs hjälp av individer som internaliserar kunskapen och 

förädlar den. 

   

3 Från tyst till explicit 

När individer förstår och har insikt i sin tysta kunskap kan de också använda sig utav den 

för att skapa ny explicit kunskap. Exempelvis kan individer när de internaliserat ny 

explicit kunskap omvandla och utveckla den för att sedan externalisera den nu förädlade 

kunskapen. 

 

4 Från explicit till tyst 

När ny kunskap utvecklas och börjar spridas i organisationen kommer denna kunskap att 

tas upp utav individer, internaliseras. Eftersom varje individ har sina alldeles egna 

individuella kognitiva förutsättningar, bestående utav bland annat referenser, tolkningar 

och föreställningar, så kommer också den nya kunskapen tolkas, upptas och lagras på 

olika sätt hos individerna. Därigenom kommer också kunskapen få olika former och 

utvecklas till på olika sätt hos varje individ och där, inom varje individ, kommer ny tyst  

kunskap uppstå. 

 

Tillsammans skapar dessa övergångar av kunskapsformer en grovhuggen mall för hur man 

kan tänka kring kunskapsöverföringen som sker i varje organisation. Mallen kan också 

fungera som ett hjälpmedel när man vill förstå på vilka vägar som den specifika kunskapen 

egentligen vandrar runt på i organisationen. Dock ser vi denna modell som en kraftig 

förenkling. Både när det gäller kunskapen och överföringen är processen sannolikt betydligt 

mer komplex än vad Nonaka utmålar den som. 
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De ovanstående kunskapsöverföringssätten passar in i den definition på kunskapsdelande, av 

Schwartz (2006), som Paulin & Sunesson (2012, s. 82) använder sig av:  

 

The exchange of knowledge between and among individuals, and within 

and among teams, organizational units, and organizations. This exchange 

may be focused or unfocused, but it usually does not have a clear a priori 

objective. 

 

Då det finns ett stort antal av mer eller mindre snarlika definitioner anser vi att en annan 

passar bättre i vår studie och för vårt syfte, då den bättre innefattar ovanstående aspekter. 

Argote och Ingram (2000) definierar kunskapsöverföring i två delar. Den ena gäller 

kunskapsöverföring på individuell nivå. Denna form av överföring definierar de som en 

process där en individ använder sig av tidigare tillförskaffad kunskap i ett nytt sammanhang. 

För denna studie, samt för den artikel Argote och Ingram (2000, s. 151) skrev, står dock en 

annan definition i fokus, nämligen en organisations kunskapsöverföring. Denna påminner en 

del om den individuella och är som följer: 

 

Knowledge transfer in organizations is the process through which one 

unit (e.g., group, department, or division) is affected by the experience of 

another. 

 

Alltså kan organisatorisk kunskapsöverföring inkludera individuell sådan. En enhet kan vara 

en verksamhet, en grupp eller en individ. Att en individ använder tidigare kunskap i nya 

situationer kan ses som organisatorisk kunskapsöverföring, om det sker inom en organisation. 

Det är just den bredd som denna definition besitter som passar studien.  

2.5 Organisatoriskt minne 

Kunskap kan lagras inom en organisation. Det som en gång lärts lagras inom organisationen 

och kan återanvändas vid framtida tillfällen. Definitionen på organisatoriskt minne varierar 

mellan olika forskare, men har i grunden liknande struktur. Det handlar om kunskap som 

tillförskaffats förr, som kan nyttjas i framtida situationer. Argote tar upp flera olika 

definitioner på organisatoriskt minne. Ett exempel som tas på organisatoriskt minne är ”… a 

persistent record not dependent on a tight coupling between sender and receiver” (Argote, 

2000, s.72). Denna definition har även denna studie valt att använda som operationell 

definition av organisatoriskt minne. 

 

Kunskapen som finns i en organisation är ofta knuten till en eller flera individer. Studier visar 

att organisationer med ett litet antal mycket kunniga individer riskerar att förlora mycket 

kunskap och påverkas negativt om denna eller dessa individer försvinner från verksamheter 

(Argote, 2000). Alltså är det bra för organisationer om den kunskap som organisationen bär 

på, inte är för hårt knuten eller helt beroende av en individ. Organisationer med mindre tydlig 

arbetsstruktur blir lättare lidande av personalomsättning än organisationer med tydliga, 

strukturerade arbetsfördelningar (Argote, 2000).   

2.6 Organisatorisk glömska 

Centralt för studien är hur kunskap skapas och överförs men för att förstå hela processen 

krävs också en förståelse för de mekanismer som leder till att viss kunskap och information 

försvinner och går förlorad för organisationen, såkallad organisatorisk glömska. 
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En sammanställning av flera olika författares förhållningssätt till organisatorisk glömska görs 

av Holan & Philips (2004) i “Remembrance of Things Past? The Dynamics of Organizational 

Forgetting”. Enligt Holan & Philips finns det flera olika utgångspunkter att utgå från när man 

studerar begreppet, men grundläggande för samtliga dessa är att man antingen kan se 

glömskan som något positivt eller negativt. Ser man till de positiva aspekterna kring 

glömskan kan man lyfta fram fördelarna i att gammal förbrukad kunskap som inte längre har 

någon funktion för organisationen försvinner och ger plats för mer adekvat kunskap. Det är 

först när man upphör med en viss rutin eller tillvägagångssätt som man kan upptäcka och få 

användning utav nya, bättre anpassade, handlingssätt. Organisationer kan alltså styra 

kunskapsflödet genom organisationen och på så sätt påverka vilken kunskap som ska lagras 

och behållas i organisationen. Exempelvis kan nya regler och policys vara ett både praktiskt 

och enkelt sätt att behålla kunskap i det kollektiva minnet i organisationen. Kunskapsflödet i 

organisationen är alltså under normala omständigheter kumulativt där ny kunskap hela tiden 

bygger vidare på vad organisationen redan uppnått i sitt lärande, och detta frångås alltså först 

när det uppstår organisatorisk glömska. 

 

I motsats till detta positiva synsätt kan man även se den organisatoriska glömskan som 

negativ. Enligt Day (1994) kommer organisationer som inte har en fungerande struktur för 

tillvaratagande utav kunskap aldrig heller kunna minnas vad och varför någonting har 

fungerat tidigare och därmed tvingas begå samma misstag om och om igen - de tvingas 

uppfinna hjulet varje gång.  

 

Organisatorisk glömska kan uppstå i såväl aktiva val som slumpmässiga beteenden och ta 

plats både före, efter och medan det sker ett upptagande utav ny kunskap. När det sker 

slumpmässigt kan det ske genom två olika förfaranden, antingen genom att kunskapen upptas 

utav organisationen men aldrig integreras till fullo och därför omgående försvinner ut ur 

organisationen igen eller så försvinner kunskapen på ett mer utdraget sätt där informationen 

sakta men säkert blir mer och mer inaktuell för att slutligen försvinna helt (Holan & Philips, 

2004).  

 

När överlagd organisatorisk glömska inträffar är den medveten för organisationen och även 

här kan den ta sig uttryck på två olika sätt, antingen kan det handla om ett aktivt borttagande 

eller om att organisationen agerar värjande från kunskapen. Holan & Philips definierar de två 

olika grupperna på följande sätt: 

 

Vid avvärjande fungerar organisatorisk glömska som ett redskap för organisationen. Det 

inträffar antingen då ny kunskap avfärdas medan den uppstår, eller då gammal lyfts bort, för 

att ge plats åt en bättre anpassad kunskap. Detta förfarande där organisationer tjänar på 

glömskan är vanligast bland kunskapsintensiva företag som ständigt måste finna nya 

innovationer. När man ständigt ligger i framkant tvingas man pröva sig fram och självklart 

kommer då en del ny kunskap visa sig sämre anpassad. För att ständigt kunna ge plats åt nya 

innovationer krävs då att man har rutiner för hur denna kunskap ska kunna lyftas ur 

organisationen. Alltså är glömska inte alltid negativt för organisationen.  

 

Ett aktivt borttagande av kunskap är vanligast vid kunskapsintensiva och innovativa företag. 

Dessa företag producerar stora mängder ny kunskap som snabbt ska implementeras in i 

organisationen. Detta innebär också att stora mängder kunskap relativt omgående kommer att 

bli inaktuell. För att inte då störa eller påverka framtida innovationer och kunskap väljer 

organisationen att lyfta ut dessa delar. Existerande kunskap lyfts ut ur organisationen.  
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2.7 Definition av överlämning och överföring  

Genomgående i arbetet använder vi oss utav begreppen överlämningsprocess och 

kunskapsöverföring. Det finns flera skillnader mellan dessa begrepp, den primära skillnaden 

är dock att det i den tidigare teorin ges en tydlig bild av vad kunskapsöverföring egentligen 

innebär, medan begreppet överlämning behandlas betydligt mera sparsamt. I Svenska 

akademins ordbok (Svenska Akademins ordlista, 2013) ges begreppet överlämning följande 

betydelse: lämna över ansvaret till någon. Vi har därför valt att se överföringsprocessen som 

något som täcker in mer än överlämning. Överföringsprocessen kan enligt oss innefatta allt 

från subjektiva tankar och idéer till den mest nödvändiga informationen medan överlämning 

primärt innehåller handfast information. Överföring är något som sker, inte bara vid en 

överlämning utan ständigt i de sociala interaktionerna. Överlämning, däremot, är något som 

individen själv kan bestämma när den ska ta plats och vilket innehåll den ska ha. Vi utgår 

alltså från att överlämning är en nödvändighet i överföringsprocessen. Om en bra 

överlämning har skett, kan kunskapsöverföring antas också ha skett. 

2.8 Sammanfattning av teoretiska ansatserna 

Dessa teoretiska ansatser kommer att på olika sätt hjälpa oss att i analysen förstå det 

intervjupersonerna har delgett i resultatet. Lärande är med som en del då all kunskap till 

någon form är resultatet av lärande. Kunskapsbegreppet och dess två undergrupper - tyst och 

explicit - visar tydligt hur kunskap kan se ut och förmedlas på olika sätt. Detta kommer att ge 

oss en referensram med vilken vi kan förstå hur kunskap ser ut för studiebevakarna. 

Kunskapslagringen ger insikt hur kunskap finns kvar hos studiebevakare och var den finns 

lagrad. Kunskapsöverföringen är en operationalisering av hur kunskap rör sig och hur den kan 

övergå från en form till en annan. Organisatoriskt minne är en term som beskriver hur 

kunskap kan bevaras och nyttjas i en verksamhet utan att personal, medlemmar eller anställda 

behövs inom organisationen. Detta blir relevant då sektionerna har en hög personalomsättning 

i form av studiebevakare. På samma sätt är den organisatoriska glömskan relevant. En 

verksamhet som studiebevakarnas, kan både främja och hindra utveckling för studiebevakare 

och deras ämbete.    
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3 Metod 
Metodavsnittet kommer att ge en bild av och motivera varför vi har använt oss av en 

intervjustudie. Vidare kommer den att beskriva kontakten med intervjupersonerna, 

förberedelserna inför och genomförandet av intervjuerna. Det kommer även att ges en kort 

diskussion kring studiens validitets- och reliabilitetslegitimitet, etiska förutsättningar samt 

eventuella problem med metoden. 

3.1 Undersökningsdesign  

Vi valde, utifrån studiens syfte, på ett tidigt stadium att studien skulle baseras på kvalitativa 

intervjustudier. Syftet med att välja denna arbetsmetod bottnar i att vi vill få en fördjupad 

kunskap kring kunskapsöverföringsprocessen. Att använda sig utav ett kvalitativt arbetssätt 

har både såväl fördelar som nackdelar. Med en kvalitativ ansats ges det möjlighet för oss att 

få en detaljerad subjektiv bild överlämningsprocessen bland studiebevakare. Utöver detta är 

också intervjuer ett betydligt mer flexibelt arbetssätt än exempelvis enkäter eller andra former 

av undersökningsmetoder. Man får chans att gräva djupare då det framkommer 

intresseväckande information samtidigt som man har möjlighet att styra åt vilket håll 

respondenten ska dra sina tankar (Dalen, 2007). 

 

Det finns flera fördelar med att arbeta med intervju som metod. Det finns möjlighet att få 

tillgång till mycket djupare information än om man hade arbetat med en enkät eftersom det 

finns möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna. Tack vare den kvalitativa metodens 

utformning kunde vi ställa komplexa frågor vars svar ledde till olika sorters följdfrågor och 

funderingar. En intervju är också mycket personligare än en enkät och det hjälper oss i studien 

när respondenterna öppnar upp sig mer mot oss. 

 

Det är även möjligt att få större kontroll över respondenterna; i en enkätundersökning så har 

man väldigt liten kontroll över vem det är som faktiskt fyller i den och lämnar in medan det i 

en intervju däremot är väldigt lätt att hålla koll på vem det är man faktiskt intervjuar. 

 

I och med metodvalet begränsas vi i eventuella generaliseringar. Dock gjordes det redan i 

formuleringen utav den grundläggande frågeställningen ett aktivt val att ge avkall på 

generaliserbarheten eftersom vi valde att inrikta oss på en så liten och specifik population, det 

fanns helt enkelt väldigt låga generaliseringsambitioner i utformandet av studien. 

3.2 Urval 

Studien baseras på en kvalitativ intervjustudie där deltagarna består utav både sittande och 

före detta studiebevakare. Vid besluten kring urvalet inför studien fanns det två hämmande 

faktorer, den första var den begränsade storleken på den aktuella populationen och den andra 

var tidsfaktorn. Totalt sett finns det idag 14 aktiva studiebevakare vid Uppsala universitet och 

tillsammans med de före detta studiebevakare hade vi en population på över 30 individer. Att 

göra en totalundersökning är på grund av tidsaspekten en omöjlighet. Vi hade inledningsvis 

en målsättning att intervjua cirka en fjärdedel av populationen någorlunda jämt fördelat 

mellan nuvarande och före detta studiebevakare. Detta ansågs vara en lämplig målsättning för 

att ge oss tillräckligt med underlag för en vidare diskussion och analys. 

För att komma i kontakt med studiebevakare, behövdes aldrig något mer än en dator. På 
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Uppsala studentkårs och de olika sektionernas hemsidor samt på Facebook fanns e-

postadresser tillgängliga till de nuvarande studiebevakarna. Dessa kontaktuppgifter är 

medvetet lättillgängliga då studiebevakare uppmuntrar att studenter kontaktar dem i olika 

äranden.  

 

Sammanlagt intervjuades 8 personer; 7 respondenter och 1 informant. Dessa kommer att 

presenteras ytterligare i Resultatavsnittet. 

3.2.1 Nuvarande studiebevakare 
I den första ansatsen till kontakt skickades ett missivbrev (bilaga nr. 1) där studiens syfte 

presenterades kortfattat och en förfrågan om deltagande gjordes. 

Efter utskicket anmälde fyra studiebevakare intresse av att vara med i studien. Dessa var 

fördelade på ett fåtal sektioner vilket självklart inte är det mest önskvärda men samtidigt var 

det dessa personer som vi hade att tillgå. Ambitionen var att få en god spridning och kunna 

intervjua studiebevakare vid så många olika sektioner som möjligt. 

3.2.2 Före detta studiebevakare 
I jämförelse med de nuvarande studiebevakarna var kontakten med de före detta 

studiebevakarna betydligt mer problematisk. I det inledande skedet kontaktades en 

ämbetsman på Uppsala studentkår med förfrågan om det finns något register på före detta 

studiebevakare. Som svar kom en lista på ett tjugotal namn på sagda före detta 

studiebevakare. Kort därefter kom dock ett ytterligare e-postmeddelande med direktiv från 

samma ämbetsman om att de individer som namngavs på listan ej fick kontaktas utan att 

Uppsala studentkårs ordförande skulle ge sitt godkännande. Detta för att ordförande skulle 

kontakta individerna på listan för att i sin tur få deras godkännande. Alltså fick den listan på 

före detta studiebevakare inte användas förrän godkännandet kunde ges. Detta fördröjde den 

process genom vilken studieförfattarna hade hoppats kunna få kontakt med relevanta 

respondenter. Det dröjde innan detta godkännande kunde ges, hela 29 dagar efter den initiala 

förfrågan. Detta medförde en viss stress som hanterades genom att de studiebevakare som 

ville ställa upp på intervjuer kunde bli intervjuade på kort varsel.  

 

Dalen (2007) tar upp ett fenomen hon kallar portvaktare, eller så kallade gatekeepers. Dessa 

är individer eller instanser som forskaren behöver gå igenom för att kunna nå eller få kontakt 

med intervjupersonerna. Denna lista och Uppsala studentkår i sig utgjorde i detta fall tydliga 

sådana. Eftersom listan endast innehöll namn och inga som helst kontaktuppgifter till de före 

detta studiebevakarna tvingades vi försöka få kontakt med dessa individer via Facebook. 

Även här använde vi oss utav ett missivbrev (bilaga nr 1), mycket snarlikt formulerat det som 

användes vid kontakt till de nuvarande studiebevakarna, dock med skillnaden att vi tidigare i 

brevet gjorde klart att brevet var specifikt riktat till individen. Utav de 14 breven som 

skickades ut fick vi fem svar och utav dem ställde sig tre stycken positiva till deltagande i 

studien. 

 

Denna utformning av urvalsförfarandet faller enligt Gustavsson (2004a) under kategorin icke-

representativt urval vilket kännetecknas av att man är införstådd i populationen och att ett på 

förhand bestämt antal undersökningsobjekt väljs ut. Dock skiljer sig vårt urvalsförfarande från 

Gustavssons beskrivning utav icke-representativt urval på en punkt, nämligen att samtliga i 

populationen för vår studie hade alla samma chans att bli representerade. Vilka individer i 

populationen som faktiskt representerades avgjordes utav individerna själva eftersom samtliga 

som ställde sig positiva till att delta fick plats i vårt urval.  
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3.3 Missivbrev & Intervjuguide 

Inför den första kontakten med de påtänkta respondenterna utformades ett missivbrev där vi i 

korthet förklarade syftet och bakgrunden till studien samt presenterade oss själva. Brevets 

underliggande syfte var att attrahera respondenterna till att delta i studien och därför beskrevs 

också de fördelar som nuvarande studiebevakare, och framförallt blivande studiebevakare, 

kan få utav en lyckad studie. Bland annat lyftes det fram att studien kunde leda till nya idéer 

kring hur man kan förbättra kunskapsbevarandet inom sektionerna (Se bilaga nr 1). 

 

Inför intervjuerna utformades två olika intervjuguider, en för de sittande och en för de före 

detta studiebevakarna (Se bilagor nr 2 och 3). De båda intervjuguiderna var väldigt snarlika i 

utförandet. Den huvudsakliga skillnaden är tempus-formuleringen, där den ena syftade till att 

kunskapen har tagits emot och den andra till hur kunskapen har överförts. De båda 

intervjuguiderna innehöll två olika teman som tillsammans svarade för de olika 

forskningsfrågorna, samt en del med inledande bakgrundfrågor. Förutom de inledande 

bakgrundfrågorna höll intervjuguiderna en relativt öppen struktur. Intervjuernas upplägg och 

förlopp styrdes alltså inte enbart utav intervjuaren eller respondenten, istället fanns en 

växelverkan där de bägge båda drog och höll emot. Intervjuguiden utformades efter ett visst 

mått av strukturering där man i princip endast berörde ett ämne medan frågorna i sig var mer 

utav en öppen karaktär där endast ett fåtal var utformade som mer riktade frågor. 

Övergripande för samtliga frågor i intervjuguiden var att de har utformats utifrån vissa 

riktlinjer som enligt Trost (2010) är betydelsefulla: 

 

 Frågorna ska vara enkla, direkta och raka. Vi har i formuleringen av frågorna undvikit 

eufemismer, det vill säga att vi inte använder oss utav förskönande formuleringar. 

Svaren vi eftersträvar får gärna vara övergripande men frågorna ska vara direkta och 

tydliga. 

 

 Språket och ordvalet ska vara anpassat utefter respondenterna. Samtliga 

studiebevakare har en akademisk utbildning och är aktiva inom en akademiskmiljö 

och känner sig därmed bekväma i ett någorlunda avancerat språkbruk. 

 

 Frågorna ska ställas i så stor utsträckning som möjligt förutsättningslöst, alltså 

undviker vi påståenden invävda i frågorna och ord som kan ha olika subjektiva 

meningar. Till exempel formuleras frågorna kring överlämningen såsom att det inte 

nödvändigtvis behöver finns en faktisk överlämningsprocess.   

3.4 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna hölls på ett flertal platser. De flesta hölls på campus Blåsenhus, vid Uppsala 

Universitet, där grupprum kan bokas mycket enkelt och smidigt. Dessa rum gjorde det möjligt 

att genomföra intervjuer i en lugn, avskild miljö, utan störande moment. Det underlättade 

även inspelningen av intervjuerna. Ett mindre antal intervjuer hölls också på campus 

Ekonomikum, vid Uppsala Universitet. Detta var på förfrågan från respondenter då de inte 

hade möjlighet att ta sig till campus Blåsenhus vid givet tillfället.  

 

Intervjuerna varierade i längd. Den längsta intervjun var 52 minuter lång, medan den kortaste 

varade i endast 19 minuter. Detta berodde på ett antal faktorer. I ungefär hälften av 

intervjuerna var båda studieförfattarna närvarande. Detta för att den ena då kunde ställa de 
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huvudsakliga frågorna och styra intervjun medan den andra då kunde formulera och ställa 

följdfrågor samt notera eventuella icke-verbala reaktioner på de frågor som ställdes. Men 

eftersom två intervjuer var tvungna att hållas samtidigt, samt ett fåtal under helgdagar, fick 

studieförfattarna dela på sig och hålla i intervjuerna på egen hand. Detta har absolut påverkat 

intervjuernas längd. Vidare skiljer sig intervjupersonernas sätt att tala åt, vilket påverkade 

samtalet och dess tempo. Vidare var den kortaste intervjun också den som hade minst antal 

frågor. Till skillnad från resten av intervjuerna fokuserades intervjun med informanten mer på 

Uppsala studentkårs struktur och studiebevakningens historia, inte på en respondentens 

upplevelse av det som frågeställningarna rör.   

 

3.5 Bearbetning av intervjuerna 

Efter att intervjuerna hölls, skrevs dessa ut. Detta gjordes med hjälp av antingen mobiltelefon 

med uppspelningsfunktion eller med ett uppspelningsprogram på dator. I genomsnitt kunde 

intervjuerna avlyssnas och skrivas ut på en tredjedel av den ursprungliga hastigheten. Då 

personers tal är betydligt snabbare än vår förmåga att skriva på datorn, fanns det ingen 

möjlighet att skriva ut intervjuerna utan att sänka hastigheten på uppspelningen.  

 

Under utskrivningen av intervjuerna, inkluderades hela ord, halvfärdiga meningar, pauser och 

starka betoningar. Dock valde vi redan från början att ej inkludera ljud andra än från 

respondenten eller intervjuaren, tvekande ljud eller en del betydelselösa talspråksord. 

Detta för att lättare kunna läsa av och koda utskrifterna samt för att dessa fenomen inte ansågs 

ha med respondenternas upplevelser av intervjuämnet att göra.   

Därefter kodades intervjuerna utifrån frågeställningarna. De kommentarer, svar eller 

utläggningar i intervjuerna som ansågs kunna svara till en viss frågeställning, kodades som 

just ett svar på motsvarande fråga. 

3.6 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 

Med studiens kvalitativa karaktär, fanns aldrig förhoppningen att kunna generalisera till en 

större population, istället var målsättning att studien endast skulle vara representativ för de 

individer som faktiskt deltog i studien. Att kunna generalisera utöver den grundläggande 

populationen är något som aldrig var varken önskvärt eller genomförbart i vårt fall där 

populationen är så pass begränsad. Populationen för studien består av samtliga nuvarande och 

före detta studiebevakare och exakt hur många individer som totalt innefattas är svårt att 

avgöra. Beroende på vilken omfattning man ger begreppet “före detta” ges därmed också 

olika stora populationer som studien kan generaliseras till. 

 

De frågor som ställdes till respondenterna var operationaliserade noggrant utifrån syftet och 

frågeställningarna. Detta för att fånga vad som faktiskt sker vid överlämningen, även det som 

inte är nedskrivet och reglerat. Således anser vi att vår begreppsvaliditet är god. Även det 

faktum att respondenternas svar på frågorna är relativt lika varandras, även om deras 

upplevelser skiljer sig från varandra, ser vi som ett gott betyg för operationaliseringen av 

frågorna och för dess validitet. Vidare kan även detta faktum ses som ett bevis för acceptabel 

reliabilitet, då det fyller samma funktion som ett test-retest, som är ett vedertaget sätt att testa 

en undersöknings reliabilitet. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012) 
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Utskrivandet av intervjuerna har skett individuellt, men utifrån samma regler. Vi har även 

båda tagit del av ljudupptagningarna av intervjuerna. Då båda författarna har utgått från 

samma ramar vad gäller utskrifterna och kodningen av intervjuerna, kan de antas hålla 

acceptabel interkodarreliabilitet som Esaiasson et. al (2012) också listar som ett sätt att testa 

en studies reliabilitet.  

3.7 Metoddiskussion 

Alla studiebevakare kunde rimligen inte intervjuas, således är inte alla sektioner är 

representerade i urvalet. Men det är mycket troligt att de problem som finns inom några av 

sektionerna och för några av studiebevakarna är högst relevanta även för andra sektioner och 

studiebevakare.  

 

Dock, då studien kan upplevas som en kritiskt granskande studie, är det inte omöjligt att 

större delen av de som valde att ställa upp på intervju gjorde det just för att de har mycket 

åsikter eller är missnöjda. Det finns en risk att det endast är de som verkligen vill få någonting 

sagt som går med på att bli intervjuade. Det går att spekulera kring huruvida den bild som 

respondenterna ger, är representativ även för alla studiebevakare som inte deltog i studien. 

Men i och med att det inte går att tvinga individer till att delta, blir dessa respondenters bild 

av studieämnet den som blir gällande.  

 

Att ta kontakt med före detta studiebevakare via Facebook kan ses som en selektion i sig, då 

alla möjligen inte har en profil på Facebook. Vidare kan olika individer vara olika aktiva på 

den sociala nätverkshemsidan. Dock gjordes valet att söka kontakt via just Facebook, då vi 

kunde med väldigt enkelt slutledningsförmåga uppskatta huruvida de individer vi letade efter 

faktiskt fanns att kontakta där. Då flertalet av dem fanns tillgängliga, var det bästa sättet att 

etablera en dialog mellan oss och dem.  

3.8 Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådets krav gällande etik vid forskning, som vi har tagit hänsyn till, är kraven på 

information, samtycke, nyttjande, konfidentialitet. Dessa fyra huvudsakliga principer finns 

sammanfattande i Vetenskapsrådets PDF. 

Informationskravet innebär att deltagare måste informeras i vilket syfte studien görs och vad 

den kommer att användas till. Denna information fanns delgiven i missivbrevet och gicks 

igenom under början av intervjuerna.  

 

Kravet på samtycke innebär att deltagare måste ge sitt godkännande till dennes deltagande 

och att den ej deltar under tvång utan är frivilligt en del av studien. Även detta stod i 

missivbrevet och betonades i början av intervjuerna. 

 

Nyttjandekravet innebär att data insamlad om deltagare ej får användas till något annat 

ändamål än just den aktuella studiens. Varken intervjuinspelningarna eller utskrifterna 

kommer att finnas tillgängliga till någon annan än till författarna. 

 

Kravet på konfidentialitet rör deltagares personliga integritet. Deras personuppgifter ska 

behandlas konfidentiellt och någon personlig information ska inte delges till obehöriga. 

Deltagarnas namn har därför kodats till nummer, samt deras biologiska kön behålls dolda 

(Vetenskapsrådet, 2013).  
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4 Resultat 

Nedan följer en presentation av intervjupersonernas uttalanden. Först kommer en kort 

presentation av intervjupersonerna, för att tydligare förstå deras olika perspektiv. Sedan 

redogörs det för respondenternas erfarenheter av och tankar kring överlämningsprocessen. 

Det presenteras även tre övergripande skäl till varför överlämningarna ser ut som de gör. 

Detta följs av deras uttalanden om kunskapskrav och om vilken kunskap som är viktig att 

förmedla.  

4.1 Presentation av respondenterna  

Intervjupersonerna kan delas in i tre kategorier. Respondenterna 1,2, 3 och 4 är alla nuvarande 

studiebevakare på någon av de sju sektioner som Uppsala Universitets utbildningar är 

uppdelade i. Deras tidigare erfarenheter inom elevdemokratiska verksamheter varierar, men 

gemensamt är att de alla har varit aktiva inom någon form av ideell organisation. De blev alla 

rekryterade via respektive sektionsråden. 

 
Respondenter 5,6 och 7 är före detta studiebevakare som har arbetat i ett år och sedan lämnat 

posten. Vilket år de arbetade varierar mellan dem, likaså vilken sektion de var studiebevakare 

för. Alla tre är fortsatt engagerade inom Uppsala studentkår eller inom andra former av 

elevdemokratiska verksamheter.  

 

Den tredje och sista kategorin som intervjupersonerna kan delas in i är informantkategorin. 

Den innehåller endast en person. Denna person är insatt i och kunnig om Uppsala studentkårs 

struktur och verksamhet. Hen kallas här för Informant 1. Hen har också en examen inom ett 

samhällsvetenskapligt ämne och har under lång tid varit aktiv inom Uppsala studentkår. 

 

Gemensamt för alla som intervjuades, var att de har läst minst 180 högskolepoäng. Detta 

översätts till en filosofie kandidat eller medicine kandidat. Många av respondenterna 

beskriver en önskan att vara kvar i studentvärlden och i Uppsala på något vis, utan att för den 

delen behöva studera. Posten som studiebevakare lockade många av dem då det är de facto en 

arvoderad tjänst, som är otroligt starkt kopplat till studenterna och studentlivet. Många har 

också läst strökurser innan de påbörjade eller efter de avslutade utbildningsprogrammen de 

har läst.  

 

För att redovisningen utav resultaten ska bli så representativa och beskrivande som möjligt 

har vi valt att huvudsakligen redovisa dem utifrån de tematiseringarna som gjordes i 

intervjuguiderna. Vi använder oss både av representativa citat då sådana finns uttryckt under 

intervjun och kortare sammanställningar eftersom viss information inte uttrycks lika rakt och 

tydligt. Även om vi genom resultatbeskrivningen ständigt försökt förhålla oss sakligt och 

korrekt till de utskrivna texterna kommer en viss subjektivitet och tolkning finnas med i 

resultatdelen eftersom det i vissa fall är brukligt att försöka läsa mellan raderna. 
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4.2 Överlämningsprocessen 

Överlämningsprocessen skiljer ganska mycket mellan de olika studiebevakarna, gemensamt 

för samtliga, dock med undantag för respondent 7, är att de varit aktiva i någon form av 

överlämningsprocess. I vilken grad skiljer sig dock avsevärt, skalan sträcker sig ända från ett 

gediget personligt engagemang till ytterst knapphändig och bristfällig form av överlämning. 

Respondent 4 och 6 utgör en kategori av studiebevakare som fått den mest täckande och 

välutarbetade överlämningen. Båda dessa respondenter har tillsammans med sina företrädare 

arbetat med flera olika överlämningsmetoder i själva överlämningsprocessen. Arbetssättet har 

framförallt handlat om skuggning, det vill säga att man går dubbelt, och användningen utav 

instruktionsmanualer. De beskriver processen bland annat på följande sätt: 

 

”... så har vi en överlämningspärm på kontoret med, vad det här ska informeras om, man går 

igenom olika saker. Sen har vi överlämningsmaterial i andra former...” 

(Respondent 4) 

 

”... hade jag också en personlig överlämning med min företrädare. Jag följde med hen på 

möten i början på juni. Hen hann skriva ihop en sammanfattning om vad hen hade gjort 

under året som jag fick läsa, jag fick prova på olika saker, träffa olika personer, hen 

presenterade mig till olika personer...” 

(Respondent 6) 

 

”... man börjar med att hänga med och sen så börjar man ta över mer och mer...” 

(Respondent 4) 

 

“... man får dokument, kollar hur allting hänger ihop och sen går man på mötet med pappret 

med sig och kollar att, just det, då vet jag vilka som är, vad det här är för nånting, vad dom 

gör. Så det blir en del läsa in sig så, det blir en del hur skriver vi protokoll, och lite såna 

saker också va.” 

(Respondent 4) 

 

Utöver att man har arbetat med överlämning via dokument och skuggning, så har även 

Respondent 4 och 6 använt sig utav ett arbetssätt som de är helt ensamma om. Man har även 

efter att överlämningen tagit slut haft ett fortsatt samarbete med kontinuerligt kontakt för att 

kunna besvara de frågor som uppkommer senare under året. 

 

“Sen så har jag alltid haft kontinuerlig kontakt med min efterträdare under året.” 

(Respondent 6) 

 

“... Är det nåt så hör jag av mig liksom.” 

(Respondent 4) 

 

”Men vi har fortfarande kontakt, men det har inte dykt upp så många frågor...” 

(Respondent 4) 

 

Bland de övriga respondenterna där överlämningsprocessen inte är lika tydlig definierad 

utmärker sig Respondent 3 eftersom denna uppger att det funnits en överlämning men att 

denna lämnat allt för mycket att önska. Det framkommer under intervjun att respondenten och 

dennes företrädare har arrangerat ett möte där uppdraget diskuterats samt att det funnits vissa 

kortfattade dokument. 
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“Vi möttes en gång innan jag började uppdraget och snackade om…” 

 (Respondent 3) 

 

“När vi träffades handlade det bara om det praktiska.” 

(Respondent 3) 

 

”Vi fick leta, hittade lite grejer men de var av ingen betydelse.” 

(Respondent 3) 

 

Samtidigt väljer dock Respondent 3 att i stor utsträckning lyfta fram de bitarna som hen 

ansågs ha saknats i överlämningen.  

 

”Jag skulle även få en skriftlig överlämning där det stod vad som var min roll. Men det blev 

inte av…” 

(Respondent 3) 

 

”Hen svarade så gott hen kunde men det betyder inte att jag fick svar. Det var en kass 

beskrivning utav posten.” 

(Respondent 3) 

 

”Jag känner inte att jag visste mera. Hade bara fått en aning, men ingen aning praktiskt vad 

jag skulle göra.” 

(Respondent 3) 

 

Vissa respondenter fått en kortare utbildning, dock inte utformad eller planerad som en del i 

överlämningen men trots det tas detta upp som en del av överlämningen. Dessa utbildningar 

kan exempelvis ha getts utav andra kollegor och respondenten väljer själv trots detta att kalla 

detta för överlämning. 

 

”jag har varit på utbildningsdag som sektionerna har. Där har vi vad som gäller, alla lagar 

och förordningar som gäller för alla studentrepresentanter…” 

(Representant 4) 

 

”Vi fick en utbildning i arbetsmiljö, en heldag. Och den va skitbra…” 

(Respondent 1) 

 

”Allt från brandservice som finns i byggnaden, säkerheten, service, studenthälsan va 

där\...\det va ganska heltäckande för alla instanser på universitet, det hade dom där. Det va 

kåren centralt som organiserat med universitetet. Det var bra.” 

(Respondent 1) 

 

“Det var väl från studiebevakare, i dom här grupperna, arbetsmiljö, fallverksamhet. Dom 

hade kommit dit lite tidigare\...\det var mycket hjälp från andra studiebevakare.” 

(Respondent 2) 

 

” Så inte från min företrädare men från den andra studiebevakaren som hade jobbat 

tillsammans med hen, där fick jag lite information…” 

(Respondent 5) 
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Den kategori av respondenter som kan sägas ha fått eller genomfört den minst välfungerade 

överföringen består alltså av; respondent 1, 2 och 5. Respondent 7 genomförde ingen direkt 

överlämning och utgör därför en egen kategori i denna uppdelning. Respondent 7 återkommer 

i resultatet angående de bakomliggande skälen till varför överlämningar ser ut som de gör. 

Ingen utav respondent 1, 2 och 5 uppger att de har haft ett fungerande samarbete med sin före- 

eller efterträdare och samtliga uppger att det funnit stora brister, exempelvis att de inte har 

getts möjlighet att gå dubbelt. 

 

”Vi lyckas kolla lite, googla och söka internt inom universitet, och hittade en utbildning för 

lärare där vi frågade om vi fick vara med och det fick vi. På så sätt fick vi en inledning till 

vad vårt uppdrag går ut på…” 

(Respondent 1) 

 

”Det va tydligt att dom inte ville ge oss överlämning\... \Det är ingen som riktigt vet vad dom 

har sysslat med förra året faktiskt.” 

(Respondent 1) 

 

”Det hade varit schysst att kunna göra det, om det hade gått att fixa innan jag gick på nästa 

post men när ja väl va på var jag tvungen att göra massor där så det gick inte riktigt.” 

(Respondent 5) 

 

Respondent 2 belyser samarbetet som okonstruktivt i och med att hens företrädare inte visade 

något intresse för att genomföra överlämningen och att hens aktivt uttalat sin ovilja att delta. 

 

”... så dels frågade jag: finns det nån överlämning? och då fanns det inte riktigt det och då 

frågade jag: har du lust att ta en eftermiddag och komma och berätta? och ” nej, det har inte 

hen tid med”.” 

(Respondent 2) 

 

”... man tycker ju att det borde ha skett en betydligt bättre överlämning \... \. Så jag har ju 

försökt liksom, få svar på frågor och har fått svar ibland, men inte ofta...” 

(Respondent 2) 

 

Flera av respondenterna går vidare i sitt resonemang och ger en bild av de bakomliggande 

faktorerna som är de egentliga orsakerna till att överlämningen inte genomförs på ett 

fungerande sätt. Dessa skäl kan grovt delas upp i tre olika grupper: Tids-, relations- och 

strukturmässiga skäl. Några av respondenterna utpekar fler än ett av dessa specifika skäl som 

bakomliggande. 

4.3 Orsaker 

4.3.1 Tid 

Med tidsmässiga skäl menas de tillfällen då tidsbrist eller undermålig planering leder att 

överlämningen uteblivit eller varit bristfällig. Respondent 2 fokuserade genomgående under 

intervjun ensidigt på denna aspekt hos sin företrädare medan respondent 5 talar mer svepande 

kring att tidsplaneringen skulle kunna förbättras.  

 

“... så hen jobbar ju hur mycket som helst, så det finns inte tid...” 

(Respondent 2) 
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“... då frågade jag: har du lust att ta en eftermiddag och komma och berätta? och: nej, det 

har inte jag tid med!“ 

(Respondent 2) 

 

“Jag vet också att det händer att överlämningarna blir av, om man gör dom tidigare, om man 

gör dom redan under våren, juni. I augusti och september är det svårt eftersom många har 

andra planer, flyttat eller fått jobb.” 

(Respondent 5) 

4.3.2 Relationer 

Som relationsmässiga skäl menas de tillfällen då respondenterna ger de personliga aspekterna 

utrymme. Man har, av skäl som tyvärr inte ryms inom denna studie, inte lyckats hålla en 

yrkesmässig och professionell relation mellan företrädare och efterträdare.  

 

“Det var nog mera konfliktfyllt mellan mig och presidiet. Vi var så trötta på varandra så dom 

ville inte betala min arvodering” 

(Respondent 7) 

 

Respondent 1 uttrycker detta väldigt tydligt då hen beskriver hens företrädare som ovillig att 

genomföra en överlämning till hen. Hen konstaterar att hen inte längre önskar någon som 

helst kontakt med hens kollega.  

 

“Först och främst vill dom som satt på vårt kontor innan inte vara delaktiga i någon 

överlämningsprocess, trots att det ingår i tjänsten.” 

(Respondent 1) 

 

 

“Nej, jag har ingenting jag vill prata med hen längre” 

(Respondent 1) 

4.3.3 Struktur 

De strukturella skälen till en mindre välfungerade överlämningsprocess är dem som kan 

påstås bero på organisationskulturen. Alltså en felutformning utav rutiner, inställningar, 

policys med mera. Både respondent 1 och 7 har lyft de både de struktur- och de 

relationsmässiga skälen vilket tyder på en större helhetssyn utav problemen kring 

överföringen.  

 

“Kåren är en typisk sån organisation som har problem med överlämning eftersom alla avgår 

precis samtidigt. Så alla som sitter på kunskap försvinner och så kommer ett helt nytt gäng\... 

\det är ju självklart att det inte har skapts någon gedigen struktur där än...” 

(Respondent 1) 

 

Respondent 3 upplevde en ovilja mot att organisationen skulle lära hen vilket tyder på en 

inneboende felprioritering i organisationen.  

 

“Man ville inte behöva lära upp någon egentligen.” 

(Respondent 3) 
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“Det hör till kulturen att vi får dålig överlämning.” 

(Respondent 7) 

 

“... eftersom tiden gick kom det fram att det fanns papper som sa vad en studiebevakare bör 

göra. Det finns en handbok för studentrepresentanter. All info har vi fått lista ut att det finns 

när vi har pratat med. T. ex när man pratat med andra som varit aktiva längre i kåren: - det 

finns ju en sån där.” 

(Respondent 1) 

 

Eventuella anledningar till varför dessa skäl togs upp av många av respondenterna kommer att 

diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. 

4.4 Engagemang och social förmåga hos studiebevakare  

Vare sig en överlämning har skett eller om en sådan saknades vid de olika studiebevakarnas 

till- eller frånträde ställs krav på vad en ny studiebevakare bör kunna. Trots att posterna 

innebär olika arbetsuppgifter och olika utmaningar finns det tydliga gemensamma nämnare 

för vilka krav som ställs på studiebevakare, oavsett sektion. Genomgående efterfrågas ett 

engagemang hos studiebevakaren. Arbetet beskrivs av flera respondenter som individuellt och 

ansvarskrävande. Detta kräver därmed att en ny studiebevakare har engagemanget att arbeta 

med uppgifter, utan att ha en arbetsledning som driver på.  

 

Det förutsätter att studiebevakaren har ett intresse och en glöd enligt Respondent 4 som 

konstaterar att det är   

 

“... en merit i sig att jag faktiskt har varit engagerad och känner till organisationen...”. 

 

Respondent 4 beskriver den glöd som en studiebevakare bör ha, som den svåraste aspekten av 

arbetet att överföra. Det är en egenskap och ett förhållningssätt som måste finnas inom 

individen och inte kan komma från en överlämningsprocess. Hen konstaterar också att det inte 

finns någon som kommer att tjata på och leda en studiebevakare. Det kräver således ett driv, 

ett engagemang hos nya studiebevakare: 

 

”Man har som sagt eget ansvar för sitt jobb så är det bara det att man behöver lämna över 

den biten, att det är ingen som kommer att tjata på dig, men du måste ju göra dom här 

sakerna, man kan inte sitta och lata sig på kontoret”  

(Respondent 4, intervju). 

 

Respondent 2 pekar på samma sak när hen beskriver kraven som ställdes när hen tillsattes:  

 

“Sen så skulle man ha vart engagerad i nåt liknande, till exempel varit frivilligt engagerad i 

nån antingen studentförening eller nån annan organisation...”. 

 

Även för respondent 3 fanns krav, även om det inte kändes som ett sådant: 

 

“Jag upplevde inte att jag behövde uppfylla vissa krav. Räckte med mitt engagemang”. 

 

Både Respondent 2 och 3 syftar mer till deras engagemang för elevdemokrati och för det 

arbete som studiebevakare gör för studenterna. De syftar till ett engagemang som har fått dem 
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intresserade av rollen som studiebevakare och som har motiverat dem till att göra sitt jobb. 

Respondent 6 däremot, menar på ett intresse, ett engagemang för en viss fråga, vilket 

underlättar arbetet. Om det finns ett genuint engagemang för en viss fråga, blir den lättare att 

driva och resultatet gynnas, enligt hen. Detta krav, denna egenskap som en ny studiebevakare 

bör besitta är svår att överföra.  

 

Ett annat krav på studiebevakare som många av respondenterna lyfte fram som extra viktig 

var den sociala förmågan som krävs av dem. Respondent 6 uttrycker sig på följande sätt om 

de upplevda kraven på hens sociala förmåga:  

 

“Man ska funka med människor, det är ganska viktigt, jag tycker det är nånting som vi har 

sett är ett mycket viktigare kriterium än att personen har bra betyg till exempel”  

(Respondent 6, intervju). 

 

Det framställs som en grundläggande komponent i en studiebevakares vardag, att bemöta och 

handskas med människor. Den sociala kapacitet som studiebevakaren har hamnar ofta i fokus.  

 

“Att man kan diskutera på ett diplomatiskt sätt och framföra åsikter på samma sätt, att man 

tycker om att jobba och utvecklas med nya människor” (Respondent 2, intervju). 

 

Respondent 2 ser  detta som ett viktigt kriterium för en studiebevakare. Arbetet kräver 

interaktion med ett stort antal människor med mycket varierande bakgrunder. Likaså för 

Respondent 1, är förmågan att arbeta med andra människor viktig. Hen anser att en 

studiebevakare ska vara där för studenterna och ha lätt att prata med studenterna.  

 

Gemensamt för både det engagemang och den sociala förmåga som ställs som krav på nya 

studiebevakare är att de är svåra att föra över från en studiebevakare till en annan. Därför 

ställs dessa krav istället för krav såsom utbildning eller meriter, då förkunskaperna inte 

behöver vara omfattande. Respondenterna är eniga om att dessa två egenskaper är de 

viktigaste. De prioriteras högre än någon annan form av kunskap.  

 

4.5 Premierad kunskap vid överlämningen 

Ovanstående krav på studiebevakare kan, som nämns ovan, vara otroligt svåra att överföra vid 

en överlämning och kan sällan läras ut. När respondenterna tillfrågades vad det viktigaste att 

förmedla vid en överlämning var, riktas svaren mer åt handfasta verktyg, men också mot 

kunskaper som på ett konkret sätt går att förmedla. Ett flertal av respondenterna tog upp 

kunskapen om hur Uppsala Universitet och Uppsala studentkårs struktur ser ut. Detta ansåg 

de vara viktigt att förmedla till nya studiebevakare, då det underlättar i början av arbetet. Båda 

organisationerna består av ett stort antal förgreningar och mer eller mindre autonoma 

verksamheter. Hur olika organ inom Uppsala studentkår och universitetet är sammanlänkade 

är kunskap som respondenterna gärna ser att en överlämning täcker för att en ny 

studiebevakare omgående ska kunna sätta sig i det sammanhang hen verkar. Respondent 2 

beskriver vad som är viktigt att förmedla på följande vis:  

“Sen hade det absolut en fördel, för mycket av tiden i början gick ju åt till att bara förstå hur 

allt hänger ihop, hur kårens organisation är uppbyggd och även hur universitetet fungerar. 

Vad är en institution, vad är en fakultet, hur hör dom ihop, studentrepresentanter hit och dit”. 
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Respondent 2 ser gärna att om en ny studiebevakare inte är insatt i Uppsala studentkårs och 

Uppsala Universitets verksamheter och struktur är det viktigt att hen frågar och tar sig tid att 

lära sig det. Det är något som, enligt respondent 2, är viktigt att kunna för att kunna 

genomföra ett bra arbete som studiebevakare. Respondent 7 trycker också på 

organisationernas struktur och hur kunskap om dessa är några utav de viktigaste kunskaper en 

studiebevakare bör besitta för att klara av sitt arbete.  

 

Respondent 4 reflekterar kring den överlämning som hen gjorde och svårigheterna mellan att 

förmedla en viss kunskap och att ge den nya studiebevakaren fria tyglar. Risken, enligt 

Respondent 4, är att det engagemang och intresse som förhoppningsvis finns hos den nya 

studiebevakaren stryps och förhindras med en alltför strukturerad, kunskapsmättad 

överlämning. Hen ser en fara i att ha en för omfattande överlämning med för mycket 

information. Allt för stor mängd information riskerar att ta den plats som annars det 

engagemang som den nya studiebevakaren bär med sig. På frågan om vad som är det 

viktigaste att förmedla till nya studiebevakare svarade Respondent 4 således, i alla fall initialt 

“ingenting”.  

 

Hen ser hellre att en ny individ på posten kan få driva det hen vill och fokusera på det som 

hen tycker är intressant och spännande.  

 

“Jag menar man söker sig inte till en studiebevakarpost om man inte känner att man 

verkligen brinner för att föra studenternas tala eller brinner för att det ska vara bättre för 

studenterna och då måste man ge utrymme för det engagemanget annars så kommer denhär 

personen känna en otrolig liksom trötthet och bara hopplöshet i slutet av året.” 

4.6 Krav på avgående studiebevakare 

Vilka krav som finns ställda på avgående studiebevakare vad gäller överlämning till hens 

efterträdare råder det skilda meningar om. Respondent 2 och 1 hävdar att en överlämning 

ingår i tjänsten som studiebevakare, inte något som ska ses som ett tillägg. Den ska erbjudas 

till nya studiebevakare och är, enligt dem, en del av arbetsbeskrivningen. Också Respondent 6 

beskriver en betald överlämning som en del av arbetsuppgifterna:  

 

“Man har ju ett par veckor betald överlämning, så att säga.”  

 

Men för andra, enbart för de före detta studiebevakare, är inte uppfattningen om vilka krav 

som ställs på avgående studiebevakare densamma. Respondent 5 beskriver överlämning som 

något som Uppsala Studentkår kan arvodera extra för, något som inte är jobb, utan extra, 

utöver tjänsten. Även Respondent 7 uttrycker en avsaknad av överlämning vid hens avgång 

och hänvisar till bristen på material och en infekterad stämning vid Uppsala Studentkår, som 

gjorde det obehagligt för hen att vara kvar vid Uppsala Studentkår och utföra en överlämning. 

Vidare beskriver Respondet 7 hur det inte fanns någon rutin kring eller information om hur en 

överlämning skulle gå till. Uppfattningarna om vad som kan krävas av en avgående 

studiebevakare skiljer sig alltså mellan studiebevakare, men framför allt från generationer till 

generation. De nuvarande studiebevakarna har högre krav ställda på sig själva och högre 

ambitionsnivå än många tidigare studiebevakare, vad gäller just överlämningen till 

nästkommande studiebevakare vid avgång. Anledningar till detta kommer att utvecklas 

ytterligare i diskussionsavsnittet.  
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5 Analys 
I följande avsnitt kommer resultatet att analyseras utifrån det teoretiska ramverk från vilket 

studien utgår. Respondenternas uttalanden kommer att ställas mot de teoretiska ansatser som 

presenterades i teoriavsnittet för att belysa eventuella brister och förtjänster. 

5.1 Förlust av kunskapslager 

Argote & Ingram (2000) beskriver inom vilka komponenter i verksamheter som kunskap kan 

lagras. Dessa komponenter är anställda, uppdrag, samt verktyg. Dessa olika kunskapsbärande 

komponenter spelar stor roll vid en överlämning, och gör således det även för överlämningen 

mellan studiebevakare. Då inga explicita kunskapskrav ställs på den enskilda nya 

studiebevakaren, måste den kunskap som en studiebevakare har, innan denne har någon 

erfarenhet, komma genom någon form av överlämning. I och med att den absolut största 

kunskapsbärande komponenten, den avgående studiebevakaren, lämnar verksamheten är 

risken stor att mycket kunskap går förlorad om inte en adekvat överlämning sker. Den är 

därför helt ovärderlig för verksamhetens fortsatta utveckling och förbättring. Tyvärr är det 

just denna överlämning som av många av respondenterna beskrivs som bristande. När 

Respondent 1 inledningsvis svarar kategoriskt ”nej” på frågan huruvida hen fick en formell 

överlämning, ges en tydlig bild av den förlust av vad som enligt Argote & Ingram, är den 

viktigaste och mest kritiska kunskapskomponenten, alltså en individ. 

 

Den kunskap som den föregående studiebevakaren besitter och har ackumulerat under sin 

ämbetsperiod, lämnar verksamheten samma stund studiebevakaren själv gör det. Om det 

sedan inte finns några andra former av kunskapslager, vare sig det gäller arbetsbeskrivningar, 

styrdokument, scheman eller regelverk, står den nya studiebevakaren utan någon form av 

input. Sektionerna löper risken att få en befattning med väldigt lite information vad gäller 

arbetsbeskrivning, vilket också beskrivs av såväl Respondent 1,2, 5 som 7. Det har för dessa 

inte funnits vare sig individer, rutiner eller verktyg som kunde ge dem någon form av kunskap 

om deras nya ämbete. Därför har de fått uppfinna hjulet gång på gång, vilket har tagit tid, 

energi och resurser. 

 

Några av respondenterna beskriver ett antal dokument som fanns att tillgå via en 

funktionsmail. Argote och Ingram (2000) beskriver just kategorin verktyg, som dokument 

räknas till, som en mindre säker form av kunskapslagring, då det inte är säkert att verktyget 

förstås av en annan enhet, eller individ. De konstaterar att kunskap som finns i dokument, 

eller i andra verktyg såsom en funktionsmail eller en stationär dator, ofta behöver sättas i 

kontext för att förstås på ett bra sätt. Därför finns det risk att ett verktyg i sig är för komplex 

eller inte tillräckligt begripligt. Här kan en introduktion till det materialet vara nödvändig. 

 

Som stycket ovan indikerar, är det otroligt viktigt att den kunskap som finns lagrad hos 

individer tas till vara på. Ett exempel på det är respondenter 4 och 6 upplevelser av deras 

överlämning. Båda dessa fick under en period skugga sin företrädare för att lära sig de rutiner 

och den verksamhetsstruktur som de skulle verka inom vilket gav dem en tillräcklig bild för 

att på ett bra sätt hantera ämbetet. Det skedde en interaktion mellan den avgående och den nya 

studiebevakaren, genom vilken lagrad kunskap kunde överföras. Även de dokument, vare sig 

det gäller en överlämningspärm eller en hopskriven sammanfattning, som respondenter 4 och 

6 talar om i sina intervjuer, är exempel på lagrad kunskap som förflyttas från en komponent 
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till en annan. Därmed behöver inte eventuella initiala hinder som en ny studiebevakare möter, 

vara ohanterliga. Istället har denne adekvat kunskap och tillräckligt med verktyg för att kunna 

bemöta och klara dessa utmaningar. Självklart ska här tilläggas att de studiebevakare som ej 

deltog i överlämningar inte är sämre studiebevakare. Men tydligt blir att tiden de behöver för 

att sätta igång deras arbete på ett effektivt sätt är längre, då deras förutsättningar inte är lika 

bra.  

5.2 Social förmåga i relation till tyst-tyst kunskapsförmedling 

Under intervjuerna framgick det tydligt hur en av de absolut viktigaste egenskaperna är det 

engagemang som en studiebevakare ska besitta. Den andra egenskapen som utkristalliserades 

genom intervjuernas gång var en god social förmåga. Studiebevakare ska vara kapabla att, 

som Respondent 2 uttrycker det  

 

”… diskutera på ett diplomatiskt sätt och föra fram åsikter på samma sätt.” 

 

Vid rekryteringen söker således sektionerna och den avgående studiebevakaren efter en 

kandidat med dessa kvalitéer, då det finns ett underliggande problem med den senare 

egenskapen. Den är väldigt svåra att lära ut. Denna egenskap, likt andra former av tyst 

kunskap, måste förmedlas på ett implicit sätt. Det sker genom vad Nonaka (1991) kallar för 

socialisation, då en individ observerar, härmar och övar på att bete sig på ett visst sätt. Det 

talas inte om öppet, det sker på en mer undermedveten nivå, utan reflektion. Därigenom sker 

lärande enligt Nonaka. För att veta hur de ska bemöta individer behöver alltså studiebevakare 

observera, härma och öva på det med sina företrädare. Det måste alltså, för att denna tysta 

kunskap ska kunna förmedlas, ske någon form av överlappning mellan den nya och gamla 

studiebevakaren. Annars är risken stor att den know-how om hur individer inom Uppsala 

Universitet, inom Uppsala studentkår eller bara studenter i allmänhet ska bemötas, som de 

avgående studiebevakarna besitter, ej förs vidare.    

 

Nonaka (1991) beskriver denna form av tyst kunskapsförmedling som något som inte ingår i 

det organisatoriska minnet. Med det menas att det aldrig talas om kunskapen, den är aldrig 

reflekterande, aldrig ett samtalsämne. Det som förmedlas framgår genom de processer och de 

beteenden som uppvisas. Det förs aldrig vidare explicit inom en verksamhet eller 

organisation. Den förmedling som sker är mer organisk, integrerad och osynlig. Således finns 

inte kunskapen att tillgå om inte det sker en interaktion. Det finns alltså sällan någon form av 

nedskriven introduktion till hur studiebevakare ska handskas med folk vilket då skapar ännu 

ett argument för att avgående och ny studiebevakare bör interagera så att denna viktiga 

kunskap har en chans att blir förmedlad.  
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5.3 Premierad kunskap explicit-explicit kunskap  

I överlämningsprocessen mellan de undersökta studiebevakarna går det att identifiera flera 

olika typer av kunskap. Typerna som kan identifieras hos studiebevakarna stämmer väl 

överens med Nonakas teoretiska ramverk kring de kunskapstyper som uppstår, överförs och 

implementeras hos individerna. Kunskapsuppdelningen gör det möjligt för individerna att 

utnyttja och handskas med kunskapen. När Nonaka ursprungligen talar om 

kunskapsöverföringen handlar det om organisatorisk art, detta kan dock appliceras och 

översättas till individnivån. Kunskapsöverföring på organisatorisk nivå sker naturligtvis 

också, exempelvis kåren och sektionerna, men detta ges här en lägre prioritet. 

5.3.1 Från tyst till tyst. 

Detta sker primärt då studiebevakarna genomför så kallad skuggning, det vill säga går dubbelt 

med sin föregångare. Då det handlar om ett omedvetet lärande, kan det inte planeras eller 

schemaläggas till ett specifikt tillfälle eller plats. De nya studiebevakarna observerar och 

deltar i arbetet med avgående studiebevakare. Där och då upptas ny kunskap hos efterträdare 

som är omöjlig att nå på andra sätt. För att denna typ av lärande ska ske till fullo krävs alltså 

att företrädare och efterträdare interagerar i den miljö där arbetet har skett och kommer att 

ske. Det är långt ifrån alla studiebevakare i studien som uppfyller samtliga kriterier för denna 

form av överföring, dock uppstår mer eller mindre omfattande inslag av denna överföringstyp 

hos ett flertal av studiebevakarna. 

5.3.2 Från explicit till explicit 

Denna typ av överföring förmedlas frekvent och är troligen den enklaste typen av kunskap att 

förmedla i överföringsprocessen. Framförallt handlar det om statisk kunskap, alltså den del av 

kunskapen som omvandlas lite eller inte alls över en längre tid. Hit hör alltså den mest 

grundläggande och praktiska kunskapen som används utav studiebevakarna, exempelvis hur 

kopieringsmaskinen fungerar, vilka programföreningar som ingår i ansvarsområdet med mera.  

 

Det vanligaste uttrycket för den typen av överföring är då dokument och andra skriftliga 

källor förmedlas, då samma arbetsbeskrivning överlämnas termin efter termin utan någon 

omfattande redigering är ett tydligt exempel på detta. Överföringen kräver inte heller någon 

interaktion mellan individer utan kan ske via mail eller genom inläsning i den skriftliga 

informationen som finns. 

5.3.3 Från tyst till explicit 

Denna form av kunskapsöverföring sker inte mellan två olika individer utan inom en individ. 

När en studiebevakare i slutet utav sin uppdragsperiod väljer att skriva ned de saker som hen 

har lärt sig övergår den tysta kunskapen som hen har upptagit och internaliserat till att bli 

explicit och betydligt mera tillgänglig för andra individer, och framförallt sin efterträdare. 

Dock har vi inte kunnat utläsa något tydligt exempel på denna form av överföring i vårt 

resultat. 

5.3.4 Från explicit till tyst 

När en studiebevakare känner sig bekväm med den explicita kunskapen som finns runt om 

hen så finns det möjlighet att internalisera och göra den till sin egen. Exempelvis uppgav vissa 

av studiebevakarna att man tagit del utav vissa dokument från Uppsala Teknolog- och 
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Naturvetarkår för att under inledningen utav sitt ämbete på så sätt underlätta bildandet utav ny 

kunskap hos sin egen sektion. Alltså kommer den kunskap som gjorts explicit i Uppsala 

Teknolog- och Naturvetarkårs dokument att kunna upptas och internaliseras av mottagaren, 

som i detta fall är Uppsala studentkårs studiebevakare. 

  

När ny kunskap utvecklas och börjar spridas i organisationen kommer denna kunskap att tas 

upp utav individer, internaliseras. Eftersom varje individ har sina alldeles egna individuella 

kognitiva förutsättningar, bestående utav bland annat referenser, tolkningar och 

föreställningar, så kommer också den nya kunskapen tolkas, upptas och lagras på olika sätt 

hos individerna. Därigenom kommer också kunskapen få olika former och utvecklas på olika 

sätt hos varje individ och där, inom varje individ, kommer ny tyst kunskap att uppstå 

(Nonaka, 1991). 

5.4 Organisatorisk glömska 

Den organisatoriska glömskan tar sig ett tydligt uttryck i de olika organisationerna som utgörs 

av sektionerna. Det faktum att studiebevakarna endast innehar sin tjänst under ett läsår 

innebär att stora mängder ackumulerad kunskap försvinner ut ur organisationen vid varje 

skifte, såvida inte det genomförs en väl utvecklad och överlag lyckad överföringsprocess. 

Varje studiebevakare upptar enormt mycket kunskap under sitt år som bevakare och all denna 

kunskap går, bokstavligt talat, ut ur dörren vid uppdragstidens slut om man inte lyckas 

överföra den till sin efterträdare. 

 

Att detta inträffar råder det inget tvivel om då större delen utav de intervjuade 

studiebevakarna uppger att de saknade kunskap då de tillträdde. Uppsala studentkår är 

medveten om att kunskap går förlorad vid varje skifte av studiebevakare. Detta kan tolkas, 

utifrån Holan & Philips (2004) uppdelning utav den organisatoriska glömskan som en negativ 

medveten glömska. Medveten i den mening att den inte sker dolt inom organisationen 

samtidigt som glömskan diskuteras öppet inom organisationen. Negativ i den mening att 

flertalet studiebevakare uppger att kunskapen som försvinner och saknas vid tillträdet hade 

haft stort värde för dem. 

 

Det handlar alltså inte om att organisationen undviker att implementera ny kunskap som 

uppstår, det Holan & Philips väljer att kalla för avvärjande, istället är det ett aktivt val där 

organisationen väljer att plocka ut vissa bitar utav den kunskap som bildats inom 

organisationen, såkallat borttagande. Självklart finns det en idealbild inom organisationen där 

ingen kunskap försvinner utan att all nyttig kunskap överförs och endast den överflödiga, inte 

längre aktuella, kunskapen faller bort under överföringsprocessen. Tyvärr är inte det fallet 

idag. 

 

Alla dessa negativa aspekter kring organisatorisk glömska som dominerar ovan är också de 

som dominerat bland de intervjuade, dock finns det ett undantag. Respondent 6 uttrycker sig 

som följande: 

 

”… det ska inte bli för strikt, en överlämning ska inte va för strikt för då finns det inte plats 

för det här engagemanget...” 

 

”... jag tror att en fara med dom här överlämningarna är att det hela tiden blir såhär att min 

företrädare gjorde det här\... \det här är jätteviktigt att min efterträdare gör. Så byggs den 

här listan på, längre och längre och längre och där tror jag det finns en fara för då blir det, 
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då finns det inte plats för det här genuina engagemanget, det genuina, det här skulle jag vilja 

driva...” 

 

Hen menar alltså att det i vissa fall kan handla om positiv organisatorisk glömska. När 

efterträdare inte ”fylls” med kunskap upptagen av dess företrädare ges det större möjligheter 

att utveckla tjänsten och utforma den på ett mer personligt plan. Utifrån Holan & Phillips 

begreppsgrund skulle alltså denna typ av glömska falla under kategorin: borttagande (manage 

unlearning). Man utvecklar rutiner inte bara för att behålla kunskap utan även för att kunna 

lyfta bort kunskap och på således ge plats för mer adekvat kunskap.  

5.5 Organisatoriskt minne i praktiken 

I sin artikel om organisatoriskt minne skriver Argote (2000) att organisatoriskt minne ofta är 

knutet till individer. De besitter en stor del av den kunskap som finns inom en verksamhet. 

Detta blir lätt ett problem vid hög personalomsättning, om inte kunskapen är knuten till något 

annat. För många av studiebevakarna som intervjuades var just detta problem en verklighet, 

då bytet av studiebevakare innebar en stor eller total förlust av kunskap. Men för Respondent 

6, som beskriver dels överlämningsdokument och dels en gedigen arbetsbeskrivning med 

information om vad som hen ska göra under året som studiebevakare, skiljer sig läget. Hen 

upplevde att hen kunde, dels genom en skuggning, men också genom tydliga dokument och 

arbetsbeskrivningar, snabbt komma in i positionen och få den kunskap nödvändig för att 

utföra sitt arbete. Likaså vid hens överlämning till sin efterträdare försökte Respondent 6 ge 

en adekvat överlämning, inte bara verbalt: 

 

”När mitt år som studiebevakare började ta slut så började jag fundera på hur jag skulle 

sköta min överlämning, skrev ner mina tankar, det här har jag gjort under året, det här borde 

vi tänka på.” 

 

När Respondent 6 sedan lämnade sitt ämbete fanns tillräckligt med information knuten till 

dessa dokument för att efterträdaren skulle klara sig. Vidare ansåg även Respondent 4 att den 

överlämning som hen fick var tillräcklig och informativ. Även där var det skuggningen som 

utmärktes som en av viktigaste komponenterna, men likaså fanns det dokument som innehöll 

viktig information för den nya studiebevakaren. Respondent 4 konstaterar: 

 

”Delvis så har vi en överlämningspärm på kontoret,/…/ sen har vi överlämningsmaterial i 

andra former på, vi har en StoreGate.” 

 

Det finns alltså även för Respondent 4 olika former av organisatoriska kunskapslagringar, 

som bidrar till att det organisatoriska minnet förblir någorlunda intakt vid byte av 

studiebevakare. Dessa former av icke-mänskliga kunskapskomponenter är exempel på delar i 

ett organisatoriskt minne som är frånkopplat individerna. Således kan organisationen 

”minnas” uppgifter, reglementen, styrdokument, utan att behöva behålla en viss medarbetare. 

Argotes (2000) definition på organisatoriskt minne, som kan ses ovan, följs till punkt och 

pricka i Respondenter 4 & 6 fall. Det är även tydligt att de risker som Argote tar upp, med 

organisationer med hög personalomsättning är minst sagt relevanta och applicerbara på 

Uppsala studentkårs studiebevakarstyrka. De lider av samma otydliga arbetsdelning och 

arbetsbeskrivning som Argote behandlar och med intervjuerna framgår det tydligt hur det går 

mycket kunskap förlorad när en studiebevakare avgår. Detta stämmer väl överens med Argote 

resonemang.  
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6 Diskussion  
I följande avsnitt kommer studieförfattarnas reflektioner att presenteras. Dessa rör dels den 

avsaknad av skillnader i krav som kan ses mellan olika studiebevakare, samt varför 

positionen och Uppsala studentkår i stort kan kännas rörig. 

6.1 Kravskillnader mellan ansvarsområden 

Vad som kan utläsas av respondenternas svar är att kraven, som ställs på en studiebevakare 

med ett visst ansvar, skiljer sig inte från de krav som ställs på andra studiebevakare med andra 

ansvarsområden. Det som värderas är engagemanget och den sociala förmågan. Ingen av 

respondenterna skiljer på rekryteringen av, kraven på eller överlämningen till studiebevakare 

med sektionsansvar, arbetsmiljöansvar eller utbildningsansvar. Detta kan bero på flera saker. 

Det är inte omöjligt att ett eventuellt lågt söktryck gör att sektionerna som utser 

studiebevakare inte har råd att vara kräsna eller att ställa höga krav på de sökande.  

Då studiens syfte aldrig var att undersöka huruvida studiebevakarna fick någon specifik 

utbildning för att förbereda dem för det ansvarområde de tilldelades, ställdes inga frågor om 

just det, och det blir således svårt att spekulera kring hur en någon sådan utbildning skulle se 

ut. Det som kan konstateras är att det är intresse- och till och med häpnadsväckande att 

arvoderade ämbetsmän med ansvar för såpass viktiga och socialt och juridiskt komplexa 

områden som arbetsmiljö och fallverksamhet inte får någon utbildning i dessa. Det ter sig 

riskabelt att lägga detta ansvar på individer som mycket väl må sakna både förkunskaper om 

och erfarenhet av dessa frågor.  

6.2 Varför är allt så rörigt? 

I och med sektionaliseringen av Uppsala studentkår skapades det ett behov av studiebevakare 

som var större än innan. Dessa poster innebar också något annat än vad samma tjänst hade 

inneburit innan sektionaliseringen. Det är därför inte konstigt att posterna drabbas av 

“barnsjukdomar”. Vidare anställs dessa ämbetsmän på ett år för att sedan lämna posten, vilket 

gör att mycket kunskap går förlorad. 

 

Även bristen på ledning centralt gör att posten drivs på egen hand av studiebevakare och 

kräver ett eget ansvar utan någon tydlig form av skyddsnät eller liknande. Som informant 1 

uttrycker det är det en process som inte ännu är klar. Hen beskriver det som att  

 

“... det är mycket som fortfarande inte är klart, det har bara gått tre år sedan dess. Så det här 

är en organisationsförändring som fortfarande pågår, det är inte klart.” (Informant 1, 

intervju) 

 

Även därför har de olika uppfattningar om kraven om överlämning på dem. I och med 

sektionernas och studiebevakarnas korta historia, har man inte hunnit utforma någon 

standardiserad, konkret handlingsplan som skulle möjliggöra lika förutsättningar för alla 

studiebevakare och tydliga instruktioner till hur en överlämning ska gå till. 

 

Vidare finns risken att en stor del av Uppsala studentkår lider av samma problematik centralt, 

då de poster som finns där också byts ut efter ett år. Möjligt är att svårigheterna som 
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studiebevakarna möter i och med en bristande överlämning också går att urskönja hos kårens 

ledning. Detta är dock inte denna studiens fokus, vilket gör det omöjligt för oss att göra annat 

än att spekulera.  

I takt med att organisationen växer in i den nya kostymen med sektioner kommer också 

troligen nya rutiner skapas och sedimenteras in i organisationen. Hur lång tid det tar beror på 

ett oöverskådligt antal faktorer. Dock har man redan en vetskap om hur en fungerande 

struktur skulle kunna se ut. Respondent 1 uttrycker sig följande: 

 

“... vi har även haft andra studiebevakare, i början var det mycket så att vi förlitade oss på 

varandra, frågade och så\... \ till exempel på UTN (Uppsala Teknolog- och naturvetarkår) 

har dom en väldigt välfungerande struktur.” 

 

Den rörighet som många av respondenterna beskiver, kan mycket väl skapa dåliga relationer 

emellan personer som innehar ämbeten hos kåren. Om studiebevakare eller ämbetsmän inom 

kåren centralt känner olust till att arbeta tillsammans, vilket beskrivs av respondenter, blir 

förbättringsarbetet med kommunikation och strukturerat samarbete självklart lidande. Varför 

denna stämning finns eller har funnits kan tillskrivas många saker. Möjligt är att den 

partibundenhet som finns hos en del förtroendevalda skapar motsättningar i hur olika frågor 

värderas och bör hanteras. Personliga meningsskiljaktigheter kan också ligga till grund till en 

ovilja att samarbeta. Även den stress som många av förtroendeuppdragen innebär kan skapa 

en spänd stämning.  

 

Studentliv (2013), en tidning för studenter, skriver om risken kåraktiva löper att bränna ut sig. 

Artikeln tar upp sociala medier som ett av problemen till varför det blir för mycket arbete 

enligt många kåraktiva. Svårigheten är att inte kunna komma undan utan alltid finnas 

tillgänglig. Artikeln summerar en debattartikel i Ergo (2013) skriven av ett antal ämbetsmän 

från ett flertal av Sveriges studentkårer. Den tar upp just problematiken med den stora 

arbetsbelastningen som åläggs ämbetsmän och vilka negativa effekter denna kan få. Detta kan 

absolut resultera i att många känner sig utmattade, vilket kan bidra till eventuella brister i 

kommunikationen. 

 

Denna problematik ter sig symptomatisk för just de individer som är engagerade och drivna, 

som vill åstadkomma förändringar och som verkligen värnar om studenternas situation vid 

landets lärosäten. Det blir därför en negativ spiral, då rekryteringsprocessen efterfrågar och 

positionerna ofta kräver engagemang som i sin tur riskerar att lägga grunden för en stressfylld 

och utmattande mandatperiod. I ljus av denna problematik blir överlämningar en än viktigare 

del i arbetet, då en så bra överlämning som möjligt, skapar förutsättningar för att ämbetet blir 

så hanterbart som möjligt.  

6.3 Skillnad mellan före detta och nuvarande studiebevakare 

Alla dessa faktorer gör att kontinuiteten i posten blir lidande då förändringsarbetet är 

pågående och rollen som studiebevakare ännu inte är helt fastslagen. Därför framkommer 

skillnader mellan olika sektioner, men huvudsakligen mellan olika generationer. För de 

respondenter som är före detta studiebevakare såg det annorlunda ut än för de sittande 

studiebevakarna. Både kåren och sektionerna är dynamiska organisationer som ständigt 

förändras, efter sektionaliseringen tvingades man ta ett steg tillbaka och börja bygga 

någonting nytt. I och med varje nytt steg man tar framåt skapas också bättre förutsättningar 

för att lyckas få en bättre överföring och därmed en mer omfattande kunskapsöverföring.  
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Denna skillnad bland generationerna, eller bland de före detta och nuvarande 

studiebevakarna, har visat sig under studiens gång. Istället för att ge en övergripande bild av 

de skillnader i uppfattning som finns mellan de olika generationerna har istället en stillbild 

utav den organisatoriska utvecklingen framträtt. I studien har studiebevakare från tre olika 

terminer deltagit och det har framträtt ett mönster över att desto senare man har suttit som 

studiebevakare desto mera positiv inställning har man till överföringsprocessen. Det är dock 

inte sagt att den har genomförts på ett mer välfungerade sätt, men inställningen och viljan att 

förmedla sitt arbete och kunskap ter sig högre hos de studiebevakare som senast innehaft 

tjänsten. Respondent 1 konstaterar att hen: 

 

“... vet hur en dålig process ser ut. För oss är det jätteviktigt att vi lämnar över någonting 

som nästa person kan bygga vidare på. Man ska inte behöva börja om igen. Det är inget 

hållbart arbete.” 

 

I relation till detta citat kan man ställa det faktum att den studiebevakare som innehade 

tjänsten först utav de intervjuade studiebevakarna frekvent uttryckte sig negativt kring sitt 

personliga intresse och engagemang i överlämningsprocessen.  

 

“Det kan kännas tungt och så\... \ Energin för att vara drivande utåt fanns inte där. När man 

är inne i det här slutet är det svårt att tänka på att det finns grejer man kan göra...” 

(Respondent 7) 

 

Den ovanstående diskussionen kring Uppsala studentkårs struktur och förhållandena under 

vilka de arvoderade arbetar kan ge en förklaringsmodell till varför respondenterna uttrycker 

de tre övergripande problemområdena presenterade i resultatavsnittet; tidsbrist, negativa 

relationer och brister i strukturen. Dessa omständigheter skapar och vidmakthåller de 

förhållanden som finns för studiebevakare och troligen även för andra arvoderade personer 

inom Uppsala Studentkår.  

6.4 Framtida forskning 

Ett sätt att se hur Uppsala studentkår skulle kunna förbättra sina rutiner kring överlämningar 

mellan studiebevakare är att se till hur andra studentkårer hanterar samma problematik. Som 

nämns tidigare har Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår en mer välfungerande överlämning. 

Denna överlämning skulle framtida studier kunna kartlägga och jämföra mot Uppsala 

studentkårs verksamhet, för att se hur de senare skulle kunna lära av de förstämda. Det skulle 

kunna visa hur ideella organisationer kan lyckas med överlämning. Dock bör det reflekteras 

kring det faktum att Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår och Uppsala studentkår skiljer sig i 

deras förutsättningar, medlemsantal och ekonomiska och verksamhetsmässiga struktur. Mer 

forskning behövs även på kunskapsöverföring som är tidsbegränsad, som måste ske på kort 

tid. Mycket forskning kring kunskapsöverföring tar inte upp tidsaspekten av den. 

 

Avslutningsvis kan vi säga att studiebevakarna spelar en viktig roll för studenterna och deras 

studiesituation. Att tjänsten som studiebevakare fortsätter att utvecklas och förbättras är därför 

en absolut nödvändighet. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga nr 1 

 
Missivbrev 
Hej,  

Vi är två studenter som heter Marcus Lindgren och Martin Nyström. Just nu är vi i 

inledningsfasen av skrivandet av vår C-uppsats inom pedagogik med inriktning mot arbetsliv. 

Som ledamöter i Samhällsvetenskapliga Sektionen är vi mycket intresserade av den 

studentdemokratiska verksamhet som studiebevakarna bedriver. Vi kontaktar Dig eftersom 

Du är nuvarande eller före detta studiebevakare och vi behöver Din hjälp.  

 

Vår uppsats handlar om kunskapsöverföringen vid skifte av studiebevakare. Studien är en 

kvalitativ intervjustudie som fokuserar på Din personliga uppfattning kring den 

kunskapsöverföring som sker mellan gamla och nya studiebevakare. Intervjuerna kommer att 

genomföras under inledningen av april och inte ta mer än ca 50 minuter. 

 

Samtliga studiebevakare, både nuvarande och avgående, kommer få ta del utav resultatet. 

Studiens resultat kommer förhoppningsvis att bidra till ökad kunskap kring 

kunskapsöverföringen. Vi hoppas att resultaten kommer ge Dig som studiebevakare 

användbar information samt idéer till förbättringar av kunskapsbevarandet. 

 

Att delta i studien är självklart frivilligt och Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt. 

Ingen av intervjupersonerna kommer att kunna identifieras utifrån uppsatsen.  

 

Ditt deltagande är viktigt och vi är beroende av det. Därför undrar vi om Du är intresserad av 

att delta i studien? 

 

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er! 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Marcus Lindgren 

070 – 433 54 16 

 

Martin Nyström 

076 – 818 88 80 

 

Ansvarig handledare: Gunilla Roos 

gunilla.roos@edu.uu.se 
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8.2 Bilaga nr 2 

 
Intervjufrågor till nuvarande studiebevakare: 
Bakgrundsfrågor: 
- Berätta om din bakgrund, ålder, utbildning, vart du kommer ifrån, hur länge har du bott i 

Uppsala? 

- Hur länge var/har du varit studiebevakare? 

- Berätta om din position som studiebevakare, vad gör du? 

- Varför valde du att söka till posten som studiebevakare? 

- Finns det vissa uppdrag eller rutiner som är obligatoriska för alla studiebevakare, som du 

gör, som din företrädare gjorde? (inbyggd kunskap i dessa)  

 

TEMA 1 

Frågor om överlämningsprocessen – Verktyg, Uppdrag, Individer 

- När du började ditt arbete som studiebevakare, fick du någon överlämning? Någon form av 

strukturerad introduktion till posten och vad den innebär? 

- Om ja, hur såg den ut? (exlicit eller tacit kunskap). 

- Vet du varför den ser ut så? 

- Om nej; Vet du varför inte? Känner du att du hade behövt en/velat ha en?  

- Saknade du något i överlämningen? Vad?  

 

- Finns det dokument, mallar, instruktionsböcker eller liknande som kan hjälpa dig som ny 

studiebevakare att komma in i ditt arbete? (kunskap i verktyg). 

- Om ja; kan du beskriva den? Var de användbara?  

- Om nej; hade du behövt det?  

 

- Har du kontakt med din företrädare nu? Något fortsatt samarbete? (individbaserad 

kunskap?)  

- Skulle det behövas?  

 

 - Vad var/är viktigast att förmedla vid överlämningen? (Vilken kunskap?) 

 

TEMA 2 

Frågor om kunskapskraven 

- Vilka krav ställdes på dig som ny studiebevakare? Meriter? Betyg?  Erfarenhet? 

- Behövde du några typer av förkunskaper, någon form av förförståelse för området, innan du 

började? Eller går det att börja som studiebevakare helt utan förkunskaper?  

- Hur såg rekryteringen ut? Hur gick den till? 

 

Övriga frågor: 

- Finns det något mer du vill tillägga?  
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8.3 Bilaga nr 3 

Intervjuguide till före detta studiebevakare: 

Bakgrundsfrågor: 

- Berätta om din bakgrund, ålder, utbildning, vart du kommer ifrån, hur länge har du bott i 

Uppsala? 

- Hur länge var du studiebevakare? 

- Har du funderat kring varför du sökte till posten som studiebevakare? 

- Berätta om din position som studiebevakare, vad gjorde du? Ansvarsområden? 

 

TEMA 1 

Frågor om överlämningsprocessen 

- När du avslutade du ditt arbete som studiebevakare, genomfördes det någon överlämning? 

Någon form av strukturerad introduktion till posten och vad den innebär? 

- Om ja, hur såg den ut? 

- Vet du varför den ser ut så? 

Finns det några riktlinjer för överlämning? 

- Om nej; Vet du varför inte? Känner du att den saknades?  

(Var det något som inte överlämnades som framkom i efterhand?) 

 

 

- Vilka hjälpmedel fanns för att underlätta introduktionen av din efterträdare? Mallar, 

dokument, handböcker?  

- Om ja; kan du beskriva den? Var de användbara?  

- Om nej; hade du behövt det?  

 

- Har du kontakt med din efterträdare nu? Något fortsatt samarbete?  

 

- Vad var viktigast att förmedla vid överlämningen? 

 

TEMA 2 

Frågor om kunskapskraven 

- Vilka krav ställs på nya studiebevakare? Meriter? Betyg?  Erfarenhet? 

- Hur ser rekryteringen ut? Hur går den till? 

 

 

Övriga frågor: 

- Finns det något mer du vill tillägga?  

 

 

 

 


