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Abstract	  
This	  study	  examines	  how	  knowledge	  transfer	  works	  within	  the	  student	  nations	  of	  
Uppsala.	  The	  purpose	  is	  to	  describe	  and	  analyze	  how	  the	  knowledge	  is	  transferred	  when	  
the	  officials	  are	  being	  exchanged	  within	  the	  student	  nation.	  Furthermore	  the	  purpose	  is	  
to	  explore	  if	  the	  student	  nations	  work	  active	  to	  preserve	  the	  knowledge	  and	  how	  it	  is	  
done	  in	  such	  case.	  Eight	  out	  of	  Uppsalas	  thirteen	  nations	  are	  part	  of	  the	  study	  and	  the	  
survey	  was	  conducted	  by	  qualitative	  interview.	  The	  study	  mainly	  assumes	  from	  Argotes	  
theories	  on	  the	  organizational	  memory,	  Davenport	  and	  Prusaks	  theories	  on	  knowledge	  
transfer	  and	  Nonaka	  and	  Konnos	  SECI-‐model.	  	  
	  
The	  study	  reveals	  that	  the	  student	  nations	  work	  in	  different	  ways	  and	  more	  and	  less	  
active	  with	  knowledge	  transfer.	  Documentation	  and	  shading	  of	  representatives	  have	  
proved	  to	  be	  important	  while	  working	  with	  preserving	  knowledge.	  However	  the	  study	  
also	  reveals	  that	  there	  is	  an	  culture	  among	  the	  student	  nations	  which	  accepts	  failure	  and	  
encourages	  asking	  questions.	  This	  also	  has	  significance	  for	  effective	  knowledge	  transfer.	  
	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Sammanfattning	  
Denna	  uppsats	  undersöker	  hur	  kompetensöverföring	  går	  till	  inom	  studentnationer	  i	  
Uppsala.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  beskriva	  och	  analysera	  hur	  kunskapsöverföringen	  ser	  
ut	  vid	  skiftet	  av	  ämbetsmän	  på	  nationer.	  Syftet	  är	  även	  att	  studera	  om	  
studentnationerna	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  bevara	  kunskap	  och	  på	  vilket	  sätt	  det	  i	  så	  fall	  
görs.	  Åtta	  av	  Uppsalas	  tretton	  studentnationer	  ingår	  i	  studien	  och	  som	  metod	  valdes	  
kvalitativ	  intervju.	  På	  varje	  nation	  har	  en	  respondent	  valts	  ut	  och	  de	  innehar	  alla	  en	  roll	  
som	  ansvarig	  inom	  respektive	  nations	  klubbverksamhet.	  Studien	  utgår	  huvudsakligen	  
från	  Argotes	  teorier	  (1999)	  om	  det	  organisatoriskt	  minne,	  Davenport	  och	  Prusaks	  
(1998)	  om	  kunskapsöverföring	  samt	  Nonaka	  och	  Konnos	  (1998)	  SECI-‐modell	  om	  hur	  
tyst	  kunskap	  kan	  göras	  explicit.	  	  
	  
I	  studiens	  resultat	  framkommer	  det	  att	  studentnationerna	  arbetar	  på	  olika	  sätt	  och	  mer	  
eller	  mindre	  aktivt	  med	  kunskapsöverföring.	  Dokumentation	  och	  skuggning	  har	  visat	  sig	  
vara	  viktiga	  arbetssätt	  för	  att	  bevara	  kunskapen.	  Vidare	  har	  det	  visat	  sig	  att	  det	  finns	  en	  
kultur	  inom	  studentnationerna	  där	  man	  tillåter	  misstag	  och	  det	  ges	  möjlighet	  att	  ställa	  
frågor	  som	  har	  visat	  sig	  ha	  betydelse	  för	  en	  fungerande	  kunskapsöverföringen.	  	  
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1	  Introduktion	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  uppsatsens	  bakgrund,	  syfte	  samt	  frågeställningar	  att	  presenteras.	  
Vidare	  kommer	  även	  begreppen	  överlämning	  och	  kunskapsöverföring	  att	  definieras.	  	  

1.1	  Inledning	  &	  Problembakgrund	  
“Om	  företagets	  viktigaste	  resurs	  är	  dess	  personal,	  så	  är	  kanske	  personalens	  viktigaste	  
resurs	  i	  sin	  tur	  kunskapen.	  Men	  personalen	  kommer	  och	  går	  -‐	  och	  med	  den	  ovärderlig	  
kunskap.	  Hur	  får	  vi	  kunskapen	  i	  organisationen	  att	  bestå?”	  skriver	  Anna	  Dahlöf	  i	  
inledningen	  till	  några	  artiklar	  på	  temat	  kunskapsdelning	  i	  tidningen	  Personal	  &	  
Ledarskap	  (s.19).	  Vidare	  menar	  hon	  att	  vi	  står	  inför	  en	  generationsväxling	  där	  mycket	  
kunskap	  riskerar	  att	  gå	  förlorad.	  Kunskapsöverföring	  inom	  organisationer	  är	  därför	  mer	  
aktuell	  än	  någonsin.	  (Dahlöf,	  P&L).	  	  
	  
Vårt	  intresse	  för	  ämnet	  kunskapsöverföring	  väcktes	  då	  en	  av	  oss	  var	  ämbetsman	  och	  
jobbade	  på	  en	  studentnation	  (ideell	  organisation).	  Där	  saknades	  det	  dokumentation	  och	  
rutiner	  för	  överlämning	  och	  vi	  började	  fundera	  över	  om	  och	  hur	  olika	  studentnationer	  
arbetar	  med	  kunskapsöverföring.	  För	  trots	  den	  bristande	  överlämningen	  lyckades	  de	  
bedriva	  sin	  verksamhet.	  Denna	  paradox	  ansåg	  vi	  vara	  mycket	  intressant	  då	  vi	  undrade	  
hur	  detta	  fungerar.	  Hur	  kan	  verksamheten	  gå	  runt	  när	  kunskapen	  inte	  verkar	  överföras?	  
Studentnationerna	  har	  ofta	  en	  hög	  personalomsättning	  vilket	  gör	  ämnet	  än	  mer	  
intressant	  då	  detta	  borde	  ställa	  högre	  krav	  på	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  att	  bevara	  kunskap.	  
Finns	  det	  likheter	  och	  skillnader	  studentnationerna	  emellan	  och	  är	  det	  kanske	  så	  att	  de	  
kan	  lära	  sig	  av	  varandra	  för	  att	  förbättra	  sin	  kunskapsöverföring?	  Vi	  tror	  att	  nationerna	  
även	  skulle	  ha	  något	  att	  vinna	  på	  ökad	  kunskap	  om	  sin	  kunskapsöverföring	  och	  hur	  
denna	  skulle	  kunna	  förbättras.	  Vi	  har	  inte	  funnit	  så	  mycket	  forskning	  om	  hur	  
kunskapsöverföring	  går	  till	  inom	  ideella	  organisationer.	  Detta	  kan	  tyda	  på	  att	  det	  är	  ett	  
relativt	  outforskat	  ämne	  vilket	  vi	  anser	  ger	  vår	  studie	  samhällelig	  relevans.	  	  

1.2	  Vad	  är	  en	  studentnation?	  
I	  Uppsala	  finns	  det	  tretton	  studentnationer	  (som	  hädanefter	  kommer	  att	  benämnas	  
nationer)	  som	  är	  uppdelade	  efter	  geografisk	  härkomst.	  Nationerna	  är	  ideella	  och	  
politiskt	  obundna	  organisationer.	  De	  drivs	  av	  studenter	  med	  undantaget	  för	  nationens	  
inspektor	  och	  skattmästare.	  Inspektorn	  har	  en	  cermoniell	  roll	  och	  finns	  till	  som	  stöd	  för	  
nationen.	  De	  högst	  ansvariga	  för	  nationens	  verksamhet	  kallas	  kuratorer,	  vilka	  är	  
heltidsarvoderade	  och	  förtroendevalda	  studenter.	  Nationerna	  arbetar	  med	  allt	  ifrån	  
restaurangverksamhet	  och	  klubbar	  till	  teaterföreställningar.	  De	  tillhandahåller	  även	  
studentbostäder	  för	  sina	  medlemmar.	  Tidigare	  fanns	  det	  krav	  på	  att	  studenter	  skulle	  
ansluta	  sig	  till	  den	  nation	  från	  där	  de	  härrörde.	  Numera	  är	  detta	  inte	  ett	  krav,	  förutom	  på	  
Södermanland-‐Nerikes	  nation.	  Medlemskap	  i	  en	  nation	  var	  obligatoriskt	  fram	  till	  2010	  
då	  nationsobligatoriet	  avskaffades	  i	  Uppsala.	  (Nationsguiden,	  2013)	  	  
	  
På	  varje	  nation	  finns	  det	  ett	  klubbverk	  som	  består	  av	  förtroendevalda	  studenter	  även	  
kallat	  ämbetsmän,	  som	  vanligtvis	  sitter	  på	  sin	  post	  under	  en	  termin.	  Klubbverkens	  
ansvarsområden	  och	  storlek	  varierar	  på	  de	  olika	  nationerna	  men	  verksamhetens	  fokus	  
ligger	  på	  alkohol-‐	  och	  matservering.	  Detta	  kan	  innefatta	  allt	  ifrån	  att	  anordna	  klubbar	  
och	  baler	  till	  att	  driva	  en	  restaurang	  eller	  lunchservering.	  Inom	  klubbverken	  finns	  det	  
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olika	  ansvarsposter,	  exempelvis	  köksmästare	  och	  klubbmästare.	  Dessa	  ämbetsmän	  har	  
ett	  mer	  övergripande	  ansvar	  för	  olika	  specifika	  områden	  inom	  klubbverket.	  	  

	  
1.3	  Överlämning	  kontra	  kunskapsöverföring	  
I	  vår	  studie	  skiljer	  vi	  på	  begreppen	  överlämning	  och	  kunskapsöverföring.	  Överlämning	  i	  
vårt	  fall	  är	  det	  som	  faktiskt	  görs	  när	  en	  företrädare	  går	  av	  och	  lämnar	  över	  till	  nästa.	  
Detta	  kan	  ske	  i	  form	  av	  dokumentöverlämning	  eller	  att	  man	  får	  skugga	  sin	  företrädare.	  
Överlämning	  är	  alltså	  enligt	  oss	  den	  praktiska	  handling	  som	  sker	  när	  man	  aktivt	  överför	  
information.	  Kunskapsöverföring	  å	  andra	  sidan	  menar	  vi	  är	  det	  kunskapsutbyte	  som	  
sker	  vid	  överlämningen,	  alltså	  den	  kunskap	  som	  sker	  medvetet	  eller	  omedvetet.	  Den	  
behöver	  alltså	  inte	  vara	  en	  aktiv	  handling.	  	  

	  
1.4	  Syfte	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  beskriva	  och	  analysera	  hur	  kunskapsöverföringen	  ser	  ut	  vid	  
skiftet	  av	  ämbetsmän	  på	  nationer.	  Syftet	  är	  även	  att	  studera	  om	  nationerna	  arbetar	  
aktivt	  med	  att	  bevara	  kunskap	  och	  på	  vilket	  sätt	  det	  i	  så	  fall	  görs.	  
	  
	  

1.5	  Forskningsfrågor	  
1.	  Hur	  sker	  överlämningsprocessen	  ?	  
	  
2.	  Hur	  sker	  kunskapsöverföringen	  och	  vad/vilka	  faktorer	  påverkas	  den	  av?	  
	  
3.	  Anser	  ämbetsmännen	  att	  man	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  bevara	  kunskap	  inom	  nationen	  
och	  hur	  sker	  detta	  arbete	  i	  så	  fall?	  
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2.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  &	  tidigare	  forskning	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  de	  teoretiska	  utgångspunkter	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien	  att	  
redovisas.	  De	  teoretiska	  utgångspunkterna	  berör	  främst	  det	  organisatoriska	  minnet,	  
kunskapsöverföring	  samt	  tyst	  och	  explicit	  kunskap.	  Tidigare	  forskning	  som	  är	  relevant	  för	  
studien	  kommer	  också	  att	  presenteras.	  	  

	  
2.1	  Tidigare	  forskning	  
Gällande	  tidigare	  forskning	  har	  vi	  funnit	  ett	  fåtal	  studier	  som	  undersöker	  just	  
kunskapsöverföring	  inom	  ideella	  organisationer.	  Av	  de	  studier	  vi	  hittat	  baserar	  sig	  de	  
flesta	  på	  vinstdrivande	  organisationer	  vilket	  gör	  att	  de	  inte	  bidrar	  till	  vår	  studie	  särskilt	  
mycket.	  Därför	  har	  vi	  istället	  valt	  att	  fokusera	  mer	  på	  teoretiska	  utgångspunkter	  som	  
grund	  för	  vår	  studie.	  Den	  forskning	  som	  vi	  funnit	  relevant	  innefattar	  två	  studier	  och	  
följer	  nedan.	  	  	  
	  
Lettieri,	  Borga	  och	  Savoldell	  (2004)	  har	  utfört	  fyra	  casestudier	  inom	  ideella	  
organisationer	  i	  Italien.	  Syftet	  med	  studien	  var	  att	  undersöka	  karaktäristika	  för	  
knowledge	  management	  inom	  ideella	  organisationer	  samt	  utforma	  modeller	  för	  effektiv	  
knowledege	  management	  i	  denna	  typ	  av	  organisation.	  Ideella	  organisationer	  beskrivs	  av	  
författarna	  som	  kunskapsintensiva	  där	  kunskapskapitalet	  karaktäriseras	  av	  att	  det	  är	  
heterogent,	  utbrett,	  ostadigt	  och	  sällan	  formaliserat.	  Orsaken	  till	  detta	  är	  den	  höga	  
personalomsättningen	  bland	  ideella	  arbetare.	  Utifrån	  detta	  anser	  författarna	  att	  en	  
utmaning	  i	  nuläget	  för	  denna	  typ	  av	  organisation	  är	  att	  skapa	  ett	  unikt	  och	  formaliserat	  
kunskapskapital	  som	  alla	  medlemmar	  använder.	  (Lettieri,	  Borga	  och	  Savoldell,	  2004)	  I	  
analysen	  av	  casestudierna	  noterades	  några	  vanliga	  kunskapstyper	  inom	  ideella	  
organisationer.	  En	  av	  dessa	  var	  miscellaneous,	  non	  characteristica	  knowledge	  som	  
innebär	  den	  kunskap	  som	  fås	  från	  externa	  källor	  relaterat	  till	  individens	  bakgrund	  och	  
liv.	  Denna	  kunskap	  är	  tyst	  och	  ofta	  ignorerad	  men	  kan	  vara	  till	  stort	  värde	  för	  
organisationen.	  Detta	  då	  de	  ideella	  arbetarna	  oftast	  endast	  spenderar	  delar	  av	  sin	  fritid	  
inom	  det	  ideella	  arbetet	  och	  utanför	  detta	  utvecklar	  andra	  kunskaper	  på	  sitt	  jobb	  och	  via	  
sina	  hobbies.	  Detta	  ger	  en	  bred	  kunskapsbas	  och	  det	  är	  därför	  är	  viktigt	  för	  
organisationen	  att	  göra	  den	  explicit	  så	  att	  den	  kan	  formaliseras	  till	  användbar	  och	  
praktisk	  kunskap.	  Om	  den	  används	  blir	  den	  höga	  personalomsättningen	  och	  det	  
heterogena	  kunskapskapital	  som	  det	  innebär	  något	  positivt	  då	  det	  säkerställer	  att	  det	  
ständigt	  kommer	  in	  ny	  kompetens	  och	  kunskap.	  (a.a)	  
	  
Eric	  Kong	  (2008)	  har	  i	  sin	  studie	  The	  development	  of	  strategic	  management	  in	  the	  non-
profit	  context:	  Intellectual	  capital	  in	  social	  service	  non-profit	  organizations	  undersökt	  hur	  
ideella	  organisationer	  kan	  arbeta	  med	  strategisk	  ledning	  ur	  olika	  perspektiv.	  Dessa	  
perspektiv	  inkluderar	  bland	  annat	  intellektuellt	  kapital,	  SWOT-‐analys	  och	  Balanced	  
Scorecard.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  vilket	  perspektiv	  som	  är	  mest	  lämpligt	  
för	  ideella	  organisationer	  då	  Kong	  menar	  att	  de	  flesta	  studier	  riktar	  sig	  till	  vinstdrivande	  
organisationer.	  Strategisk	  ledning	  har	  utvecklats	  från	  kunskapsbegreppet	  och	  därmed	  
teorier	  om	  tyst	  och	  explicit	  kunskap,	  förklarar	  Kong.	  Den	  tysta	  kunskapen	  har	  en	  central	  
roll	  inom	  strategic	  management	  eftersom	  det	  är	  en	  värdefull	  resurs	  för	  organisationen	  
på	  många	  sätt.	  Kong	  beskriver	  att	  organisationer	  som	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  lyckas	  ta	  
tillvara	  på	  anställdas	  tysta	  kunskap	  har	  lättare	  att	  koordinera	  och	  samordna	  sina	  
resurser,	  vilket	  är	  mycket	  värdefullt	  för	  organisationen	  och	  deras	  kunder.	  
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Intellektuellt	  kapital	  fokuserar	  på	  de	  anställdas	  intellektuella	  egenskaper,	  alltså	  
kunskap,	  erfarenheter	  och	  färdigheter	  inom	  organisationen.	  Det	  handlar	  alltså	  om	  
organisationens	  förmåga	  och	  kunskap	  om	  vad	  den	  kan	  göra.	  Eftersom	  ideella	  
organisationer	  inte	  har	  några	  finansiella	  mål	  att	  uppnå	  likt	  vinstdrivande	  organisationer	  
är	  de	  känsliga	  för	  att	  införa	  sådana	  ledningsstrategier	  som	  vinstdrivande	  organisationer	  
använder	  sig	  av.	  Intellektuellt	  kapital	  handlar	  om	  att	  identifiera	  ”vilka	  vi	  är”	  och	  ”vad	  vill	  
vi	  bli”	  som	  organisation.	  När	  det	  intellektuella	  kapitalet	  utmanas	  kan	  ny	  kunskap	  skapas.	  
Intellektuellt	  kapital	  har	  inget	  tävlingsinriktat	  eller	  ekonomiskt	  fokus	  utan	  är	  mer	  
fokuserat	  på	  att	  dela	  med	  sig	  av	  den	  kunskap	  som	  finns	  vilket	  är	  viktigt	  inom	  ideella	  
organisationer	  för	  att	  en	  kultur	  som	  uppmuntrar	  lärande	  ska	  kunna	  utvecklas.	  Detta	  är	  
även	  viktigt	  för	  att	  en	  organisation	  ska	  kunna	  hantera	  förändringar	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  
(Kong,	  2008)	  
	  

2.2	  Kunskapsöverföring	  
Den	  första	  av	  våra	  teoretiska	  utgångspunkter	  utgår	  från	  Davenport	  och	  Prusak	  (1998)	  
som	  menar	  att	  kunskap	  alltid	  överförs	  inom	  organisationer.	  Detta	  kan	  exempelvis	  ske	  då	  
en	  anställd	  ber	  en	  kollega	  om	  råd	  eller	  om	  en	  nyanställd	  frågar	  en	  företrädare	  om	  hur	  en	  
arbetsuppgift	  går	  till.	  Kunskapsöverföring	  sker	  alltså	  hela	  tiden	  då	  anställda	  i	  en	  
organisation	  kommunicerar	  och	  utbyter	  erfarenheter.	  Att	  kunskapsöverföring	  sker	  är	  
alltså	  en	  självklarhet,	  men	  att	  få	  den	  att	  ske	  på	  ett	  effektivt	  och	  smidigt	  sätt	  är	  däremot	  
svårare.	  Enligt	  Davenport	  och	  Prusak	  anställer	  organisationer	  oftast	  begåvade	  
människor	  som	  är	  bra	  på	  det	  de	  gör	  vilket	  torde	  vara	  en	  god	  möjlighet	  för	  
kompetensöverföring	  och	  kunskapsutbyte.	  Problemet	  blir	  dock	  ofta	  att	  de	  anställda	  
isoleras	  och	  blir	  överbelastade	  med	  arbete,	  vilket	  lämnar	  lite	  tid	  för	  konversation	  och	  
eftertanke.	  Ett	  annat	  vanligt	  problem	  är	  att	  man	  i	  första	  hand	  vänder	  sig	  till	  den	  som	  
finns	  närmast	  till	  hands	  eller	  den	  man	  känner	  sig	  bekväm	  med,	  och	  alltså	  inte	  den	  som	  
besitter	  mest	  kunskap	  inom	  ämnet.	  (a.a.)	  
	  
Kunskapsöverföring	  involverar	  två	  steg;	  att	  skicka	  eller	  presentera	  information	  till	  en	  
mottagare	  och	  att	  mottagaren	  absorberar	  denna	  information.	  Om	  inte	  kunskap	  
absorberas	  har	  den	  heller	  inte	  överförts.	  Att	  endast	  göra	  den	  tillgänglig	  innebär	  inte	  att	  
en	  kunskapsöverföring	  skett.	  Har	  en	  överföring	  skett	  och	  därmed	  absorberats	  av	  
mottagaren	  men	  inte	  leder	  till	  en	  förändring	  i	  beteende	  eller	  någon	  sorts	  utveckling	  av	  
en	  ny	  idé	  har	  den	  inget	  värde	  för	  en	  organisation.	  Att	  inte	  någon	  förändring	  sker	  kan	  
bland	  annat	  bero	  på	  envishet,	  rädsla	  för	  att	  göra	  misstag,	  stolthet,	  brist	  på	  tid	  (a.a.)	  
	  
Vid	  kunskapsöverföring	  finns	  det	  många	  kulturella	  faktorer	  inom	  organisationer	  som	  
kan	  bromsa	  och	  förhindra	  att	  kunskapen	  överförs.	  Dessa	  kallas	  för	  ”frictions”	  då	  de	  
motverkar	  att	  kunskap	  sprids	  och	  sipprar	  ner	  i	  organisationen.(a.a.)	  En	  av	  dessa	  är	  brist	  
på	  förtroende	  vilken	  kan	  åtgärdas	  genom	  att	  försöka	  bygga	  upp	  förhållanden	  och	  
förtroende	  genom	  ”face-‐to-‐face”-‐interaktioner.	  En	  annan	  friktion	  är	  brist	  på	  tid	  och	  
mötesplatser.	  Ett	  förslag	  på	  lösning	  för	  denna	  friktion	  kan	  vara	  att	  fastställa	  tider	  och	  
platser	  för	  kunskapsöverföring,	  till	  exempel	  genom	  mässor,	  konferenser	  och	  
gemensamma	  möten.	  Intolerans	  mot	  att	  göra	  misstag	  eller	  att	  fråga	  om	  hjälp	  är	  
ytterligare	  en	  friktion	  som	  kan	  uppkomma	  vid	  kunskapsöverföring.	  En	  möjlig	  lösning	  är	  
att	  försöka	  skapa	  en	  kultur	  där	  bristande	  kunskap	  inte	  innebär	  förlorat	  anseende	  och	  
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man	  accepterar	  misstag	  samt	  belönar	  samarbete.	  En	  sista	  friktion	  som	  Davenport	  och	  
Prusak	  tar	  upp	  är	  tron	  om	  att	  kunskap	  är	  ett	  privilegium	  som	  vissa	  grupper	  besitter,	  och	  
inget	  som	  kan	  utvecklas	  på	  plats.	  Det	  blir	  då	  viktigt	  att	  uppmuntra	  icke-‐hierarkiska	  
strukturer	  inom	  synen	  på	  kunskap,	  samt	  att	  framhäva	  att	  kvaliteten	  på	  idéer	  är	  viktigare	  
än	  dess	  källa	  för	  att	  motverka	  denna	  friktion.	  (a.a.)	  
	  
Vidare	  skriver	  Davenport	  och	  Prusak	  (1998)	  om	  begreppet	  ”viscosity”	  eller	  viskositet,	  
som	  frågar	  sig	  hur	  mycket	  av	  den	  kunskap	  som	  vi	  försöker	  kommunicera	  och	  överföra	  
som	  egentligen	  absorberas.	  Detta	  är	  till	  stor	  del	  beroende	  av	  vilken	  metod	  man	  använt	  
sig	  av	  för	  att	  överföra	  kunskapen.	  En	  kunskapsöverföring	  som	  skett	  under	  en	  lång	  tid	  
kommer	  sannolikt	  ha	  en	  hög	  andel	  av	  viskositet,	  vilket	  innebär	  att	  mottagaren	  får	  en	  
stor	  del	  detaljerad	  kunskap	  över	  en	  längre	  tid.	  Ett	  annat	  begrepp	  som	  diskuteras	  är	  
”velocity”,	  alltså	  hastighet.	  Detta	  innebär	  hur	  fort	  kunskapen	  transporteras	  i	  en	  
organisation	  och	  hur	  effektivt	  kunskapsöverföringen	  sker.	  Både	  hastighet	  och	  viskositet	  
är	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  för	  att	  avgöra	  hur	  effektivt	  en	  organisation	  använder	  och	  
utnyttjar	  sitt	  kunskapskapital.	  Det	  handlar	  inte	  bara	  om	  att	  kunskapen	  ska	  absorberas	  
men	  även	  att	  den	  accepteras	  av	  mottagarna,	  vilket	  involverar	  många	  psykologiska	  och	  
personliga	  faktorer.	  (a.a.)	  
	  
Det	  finns	  många	  olika	  strategier	  för	  att	  främja	  kunskapsöverföring	  inom	  organisationer.	  
Dokument	  och	  databaser	  med	  information	  är	  för	  många	  självklara	  medel	  för	  att	  hålla	  
kunskapen	  i	  organisationens	  minne.	  De	  största	  utmaningarna	  är	  att	  ta	  del	  av	  de	  
anställdas	  tysta	  kunskap	  och	  att	  få	  till	  faktiska	  möten	  mellan	  människor	  där	  de	  
kommunicerar	  och	  utbyter	  erfarenheter	  (a.a.).	  För	  att	  främja	  dessa	  möten	  kan	  en	  
strategi	  vara	  att	  skapa	  utrymmen	  där	  de	  anställda	  möts	  för	  att	  utbyta	  kunskap	  och	  lösa	  
problem,	  till	  exempel	  fikarum	  och	  liknande.	  Där	  kan	  det	  uppstå	  spontana	  samtal	  
människor	  emellan	  som	  kan	  leda	  fram	  till	  nya	  sätt	  att	  se	  på	  saker	  och	  generera	  nya	  idéer	  
och	  kreativa	  lösningar.	  Både	  elektronisk	  kompetensöverföring	  och	  mellanmänskliga	  
möten	  är	  värdefulla	  strategier	  för	  att	  behålla	  kunskapen	  inom	  en	  organisation	  och	  se	  
saker	  ur	  nya	  perspektiv	  (a.a.).	  
	  

2.3	  Organisatoriskt	  minne	  
Argote	  (1999)	  skriver	  om	  att	  kunskapen	  i	  organisationer	  finns	  inbäddad	  i	  dess	  rutiner,	  
processer,	  utrustning,	  strukturer,	  kulturer	  och	  normer.	  Lagringen	  av	  det	  organisatoriska	  
minnet	  kan	  delas	  in	  i	  fem	  grupper:	  de	  anställda	  som	  individer,	  organisationens	  kultur,	  
standardiserade	  procedurer	  och	  processer,	  organisatoriska	  strukturer	  och	  den	  fysiska	  
strukturen	  av	  arbetsplatsen.	  Desto	  mer	  rutiner	  och	  strukturer	  som	  finns	  i	  en	  
organisation	  desto	  mer	  kunskap	  kan	  bäddas	  in	  och	  bidra	  till	  det	  organisatoriska	  
lärandet.	  (Argote,	  1999)	  Mycket	  kunskap	  är	  inbäddat	  i	  individen	  vilket	  påverkar	  det	  
organisatoriska	  minnet.	  Uppstår	  det	  en	  situation	  i	  en	  organisation	  där	  en	  stor	  del	  av	  
kunskapen	  finns	  inbäddad	  hos	  endast	  en	  individ	  och	  få	  dokument	  om	  strategier	  och	  
rutiner	  finns,	  kommer	  mycket	  kunskap	  gå	  förlorad	  och	  skada	  organisationen	  om	  denne	  
sedan	  slutar.	  (a.a.)	  
	  
Argote	  har	  studerat	  om	  organisationer	  påverkas	  olika	  av	  hög	  personalomsättning	  
beroende	  på	  dess	  struktur.	  Författaren	  gjorde	  en	  laboratorisk	  studie	  för	  att	  testa	  hur	  en	  
arbetsgrupp	  presterar	  vid	  hög	  personalomsättning	  beroende	  på	  hur	  arbetsgruppens	  
struktur	  ser	  ut.	  Som	  utgångspunkt	  i	  sin	  studie	  utgår	  Argote	  från	  Grusky	  som	  menar	  att	  
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företag	  som	  är	  hierarkiskt	  uppbyggda	  och	  i	  stor	  utsträckning	  använder	  sig	  av	  
nedskrivna	  regler	  har	  ett	  starkare	  skydd	  mot	  eventuella	  negativa	  effekter	  av	  hög	  
personalomsättning.	  Hypotesen	  var	  att	  en	  arbetsgrupp	  med	  hög	  struktur	  skulle	  mildra	  
effekterna	  av	  hög	  personalomsättning.	  Resultaten	  visade	  att	  det	  fanns	  ett	  tydligt	  
samband	  mellan	  personalomsättning	  och	  struktur	  då	  grupper	  med	  låg	  struktur	  
presterade	  sämre	  än	  de	  med	  hög	  struktur.	  En	  faktor	  som	  ansågs	  bidra	  till	  detta	  var	  att	  
denna	  grupp	  påverkades	  negativt	  då	  de	  var	  tvungna	  att	  omorganisera.	  Detta	  i	  och	  med	  
att	  gruppen	  inte	  endast	  förlorade	  en	  gruppmedlem	  med	  dess	  specifika	  kunskap,	  utan	  det	  
är	  även	  osannolikt	  att	  den	  nya	  gruppmedlemmen	  har	  samma	  kunskaper	  och	  därför	  
måste	  gruppen	  omorganisera	  sig	  efter	  de	  nya	  förutsättningarna.	  Resultaten	  visade	  
vidare	  att	  genom	  att	  inbädda	  kunskap	  i	  en	  organisations	  struktur	  kan	  effekterna	  av	  hög	  
personalomsättning	  mildras.	  Kunskapen	  bevaras	  i	  organisationens	  minne	  och	  kan	  sedan	  
överföras.	  (a.a.)	  
	  
Argote	  hänvisar	  till	  ytterligare	  en	  studie	  gjord	  av	  Lane	  som	  undersökte	  hur	  
produktiviteten	  bland	  arbetarna	  på	  ett	  skeppsvarv	  under	  andra	  världskriget	  påverkades	  
av	  personalomsättning.	  Organisationen	  som	  studerades	  var	  stor	  och	  med	  formaliserad	  
och	  specialiserad	  struktur.	  Arbetsuppgifterna	  var	  enkla	  och	  krävde	  inte	  mycket	  tidigare	  
erfarenhet.	  Detta	  för	  att	  man	  lätt	  skulle	  kunna	  föra	  över	  kunskapen.	  Resultatet	  i	  studien	  
visade	  att,	  i	  och	  med	  att	  uppgifterna	  var	  så	  lätta	  att	  lära	  sig,	  påverkades	  inte	  
produktiviteten	  av	  personalomsättningen.	  (a.a.)	  
	  

2.4	  Tyst	  och	  explicit	  kunskap	  
Kunskap	  kan	  kategoriseras	  i	  explicit	  och	  tyst.	  Tyst	  kunskap	  är	  underförstådd,	  så	  kallad	  
”know-‐how”,	  som	  uttrycks	  genom	  handlande.	  Vidare	  handlar	  tyst	  kunskap	  om	  praktiska	  
erfarenheter	  och	  att	  lära	  när	  man	  gör.	  Den	  karaktäriseras	  som	  personlig	  och	  svår	  att	  
förklara	  och	  kodifiera.	  Detta	  beror	  på	  att	  tyst	  kunskap	  inte	  endast	  är	  svår	  att	  uttrycka	  
utan	  att	  den	  även	  kan	  vara	  omedveten.	  Tyst	  kunskap	  kan	  vara	  en	  del	  av	  normer,	  praxis	  
och	  organisatoriska	  rutiner	  inom	  en	  organisation.	  (Granberg	  &	  Olsson,	  2009;	  Hislop,	  
2009;	  Jashapara	  2004).	  Arbetsuppgifter	  som	  vi	  utför	  på	  rutin	  och	  som	  inte	  förändras	  
kan	  komma	  att	  bli	  tyst	  kunskap.	  Explicit	  kunskap	  är	  motsatsen	  till	  tyst	  kunskap.	  Den	  är	  
opersonlig	  och	  inte	  kontextbunden	  vilket	  gör	  den	  lätt	  att	  kodifiera	  och	  att	  dela	  med	  sig	  
av.	  (Hislop,	  2009).	  En	  av	  de	  största	  utmaningarna	  för	  organisationer	  vid	  
kunskapsöverföring	  är	  att	  göra	  den	  tysta	  kunskapen	  explicit	  så	  att	  den	  kan	  delas	  med	  
andra	  (Dixon,	  1999).	  
	  
Davenport	  och	  Prusak	  (1998)	  beskriver	  hur	  många	  japanska	  företag	  arbetar	  med	  
kunskapsöverföring.	  Inom	  dessa	  företag	  föredrar	  man	  möten	  ”face-‐to-‐face”	  istället	  för	  
exempelvis	  mailkontakt.	  Man	  värdesätter	  högt	  slumpmässiga	  samtal	  och	  oorganiserade	  
möten.	  Middagar	  och	  nattklubbsbesök	  är	  vanliga	  delar	  inom	  den	  japanska	  
företagskulturen	  för	  att	  kunna	  utbyta	  information	  och	  utveckla	  nya	  idéer.	  Genom	  att	  
arrangera	  tillställningar	  så	  att	  de	  anställda	  kan	  interagera	  informellt	  uppmuntras	  samtal	  
och	  möten.	  Där	  ser	  man	  det	  som	  att	  kunskapen,	  vår	  know-‐how,	  finns	  gömd	  hos	  
människor	  och	  genom	  konversation	  och	  utbyte	  av	  erfarenheter	  kan	  vi	  komma	  åt	  den.	  De	  
metoder	  man	  använder	  sig	  av	  för	  att	  överföra	  kunskap	  måste	  passa	  kulturen	  i	  
organisationen	  och	  det	  är	  inte	  säkert	  att	  dessa	  metoder	  hade	  fungerat	  på	  alla	  företag.	  
(Davenport	  &	  Prusak,	  1998)	  
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2.5	  SECI-‐modellen	  och	  Ba	  
Nonaka	  (2008)	  	  har	  utformat	  en	  modell	  för	  hur	  tyst	  kunskap	  kan	  göras	  explicit	  vilken	  
kallas	  för	  SECI-‐modellen.	  Den	  utgår	  från	  att	  ny	  kunskap	  alltid	  startar	  hos	  individen.	  Då	  
anställda	  drar	  nytta	  av	  sin	  kunskap	  för	  att	  komma	  på	  nya	  innovationer	  eller	  koncept	  
omvandlas	  den	  individuella	  kunskapen	  till	  organisatorisk	  kunskap	  och	  blir	  på	  så	  sätt	  
värdefull	  för	  ett	  företag	  som	  helhet.	  Att	  synliggöra	  och	  göra	  kunskapen	  tillgänglig	  för	  
andra	  är	  en	  viktig	  del	  hos	  kunskapsbevarande	  företag.	  Nedan	  beskrivs	  de	  fyra	  olika	  
stegen	  i	  Nonakas	  modell.	  (Nonaka,	  2008)	  
	  
Från	  tyst	  till	  tyst:	  En	  person	  kan	  överföra	  sin	  tysta	  kunskap	  direkt	  till	  en	  annan	  person	  
genom	  exempelvis	  observation,	  imitation	  och	  övning.	  Eftersom	  kunskapen	  i	  detta	  fall	  
aldrig	  blir	  explicit	  kan	  den	  inte	  förmedlas	  till	  organisationen	  som	  helhet.	  
	  
Från	  explicit	  till	  explicit:	  Explicit	  kunskap	  kan	  synliggöras	  om	  till	  exempel	  en	  anställd	  
samlar	  information	  från	  olika	  delar	  av	  organisationen	  och	  sammanställer	  det	  i	  en	  
rapport.	  Det	  handlar	  då	  om	  att	  standardisera	  kunskapen	  genom	  att	  sammanställa	  det	  i	  
form	  av	  manualer,	  dokument	  och	  att	  skapa	  en	  konkret	  produkt	  av	  kunskapen.	  Genom	  att	  
göra	  det	  har	  den	  explicita	  kunskapen	  gjorts	  tillgänglig	  för	  resten	  av	  organisationen.	  
Denna	  metod	  är	  dock	  inte	  heller	  tillräcklig	  för	  att	  bredda	  en	  organisations	  kunskapsbas	  
utan	  det	  är	  i	  mötet	  mellan	  tyst	  och	  explicit	  kunskap	  som	  det	  verkliga	  utbytet	  sker.	  
	  
Från	  tyst	  till	  explicit:	  Detta	  sker	  när	  man	  börjar	  förklara	  och	  dela	  sin	  tysta	  kunskap	  som	  
därmed	  görs	  explicit.	  Då	  kan	  andra	  personer	  ta	  del	  av	  den,	  lära	  sig	  och	  det	  blir	  en	  del	  av	  
organisationen.	  
	  
Från	  explicit	  till	  tyst:	  När	  explicit	  kunskap	  delas	  genom	  en	  organisation	  kan	  anställda	  
internalisera	  och	  använda	  den	  explicita	  kunskapen	  för	  att	  utveckla	  och	  bredda	  sin	  egna	  
tysta	  kunskap.	  Ny	  kunskap	  har	  då	  implementerats	  i	  företaget	  och	  när	  anställda	  tillämpar	  
denna	  utvecklas	  de	  själva	  och	  företaget.	  (a.a.)	  
	  
Denna	  modell	  kallas	  för	  SECI-‐modellen	  då	  de	  fyra	  stegen	  benämns	  socialisering	  (tyst	  till	  
tyst),	  externalisering	  (tyst	  till	  explicit),	  kombination/combination	  (explicit	  till	  explicit)	  
och	  internalisering	  (explicit	  till	  tyst).	  (a.a.)	  
	  
För	  att	  förklara	  hur	  kunskap	  skapas	  och	  förvaras	  i	  en	  organisation	  använder	  sig	  Nonaka	  
och	  Konno	  (1998)	  av	  det	  japanska	  begreppet	  ba.	  Ba	  kan	  enligt	  författarna	  ses	  som	  ”…a	  
shared	  space	  for	  emerging	  relationships.	  This	  space	  can	  be	  physical	  (e.g.,	  office,	  
dispersed	  business	  space),	  virtual	  (e.g.,	  e-‐mail,	  telefone	  conference),	  mental	  (e.g.,	  shared	  
experience,	  ideas,	  ideals)	  or	  any	  combination	  of	  them”	  (Nonaka	  &	  Konno	  1998,	  s.45).	  Ba	  
är	  grunden	  för	  kunskapsskapande	  och	  genom	  den	  främjas	  individuellt	  och/eller	  
kollektiv	  kunskap.	  Kunskapen	  förvaras	  i	  de	  ”delade	  utrymmena”	  och	  genom	  reflektion	  
över	  egna	  och	  andras	  erfarenheter	  förvärvas	  denna	  kunskap.	  (Nonaka	  &	  Konno,	  1998)	  
Det	  finns	  olika	  typer	  av	  ba	  som	  representerar	  en	  specifik	  plattform	  för	  de	  olika	  
kunskapsinteraktionerna	  i	  SECI-‐modellen.	  För	  varje	  steg	  i	  modellen	  finns	  en	  
motsvarande	  ba	  vilka	  är	  följande.	  Originating	  ba	  (socialisation)	  som	  innebär	  fysiska	  
face-‐to-‐face	  upplevelser	  som	  grund	  till	  överföringen.	  Organisationens	  kultur	  och	  
kunskapssyn	  är	  viktigt	  vid	  denna	  typ	  av	  ba.	  Interacting	  ba	  (externalisation)	  sker	  genom	  
dialog.	  Viktigt	  för	  denna	  typ	  av	  ba	  är	  rätt	  blandning	  av	  individer	  med	  specifika	  
kunskaper	  och	  kapacitet	  i	  grupper	  och	  team.	  Cyber	  ba	  (kombination)	  innebär	  
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interaktion	  i	  en	  virtuell	  värld	  där	  ny	  explicit	  kunskap	  kombineras	  med	  befintlig	  kunskap	  
och	  information.	  Detta	  kan	  ske	  genom	  on-‐line	  nätverk,	  dokumentation	  och	  databaser	  
med	  hjälp	  av	  informationsteknologi.	  Exercising	  ba	  (internalisation)	  innebär	  on-‐the-‐job-‐
training	  med	  hjälp	  av	  kollegor	  och	  mentorer.	  Genom	  träningen	  sker	  inlärning	  och	  
förfining	  av	  specifika	  mönster	  och	  explicit	  blir	  till	  tyst	  kunskap.	  Genom	  att	  vara	  
medveten	  om	  de	  olika	  typerna	  av	  ba	  och	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  fokusera	  på	  kan	  
kunskapsskapande	  underlättas	  i	  en	  organisation.	  (a.a.)	  
	  
En	  metod	  som	  Nonaka	  (2008)	  tar	  upp	  för	  att	  främja	  kunskapsskapande	  företag	  är	  att	  
uppmuntra	  övertydlighet.	  Detta	  är	  en	  mycket	  viktig	  del	  då	  det	  bidrar	  till	  ständig	  dialog	  
och	  kommunikation	  där	  de	  anställda	  utmanas	  att	  pröva	  de	  kunskaper	  som	  de	  tar	  för	  
givet.	  Genom	  att	  göra	  detta	  skapas	  en	  gemensam	  kognitiv	  bas	  där	  anställda	  lättare	  kan	  
överföra	  sin	  tysta	  kunskap.	  Genom	  övertydlighet	  sprids	  även	  ny	  explicit	  kunskap	  genom	  
organisationen	  så	  att	  den	  kan	  bli	  internaliserad	  av	  de	  anställda.	  För	  att	  främja	  
övertydlighet	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  fri	  tillgång	  till	  företagsinformation.	  (Nonaka,	  2008	  
	  

2.6	  Överförbarhet	  av	  SECI-‐modellen	  
Kritik	  mot	  Nonakas	  modell	  framförs	  av	  Glisby	  och	  Holden	  (2003)	  som	  skriver	  att	  
uppfattningen	  om	  att	  Nonakas	  modell	  skulle	  vara	  universell	  och	  gälla	  för	  alla	  
organisationer	  är	  felaktig.	  Författarna	  betonar	  att	  modellen	  måste	  ses	  till	  sitt	  
sammanhang	  vilket	  är	  japanska	  företag	  och	  den	  speciella	  företagskultur	  som	  råder	  där.	  
Som	  ett	  argument	  till	  varför	  modellen	  inte	  passar	  tar	  författarna	  upp	  hur	  Nonaka	  
betonar	  att	  nyckeln	  till	  kunskapsöverföring	  är	  att	  de	  anställda	  identifierar	  sig	  med	  
företaget	  och	  dess	  mission,	  samt	  känner	  ett	  personligt	  engagemang.	  Denna	  lojalitet	  är	  
starkt	  förknippad	  med	  japansk	  företagskultur	  och	  tas	  vanligtvis	  upp	  som	  exempel	  i	  
jämförelser	  för	  vad	  som	  skiljer	  japansk	  och	  västerländsk	  kultur	  åt.	  Vidare	  skriver	  
författarna	  om	  en	  casestudie	  av	  Glisby	  om	  japansk-‐danska	  joint	  ventures.	  I	  denna	  studie	  
uttryckte	  arbetarna	  med	  japansk	  bakgrund	  förvåning	  över	  hur	  arbetarna	  med	  dansk	  
bakgrund	  utförde	  sina	  arbetsuppgifter	  men	  saknade	  ansvarskänslor	  och	  engagemang	  
för	  projekten	  i	  helhet,	  vilket	  talar	  för	  hur	  de	  olika	  kulturerna	  skiljer	  sig	  åt.	  En	  ytterligare	  
skillnad	  som	  författarna	  tar	  upp	  är	  att	  kunskap	  inom	  västerländsk	  organisationskultur	  
kan	  ses	  som	  en	  källa	  till	  makt	  och	  att	  alla	  i	  och	  med	  detta	  inte	  är	  villiga	  att	  dela	  med	  sig	  
av	  denna.	  Detta	  blir	  problematiskt	  vid	  användandet	  av	  Nonakas	  modell	  då	  den	  bygger	  på	  
en	  vilja	  att	  dela	  med	  sig	  av	  kunskap.	  (Glisby	  &	  Holden,	  2003)	  
	  
Glisby	  och	  Holden	  (2003)	  anser	  att	  modellen	  är	  starkt	  inbäddad	  i	  japansk	  företagskultur	  
med	  sina	  specifika	  värderingar	  och	  typ	  av	  management	  och	  kan	  därför	  inte	  okritiskt	  
överföras	  till	  västerländska	  organisationer.	  De	  anser	  att	  modellen	  snarare	  ska	  ses	  som	  
en	  karta	  eller	  spegel	  där	  man	  kan	  se	  sin	  organisation	  ur	  ett	  annat	  perspektiv.	  Den	  kan	  
alltså	  inte	  direkt	  överföras	  på	  en	  organisation	  som	  inte	  bygger	  på	  samma	  värderingar	  
som	  den	  japanska	  företagskulturen	  utan	  ska	  mer	  användas	  som	  ett	  hjälpmedel	  för	  att	  
förstå	  den	  egna	  organisationens	  beteende.	  (Glisby	  &	  Holden,	  2003)	  

	  
2.7	  Sammanfattning	  teoretisk	  bakgrund	  
För	  att	  få	  en	  bättre	  överblick	  över	  vilka	  teoretiska	  ansatser	  vi	  utgår	  ifrån	  och	  hur	  de	  
kommer	  att	  hjälpa	  oss	  i	  vår	  studie	  följer	  här	  en	  sammanfattning	  över	  vår	  teoretiska	  
bakgrund.	  Vi	  utgår	  i	  mångt	  och	  mycket	  från	  Davenport	  och	  Prusaks	  (1995)	  teorier	  om	  
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vad	  kunskapsöverföring	  är	  och	  hur	  det	  går	  till.	  Deras	  teorier	  har	  förtydligat	  vår	  bild	  över	  
hur	  kunskapsöverföring	  fungerar	  och	  kommer	  att	  hjälpa	  oss	  då	  vi	  studerar	  hur	  
nationerna	  arbetar	  med	  detta.	  Nonakas	  (2008)	  SECI-‐modell	  har	  också	  legat	  till	  stor	  
grund	  för	  vår	  teoretiska	  bakgrund.	  Den	  beskriver	  hur	  tyst	  och	  explicit	  kunskap	  fungerar	  
samt	  hur	  den	  kan	  överföras.	  Detta	  kommer	  att	  hjälpa	  oss	  då	  vi	  beskriver	  och	  analyserar	  
hur	  kunskapsöverföringen	  går	  till	  vid	  de	  olika	  nationerna.	  Argotes	  (1999)	  teorier	  om	  det	  
organisatoriska	  minnet,	  som	  förklarar	  hur	  kunskap	  finns	  lagrad	  inom	  organisationer,	  
kommer	  vi	  att	  använda	  oss	  av	  eftersom	  nationerna	  i	  Uppsala	  har	  en	  hög	  
personalomsättning	  och	  vi	  vill	  studera	  hur	  kunskapen	  lagras	  så	  att	  den	  inte	  går	  förlorad	  
vid	  skifte	  av	  ansvarig.	  Hur	  organisationens	  struktur	  påverkas	  av	  hög	  
personalomsättning	  går	  även	  in	  under	  det	  organisatoriska	  minnet,	  vilket	  är	  relevant	  för	  
vår	  studie	  då	  vi	  kommer	  att	  studera	  hur	  nationerna	  påverkas	  av	  dess	  
organisationsstruktur.	  
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3	  Metod	  
I	  följande	  avsnitt	  kommer	  den	  metodologiska	  processen	  att	  redovisas.	  Förförståelse,	  
metodval,	  urval	  och	  genomförande	  kommer	  att	  beskrivas	  samt	  vilka	  ställningstaganden	  
som	  gjorts	  under	  studiens	  gång.	  Vidare	  redovisas	  även	  de	  etiska	  aspekter	  som	  tagits	  i	  
beaktning	  samt	  tankar	  kring	  studiens	  validitet	  och	  reliabilitet.	  	  

	  
3.1	  Förförståelse	  och	  val	  av	  litteratur	  
En	  av	  oss	  har	  varit	  engagerad	  som	  ämbetsman	  i	  ett	  klubbverk	  på	  en	  studentnation	  vilket	  
gav	  oss	  en	  relativt	  god	  insyn	  i	  hur	  nationer	  fungerar	  och	  en	  grund	  att	  stå	  på.	  Det	  fanns	  
alltså	  en	  förförståelse	  och	  uppfattning	  om	  hur	  en	  överlämning	  kan	  gå	  till	  och	  vad	  arbetet	  
i	  ett	  klubbverk	  innefattar.	  Vi	  anser	  att	  det	  har	  varit	  en	  fördel	  för	  oss	  att	  den	  ena	  hade	  
förkunskap	  om	  ämnet	  medan	  den	  andre	  inte	  hade	  det	  och	  på	  så	  vis	  stod	  utanför.	  Från	  
dessa	  två	  perspektiv	  har	  vi	  kunnat	  komplettera	  varandra	  under	  arbetets	  gång.	  
	  
Denna	  studie	  har	  till	  syfte	  att	  studera	  hur	  kunskapsöverföringen	  sker	  vid	  en	  
överlämning.	  För	  just	  detta	  ämne	  har	  vi	  inte	  funnit	  en	  enhetlig,	  specifik	  teori	  och	  de	  
flesta	  teorier	  vi	  har	  funnit	  berör	  kunskapsöverföring	  i	  form	  av	  kunskapsutbyte	  där	  
individerna	  finns	  kvar	  inom	  organisationen.	  Utifrån	  detta	  har	  vi	  valt	  att	  utgå	  från	  ett	  
flertal	  teorier	  som	  överlappar	  varandra	  för	  att	  fånga	  in	  begreppet	  kunskapsöverföring	  
och	  vad	  det	  kan	  innefatta.	  Då	  vi	  sökte	  efter	  litteratur	  utgick	  vi	  bland	  annat	  från	  tidigare	  
uppsatser	  och	  deras	  referenslistor.	  Vidare	  sökte	  vi	  information	  på	  sökmotorer	  såsom	  
Libris,	  Google	  och	  Google	  Scholar.	  Vi	  använde	  oss	  av	  följande	  sökord	  i	  olika	  
kombinationer;	  non-‐profit	  organizations,	  knowledge	  transfer,	  tacit	  knowledge,	  
organizational	  memory,	  kunskapsövering	  samt	  ideella	  organisationer.	  Då	  vår	  
förförståelse	  om	  det	  valda	  ämnet	  inte	  var	  särskilt	  stor	  utgick	  vi	  inledningsvis	  från	  
teorier	  om	  lärande	  organisationer.	  Dessa	  teorier	  visade	  sig	  inte	  vara	  aktuella	  för	  vår	  
studie	  så	  vi	  fokuserade	  stället	  på	  begreppen	  kunskapsöverföring	  och	  tyst	  kunskap,	  som	  
vi	  antog	  hade	  en	  betydande	  roll	  för	  vårt	  ämne.	  Detta	  ledde	  fram	  till	  våra	  tre	  
huvudteorier	  vilka	  är	  Argotes	  (1999)	  om	  organisatoriskt	  minne,	  Davenport	  och	  Prusaks	  
(1998)	  om	  kunskapsöverföring	  samt	  Nonaka	  och	  Konnos	  (1998)	  SECI-‐modell.	  Vi	  har	  
även	  valt	  att	  presentera	  begreppet	  ba,	  utformat	  av	  Nonaka	  och	  Konno	  (1998),	  för	  att	  
exemplifiera	  hur	  kunskapsöverföring	  kan	  te	  sig	  rent	  praktiskt	  i	  en	  organisation.	  	  
	  
Något	  som	  är	  viktigt	  att	  ta	  i	  beaktande,	  som	  vi	  ovan	  nämnt,	  är	  att	  de	  organisationer	  som	  
vi	  valt	  att	  studera	  är	  ideella	  och	  att	  våra	  teorier	  utgår	  från	  vinstdrivande	  organisationer.	  
Då	  det	  inte	  är	  samma	  typ	  av	  organisationer	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  dessa	  teorier	  är	  
relevanta	  för	  vår	  studie.	  I	  och	  med	  att	  vi	  inte	  funnit	  några	  teorier	  som	  är	  utformade	  efter	  
studier	  för	  ideella	  organisationer	  valde	  vi	  ändå	  att	  utgå	  från	  dem.	  Vidare	  har	  vi	  inte	  
funnit	  något	  som	  säger	  att	  de	  teorier	  vi	  valt	  inte	  skulle	  stämma	  in	  på	  ideella	  
organisationer	  vilket	  vi	  anser	  gör	  det	  godtagbart	  att	  använda	  dessa	  teorier.	  

	  

3.2	  Val	  av	  metod	  
I	  vår	  studie	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  kvalitativ	  forskningsintervju.	  Dalen	  (2007)	  
definierar	  den	  typ	  av	  metod	  på	  följande	  sätt:	  ”Den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  speciellt	  väl	  
lämpad	  för	  att	  ge	  insikt	  om	  informantens	  egna	  erfarenheter,	  tankar	  och	  känslor”	  (Dalen	  
2007,	  s.9).	  Anledningen	  till	  att	  vi	  valde	  denna	  metod	  är	  att	  vi	  i	  vår	  studie	  ville	  fokusera	  
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på	  respondenternas	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  av	  kunskapsöverföring	  på	  nationerna.	  
Detta	  för	  att	  därefter	  kunna	  beskriva	  och	  analysera	  kunskapsöverföringen	  vilket	  är	  ett	  
av	  våra	  syften	  med	  studien.	  Vidare	  ger	  intervju	  som	  metod	  möjlighet	  till	  uppföljning	  och	  
oväntade	  svar	  (Esaiasson	  et	  al.,	  2009).	  Då	  vi	  på	  förhand	  inte	  hade	  någon	  större	  insikt	  i	  
hur	  kunskapsöverföringen	  sker	  ville	  vi	  ha	  möjlighet	  att	  utifrån	  respondenternas	  svar	  
kunna	  ställa	  följdfrågor.	  Då	  många	  svar	  för	  oss	  troligtvis	  är	  okända	  hade	  det	  även	  blivit	  
svårt	  att	  utforma	  en	  enkät.	  
	  

3.3	  Urval	  
Vid	  val	  av	  antal	  respondenter	  är	  en	  utgångspunkt	  enligt	  Dalen	  (2007)	  att	  det	  inte	  får	  
vara	  för	  stort	  då	  det	  blir	  allt	  för	  tidskrävande.	  Samtidigt	  ska	  intervjumaterialet	  vara	  
tillräckligt	  för	  att	  kunna	  utföra	  tolkning	  och	  analys.	  I	  Uppsala	  finns	  tretton	  nationer	  och	  
vi	  ville	  få	  en	  insyn	  i	  så	  många	  nationers	  verksamhet	  som	  möjligt	  gällande	  
kunskapsöverföring.	  Dock	  ansåg	  vi	  att	  tretton	  intervjuer	  var	  ett	  alltför	  stort	  antal	  i	  och	  
med	  att	  vår	  tid	  var	  begränsad.	  Därför	  valde	  vi	  att	  göra	  ett	  stratifierat	  urval	  där	  vi	  delade	  
in	  nationerna	  i	  tre	  strata	  utefter	  antalet	  medlemmar.	  Kategorierna	  för	  stratifieringen	  var	  
stor,	  medelstor	  och	  liten.	  Därefter	  gjordes	  ett	  bekvämlighetsurval	  i	  de	  tre	  kategorierna	  
utefter	  de	  nationerna	  vi	  hade	  kontaktuppgifter	  till	  där	  målet	  var	  att	  få	  en	  jämn	  
fördelning	  mellan	  våra	  tre	  strata	  (Esaiasson	  et.	  al,	  2009).	  Sammanlagt	  utfördes	  åtta	  
intervjuer.	  Gällande	  val	  av	  respondenter	  var	  vår	  plan	  inledningsvis	  att	  intervjua	  
kuratorer.	  Då	  det	  visade	  sig	  att	  det	  några	  år	  tidigare	  redan	  hade	  skrivits	  en	  C-‐uppsats	  
om	  kompetensöverföring	  på	  nationer	  i	  Uppsala	  med	  kuratorer	  som	  respondenter,	  valde	  
vi	  istället	  att	  lägga	  vårt	  fokus	  på	  nationernas	  klubbverk	  och	  intervjua	  ansvariga	  inom	  
dessa	  (Fredriksson	  &	  Laurent,	  2011).	  Personalomsättningen	  inom	  klubbverken	  är	  hög	  
och	  många	  poster	  byts	  ut	  efter	  endast	  en	  termin.	  Vidare	  innefattar	  deras	  ämbeten	  ofta	  
mycket	  kunskap	  som	  ska	  läras	  in	  på	  kort	  tid	  vilket	  vi	  ansåg	  gjorde	  dem	  till	  bra	  
kandidater	  för	  att	  studera	  kunskapsöverföring.	  Våra	  kriterier	  för	  respondenterna	  på	  de	  
olika	  nationerna	  blev	  följaktligen	  att	  de	  innehar	  en	  ansvarspost	  inom	  nationens	  
klubbverk	  samt	  att	  de	  sitter	  maximalt	  sex	  månader	  på	  sin	  post.	  
	  
Vid	  samtalsintervju	  av	  respondentkaraktär	  finns	  två	  vanliga	  urvalsprinciper;	  intensitet	  i	  
urval	  och	  maximal	  variation.	  Intensitet	  i	  urval	  innebär	  att	  intervjupersonerna	  har	  
erfarenhet	  av	  eller	  kunskap	  om	  det	  som	  ska	  studeras.	  (Esaiasson	  et	  al,	  2009)	  Vår	  
urvalsgrupp	  består,	  som	  tidigare	  beskrivits,	  av	  ansvariga	  inom	  klubbverk	  som	  sitter	  
maximalt	  sex	  månader	  på	  sin	  post.	  Samtliga	  respondenter,	  oavsett	  om	  de	  har	  fått	  en	  
överlämning	  eller	  ej,	  har	  tagit	  del	  av	  en	  kunskapsöverföring	  när	  de	  lärt	  sig	  sina	  
arbetsuppgifter.	  De	  har	  på	  så	  vis	  erfarenhet	  av	  det	  vi	  ska	  studera	  vilket	  innebär	  att	  
intensiteten	  i	  urvalet	  är	  säkerställd.	  Maximal	  variation	  innebär	  att	  man	  vid	  urvalet	  tar	  
hänsyn	  till	  olikheter	  hos	  respondenter	  som	  kan	  vara	  av	  betydelse	  för	  studien,	  samt	  ser	  
till	  att	  dessa	  olikheter	  är	  representerade	  (Esaiasson	  et	  al,	  2009).	  I	  vår	  studie	  ansåg	  vi	  att	  
antalet	  medlemmar	  i	  nationen,	  det	  vill	  säga	  storleken	  på	  nationen,	  var	  en	  viktig	  faktor.	  
Alltså	  ville	  vi	  ha	  ett	  representativt	  urval	  där	  nationer	  av	  olika	  storlekar	  var	  
representerade.	  I	  och	  med	  att	  vi	  gjorde	  ett	  stratifierat	  urval	  baserat	  på	  nationernas	  
storlek	  tog	  vi	  hänsyn	  till	  principen	  för	  maximal	  variation.	  
	  
Esaiasson	  et	  al	  (s.295,	  2009)	  skriver	  att	  ”…	  det	  är	  inte	  individerna	  i	  sig	  som	  är	  de	  
intressanta	  utan	  de	  tankekategorier	  som	  de	  kan	  bidra	  till	  att	  blottlägga.	  Därför	  går	  det	  
att	  ersätta	  en	  eller	  flera	  personer	  i	  urvalet,	  om	  de	  till	  exempel	  tackar	  nej,	  med	  andra	  
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personer	  som	  liknar	  dem	  med	  avseende	  på	  de	  relevanta	  urvalskategorierna”.	  Detta	  
innebär	  alltså	  att	  det	  vid	  en	  respondentintervju	  finns	  möjlighet	  att	  byta	  ut	  
respondenterna.	  Utifrån	  detta	  blev	  de	  nationer	  vi	  valt	  ut	  våra	  förstahandsval.	  Om	  vi	  inte	  
fick	  kontakt	  med	  respondenter	  ur	  den	  utvalda	  nationen	  kontaktade	  vi	  en	  annan	  nation	  
ur	  samma	  strata.	  Ett	  problem	  vid	  urvalet	  av	  respondenter	  är	  att	  både	  benämningar	  på	  
poster	  och	  de	  arbetsuppgifter	  som	  ingår	  i	  dessa	  varierar	  på	  de	  olika	  nationerna.	  
Eftersom	  att	  studiens	  fokus	  är	  hur	  kunskapsöverföring	  sker,	  och	  inte	  vilka	  
arbetsuppgifter	  de	  ska	  lära	  sig,	  anser	  vi	  att	  detta	  inte	  borde	  påverka	  studiens	  resultat.	  
Därför	  har	  vi	  valt	  att	  inte	  ta	  hänsyn	  till	  detta	  vid	  vårt	  urval.	  Huruvida	  respondenterna	  är	  
heltidsarvoderade	  och	  därmed	  tar	  studieuppehåll	  eller	  ej,	  samt	  om	  de	  sitter	  en	  termin	  
eller	  ett	  halvår	  skiljer	  sig	  också	  åt	  på	  de	  olika	  nationerna.	  Om	  detta	  skulle	  tagits	  i	  
beaktning	  anser	  vi	  att	  urvalsgruppen	  av	  respondenter	  skulle	  blivit	  alltför	  snäv.	  Vidare	  
tror	  vi	  att	  detta	  inte	  borde	  påverka	  studiens	  resultat	  då	  det	  återigen	  är	  
kunskapsöverföringen	  som	  står	  i	  fokus.	  
	  

3.4	  Genomförande	  
Inför	  intervjuerna	  utformades	  en	  intervjuguide.	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009,	  s.	  146)	  
beskriver	  att	  ”En	  intervjufråga	  kan	  bedömas	  med	  hänsyn	  till	  både	  en	  tematisk	  och	  en	  
dynamisk	  dimension:	  tematisk	  med	  hänsyn	  till	  kunskapsproduktionen	  och	  dynamiskt	  
med	  hänsyn	  till	  det	  mellanmänskliga	  förhållandet	  i	  intervjun.”	  Utifrån	  våra	  
forskningsfrågor	  och	  teoretiska	  utgångspunkter	  utformade	  vi	  en	  semistrukturerad	  
intervjuguide.	  Den	  var	  uppdelad	  efter	  de	  teman	  vi	  valt	  att	  ta	  upp	  med	  hänsyn	  till	  den	  
tematiska	  dimensionen.	  Därefter	  formulerade	  vi	  frågorna	  med	  hänsyn	  till	  den	  
dynamiska	  dimensionen	  så	  att	  de	  skulle	  vara	  enkla	  och	  lätta	  att	  förstå.	  Vi	  undvek	  även	  
att	  använda	  oss	  av	  varför-‐frågor	  då	  dessa	  kan	  ge	  känslan	  av	  ett	  förhör	  (Esaiasson	  et	  al,	  
2009).	  De	  inledande	  frågorna	  berörde	  respondenternas	  bakgrund	  och	  fungerade	  som	  
uppvärmningsfrågor.	  Intervjun	  fortsatte	  sedan	  med	  frågor	  utefter	  våra	  valda	  teman.	  
Före	  de	  riktiga	  intervjuerna	  hölls	  en	  pilotintervju	  med	  en	  person	  som	  uppfyllde	  
kriterierna	  för	  våra	  respondenter	  men	  som	  hade	  innehaft	  ämbetet	  en	  termin	  tidigare.	  
Detta	  gjorde	  vi	  för	  att	  få	  möjlighet	  att	  testa	  våra	  frågeformuleringar	  och	  göra	  eventuella	  
ändringar	  samt	  för	  att	  vi	  skulle	  känna	  oss	  mer	  bekväma	  då	  vi	  utförde	  de	  riktiga	  
intervjuerna	  (se	  bilaga	  2).	  
	  
Inför	  intervjuerna	  skickades	  ett	  följebrev	  ut	  (se	  bilaga	  1)	  med	  information	  om	  studiens	  
syfte,	  respondentens	  rättigheter	  och	  konfidentialiteten	  gällande	  hur	  uppgifterna	  skulle	  
behandlas.	  Beräknad	  tid	  för	  intervjuerna	  var	  60	  min	  vilket	  meddelades	  på	  förhand	  via	  
följebrevet.	  Alla	  intervjuer	  förutom	  en	  hölls	  på	  respondenternas	  respektive	  nation	  för	  
att	  de	  skulle	  känna	  sig	  bekväma.	  (Esaiasson	  et	  al,	  2009)	  En	  av	  intervjuerna	  hölls	  på	  
Engelska	  parken	  då	  respondenten	  endast	  hade	  möjlighet	  att	  ses	  där.	  Intervjuerna	  
spelades	  in	  med	  hjälp	  av	  en	  mobiltelefon	  och	  vi	  frågade	  samtliga	  respondenter	  om	  
samtycke	  för	  detta	  innan	  intervjuerna	  påbörjades.	  Under	  intervjuns	  gång	  var	  en	  av	  oss	  
ansvarig	  för	  att	  ställa	  frågor	  och	  den	  andra	  förde	  anteckningar,	  för	  att	  vid	  slutet	  av	  
intervjun	  kunna	  göra	  en	  sammanfattning	  och	  eventuellt	  ställa	  ytterligare	  frågor	  .	  Under	  
den	  första	  intervjun	  fungerade	  inte	  inspelningen	  på	  grund	  av	  ljudupptagningsproblem.	  
För	  att	  åtgärda	  detta	  satte	  vi	  oss	  direkt	  efter	  intervjun	  och	  skrev	  ner	  allt	  vi	  kom	  ihåg.	  I	  
och	  med	  att	  den	  som	  inte	  höll	  i	  intervjun	  hade	  fört	  en	  del	  anteckningar	  och	  vi	  var	  två	  
som	  skrev	  ner	  bör	  slutresultatet	  vara	  av	  tillräckligt	  god	  kvalitet.	  Dock	  är	  
minnesanteckningar	  alltid	  sämre	  än	  att	  ha	  registrerat	  respondentens	  egna	  uttalanden	  
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vilket	  är	  viktigt	  att	  ha	  i	  beaktning	  (Dalen,	  2007).	  Det	  blir	  även	  svårare	  att	  använda	  sig	  av	  
citat.	  
	  
Vid	  en	  intervjusituation	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  den	  intervjuareffekt	  som	  kan	  
uppstå	  och	  påverka	  respondenten.	  Intervjuareffekten	  kan	  bero	  på	  synliga	  faktorer	  
såsom	  intervjuarens	  ålder	  och	  kön	  (Dalen,	  2007).	  I	  och	  med	  att	  vi	  båda	  är	  studenter	  och	  
i	  många	  fall	  jämnåriga	  med	  respondenterna	  torde	  detta	  inte	  ha	  varit	  något	  problem.	  
Esaisson	  (2009,	  s.	  292)	  skriver	  att	  ”Valet	  att	  intervjua	  främlingar	  har	  att	  göra	  med	  
svårigheten	  att	  upprätthålla	  vetenskaplig	  distans	  till	  personer	  man	  känner”.	  Det	  finns	  
problem	  med	  att	  intervjua	  vänner	  då	  man	  riskerar	  att	  inte	  fråga	  detaljerat	  nog	  och	  ta	  
saker	  för	  givet.	  Då	  en	  av	  oss	  kände	  en	  av	  respondenterna	  sedan	  tidigare	  fick	  den	  andra	  
hålla	  i	  den	  intervjun	  så	  att	  detta	  inte	  skulle	  påverka	  resultatet.	  

	  
3.5	  Bearbetning	  av	  data	  
Efter	  att	  genomfört	  samtliga	  intervjuer	  började	  vi	  med	  utskriftsprocessen.	  Vi	  delade	  upp	  
intervjuerna	  mellan	  oss	  och	  kom	  överens	  om	  en	  gemensam	  metod	  för	  utskriften	  så	  de	  
skulle	  ha	  samma	  upplägg.	  Vi	  lyssnade	  igenom	  materialet	  och	  skrev	  ner	  det	  som	  sades	  i	  
intervjuerna	  ordagrant.	  Vi	  valde	  att	  inte	  anteckna	  pauser,	  reaktioner	  eller	  övriga	  ljud	  då	  
vi	  inte	  ansåg	  att	  det	  inte	  var	  relevant	  för	  vår	  uppsats.	  Därefter	  bearbetade	  vi	  materialet	  
enligt	  en	  kombination	  av	  två	  arbetssätt;	  koncentrering	  och	  kategorisering.	  Detta	  innebär	  
att	  vi	  sammanställde	  det	  utskrivna	  materialet	  genom	  att	  utforma	  olika	  kategorier	  där	  vi	  
kort	  sammanfattade	  respondentens	  yttringar	  för	  att	  få	  en	  översiktlig	  bild	  av	  materialet.	  
(Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009)	  Därefter	  utformade	  vi	  sex	  huvudområden	  för	  att	  presentera	  
vårt	  resultat	  och	  analysera	  det	  utifrån	  våra	  teoretiska	  utgångspunkter.	  	  
	  

3.6	  Validitet,	  reliabilitet	  &	  generaliserbarhet	  
Det	  finns	  några	  faktorer	  vi	  anser	  har	  varit	  relevanta	  för	  vår	  studie	  angående	  reliabilitet	  
och	  validitet.	  En	  av	  åtgärderna	  för	  att	  bibehålla	  god	  reliabilitet	  är	  att	  inte	  ställa	  ledande	  
frågor.	  Innan	  våra	  intervjuer	  hade	  vi	  utformat	  en	  intervjuguide	  (se	  bilaga	  2)	  och	  vi	  var	  
noga	  med	  att	  inte	  ställa	  ledande	  frågor	  under	  intervjuerna.	  Trots	  att	  vi	  tagit	  stor	  hänsyn	  
till	  detta	  kan	  det	  ha	  ställts	  ledande	  frågor	  vid	  följdfrågor	  i	  syfte	  att	  förtydliga.	  Ytterligare	  
ett	  sätt	  att	  bibehålla	  reliabiliteten	  i	  en	  studie	  är	  att	  ha	  god	  intersubjektiv	  reliabilitet.	  
Detta	  kan	  säkerställas	  genom	  att	  två	  personer	  kodar	  och	  tolkar	  en	  del	  av	  samma	  
intervju.	  Vi	  har	  direkt	  efter	  varje	  intervju	  satt	  oss	  ner	  för	  att	  diskutera	  och	  tolka	  de	  
resultat	  vi	  fått	  fram.	  På	  så	  sätt	  har	  vi	  tagit	  hänsyn	  till	  den	  intersubjektiva	  reliabiliteten.	  
(Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009)	  Gällande	  validitet	  är	  det	  framförallt	  begreppsvaliditeten	  
som	  vi	  har	  valt	  att	  fokusera	  på.	  Detta	  innebär	  om	  vår	  undersökning	  stämmer	  överens	  
med	  våra	  teoretiska	  begrepp,	  alltså	  om	  vi	  lyckats	  mäta	  det	  vi	  avsett	  att	  mäta.	  (Esaiasson	  
et	  al,	  2009)	  Då	  vår	  intervjuguide	  var	  utformad	  utifrån	  våra	  forskningsfrågor	  och	  
teoretiska	  utgångspunkter	  anser	  vi	  att	  vi	  har	  en	  god	  begreppsvaliditet.	  Något	  som	  tyder	  
på	  detta	  är	  att	  respondenternas	  svar	  stämde	  överens	  med	  vårt	  syfte,	  alltså	  de	  besvarade	  
frågorna	  på	  det	  sätt	  som	  var	  tänkt.	  I	  och	  med	  att	  vi	  gjort	  en	  kvalitativ	  intervjustudie	  är	  
generaliserbarheten	  begränsad.	  Vårt	  urval	  bestod	  endast	  av	  åtta	  respondenter	  inom	  en	  
specifik	  typ	  av	  organisation	  vilket	  också	  försvårar	  för	  en	  eventuell	  generalisering.	  Detta	  
till	  trots	  anser	  vi	  att	  vårt	  resultat	  är	  relevant	  för	  vår	  studie	  och	  att	  det	  ger	  en	  inblick	  i	  hur	  
nationerna	  arbetar	  med	  kunskapsöverföring.	  	  
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3.7	  Etiska	  aspekter	  
Gällande	  de	  etiska	  aspekter	  som	  bör	  tas	  i	  beaktning	  vid	  en	  studie	  har	  vi	  utgått	  från	  
Vetenskapsrådets	  forskningsetiska	  principer	  och	  dess	  fyra	  huvudkrav;	  
informationskravet,	  konfidentialitetskravet,	  nyttjandekravet	  och	  samtyckeskravet	  
(Vetenskapsrådet,	  2013).	  	  	  	  
	  
Enligt	  informationskravet	  har	  respondenterna	  informerats	  om	  studiens	  syfte,	  att	  
deltagandet	  är	  frivilligt,	  att	  de	  när	  som	  helst	  har	  rätt	  att	  avbryta	  sin	  medverkan	  samt	  att	  
uppgifterna	  endast	  kommer	  att	  användas	  till	  vår	  uppsats.	  Detta	  informerades	  de	  om	  i	  
följebrevet	  (se	  bilaga	  1)	  och	  även	  innan	  intervjun	  påbörjades.	  I	  följebrevet	  som	  var	  
förstahandsinformationen	  till	  respondenterna	  uppgav	  vi	  namn	  och	  kontaktuppgifter	  för	  
att	  underlätta	  för	  kontakt.	  Genom	  att	  informera	  respondenterna	  om	  deras	  rättigheter	  
och	  hur	  deras	  uppgifter	  skulle	  behandlas	  inhämtades	  informerat	  samtycke.	  Detta	  
innebär	  att	  samtyckeskravet	  har	  uppfyllts.	  Innan	  intervjun	  informerades	  
respondenterna	  även	  om	  att	  deras	  uppgifter	  skulle	  behandlas	  så	  konfidentiellt	  som	  
möjligt	  och	  att	  endast	  vi	  kommer	  att	  ta	  del	  av	  ljudinspelningarna.	  
Konfidentialitetskravet	  har	  uppfyllts	  då	  namn	  på	  respondenter,	  deras	  ämbete	  samt	  
namn	  på	  nationen	  inte	  står	  med	  i	  uppsatsen.	  Nyttjandekravet	  har	  tagits	  i	  beaktning	  då	  
de	  insamlade	  uppgifterna	  endast	  kommer	  att	  användas	  till	  vår	  uppsats.	  Slutligen	  erbjöds	  
även	  respondenterna	  att	  få	  ta	  del	  av	  uppsatsen	  när	  den	  väl	  är	  färdigställd.	  
(Vetenskapsrådet,	  2013)	  Vi	  har	  även	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  ordet	  hen	  istället	  för	  han	  
och	  hon	  för	  att	  bibehålla	  konfidentialiteten.	  	  
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4	  Resultat,	  analys	  &	  en	  första	  diskussion	  
I	  följande	  avsnitt	  kommer	  studiens	  resultat	  att	  presenteras	  utifrån	  sex	  huvudområden;	  
överlämning	  &	  dokument,	  organisationsstrukturer,	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor,	  misstag	  
som	  möjlighet	  för	  lärande,	  tyst	  kunskap	  samt	  aktivt	  arbete	  med	  att	  bevara	  kunskap.	  Vidare	  
följer	  en	  analys	  och	  en	  första	  diskussion	  av	  huvudområdena	  utifrån	  de	  teoretiska	  
utgångspunkterna.	  	  
	  
	  

4.1	  Upplägg	  &	  presentation	  av	  respondenter	  
I	  vårt	  resultat	  utgår	  vi	  från	  sex	  huvudområden	  som	  vi	  anser	  vara	  relevanta	  för	  vårt	  syfte;	  
överlämning	  &	  dokument,	  organisationsstrukturer,	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor,	  misstag	  
som	  möjlighet	  för	  lärande,	  tyst	  kunskap	  samt	  aktivt	  arbete	  med	  att	  bevara	  kunskap.	  Alla	  
huvudområdena	  utom	  överlämning	  &	  dokument	  följs	  av	  en	  analysdel	  kombinerat	  med	  
en	  första	  diskussionsdel.	  Vi	  har	  valt	  att	  diskutera	  resultatet	  och	  analyserna	  redan	  nu	  då	  
vi	  anser	  att	  det	  är	  relevant	  att	  ta	  med	  åsikter	  även	  i	  denna	  del	  av	  uppsatsen.	  
Överlämning	  &	  Dokument	  saknar	  analysdel	  då	  detta	  resultat	  analyseras	  under	  de	  andra	  
huvudområdena.	  De	  sex	  huvudområden	  eller	  aspekterna	  är	  de	  delar	  som	  utgör	  vår	  
modell	  eller	  teoretiska	  referensram.	  Vissa	  av	  aspekterna	  återkommer	  i	  de	  olika	  resultat-‐	  
och	  analysdelarna	  då	  de	  ej	  går	  att	  renodla.	  	  
	  
Vi	  har	  intervjuat	  åtta	  respondenter	  som	  är	  ansvariga	  inom	  klubbverk	  på	  åtta	  olika	  
nationer.	  Dessa	  kommer	  att	  benämnas	  som	  respondent	  A-‐H.	  De	  har	  olika	  arbetsområden	  
vilka	  kommer	  att	  presenteras	  nedan.	  För	  att	  inte	  röja	  deras	  identiteter	  har	  vi	  valt	  att	  inte	  
skriva	  ut	  vem	  som	  ansvarar	  för	  vilket	  område.	  Orsaken	  till	  att	  vi	  tagit	  med	  
arbetsområdena	  i	  presentationen	  är	  för	  att	  visa	  på	  variationen	  av	  respondenter	  och	  
deras	  arbetsuppgifter.	  Vid	  intervjuerna	  hänvisar	  respondenterna	  till	  olika	  kuratorer.	  Då	  
alla	  nationer	  I	  Uppsala	  inte	  har	  en	  tredje	  kurator	  har	  vi	  valt	  att	  skriva	  ut	  kurator	  oavsett	  
vilken	  det	  gäller	  för	  att	  bibehålla	  konfidentialiteten.	  Denna	  ändring	  har	  även	  gjorts	  i	  
citat.	  Vid	  citering	  har	  vi	  valt	  att	  byta	  ut	  benämningar	  på	  respondenternas	  respektive	  
ansvarsposter	  till	  klubbverksansvarig	  eftersom	  nationerna	  har	  olika	  namn	  på	  dessa	  
poster.	  För	  att	  göra	  texten	  mer	  lättläst	  har	  vi	  vid	  citering	  ändrat	  från	  talspråk	  till	  
skriftspråk.	  
	  
De	  respondenter	  som	  är	  klubbansvariga	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  respektive	  
nations	  klubbar,	  fester,	  baler	  och	  släpp.	  Släpp	  kallas	  den	  klubbverksamhet	  som	  sker	  
efter	  en	  större	  tillställning	  eller	  middag.	  Deras	  arbetsuppgifter	  innefattar	  bland	  annat	  att	  
förbereda	  inför	  evenemang,	  ha	  hand	  om	  personal	  och	  ha	  kontakt	  med	  vakter	  under	  
kvällen.	  För	  de	  respondenter	  som	  är	  köksansvariga	  kan	  arbetsuppgifterna	  skilja	  sig	  åt	  en	  
del	  beroende	  på	  nation.	  Det	  kan	  variera	  mellan	  att	  ha	  ansvar	  för	  både	  kök	  och	  
förberedelser	  inför	  klubb	  till	  att	  endast	  vara	  ansvarig	  för	  det	  som	  rör	  köket,	  till	  exempel	  
menyer,	  hygienhantering	  och	  utbildning	  av	  personal.	  	  Ett	  annat	  ansvarsområde	  är	  att	  
vara	  baransvarig	  då	  man	  har	  de	  huvudsakliga	  uppgifterna	  att	  lägga	  beställningar,	  
inventera,	  ha	  hand	  om	  personal	  och	  ansvara	  för	  släppen.	  Det	  sista	  ansvarsområdet	  är	  
pubansvarig	  som	  anordnar	  utbildningar	  för	  personal,	  förberedelser	  inför	  pubar	  samt	  
prissättning.	  Några	  av	  respondenterna	  har	  heltidsarvorderade	  tjänster	  vilket	  innebär	  att	  
de	  tar	  studieuppehåll	  under	  tiden	  för	  sitt	  ämbete	  medan	  andra	  respondenter	  sitter	  på	  
sitt	  ämbete	  vid	  sidan	  av	  studierna.	  
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4.2	  Överlämning	  &	  dokument	  
För	  att	  få	  insikt	  i	  hur	  kunskapsarbetet	  går	  till	  på	  nationerna	  frågade	  vi	  respondenterna	  
om	  de	  fått	  någon	  överlämning,	  hur	  den	  såg	  ut	  i	  så	  fall	  och	  om	  det	  finns	  dokument	  
kopplade	  till	  överlämningen	  och	  deras	  ämbete.	  Respondent	  A	  hade	  ett	  kort	  möte	  med	  
sin	  företrädare	  där	  de	  diskuterade	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  och	  vad	  som	  kan	  gå	  
fel.	  Utöver	  det	  skuggade	  hen	  sin	  företrädare.	  Hen	  hade	  en	  del	  relevant	  kunskap	  sedan	  
tidigare	  från	  andra	  ämbeten.	  För	  ämbetet	  finns	  en	  arbetsbeskrivning	  som	  görs	  av	  
kuratorn	  samt	  lathundar	  om	  hur	  saker	  ska	  göras,	  vad	  som	  kan	  gå	  fel	  och	  vad	  man	  ska	  
tänka	  på.	  Dessa	  anser	  hen	  vara	  “idiotsäkra”.	  
	  
Respondent	  B	  fick	  nycklar	  och	  tillhörigheter	  för	  sitt	  ämbete	  vid	  överlämningen	  samt	  
inloggningsuppgifter	  till	  en	  databas	  med	  information.	  Då	  företrädarna	  fanns	  kvar	  på	  
nationen	  har	  det	  alltid	  funnits	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  och	  hen	  skuggade	  även	  sin	  
företrädare.	  Respondent	  B	  har	  jobbat	  under	  sin	  företrädare	  terminen	  innan	  och	  hade	  på	  
så	  sätt	  insyn	  i	  deras	  arbete.	  För	  ämbetet	  finns	  en	  arbetsbeskrivning	  i	  stadgan,	  
information	  på	  en	  databas,	  samt	  lathundar	  inför	  evenemang	  som	  görs	  av	  kuratorn.	  
	  
Respondent	  C	  hade	  ett	  kort	  möte	  med	  sin	  företrädare.	  Det	  finns	  inga	  dokument	  för	  
ämbetet	  förutom	  att	  det	  står	  beskrivet	  i	  stadgan	  vad	  ämbetet	  innefattar,	  men	  enligt	  hen	  
är	  det	  endast	  en	  beskrivning	  av	  vad	  man	  ska	  göra	  och	  inte	  hur	  man	  ska	  göra	  det.	  
Respondent	  C	  arbetar	  i	  nuläget	  med	  att	  skapa	  dokument	  för	  ämbetet.	  Respondent	  H	  fick	  
varken	  överlämning	  eller	  några	  dokument.	  Arbetsbeskrivningen	  som	  fanns	  togs	  fram	  
först	  när	  det	  uppstod	  problem	  gällande	  ansvarsområden.	  
	  
Respondent	  D	  hade	  ett	  möte	  med	  samt	  skuggade	  sin	  företrädare.	  Företrädaren	  var	  även	  
med	  och	  jobbade	  första	  arbetstillfället	  tillsammans	  med	  Respondent	  D.	  På	  hens	  nation	  
visade	  det	  sig	  att	  man	  sitter	  som	  klubbverksansvarig	  på	  nationen	  i	  två	  terminer	  vilket	  
gör	  att	  de	  överlappar	  varandra.	  För	  ämbetet	  finns	  en	  pärm	  som	  innehåller	  
arbetsbeskrivningar	  och	  lathundar.	  Då	  den	  är	  något	  gammal	  håller	  hen	  på	  att	  uppdatera	  
den.	  Respondent	  G	  skuggade	  sin	  företrädare	  innan	  hen	  klev	  på	  sin	  post.	  I	  likhet	  med	  
Respondent	  D	  var	  hens	  företrädare	  även	  med	  i	  början	  av	  terminen	  för	  att	  visa	  hur	  saker	  
skulle	  göras.	  För	  ämbetet	  finns	  inga	  dokument	  och	  Respondent	  G	  kommer	  att	  skriva	  ett	  
överlämningsdokument	  när	  hen	  går	  av.	  
	  
Respondent	  E	  hade	  en	  mycket	  praktisk	  överlämning	  där	  hen	  skuggade	  sin	  företrädare	  
och	  fick	  lära	  sig	  rutinerna.	  Mer	  och	  mer	  ansvar	  lades	  över	  på	  hen	  och	  företrädaren	  var	  
med	  i	  början	  av	  terminen	  och	  hjälpte	  till.	  För	  ämbetet	  finns	  överlämningsdokument	  med	  
lathundar	  men	  Respondent	  E	  håller	  på	  att	  uppdatera	  dessa	  då	  de	  var	  väldigt	  
ostrukturerade.	  Respondent	  F	  hade	  flera	  företrädare	  och	  fick	  en	  skriftlig	  överlämning	  
från	  en	  av	  dem.	  Då	  detta	  dokument	  främst	  innehöll	  företrädarens	  åsikter	  om	  hur	  
verksamheten	  skulle	  skötas	  har	  hen	  framförallt	  använt	  den	  för	  att	  söka	  fakta	  och	  håller	  
nu	  på	  att	  uppdatera	  dokumentet.	  Utöver	  detta	  hade	  Respondent	  F	  informella	  möten	  med	  
en	  annan	  företrädare.	  
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4.3	  Organisationsstrukturer	  
Vi	  inledde	  med	  att	  fråga	  respondenterna	  hur	  de	  såg	  på	  nationens	  organisationsstruktur,	  
om	  de	  ansåg	  att	  den	  var	  hierarkisk	  eller	  platt.	  Respondent	  C,	  D	  och	  E	  anser	  att	  nationen	  
har	  en	  platt	  organisationsstruktur	  där	  det	  är	  lätt	  att	  komma	  in	  och	  få	  höga	  positioner	  på	  
en	  gång.	  Respondent	  C	  nämner	  dock	  också	  att	  det	  finns	  informella,	  hierarkiska	  
strukturer	  och	  med	  ett	  högt	  ämbete	  följer	  mer	  ansvar	  och	  delegering	  av	  uppgifter.	  
Respondent	  E	  förklarar	  att	  om	  man	  är	  beredd	  att	  arbeta	  mycket	  och	  lägga	  ner	  tid	  går	  det	  
fort	  att	  ta	  sig	  dit	  man	  vill.	  	  	  
	  
Respondent	  A	  och	  B	  berättar	  att	  deras	  respektive	  nation	  är	  mer	  hierarkiskt	  uppbyggd	  
med	  tydliga	  positioner	  och	  chefer.	  Respondent	  B	  menar	  att	  organisationsstrukturen	  är	  
hierarkisk	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Man	  måste	  gå	  igenom	  systemet	  och	  på	  så	  sätt	  lära	  känna	  
nationen	  för	  att	  kunna	  klättra	  och	  nå	  en	  högre	  position.	  Respondent	  F	  anser	  att	  
organisationsstrukturen	  beror	  på	  vem	  som	  sitter	  på	  de	  olika	  positionerna.	  Just	  nu	  är	  den	  
platt	  men	  att	  enligt	  stadgarna	  är	  den	  hierarkisk.	  Hen	  utvecklar	  detta	  på	  följande	  sätt:	  

	  
”Man	  kan	  ju	  välja	  till	  exempel	  att	  ge	  ut	  mer	  eller	  mindre	  ansvar	  till	  klubbverket	  gällande	  
klubbar	  och	  sådär.	  Nu	  så	  har	  de	  väldigt	  stor	  frihet	  att	  göra	  i	  princip	  vad	  de	  vill	  förutom	  
prissättning	  och	  sådana	  där	  saker	  så	  att	  just	  nu	  så	  har	  vi	  en	  ganska	  platt	  organisation	  där	  
alla	  har	  ansvar	  och	  skyldigheter	  och	  alla	  får	  vara	  med	  och	  bestämma.	  Dörrarna	  står	  
öppna.	  Men	  jag	  vet	  att	  det	  tidigare	  har	  varit	  mer	  kom	  hit	  och	  gör	  det	  jag	  säger	  åt	  dig	  att	  
göra	  sen	  går	  du	  hem.”	  

	  
Respondent	  G	  i	  sin	  tur	  menar	  att	  organisationsstrukturen	  är	  en	  blandning	  av	  platt	  och	  
hierarkisk	  struktur	  och	  säger:	  
	  

”Det	  beror	  på	  vilken	  person	  du	  frågar.	  Vissa	  vill	  ha	  den	  lite	  mer	  platt	  och	  vissa	  ser	  den	  mer	  
hierarkisk.	  Den	  är	  väl	  lite	  hierarkisk	  på	  så	  sätt.	  Det	  är	  nåt	  mellanting	  där.”	  

	  
Respondent	  H	  anser	  att	  det	  finns	  tydliga	  hierarkier	  inom	  nationen	  där	  mycket	  styrs	  av	  
gamla	  traditioner	  och	  anor.	  Att	  få	  en	  högre	  position	  innebär	  mycket	  prestige	  och	  med	  ett	  
högt	  ämbete	  följer	  en	  viss	  status.	  Hen	  resonerar	  om	  hierarkier	  inom	  nationer	  på	  följande	  
vis:	  
	  

“Jag	  kan	  ju	  bara	  bli	  väldigt	  lätt	  förbannad	  på	  saker...Jag	  tror	  jag	  har	  börjat	  tänka	  på	  det	  
den	  senaste	  tiden	  hur	  organisationskulturen	  ser	  ut	  inom	  nationer.	  Hur	  funkar	  det	  
egentligen	  med	  hierarkier	  och	  varför	  får	  man	  sånt	  storhetsvansinne	  för	  att	  man	  får	  ett	  
halsband?	  Jag	  ifrågasätter	  väldigt	  mycket	  sådana	  saker	  och	  jag	  förstår	  inte.	  Människor	  
jag	  har	  känt	  innan	  till	  exempel,	  innan	  de	  har	  haft	  höga	  poster	  som	  kuratorspost	  eller	  så.	  
Hur	  de	  är	  innan	  de	  får	  den	  här	  medaljen,	  då	  är	  de	  två	  helt	  olika	  personer.	  Det	  har	  jag	  
märkt	  med	  väldigt	  många	  människor	  som	  blir	  så.”	  

	  
Vad	  kan	  vi	  då	  utläsa	  utifrån	  vårt	  resultat?	  Argotes	  (1999)	  teorier	  om	  hur	  kunskap	  lagras	  
i	  organisationer	  betonar	  att	  lagringen	  av	  det	  organisatoriska	  minnet	  är	  beroende	  av	  
bland	  annat	  organisationsstrukturer.	  Desto	  mer	  rutiner	  som	  finns	  inbäddade	  i	  en	  
organisation,	  desto	  mer	  kunskap	  kan	  bevaras	  i	  det	  organisatoriska	  lärandet.	  Utifrån	  
respondenternas	  svar	  finns	  det	  olika	  organisationsstrukturer	  på	  nationerna,	  där	  vissa	  
har	  en	  hierarkisk	  struktur	  och	  andra	  mer	  platt.	  Om	  de	  är	  nöjda	  med	  sin	  överlämning	  
eller	  ej	  varierar	  och	  verkar	  inte	  vara	  beroende	  av	  den	  struktur	  som	  finns	  på	  nationen.	  
Huruvida	  det	  finns	  en	  koppling	  mellan	  organisationsstruktur	  och	  strukturer	  och	  rutiner	  
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för	  överlämning	  ställer	  vi	  oss	  frågande	  till	  eftersom	  respondenternas	  svar	  varierar	  så	  
pass	  mycket.	  
	  
Argotes	  (1999)	  teori	  om	  det	  organisatoriska	  minnet	  menar	  att	  om	  det	  finns	  klara	  rutiner	  
och	  strukturer	  i	  en	  organisation	  kan	  kunskap	  lättare	  bäddas	  in	  och	  bidra	  till	  det	  
organsatoriska	  lärandet.	  Enligt	  Argote	  (1999)	  påverkas	  organisationer	  med	  hierarkiska	  
strukturer	  inte	  lika	  lätt	  av	  de	  negativa	  effekterna	  av	  hög	  personalomsättning	  eftersom	  
det	  oftast	  finns	  mer	  strukturer	  och	  rutiner	  inbäddade	  i	  organisationen.	  Enligt	  oss	  finns	  
det	  en	  koppling	  mellan	  nationens	  rutiner	  och	  dokument	  och	  om	  våra	  respondenter	  är	  
nöjda	  eller	  ej	  med	  sin	  överlämning.	  Vi	  anser	  inte	  att	  det	  måste	  vara	  beroende	  av	  om	  
nationen	  har	  en	  hierarkisk	  eller	  platt	  struktur,	  eftersom	  respondenter	  på	  nationer	  där	  
det	  finns	  en	  platt	  struktur	  är	  nöjda	  med	  sin	  överlämning	  och	  anser	  att	  det	  finns	  en	  god	  
struktur	  och	  nedskrivna	  rutiner.	  Samtidigt	  som	  Respondent	  H	  anser	  att	  hens	  nation	  är	  
hierarkisk	  men	  har	  svaga	  strukturer	  och	  rutiner	  för	  överlämning.	  Argotes	  (1999)	  teori	  
om	  att	  hierarkiska	  organisationer	  oftast	  står	  emot	  de	  negativa	  effekterna	  av	  hög	  
personalomsättning	  bättre	  än	  platta	  organisationer	  tror	  vi	  inte	  kan	  kopplas	  till	  vår	  
studie.	  Vi	  anser	  att	  det	  är	  mer	  beroende	  av	  utformningen	  av	  dokument	  och	  överlämning	  
snarare	  än	  organisationsstrukturen	  i	  stort.	  Självklart	  kan	  det	  vara	  en	  bidragande	  faktor	  
då	  hierarkiska	  organisationer	  ofta	  präglas	  av	  en	  tydligare	  ansvarsfördelning	  men	  i	  och	  
med	  att	  svaren	  varierat	  så	  pass	  mycket	  tror	  vi	  inte	  att	  det	  kan	  kopplas	  till	  vår	  studie.	  
Däremot	  anser	  vi,	  i	  enlighet	  med	  Argote	  (1999),	  att	  det	  finns	  en	  stark	  koppling	  mellan	  
strukturer	  och	  rutiner	  och	  effekterna	  av	  hög	  personalomsättning.	  Vi	  tror	  alltså	  att	  om	  
det	  finns	  tydliga	  strukturer	  och	  rutiner	  minskar	  de	  negativa	  effekterna	  av	  hög	  
personalomsättning,	  vilket	  visar	  sig	  genom	  att	  de	  respondenter	  som	  haft	  detta	  varit	  
nöjda	  med	  sin	  överlämning.	  Som	  vi	  tidigare	  nämnt	  i	  teoridelen	  är	  dock	  Argotes	  (1999)	  
teorier	  inte	  baserade	  på	  ideella	  organisationer.	  
	  
	  

4.4	  Möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  
I	  vår	  intervjuguide	  fokuserade	  några	  av	  frågorna	  på	  om	  respondenterna	  kände	  att	  de	  
hade	  någon	  de	  kunde	  ställa	  frågor	  till	  om	  de	  stöter	  på	  problem.	  Majoriteten	  av	  
respondenterna	  svarade	  att	  de	  har	  kontakt	  med	  sina	  företrädare	  och	  känner	  att	  de	  kan	  
höra	  av	  sig	  när	  som	  helst.	  Respondent	  A	  berättar	  att	  det	  finns	  ett	  kontaktformulär	  över	  
företrädare	  så	  att	  man	  lätt	  kan	  höra	  av	  sig	  till	  dessa.	  Hen	  förklarar	  även	  att	  det	  i	  
överlämningen	  ingår	  att	  man	  ger	  sina	  kontaktuppgifter	  till	  sin	  efterträdare	  för	  att	  
ständigt	  vara	  tillgänglig	  för	  frågor.	  Respondent	  A	  förklarar	  det	  som	  att:	  
	  

“Är	  du	  en	  gång	  klubbverksansvarig	  så	  är	  du	  alltid	  det”	  
	  
Respondent	  B	  har	  också	  en	  god	  kontakt	  med	  sin	  företrädare	  dels	  för	  att	  de	  är	  goda	  
vänner,	  men	  förklarar	  även	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  till	  många	  andra	  inom	  
nationen.	  Många	  stannar	  kvar	  och	  innehar	  andra	  ämbeten	  på	  nationen	  efter	  deras	  
termin	  som	  klubbverksansvarig.	  Detta	  innebär	  att	  det	  ständigt	  finns	  någon	  som	  kan	  
svara	  på	  deras	  frågor.	  Respondent	  B	  förklarar	  relationen	  till	  de	  andra	  inom	  nationen	  på	  
följande	  vis:	  

	  
“Först	  och	  främst	  om	  det	  är	  närliggande	  problem	  så	  skulle	  jag	  fråga	  de	  som	  varit	  
klubbverksansvariga	  innan	  mig	  eller	  den	  som	  varit	  kurator	  för	  att	  hen	  har	  koll	  på	  
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det	  mesta.	  Alla	  som	  jobbar	  som	  heltidsanställda	  har	  koll	  på	  olika	  saker...Om	  det	  är	  
någonting	  så	  fråga	  bara.	  Alla	  vill	  ju	  att	  det	  ska	  fungera.”	  

	  
Respondent	  C	  vänder	  sig	  allt	  som	  oftast	  till	  kuratorn	  som	  hen	  har	  nära	  kontakt	  med	  och	  
en	  bra	  kommunikation.	  Vidare	  förklarar	  hen	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  veta	  var	  man	  ska	  
vända	  sig	  för	  frågor	  och	  att	  det	  inte	  alltid	  framgår	  var	  kompetensen	  finns.	  
	  

“Egentligen	  så	  tycker	  jag	  nog	  inte	  att	  man	  alltid	  borde	  gå	  till	  kuratorerna	  och	  fråga	  saker	  
för	  de	  sitter	  ju	  inte	  inne	  på	  svar	  på	  allting	  men	  de	  har	  oftast	  koll	  på	  var	  man	  kan	  få	  reda	  
på	  det...	  Det	  är	  just	  det	  att	  jag	  kan	  tycka	  att	  det	  inte	  alltid	  framkommer	  vilken	  kompetens	  
som	  finns	  och	  vad	  folk	  kan.	  Kompetens	  som	  människor	  har,	  erfarenheter	  värderas	  inte	  på	  
samma	  sätt	  när	  man	  kommer	  hit	  som	  det	  gör	  i	  vanliga	  livet	  och	  i	  arbetslivet	  utan	  här	  är	  
det	  andra	  värden	  som	  är	  mer	  framträdande.	  Att	  det	  spelar	  roll	  hur	  många	  terminer	  du	  
har	  varit	  här,	  inte	  hur	  många	  år	  du	  har	  jobbat.	  Det	  är	  sånt	  som	  spelar	  roll	  i	  första	  hand	  
vilket	  gör	  att	  gör	  att	  det	  kan	  bli	  lite	  skevt.”	  

	  
Respondent	  H,	  Respondent	  E,	  Respondent	  F	  samt	  Respondent	  G	  berättar	  att	  de	  alla	  har	  
kontakt	  med	  sina	  företrädare	  och	  känner	  att	  de	  har	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  till	  dem.	  
Respondent	  H	  vänder	  sig	  till	  olika	  kuratorer	  beroende	  på	  vad	  problemet	  rör.	  
Respondent	  D	  säger	  att	  hen	  har	  nära	  kontakt	  med	  en	  av	  nationens	  kuratorer	  och	  en	  
annan	  ämbetsman	  som	  hen	  alltid	  kan	  ställa	  frågor	  till.	  Gällande	  möjlighet	  att	  ställa	  
frågor	  till	  sin	  företrädare	  berättar	  Respondent	  D	  om	  hur	  mycket	  kompetens	  som	  
kommer	  att	  försvinna	  när	  hen	  lämnar	  sitt	  ämbete	  och	  nationen.	  Därför	  arbetar	  
Respondent	  D	  med	  att	  uppdatera	  de	  överlämningsdokument	  som	  finns	  för	  att	  
kunskapen	  inte	  ska	  gå	  förlorad.	  
	  
I	  vårt	  resultat	  kan	  vi	  utläsa	  att	  alla	  respondenter	  anser	  att	  de	  har	  någon	  som	  det	  kan	  
vända	  sig	  till	  vid	  frågor	  och	  att	  dessa	  personer	  oftast	  är	  företrädare	  eller	  kuratorer.	  
Davenport	  och	  Prusak	  (1998)	  tar	  i	  teoridelen	  upp	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  möjligheten	  att	  
ställa	  frågor,	  då	  det	  är	  ett	  tillfälle	  för	  kunskapsöverföring	  genom	  att	  individer	  på	  så	  sätt	  
utbyter	  erfarenheter.	  Vidare	  menar	  de	  att	  ett	  vanligt	  problem	  är	  att	  man	  vänder	  sig	  till	  
den	  som	  är	  närmast	  till	  hands	  eller	  den	  som	  man	  känner	  sig	  bekväm	  med.	  Detta	  kan	  
innebära	  att	  man	  kanske	  inte	  alltid	  vänder	  sig	  till	  den	  som	  har	  mest	  kunskap	  inom	  
ämnet.	  Företrädare	  är	  troligtvis	  de	  som	  har	  mest	  kunskap	  inom	  ämnet	  vilket	  vi	  anser	  
tyder	  på	  att	  de	  vet	  vart	  de	  ska	  vända	  sig.	  Majoriteten	  av	  respondenterna	  berättar	  att	  
företrädarna	  tar	  sitt	  ansvar,	  ställer	  upp	  och	  svarar	  på	  frågor	  när	  de	  gått	  av	  från	  sin	  post.	  
Överlag	  på	  nationerna	  verkar	  tankesättet	  vara	  att	  ”alla	  vill	  att	  det	  ska	  fungera”	  och	  
därför	  alltid	  bistår	  med	  hjälp	  genom	  att	  svara	  på	  frågor.	  Vi	  tycker	  att	  det	  är	  mycket	  
intressant	  och	  tror	  att	  detta	  är	  en	  av	  grundpelarna	  till	  varför	  nationernas	  
kunskapsöverföring	  fungerar	  som	  den	  gör	  trots	  att	  det	  finns	  vissa	  brister	  gällande	  
dokument	  och	  strukturer.	  På	  nationerna	  verkar	  det	  finnas	  en	  stark	  kultur	  av	  att	  hjälpa	  
till	  även	  om	  man	  egentligen	  inte	  har	  några	  skyldigheter	  när	  man	  väl	  gått	  av.	  Att	  som	  
företrädare	  finnas	  där	  är	  en	  självklarhet	  vilket	  ger	  stora	  möjligheter	  för	  
kunskapsöverföring.	  Vi	  ställer	  oss	  frågorna	  vad	  denna	  ansvarskänsla	  kan	  bero	  på	  och	  
varför	  de	  fortsätter	  ha	  ett	  så	  stort	  engagemang	  för	  nationen	  och	  dess	  verksamhet.	  En	  
tanke	  vi	  har	  är	  att	  de	  identifierar	  sig	  med	  organisationen	  och	  känner	  ett	  starkt	  
engagemang	  vilket	  resulterar	  i	  att	  de	  fortsätter	  att	  hjälpa	  till.	  Att	  nationerna	  är	  ideella	  
borde	  också	  vara	  en	  bidragande	  faktor.	  
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Att	  veta	  var	  kunskapen	  finns	  och	  vem	  man	  ska	  vända	  sig	  till	  är	  en	  problematik	  som	  en	  av	  
respondenterna	  tar	  upp.	  Att	  företrädaren	  ska	  finnas	  tillgänglig	  verkar	  räknas	  som	  en	  
självklarhet	  men	  om	  de	  inte	  gör	  det	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  veta	  var	  kunskapen	  finns.	  Det	  
som	  å	  ena	  sidan	  är	  nationernas	  styrka	  kan	  samtidigt	  vara	  en	  svaghet.	  Om	  företrädaren	  
försvinner	  kan	  det	  bli	  svårigheter	  vid	  kunskapsöverföringen	  om	  det	  inte	  finns	  
strukturer	  och	  dokument,	  vilket	  en	  av	  respondenterna	  tar	  upp.	  Att	  förlita	  sig	  på	  
nyckelpersoner	  kan	  innebära	  kunskapsglapp	  när	  personen	  försvinner.	  Vi	  anser	  att	  detta	  
visar	  på	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  inte	  endast	  förlita	  sig	  på	  att	  kunna	  ställa	  frågor	  till	  sin	  
företrädare	  som	  grunden	  för	  kunskapsöverföring.	  Att	  företrädare	  och	  andra	  engagerade	  
besitter	  mycket	  kunskap	  är	  ett	  faktum	  och	  de	  är	  alltså	  värdefulla	  komponenter	  i	  det	  
organisatoriska	  minnet.	  Att	  respondenterna	  känner	  att	  de	  kan	  ställa	  frågor	  till	  
företrädare	  är	  mycket	  viktigt	  men	  man	  får	  inte	  glömma	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  kunskapen	  
bevaras	  och	  dokumenteras	  in	  i	  organisationens	  minne	  så	  att	  den	  inte	  försvinner	  med	  
företrädarena	  när	  de	  slutar.	  Respondent	  C	  anser	  att	  kompetens	  värderas	  på	  ett	  annat	  
sätt	  inom	  nationen	  jämfört	  med	  arbetslivet.	  Detta	  då	  antalet	  terminer	  på	  nationen	  
exempelvis	  värderas	  högre	  än	  arbetslivserfarenhet.	  Vi	  anser	  detta	  vara	  intressant	  då	  
Lettieri,	  Borga	  och	  Savoldell	  (2004)	  i	  sin	  studie	  tar	  upp	  vikten	  av	  att	  ta	  till	  vara	  just	  den	  
kompetens	  som	  individer	  får	  med	  sig	  från	  livet	  utanför	  det	  ideella	  arbetet.	  Om	  det	  skulle	  
vara	  så	  att	  detta	  inte	  görs	  på	  nationen	  skulle	  det	  kunna	  vara	  ett	  hinder	  för	  att	  utöka	  
kunskapsbasen.	  	  
	  
Davenport	  och	  Prusak	  (1998)	  tar	  också	  upp	  vikten	  av	  face-‐to-‐face	  interaktioner	  och	  
mötesplatser	  för	  att	  främja	  kunskapsöverföringen.	  Flera	  av	  respondenterna	  beskriver	  
hur	  företrädare	  finns	  kvar	  på	  nationen	  då	  de	  innehar	  ett	  annat	  ämbete.	  Detta	  gör	  dem	  
lättillgängliga	  för	  frågor	  vilket	  också	  underlättar	  för	  kunskapsöverföring	  inom	  nationen.	  
På	  så	  sätt	  lyckas	  man	  ha	  kvar	  dessa	  individer	  vilket	  gör	  att	  risken	  för	  kunskapsglapp	  
minskar	  då	  de	  kan	  föra	  vidare	  informationen	  så	  länge	  de	  är	  kvar.	  Vidare	  skriver	  
Davenport	  och	  Prusak	  (1998)	  om	  japanska	  företag	  som	  använder	  sig	  av	  informella	  
tillställningar	  som	  till	  exempel	  nattklubbsbesök	  som	  en	  viktig	  del	  vid	  
kunskapsöverföring.	  På	  nationerna	  finns	  som	  tidigare	  beskrivits	  mängder	  av	  aktiviteter,	  
allt	  ifrån	  luncher	  till	  klubbar.	  Här	  möjliggörs	  också	  kunskapsöverföringen	  då	  det	  kan	  
innebära	  att	  företrädare	  kommer	  dit	  bara	  för	  att	  hänga	  på	  nationen	  och	  på	  så	  sätt	  också	  
finns	  tillgängliga.	  Detta	  förutsätter	  att	  kulturen	  är	  sådan	  att	  man	  fortfarande	  känner	  ett	  
ansvar	  och	  är	  villig	  att	  svara	  på	  frågor.	  Vi	  anser	  att	  nationerna	  med	  all	  dess	  verksamhet	  
tillhandahåller	  goda	  mötesplatser	  för	  utbyte	  av	  erfarenheter	  vilket	  bidrar	  till	  att	  
kunskapsöverföringen	  fungerar	  som	  den	  gör.	  Att	  det	  finns	  en	  mötesplats	  och	  möjlighet	  
för	  face-‐to-‐face	  interaktioner	  är	  också	  återgärder	  för	  att	  motverka	  de	  friktioner	  som	  
Davenport	  och	  Prusak	  (1998)	  tar	  upp,	  vilket	  vi	  ytterligare	  anser	  stödjer	  våra	  argument.	  
Gällande	  friktioner	  tar	  författarna	  även	  upp	  vikten	  av	  att	  en	  individ	  inte	  ska	  förlora	  sitt	  
anseende	  vid	  bristande	  kunskap,	  alltså	  att	  man	  ställer	  frågor	  ska	  inte	  innebära	  något	  
negativt.	  Det	  räcker	  alltså	  inte	  att	  ha	  någon	  att	  fråga	  utan	  det	  måste	  finnas	  en	  kultur	  som	  
tillåter	  frågor.	  Överlag	  verkade	  de	  flesta	  av	  våra	  respondenter	  inte	  ha	  några	  problem	  
med	  att	  ställa	  frågor	  till	  sina	  företrädare	  men	  då	  vi	  inte	  frågat	  specifikt	  om	  detta	  är	  det	  
svårt	  att	  bedöma.	  
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4.5	  Misstag	  som	  möjlighet	  för	  lärande	  
Genomgående	  bland	  respondenterna	  så	  anser	  de	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  att	  göra	  
misstag	  och	  att	  det	  inom	  nationen	  kan	  ses	  som	  en	  möjlighet	  för	  lärande.	  Det	  som	  
varierar	  bland	  svaren	  är	  hur	  misstagen	  tas	  emot	  och	  om	  alla	  misstag	  är	  okej.	  
	  
Respondent	  A	  anser	  att	  det	  absolut	  finns	  utrymme	  för	  att	  göra	  misstag.	  Beroende	  på	  vad	  
det	  gäller	  så	  tas	  det	  emot	  på	  olika	  sätt.	  Ibland	  får	  man	  en	  tillsägelse	  och	  ibland	  blir	  det	  
mer	  att	  man	  skojar	  om	  det,	  men	  oavsett	  är	  den	  kritik	  man	  får	  konstruktiv.	  Hen	  berättar	  
om	  en	  felbeställning	  som	  definitivt	  blev	  ett	  tillfälle	  för	  lärande.	  Vidare	  anser	  Respondent	  
A	  att	  man	  genom	  universitet	  får	  kunskap	  men	  att	  det	  är	  via	  nationen	  som	  man	  lär	  sig	  att	  
agera	  socialt	  och	  beskriver	  detta	  på	  följande	  vis:	  

	  
“Nationen	  är	  här	  för	  att	  lära	  upp	  dig	  som	  person.”	  	  	  

	  
	  
Respondent	  B	  anser	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  göra	  misstag	  men	  att	  det	  beror	  på	  hur	  
grova	  misstagen	  är.	  Hen	  utvecklar	  sitt	  resonemang	  på	  följande	  sätt:	  

	  
“Det	  är	  svårt	  att	  ta	  på	  för	  en	  del	  saker	  kan	  man	  göra	  men	  en	  del	  saker	  är	  verkligen	  inte	  
okej.	  Det	  finns	  utrymme	  för	  misstag	  om	  det	  är	  inom	  okej	  ramar.	  Oacceptabla	  saker	  så	  som	  
att	  jag	  kan	  ju	  inte	  gå	  och	  ta	  in	  folk	  bakvägen	  och	  sådant	  där,	  det	  är	  ju	  sådana	  misstag	  som	  
inte	  får	  äga	  rum.”	  

	  
Respondent	  B	  anser	  att	  misstag	  ses	  som	  en	  möjlighet	  för	  lärande,	  man	  kan	  göra	  fel	  en	  
gång	  och	  sedan	  få	  en	  utskällning	  och	  på	  så	  sätt	  lära	  sig.	  Mindre	  misstag	  ger	  inga	  större	  
reaktioner.	  Vidare	  har	  hen	  inga	  egna	  exempel	  på	  misstag	  som	  skett.	  Om	  något	  uppstår	  
eller	  har	  missats	  under	  själva	  arbetspassen	  brukar	  det	  lösas	  direkt	  då	  det	  
uppmärksammas	  av	  annan	  ansvarig	  personal	  på	  plats.	  Respondent	  D	  anser	  också	  att	  det	  
finns	  utrymme	  för	  att	  göra	  misstag	  i	  och	  med	  att	  det	  finns	  marginaler	  i	  form	  av	  annan	  
ansvarig	  personal	  på	  plats	  så	  att	  problem	  kan	  lösas	  direkt.	  Respondent	  D	  berättar	  om	  ett	  
misstag	  som	  hen	  gjort	  men	  då	  det	  inte	  innebar	  någon	  större	  fara	  togs	  det	  emot	  bra.	  
	  
Respondent	  C	  anser	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  att	  göra	  mindre	  misstag	  och	  att	  de	  oftast	  
går	  att	  lösa	  direkt,	  till	  exempel	  vid	  en	  felaktig	  beställning.	  Vidare	  anser	  hen	  att	  det	  inte	  
finns	  utrymme	  för	  att	  göra	  så	  mycket	  misstag	  under	  vissa	  specifika	  arbetspass	  men	  tror	  
att	  det	  ligger	  mer	  hos	  hens	  egna	  ansvarskänsla	  än	  tryck	  från	  nationen.	  Gällande	  hur	  
misstag	  tas	  emot	  och	  om	  det	  är	  ett	  tillfälle	  för	  lärande	  förklarar	  Respondent	  C	  att	  det	  
inte	  är	  så	  många	  inom	  nationen	  som	  är	  insatta	  i	  vad	  hen	  gör.	  Uppstår	  det	  problem	  är	  det	  
en	  av	  kuratorerna	  som	  får	  reda	  upp	  dessa	  och	  Respondent	  C	  har	  en	  god	  kommunikation	  
med	  denna	  kurator.	  Hen	  anser	  att	  misstag	  ses	  som	  ett	  tillfälle	  för	  lärande	  och	  har	  
framförallt	  lärt	  sig	  av	  saker	  som	  missats.	  Respondent	  E	  anser	  att	  man	  får	  göra	  misstag	  
och	  att	  det	  ses	  som	  ett	  tillfälle	  för	  lärande.	  Om	  misstag	  görs	  beröms	  det	  som	  var	  bra	  och	  
man	  talar	  inte	  om	  det	  som	  blev	  dåligt.	  Vidare	  förklarar	  hen:	  

	  
“Man	  har	  väldigt	  stora	  möjligheter	  att	  lära	  sig	  av	  sina	  misstag.	  Det	  händer	  ju	  inte	  
att	  någon	  får	  sparken	  eller	  inte	  får	  jobba	  igen	  om	  de	  gör	  något	  misstag.”	  

	  
Respondent	  E	  berättar	  även	  att	  hen	  tidigare	  funderat	  över	  att	  arbeta	  med	  det	  som	  hens	  
ämbete	  innefattar	  men	  är	  nu	  inte	  lika	  säker.	  Respondent	  F	  anser	  definitivt	  att	  det	  finns	  
utrymme	  för	  att	  göra	  misstag	  och	  hens	  felbeställning	  har	  blivit	  ett	  stående	  skämt.	  Då	  
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många	  ansvariga	  heltidsarvorderade	  var	  nya	  när	  hen	  klev	  på	  sin	  post	  fanns	  det	  mycket	  
möjligheter	  att	  göra	  fel	  i	  början,	  men	  ju	  längre	  tiden	  gick	  desto	  mer	  krav	  ställer	  de	  på	  
varandra.	  Överlag	  anser	  Respondent	  F	  att	  man	  på	  nationen	  har	  väldigt	  mycket	  
överseende	  vid	  misstag	  så	  länge	  det	  inte	  kostar	  för	  mycket	  pengar	  samt	  att	  det	  ses	  som	  
ett	  tillfälle	  för	  lärande.	  Respondent	  H	  anser	  i	  likhet	  med	  Respondent	  F	  att	  det	  finns	  
utrymme	  för	  misstag	  mer	  i	  början	  än	  nu.	  Hen	  menar	  även	  att	  man	  blir	  mindre	  känslig	  för	  
att	  göra	  fel	  ju	  längre	  tiden	  går	  på	  nationen	  då	  man	  märker	  att	  det	  inte	  gör	  så	  mycket	  om	  
det	  blir	  lite	  fel.	  Dock	  är	  hen	  fortfarande	  ganska	  rädd	  för	  att	  göra	  stora	  fel	  exempelvis	  
gällande	  pengar	  då	  det	  kan	  innebära	  att	  folk	  pratar	  bakom	  ens	  rygg.	  Vidare	  anser	  
Respondent	  H	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  lärande	  och	  förklarar	  detta	  på	  följande	  sätt:	  
	  

“Jag	  brukar	  se	  nationen	  lite	  som	  en	  lekstuga	  eller	  någon	  sorts	  plan	  där	  man	  får	  prova	  
lite	  innan	  man	  kommer	  ut	  i	  den	  riktiga	  världen.	  Det	  gör	  inte	  jättemycket	  om	  man	  har	  
gjort	  något	  fel,	  det	  spelar	  inte	  jättestor	  roll.	  Så	  jag	  tror	  jag	  ser	  det	  mycket	  som	  att	  man	  
får	  prova	  sig	  fram.	  Som	  ojsan	  där	  råkade	  jag	  göra	  ett	  felslag	  på	  kassan,	  det	  gör	  absolut	  
ingenting	  men	  jag	  lär	  mig	  ändå	  hur	  jag	  hanterar	  det	  sen.”	  

	  
Respondent	  G	  tycker	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  misstag	  på	  nationen	  då	  den	  drivs	  av	  icke-‐
professionella	  studenter	  men	  att	  det	  beror	  på	  vilka	  misstag	  som	  görs.	  Hur	  misstagen	  tas	  
emot	  varierar	  men	  i	  likhet	  med	  Respondent	  H	  anser	  hen	  att	  småprat	  bakom	  ryggen	  sker	  
i	  ganska	  stor	  utsträckning.	  Gällande	  om	  det	  ses	  som	  möjlighet	  för	  lärande	  resonerar	  
Respondent	  G	  på	  följande	  sätt:	  
	  

“De	  allra	  flesta	  andra	  som	  ser	  när	  man	  gör	  något	  misstag	  ser	  det	  ändå	  som	  en	  möjlighet	  
för	  lärande	  för	  då	  görs	  det	  inte	  om.	  Då	  lär	  man	  sig.	  Så	  det	  finns	  möjligheter	  att	  misslyckas	  
eller	  vad	  man	  ska	  kalla	  det.”	  

	  
Hur	  ska	  vi	  då	  förstå	  detta	  resultat?	  Som	  Davenport	  och	  Prusak	  (1998)	  skriver	  är	  rädsla	  
för	  att	  göra	  misstag	  en	  av	  friktionerna	  som	  kan	  bromsa	  eller	  förhindra	  
kunskapsöverföring.	  Det	  är	  då	  viktigt	  att	  skapa	  en	  miljö	  som	  belönar	  och	  har	  en	  
accepterande	  inställning	  till	  att	  misstag	  begås.	  En	  gemensam	  nämnare	  för	  samtliga	  
respondenter	  är	  att	  de	  anser	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  att	  göra	  misstag	  på	  nationen.	  På	  
vissa	  nationer	  betonas	  dock	  att	  det	  beror	  på	  hur	  stora	  och	  vilka	  misstagen	  är.	  Två	  av	  
respondenterna	  menar	  att	  nationen	  är	  här	  för	  att	  lära	  inför	  arbetslivet.	  Vi	  anser	  detta	  
vara	  en	  intressant	  synvinkel	  och	  tycker	  att	  det	  visar	  på	  ett	  öppet	  klimat	  inom	  nationer	  
där	  nationen	  ses	  som	  en	  “låtsasverksamhet”	  och	  det	  är	  inte	  hela	  världen	  om	  något	  skulle	  
gå	  snett.	  Denna	  öppna	  miljö	  tycker	  vi	  tyder	  på	  en	  typ	  av	  organisation	  där	  lärande	  och	  
engagemang	  främjas,	  och	  många	  lockas	  till	  nationen	  för	  att	  pröva	  på.	  	  	  
	  
Att	  inneha	  ett	  ämbete	  innebär	  alltså	  för	  många	  en	  övning	  inför	  det	  kommande	  
arbetslivet	  där	  man	  får	  pröva	  på	  olika	  arbetsuppgifter	  och	  samordningsfärdigheter.	  Det	  
är	  alltså	  ett	  bra	  tillfälle	  för	  att	  få	  testa	  på	  intressen	  och	  saker	  man	  velat	  lära	  sig,	  vilket	  
beskrivs	  av	  Respondent	  E.	  Å	  andra	  sidan	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  i	  beaktning	  att	  
studentnationerna	  är	  betydande	  verksamheter	  med	  stora	  omsättningar.	  
Respondenternas	  ämbeten	  innefattar	  mycket	  ansvar	  och	  vi	  anser	  att	  det	  kan	  innebära	  
risker	  att	  i	  alltför	  stor	  grad	  se	  det	  som	  en	  lekstuga	  och	  övning	  inför	  arbetslivet.	  Vissa	  av	  
respondenterna	  tar	  förvisso	  upp	  att	  man	  inte	  kan	  göra	  för	  grova	  misstag,	  men	  vad	  som	  
anses	  vara	  ett	  grovt	  misstag	  är	  subjektivt	  enligt	  oss.	  Det	  verkar	  inte	  finnas	  tydliga	  regler	  
för	  vilka	  misstag	  som	  är	  ”grova”	  utan	  det	  verkar	  snarare	  handla	  om	  nationens	  
underförstådda	  kultur	  för	  vad	  som	  är	  okej	  och	  vad	  som	  inte	  är	  det.	  Utifrån	  detta	  anser	  vi	  
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att	  det	  på	  nationerna	  kan	  vara	  en	  svår	  balansgång	  mellan	  att	  se	  det	  som	  en	  övning	  inför	  
arbetslivet	  men	  samtidigt	  ha	  förståelse	  för	  det	  ansvar	  man	  faktiskt	  har.	  Att	  det	  finns	  en	  
stor	  acceptans	  för	  att	  göra	  misstag	  anser	  vi	  vara	  en	  mycket	  viktig	  faktor	  till	  engagemang	  
och	  lärande	  inom	  nationerna,	  men	  att	  det	  inte	  endast	  får	  bli	  en	  verksamhet	  för	  att	  pröva	  
på,	  utan	  att	  det	  även	  ligger	  ett	  stort	  ansvar	  hos	  de	  engagerade.	  	  
	  
Trots	  att	  alla	  våra	  respondenter	  förklarar	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  att	  göra	  misstag	  
inom	  nationen	  tas	  misslyckanden	  givetvis	  emot	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  nation.	  Vissa	  
möter	  det	  med	  konstruktiv	  kritik	  medan	  andra	  kan	  få	  en	  utskällning	  och	  prat	  bakom	  
ryggen.	  En	  av	  respondenterna	  berättar	  att	  man	  inte	  tar	  upp	  det	  dåliga	  utan	  får	  endast	  
höra	  om	  det	  som	  är	  bra.	  Frågan	  är	  om	  man	  kan	  se	  det	  som	  respondenten	  beskriver	  som	  
ett	  tillfälle	  för	  lärande	  när	  hen	  inte	  får	  någon	  form	  av	  kritik.	  
	  

4.6	  Tyst	  kunskap	  
Då	  vi	  undersökte	  om	  det	  existerar	  tyst	  kunskap	  inom	  nationerna	  har	  svaren	  varierat	  
bland	  respondenterna.	  Vi	  inledde	  frågan	  med	  att	  förklara	  begreppet	  tyst	  kunskap.	  Trots	  
detta	  verkade	  det	  som	  att	  respondenterna	  tolkade	  det	  på	  olika	  sätt.	  
	  
Respondent	  B	  är	  osäker	  på	  om	  tyst	  kunskap	  existerar	  inom	  organisationen.	  Vidare	  
förklarar	  hen	  att	  det	  kanske	  inte	  finns	  någon	  som	  förklarat	  att	  så	  här	  gör	  du	  men	  att	  
Respondent	  B	  har	  sett	  hur	  hens	  företrädare	  jobbat	  och	  sedan	  tagit	  efter.	  Hen	  ser	  sig	  själv	  
som	  logisk	  och	  kan	  utan	  problem	  se	  helheter	  och	  ta	  till	  sig	  kunskap	  som	  inte	  är	  uttalad.	  
Vidare	  menar	  Respondent	  B	  att	  om	  hens	  efterträdare	  inte	  har	  lika	  lätt	  för	  att	  ta	  till	  sig	  
outtalad	  kunskap	  så	  kan	  det	  innebära	  svårigheter	  vid	  överlämningen.	  
	  
Respondent	  C	  säger	  att	  tyst	  kunskap	  existerar	  överallt	  inom	  nationen.	  Mycket	  av	  den	  
kunskap	  som	  finns	  överförs	  muntligt	  och	  skrivs	  aldrig	  ner.	  En	  stor	  del	  av	  den	  kunskap	  
som	  finns	  i	  organisationen	  är	  saker	  som	  folk	  bara	  vet	  och	  det	  finns	  många	  traditioner	  
om	  hur	  saker	  och	  ting	  ska	  göras.	  Respondent	  C	  anser	  att	  en	  stor	  del	  av	  problemet	  är	  att	  
kunskapen	  inom	  nationen	  inte	  bevaras	  och	  menar	  att	  erfarenheter	  måste	  börja	  
dokumenteras.	  
	  
Tyst	  kunskap	  kan	  göras	  explicit	  genom	  on-‐the-‐job	  training,	  alltså	  att	  man	  lär	  sig	  genom	  
att	  utföra	  uppgiften	  själv.	  Respondent	  D	  förklarar	  att	  hen	  skuggade	  och	  gick	  brevid	  sin	  
företrädare	  vid	  ett	  tillfälle,	  där	  företrädaren	  ständigt	  förklarade	  hur	  och	  varför	  hen	  
gjorde	  vissa	  saker.	  Vid	  första	  arbetstillfället	  var	  även	  företrädaren	  med	  för	  att	  ge	  tips	  
och	  råd.	  Respondent	  D	  beskriver	  sin	  överlämning	  på	  följande	  vis:	  

	  
“Fantastiskt	  bra	  var	  det.	  Jag	  var	  knappt	  nervös	  när	  jag	  skulle	  gå	  första	  gången	  och	  det	  är	  
ett	  bra	  tecken.	  Jag	  kände	  att	  det	  här	  har	  jag	  under	  kontroll.”	  	  	  

	  
Respondent	  E	  och	  Respondent	  G	  skuggade	  också	  sina	  företrädare	  som	  en	  del	  av	  sin	  
överlämning,	  vilket	  de	  anser	  var	  ett	  utmärkt	  lärotillfälle.	  Respondent	  G	  anser	  att	  man	  är	  
bra	  på	  att	  förklara	  från	  grunden	  för	  de	  som	  är	  nya	  på	  nationen.	  Respondent	  F	  och	  
Respondent	  H	  fick	  varken	  dokument	  eller	  tillfälle	  att	  skugga	  sin	  företrädare.	  De	  
beskriver	  båda	  att	  de	  är	  missnöjda	  med	  sin	  överlämning	  och	  att	  den	  inte	  var	  tillräcklig	  
för	  att	  de	  skulle	  kunna	  utföra	  sina	  uppgifter.	  Respondent	  F	  förklarar	  situationen	  på	  
följande	  sätt:	  
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“Jag	  har	  ju	  haft	  kontakt	  när	  det	  har	  uppstått	  problem	  och	  då	  har	  ju	  min	  företrädare	  
funnits	  tillgänglig	  och	  varit	  väldigt	  tydlig	  med	  att	  ring	  och	  hör	  av	  dig	  så	  hjälper	  jag	  
dig.	  Men	  man	  vill	  ju	  inte	  hålla	  på	  att	  ringa	  och	  be	  om	  hjälp	  hela	  tiden	  utan	  man	  vill	  
kunna	  klara	  sig	  själv	  när	  man	  har	  börjat	  och	  den	  skriftliga	  överlämningen	  var	  inte	  
nära	  nog	  tillräcklig	  för	  det.”	  

	  
I	  vårt	  resultat	  kan	  vi	  se	  att	  de	  två	  respondenter	  som	  var	  missnöjda	  med	  sin	  överlämning	  
var	  de	  som	  inte	  hade	  fått	  tillfälle	  att	  skugga	  och	  som	  hade	  bristande	  eller	  obefintliga	  
överlämningsdokument.	  De	  som	  fått	  tillfälle	  för	  skuggning	  på	  sina	  nationer	  har	  varit	  
nöjda	  med	  sina	  överlämningar	  vilket	  tyder	  på	  att	  det	  är	  en	  bra	  metod	  för	  
kunskapsöverföring	  vid	  skiften	  av	  ämbeten.	  I	  teoriavsnittet	  tar	  vi	  upp	  kunskapsspiralen	  
som	  är	  utformad	  av	  Nonaka	  (2008)	  vilken	  förklarar	  hur	  kunskap	  kan	  överföras	  mellan	  
individer.	  En	  del	  av	  denna	  spiral	  är	  överföringen	  av	  tyst	  kunskap	  mellan	  individer	  vilket	  
kan	  ske	  just	  genom	  att	  observera	  och	  skugga.	  Vi	  menar	  att	  vårt	  resultat	  visar	  på	  den	  
tysta	  kunskapens	  betydelse	  vid	  kunskapsöverföring	  och	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  förmedla	  
denna	  genom	  exempelvis	  att	  skugga.	  Viktigt	  att	  ta	  i	  beaktning	  är	  att	  respondenternas	  
ämbeten	  huvudsakligen	  innefattar	  praktiska	  arbetsuppgifter.	  Dessa	  kan	  vara	  svåra	  att	  
beskriva	  i	  skrift	  då	  det	  kan	  vara	  saker	  som	  man	  bara	  gör,	  alltså	  tyst	  kunskap.	  Därför	  kan	  
skuggning	  vara	  bra	  för	  just	  dessa	  ämbeten	  men	  för	  andra	  ämbeten	  inom	  nationen	  
kanske	  det	  inte	  är	  en	  lika	  lämplig	  metod	  för	  överlämning.	  
	  
Som	  vi	  tidigare	  nämnt	  är	  en	  av	  de	  största	  utmaningarna	  inom	  kunskapsöverföring	  att	  
tyst	  kunskap	  ska	  kunna	  göras	  explicit	  (Davenport	  &	  Prusak,	  1998).	  Detta	  kan	  
exempelvis	  ske	  då	  man	  vid	  ett	  skuggningstillfälle	  samtidigt	  förklarar	  hur	  och	  varför	  man	  
gör	  saker.	  Denna	  typ	  av	  överföring	  kan	  vara	  svår	  att	  implementera	  eftersom	  kunskapen	  
oftast	  är	  så	  pass	  självklar	  för	  den	  som	  innehar	  den	  vilket	  kan	  göra	  att	  individen	  inte	  
förmedlar	  den	  vidare.	  Vi	  har	  dock	  stött	  på	  en	  nation	  där	  överföringen	  av	  kunskap	  gått	  
till	  just	  så	  som	  beskrivits	  i	  exemplet	  ovan.	  Respondent	  D	  förklarar	  att	  hen	  under	  sin	  
överlämning	  gick	  med	  och	  skuggade	  sin	  företrädare	  och	  kunde	  då	  hela	  tiden	  ställa	  
frågor	  samtidigt	  som	  företrädaren	  förklarade	  hur	  och	  varför	  hen	  agerade	  som	  hen	  
gjorde.	  Det	  är	  alltså	  viktigt	  att	  synliggöra	  kunskapen	  och	  göra	  efterträdaren	  
uppmärksam	  på	  vad	  ämbetet	  innefattar.	  Nonaka	  (2008)	  skriver	  om	  att	  
kunskapsöverföringen	  främjas	  genom	  övertydlighet.	  Genom	  övertydlighet	  kan	  
eventuella	  missförstånd	  undvikas	  och	  för	  att	  kunskapsöverföringen	  ska	  kunna	  ske	  
smidigt	  är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  förklara	  det	  som	  är	  självklart	  för	  en	  själv	  eftersom	  det	  
inte	  alltid	  är	  självklart	  för	  andra.	  Att	  vid	  en	  skuggning	  förklara	  samtidigt	  som	  man	  gör	  
anser	  vi	  vara	  ett	  exempel	  på	  övertydlighet.	  
	  
Utifrån	  vårt	  resultat	  kan	  vi	  se	  att	  de	  flesta	  nationer	  arbetar	  med	  överföring	  av	  explicit	  till	  
explicit	  kunskap,	  vilket	  är	  ytterligare	  ett	  av	  stegen	  i	  Nonakas	  (2008)	  spiral.	  Detta	  sker	  
genom	  att	  kunskap	  utbyts	  via	  dokumentation	  och	  databaser.	  Kunskap	  överförs	  på	  
många	  nationer	  genom	  att	  sammanställa	  dokument	  och	  lathundar,	  vilket	  är	  ett	  tillfälle	  
för	  en	  individs	  explicita	  kunskap	  att	  överföras	  och	  bli	  till	  en	  annan	  persons	  explicita	  
kunskap.	  Några	  av	  respondenterna	  tar	  upp	  att	  det	  på	  deras	  nation	  inte	  finns	  ordentliga	  
överlämningsdokument	  och	  rutiner	  för	  hur	  överlämningar	  ska	  genomföras.	  Detta	  är	  
något	  vi	  ställer	  oss	  frågande	  till	  då	  nationerna	  är	  stora	  verksamheter	  med	  hög	  
omsättning.	  Vi	  anser	  att	  det	  borde	  finnas	  strukturer	  och	  rutiner	  för	  hur	  saker	  och	  ting	  
ska	  fungera.	  
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Glisby	  och	  Holden	  (2003)	  tar	  i	  sin	  artikel	  upp	  kritik	  mot	  Nonakas	  modell	  vilken	  är	  att	  
den	  är	  utgår	  från	  japansk	  företagskultur	  vilket	  gör	  den	  svår	  att	  applicera	  på	  
organisationer	  med	  en	  annan	  typ	  av	  kultur.	  I	  vårt	  fall	  finner	  vi	  dock	  ett	  flertal	  likheter	  
mellan	  nationernas	  organisationskultur	  och	  de	  organisationer	  som	  Glisby	  och	  Holden	  
tar	  upp	  som	  utmärkande	  för	  den	  japanska	  företagskulturen.	  Både	  respondenterna	  och	  
deras	  företrädare	  verkar	  identifiera	  sig	  med	  nationen	  och	  känna	  ett	  starkt	  engagemang	  
inom	  organisationen.	  Dessa	  drag	  är	  även	  utmärkande	  för	  den	  japanska	  företagskulturen.	  
Att	  alltid	  dela	  med	  sig	  av	  sin	  kunskap	  verkar	  även	  vara	  en	  självklarhet	  vilket	  är	  en	  annan	  
likhet	  mellan	  kulturerna.	  Möjlighet	  till	  informella	  möten	  på	  exempelvis	  nattklubbar	  är	  
ytterligare	  en	  likhet	  vi	  kan	  se.	  Vi	  frågar	  oss	  om	  nationerna	  i	  Uppsala	  och	  deras	  
organisationskultur	  har	  mer	  gemensamt	  med	  den	  japanska	  företagskulturen	  än	  vad	  
västerländska	  icke-‐idella	  organisationskulturer	  har.	  
	  
	  

4.7	  Aktivt	  arbete	  med	  att	  bevara	  kunskap	  
Huruvida	  respondenterna	  anser	  att	  man	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  bevara	  kunskap	  varierar	  
på	  de	  olika	  nationerna	  och	  de	  respondenter	  som	  anser	  att	  man	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  
bevara	  kunskap	  beskriver	  olika	  strategier	  för	  detta.	  
	  
Respondent	  A,	  Respondent	  B	  och	  Respondent	  E	  anser	  att	  det	  arbetas	  aktivt	  med	  att	  
bevara	  kunskap	  inom	  nationen.	  Respondent	  A	  förklarar	  att	  uppdatering	  av	  material	  och	  
lathundar	  är	  en	  viktig	  del	  för	  att	  kunskap	  ska	  kunna	  bevaras	  och	  föras	  vidare	  till	  nästa	  
ansvarig.	  Respondent	  E	  förklarar	  att	  de	  inom	  nationen	  har	  många	  olika	  utbildningar	  och	  
förklarar	  det	  på	  följande	  vis:	  
	  

“Man	  lär	  upp	  väldigt	  många	  till	  allting.	  Vi	  har	  utbildningar	  till	  varje	  termin	  i	  stort	  sett,	  allt	  
ifrån	  servering,	  hur	  man	  bär	  tallrikar	  och	  jobbar	  i	  köket	  till	  hur	  man	  arrangerar	  klubb.	  
Allt	  som	  vi	  gör	  här	  på	  nationen	  har	  vi	  utbildningar	  i.”	  

	  
I	  och	  med	  detta	  anser	  Respondent	  E	  att	  det	  är	  lätt	  att	  lära	  upp	  nya	  på	  nationen.	  
Respondent	  B	  förklarar	  att	  man	  inför	  varje	  evenemang	  sammanställer	  en	  rad	  dokument	  
för	  vad	  som	  ska	  göras.	  Hen	  ser	  terminen	  innan	  man	  blir	  vald	  som	  ansvarig	  som	  lite	  av	  ett	  
traineeprogram	  där	  man	  lär	  sig	  av	  att	  se	  hur	  de	  ansvariga	  arbetar	  och	  utvecklar	  detta	  på	  
följande	  sätt:	  

	  
“Du	  lär	  dig	  dina	  arbetsuppgifter	  och	  samtidigt	  som	  du	  lär	  dig	  dem	  så	  ser	  du	  ju	  vad	  den	  
som	  säger	  åt	  dig	  gör...	  Alltså	  din	  chef	  säger	  till	  dig	  vad	  du	  ska	  göra	  och	  du	  ser	  samtidigt	  
vad	  din	  chef	  gör.	  Det	  är	  lite	  som	  ett	  traineeprogram...	  Och	  sen	  finns	  det	  ju	  självklart	  saker	  
som	  du	  inte	  ser,	  till	  exempel	  det	  administrativa	  arbetet.	  Men	  din	  chef	  är	  fullt	  medveten	  om	  
att	  du	  inte	  är	  medveten	  om	  vad	  han	  gör.	  Mycket	  är	  ju	  väldigt	  grundläggande,	  men	  bara	  
logiskt	  hur	  det	  ska	  fungera.	  Det	  som	  inte	  är	  logiskt	  utöver	  det	  är	  det	  såklart	  att	  man	  
berättar	  för	  de	  nästkommande.”	  

	  
Respondent	  G	  anser	  att	  man	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  bevara	  kunskap	  men	  att	  en	  del	  saker	  
faller	  mellan	  stolarna	  ibland.	  Hen	  resonerar	  vidare	  på	  följande	  sätt:	  

	  
“Oftast	  är	  ju	  problemet	  att	  vissa	  saker	  känns	  så	  självklart	  för	  de	  som	  har	  varit	  här	  ett	  tag.	  
Så	  glömmer	  de	  att	  säga	  det	  till	  de	  nya	  sen.”	  

	  
De	  övriga	  respondenterna	  ser	  en	  annan	  sida	  av	  myntet.	  Respondent	  C	  anser	  att	  man	  inte	  
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arbetar	  så	  aktivt	  med	  bevarandet	  av	  kunskap	  eftersom	  ingenting	  dokumenteras	  och	  
skrivs	  ned.	  Samtidigt	  anser	  hen	  att	  i	  och	  med	  att	  nationen	  ändå	  lyckas	  fortleva	  genom	  att	  
folk	  lär	  av	  varandra	  och	  utbyter	  kunskaper	  så	  arbetar	  man	  med	  bevarandet	  av	  kunskap,	  
om	  än	  inte	  aktivt.	  Respondent	  C	  menar	  att	  det	  är	  något	  som	  fallit	  mellan	  stolarna	  och	  att	  
den	  ineffektiva	  kunskapsöverföringen	  har	  resulterat	  i	  att	  människor	  får	  slita	  hårdare	  än	  
nödvändigt.	  Hen	  resonerar	  på	  följande	  vis:	  
	  

“Jag	  tror	  att	  man	  skulle	  kunna	  ändra	  på	  det	  ganska	  mycket	  och	  skapa	  en	  mer	  stabil	  miljö	  
för	  klubbverkarna	  att	  vara	  i.	  En	  struktur	  som	  de	  kan	  luta	  sig	  tillbaka	  mot	  som	  ändå	  ger	  
utrymme	  för	  att	  göra	  egna	  saker	  och	  göra	  lite	  fel.	  Att	  faktiskt	  lära	  sig,	  och	  inte	  bara	  nu	  
memorerar	  vi	  det	  här	  så	  kör	  vi.	  Det	  är	  ju	  inte	  så	  det	  funkar	  utan	  det	  är	  ju	  ändå	  ett	  
interaktivt	  lärande	  men	  det	  behöver	  finnas	  någonting	  för	  det	  är	  så	  mycket	  som	  man	  inte	  
vet.”	  

	  
Respondent	  D	  berättar	  att	  det	  inom	  deras	  verksamhet	  arbetas	  mycket	  aktivt	  med	  att	  
bevara	  kunskap	  men	  att	  kvalitén	  kan	  variera	  inom	  andra	  verksamheter	  på	  nationen.	  
Hen	  har	  under	  sin	  period	  försökt	  utveckla	  och	  sammanställa	  dokument	  med	  information	  
så	  att	  hens	  kunskap	  inte	  ska	  gå	  förlorad.	  Respondent	  D	  utvecklar	  sitt	  resonemang	  på	  
följande	  sätt:	  

	  
“Vår	  verksamhet	  är	  extremt	  bra	  och	  det	  finns	  tydliga	  rollbeskrivningar...	  Jag	  kommer	  inte	  
att	  sitta	  på	  det	  här	  ämbetet	  nästa	  termin	  för	  att	  jag	  har	  för	  mycket	  att	  göra	  och	  då	  
kommer	  jag	  och	  min	  kompetens	  mer	  eller	  mindre	  att	  plockas	  ut	  ifrån	  nationen.	  Min	  
kollega	  och	  jag	  har	  försökt	  sammanställa	  alla	  våra	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  i	  en	  pärm	  
som	  vi	  har	  gjort.	  Vi	  har	  försökt	  göra	  den	  jättepedagogisk	  och	  utveckla	  den	  mycket	  mer	  än	  
vad	  det	  var	  innan.	  Det	  är	  något	  som	  jag	  vill	  fortsätta	  med.”	  	  	  

	  
Respondent	  F	  berättar	  att	  det	  finns	  många	  som	  stannar	  länge	  inom	  nationen	  som	  bär	  på	  
mycket	  kunskap.	  Det	  har	  därför	  inte	  funnits	  något	  behov	  av	  att	  skriva	  ner	  eller	  lämna	  
över	  eftersom	  kunskapen	  redan	  finns	  där.	  Hen	  förklarar	  vidare	  att	  så	  fort	  dessa	  
personer	  försvinner	  så	  går	  mycket	  kunskap	  förlorad.	  De	  har	  börjat	  inse	  att	  de	  måste	  blir	  
bättre	  på	  att	  aktivt	  bevara	  kunskap	  och	  har	  därför	  börjat	  sammanställa	  skriftliga	  
överlämningar	  och	  dokument.	  Respondent	  F	  beskriver	  att	  de	  försöker	  arbeta	  aktivt	  med	  
att	  bevara	  kunskap	  på	  nationen	  och	  att	  arbetet	  med	  skriftliga	  överlämningar	  och	  
dokument	  är	  ett	  steg	  framåt.	  
	  
Respondent	  H	  berättar	  att	  arbetet	  med	  bevarandet	  av	  kunskap	  hade	  kunnat	  förbättras	  
på	  många	  sätt.	  Hen	  menar	  att	  på	  grund	  av	  de	  bristande	  strukturerna	  och	  brist	  på	  
dokument	  så	  har	  det	  nu	  uppstått	  en	  konflikt	  på	  nationen	  som	  som	  hen	  menar	  hade	  
kunnat	  undvikas	  om	  erfarenheter	  och	  rutiner	  hade	  dokumenterats.	  Respondent	  H	  
förklarar	  situationen	  på	  följande	  vis:	  

	  
“Jag	  tycker	  verkligen	  att	  det	  hade	  kunnat	  vara	  mycket	  mycket	  bättre	  för	  att	  nu	  till	  
exempel	  har	  vi	  de	  senast	  veckorna	  faktiskt	  haft	  en	  stor	  konflikt	  gällande	  vad	  som	  gäller	  för	  
varje	  post.	  Var	  hittar	  vi	  det,	  hur	  har	  det	  fungerat	  andra	  år?	  Och	  det	  är	  ingen	  som	  vet.	  Då	  
blir	  det	  spontanlösningar	  och	  det	  känns	  som	  att	  det	  blir	  det	  hela	  tiden.	  I	  och	  med	  att	  det	  
inte	  finns	  sådana	  här	  saker	  att	  kolla	  tillbaka	  på	  så	  reproduceras	  ju	  det	  och	  då	  blir	  det	  så	  
vartenda	  år.	  Det	  är	  ganska	  tydligt	  att	  det	  brister	  där	  och	  att	  det	  borde	  finnas	  ganska	  
mycket	  mer	  dokumenterat	  hur	  det	  har	  fungerat	  andra	  år.”	  

	  
Vad	  säger	  då	  detta	  om	  nationernas	  aktiva	  kunskapsarbete?	  Utifrån	  Nonakas	  SECI-‐modell	  
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(2008)	  kan	  vi	  se	  hur	  kunskapsöverföringen	  sker	  genom	  både	  skuggning	  och	  
dokumentering,	  vilket	  vi	  anser	  är	  argument	  för	  hur	  viktiga	  dessa	  komponenter	  är	  i	  
arbetet	  med	  att	  bevara	  kunskapen	  inom	  nationer.	  Genom	  skuggning	  kan	  både	  tyst	  till	  
tyst	  kunskap	  överföras	  (socialisation)	  genom	  att	  man	  observerar	  vad	  personen	  gör.	  
Vidare	  kan	  även	  tyst	  till	  explicit	  kunskap	  (externalisation)	  överföras	  om	  skuggningen	  
kombineras	  med	  att	  personen	  berättar	  vad	  hen	  gör	  samtidigt	  som	  skuggningen	  sker.	  Att	  
få	  tillgång	  till	  dokument	  och	  databaser	  innebär	  vidare	  en	  överföring	  av	  explicit	  till	  
explicit	  kunskap	  (kombination)	  och	  det	  blir	  här	  viktigt	  att	  ständigt	  dokumentera	  och	  
uppdatera	  sina	  erfarenheter	  så	  att	  kunskapen	  inte	  ska	  gå	  förlorad.	  
	  
Fyra	  av	  respondenterna	  anser	  att	  man	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  bevara	  kunskap.	  De	  fyra	  
övriga	  tycker	  att	  detta	  arbete	  kan	  förbättras.	  Något	  som	  vi	  finner	  intressant	  är	  att	  ingen	  
av	  dessa	  fyra	  svarar	  nej	  på	  frågan	  om	  man	  anser	  att	  nationen	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  
bevara	  kunskap.	  Svaren	  är	  istället	  att	  nationen	  försöker	  eller	  kan	  förbättra	  det	  befintliga	  
arbetet.	  Vi	  anser	  att	  detta	  talar	  för	  att	  alla	  nationer	  som	  vi	  studerat	  i	  någon	  grad	  arbetar	  
med	  att	  bevara	  kunskap	  men	  att	  det	  är	  mer	  eller	  mindre	  aktivt.	  Av	  de	  fyra	  respondenter	  
som	  var	  missnöjda	  med	  kunskapsarbetet	  var	  det	  en	  som	  inte	  fick	  någon	  överlämning	  
och	  två	  skuggade	  inte	  sina	  företrädare.	  Dessa	  tre	  respondenter	  hade	  även	  bristfälliga	  
eller	  saknade	  överlämningsdokument.	  Flertalet	  av	  respondenterna	  delar	  synen	  på	  att	  
arbetet	  med	  att	  bevara	  kunskap	  innebär	  att	  skriva	  ner	  och	  på	  så	  sätt	  dokumentera	  det	  
man	  gör.	  Vi	  anser	  att	  detta	  visar	  på	  betydelsen	  av	  att	  använda	  sig	  av	  skuggning	  och	  
överlämningsdokument	  för	  att	  aktivt	  arbeta	  med	  att	  bevara	  kunskap.	  Genom	  att	  
dokumentera	  underlättar	  man	  även	  arbetet	  och	  minskar	  risk	  för	  konflikter	  enligt	  två	  av	  
respondenterna.	  Att	  studentnationerna	  arbetar	  mer	  eller	  mindre	  aktivt	  med	  
kunskapsöverföringen	  inom	  organisationen	  är	  tydligt.	  Vi	  tror	  de	  viktigaste	  
komponenterna	  för	  att	  få	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt	  av	  en	  kunskapsöverföring	  är	  att	  
kombinera	  dokumentation,	  att	  få	  observera	  och	  skugga	  samt	  att	  företrädare	  finns	  
tillgängliga	  för	  frågor.	  	  
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5	  Slutdiskussion	  
Följande	  avsnitt	  presenterar	  en	  summering	  av	  studiens	  slutsatser.	  Vidare	  redogörs	  för	  
tankar	  kring	  hur	  man	  skulle	  kunna	  utveckla	  studien	  och	  ifrågasättande	  av	  delar	  av	  det	  
teoretiska	  ramverket,	  som	  legat	  till	  grund	  för	  studien,	  utifrån	  studiens	  resultat.	  	  

	  
5.1	  Slutsatser	  
Utifrån	  studiens	  syfte	  och	  våra	  frågeställningar	  kommer	  vi	  nedan	  att	  redogöra	  för	  våra	  
slutsater.	  Syftet	  med	  studien	  var	  att	  beskriva	  och	  analysera	  hur	  kunskapsöverföringen	  
ser	  ut	  vid	  skiftet	  av	  ämbetsman	  på	  nationer	  samt	  att	  studera	  om	  nationerna	  arbetar	  
aktivt	  med	  att	  bevara	  kunskap	  och	  på	  vilket	  sätt	  det	  i	  så	  fall	  görs.	  Studiens	  
frågeställningar	  var	  följande:	  
	  
Hur	  ser	  överlämningsprocessen	  ut	  på	  de	  olika	  nationerna?	  
Hur	  sker	  kunskapsöverföringen	  och	  vad/vilka	  faktorer	  påverkas	  den	  av?	  
Anser	  ämbetsmännen	  att	  man	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  bevara	  kunskap	  inom	  nationen	  och	  
hur	  sker	  detta	  arbete	  i	  så	  fall?	  
	  
Först	  och	  främst	  kan	  vi	  se	  att	  överlämningsprocessen	  skiljer	  sig	  mycket	  åt	  på	  de	  olika	  
nationerna.	  Vad	  som	  ingår	  i	  de	  olika	  överlämningarna	  varierar	  och	  de	  innefattar	  en	  eller	  
flera	  av	  följande	  moment:	  möte	  med	  och	  skuggning	  av	  företrädare,	  hjälp	  av	  företrädare	  i	  
början	  av	  jobbperioden	  och	  tillgång	  till	  lathundar,	  dokument	  eller	  databaser.	  Samtliga	  
respondenter	  förutom	  en	  fick	  en	  överlämning	  och	  huruvida	  man	  “måste”	  ha	  en	  
överlämning	  eller	  ej	  varierar.	  Kunskapsöverföringen	  sker	  framförallt	  genom	  
dokumentering,	  skuggning	  och	  frågor	  till	  företrädare.	  Davenport	  &	  Prusak	  (1998)	  tar	  
upp	  att	  kunskapsöverföringen	  främjas	  av	  övertydlighet	  vilket	  vi	  bland	  annat	  kan	  se	  
inom	  en	  nation	  då	  dokumenteringen	  beskrivs	  som	  “idiotsäker”	  och	  “överpedagogisk”.	  
	  
Gällande	  kunskapsöverföring	  har	  dokumentation	  visat	  sig	  vara	  ett	  viktigt	  arbetssätt	  för	  
att	  bevara	  kunskapen	  inom	  nationerna	  och	  huruvida	  man	  använder	  sig	  av	  detta	  eller	  
inte	  varierar.	  Även	  skuggning	  under	  överlämningen	  är	  ytterligare	  ett	  arbetssätt	  som	  
man	  använder	  sig	  av.	  Dock	  är	  det	  inte	  det	  enda	  som	  spelar	  in	  då	  vi	  har	  funnit	  att	  
möjligheten	  att	  ställa	  frågor	  till	  sin	  förerädare	  är	  en	  mycket	  viktigt	  del	  av	  nationernas	  
kunskapsöverföring.	  Det	  är	  en	  komponent	  i	  en	  kultur	  som	  präglar	  nationerna	  och	  som	  
gör	  att	  kunskapen	  förs	  vidare	  samt	  att	  verksamheterna	  fungerar	  trots	  att	  det	  ibland	  
saknas	  dokument	  eller	  överlämningar.	  En	  känsla	  vi	  fått	  under	  arbetets	  gång	  är	  att	  detta	  
är	  så	  självklart	  inom	  nationerna	  att	  det	  tas	  för	  givet.	  Som	  tidigare	  poängterats	  kan	  detta	  
innebära	  problem	  om	  företrädaren,	  eller	  andra	  som	  sitter	  inne	  på	  mycket	  kompetens,	  
försvinner.	  För	  att	  minska	  risken	  för	  detta	  blir	  det	  viktigt	  att	  företrädaren	  dokumenterar	  
och	  gör	  en	  överlämning	  så	  att	  allt	  inte	  står	  och	  faller	  med	  en	  person.	  De	  faktorer	  vi	  
funnit	  som	  påverkar	  kunskapsöverföringen	  inom	  nationerna	  är	  att	  man	  har	  möjlighet	  
att	  göra	  misstag,	  hur	  den	  personliga	  kontakten	  ser	  ut	  med	  företrädaren	  och	  andra	  inom	  
nationen	  samt	  huruvida	  det	  finns	  dokumentation	  och	  rutiner	  för	  överlämning	  eller	  ej.	  
Hälften	  av	  de	  intervjuade	  anser	  att	  deras	  nationer	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  bevara	  
kunskapen	  och	  detta	  görs	  genom	  dokumentation	  och	  utarbetade	  rutiner	  för	  
överlämning.	  	  
	  
Vidare	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  är	  att	  vi	  inte	  anser	  att	  effekterna	  av	  hög	  
personalomsättning	  är	  beroende	  av	  organisationsstrukturer	  inom	  studentnationer.	  
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Detta	  är	  inte	  något	  vi	  kan	  generalisera	  utifrån	  alla	  nationer	  men	  en	  slutsats	  som	  vi	  drar	  
från	  de	  respondenter	  som	  vi	  har	  intervjuat.	  Vi	  anser	  att	  det	  är	  mer	  beroende	  av	  
strukturer	  och	  rutiner	  inom	  nationerna,	  vilket	  inte	  visar	  sig	  vara	  beroende	  på	  om	  det	  är	  
en	  nation	  med	  hierarkisk	  eller	  platt	  uppbyggnad.	  Ytterligare	  en	  aspekt	  som	  vi	  tycker	  är	  
intressant	  är	  att	  ett	  flertal	  respondenter	  ser	  nationsengagemanget	  som	  förberedande	  
inför	  det	  kommande	  arbetslivet	  och	  att	  det	  skulle	  vara	  en	  “lekskola”.	  Detta	  är	  något	  vi	  
delvis	  ställer	  oss	  frågande	  till	  då	  de	  verksamheter	  de	  bedriver	  är	  relativt	  stora	  och	  
kräver	  mycket	  ansvar.	  Å	  andra	  sidan	  innebär	  det	  att	  det	  finns	  möjlighet	  för	  att	  göra	  
misstag	  och	  lära	  sig	  av	  dessa	  vilket	  är	  positivt	  för	  lärandet	  och	  kunskapsöverföringen.	  	  
	  

5.2	  Ifrågasättande	  av	  det	  teoretiska	  ramverket	  
I	  vår	  studie	  har	  vi	  stött	  på	  många	  organisationsteorier	  som	  utgår	  ifrån	  ett	  västerländskt	  
synsätt	  och	  som	  är	  applicerbara	  på	  dessa	  typer	  av	  organisationer.	  Vi	  anser	  att	  de	  
organisationsteorier	  som	  utgår	  från	  detta	  synsätt	  inte	  passar	  in	  på	  den	  typ	  av	  
organisation	  som	  vi	  har	  studerat.	  I	  vårt	  fall	  finns	  mycket	  att	  lära	  av	  teorier	  utvecklade	  
från	  andra	  kulturer,	  till	  exempel	  från	  den	  japanska	  företagskulture	  som	  vi	  finner	  många	  
likheter	  med.	  Vi	  menar	  att	  det	  finns	  mycket	  att	  lära	  av	  organisationsteorier	  som	  har	  en	  
annan	  infallsvinkel	  och	  ifrågasätter	  det	  teoretiska	  ramverk	  som	  finns	  där	  man	  oftast	  
utgår	  från	  teorier	  med	  ett	  västerländskt	  synsätt.	  	  
	  

5.3	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Vårt	  resultat	  baserar	  sig	  på	  endast	  åtta	  intervjuer	  med	  respondenter	  från	  olika	  nationer.	  
Utifrån	  vår	  studie	  skulle	  man	  kunna	  gå	  vidare	  med	  att	  intervjua	  fler	  respondenter	  och	  
studera	  fler	  nationer	  för	  att	  få	  en	  större	  förståelse	  för	  hur	  kompetensöverföringen	  går	  
till	  inom	  denna	  typ	  av	  verksamhet.	  Vi	  tror	  att	  en	  intervju	  per	  nation	  inte	  nödvändigtvis	  
ger	  ett	  representativt	  resultat	  så	  att	  utöka	  antalet	  respondenter	  och	  nationer	  hade	  alltså	  
varit	  ett	  alternativ	  för	  att	  utvidga	  studien.	  Man	  skulle	  även	  kunna	  studera	  andra	  ideella	  
organisationer	  för	  att	  se	  om	  det	  finns	  likheter	  dem	  emellan	  gällande	  arbetet	  med	  
kunskapsöverföring.	  Utifrån	  vårt	  resultat	  har	  vi	  kunnat	  se	  att	  Uppsalas	  studentnationer	  
verkar	  vara	  speciella	  organisationer	  i	  och	  med	  det	  öppna	  klimat	  som	  råder,	  både	  när	  det	  
gäller	  att	  ställa	  frågor	  och	  göra	  misstag.	  Det	  hade	  varit	  intressant	  att	  vidare	  studera	  
denna	  kultur	  och	  ta	  reda	  på	  hur	  och	  varför	  det	  fungerar	  som	  det	  gör.	  Kanske	  finns	  det	  
något	  som	  man	  kan	  ta	  med	  sig	  och	  applicera	  på	  andra	  organisationer,	  både	  ideella	  och	  
de	  med	  vinstdrivande	  syfte.	  	  
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