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SAMMANFATTNING 
 

Kraven på dagens företag har ökat markant de senaste åren. För dagens 

företag är det viktigt att hela tiden kunna mäta sig och helst även vara 

steget före sina konkurrenter. En viktig del i detta är att ha rätt typ av 

kompetens inom olika områden och positioner inom det egna företaget. 

För att uppnå det är det idag vanligt att företagen arrangerar traineepro-

gram. I denna uppsats beskrivs problematiken vid kunskapsöverföring till 

en trainee och de problemområden som finns kring den processen.   

För att kunna utforma ett väl fungerande traineeprogram från företagets 

sida är det mycket viktigt att förstå vilka mål som företaget vill uppnå ge-

nom att genomföra ett traineeprogram. 

 

Vårt tillvägagångssätt och metodval var att intervjua personer som ge-

nomgått fallföretagets traineeprogram. Vi formulerat vårt problem som är;  

Hur överförs kunskap till trainees inom vårt fallföretag idag och kan den 

förbättras? 

 

Under arbetets gång upptäckte vi brister i fallföretagets traineeprogram 

men vi fann även många positiva delar. Empiri avsnittet gav oss mycket 

värdefull kunskap som vi hade nytta av i analys samt slutsats avsnittet. I 

vår slutsats redovisar vi olika förslag och rekommendationer till möjliga 

åtgärder beträffande metodval för kunskapsöverföring. 
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1 Inledning 
 
Idag skrivs det ofta och mycket om vikten av kunskap i en organisation, 

men mindre om hur den skapas och framförallt överförs. En viktig del för 

företaget är att förmå organisationen att skapa, överföra, integrera och 

exploatera dess kunskapstillgångar eftersom organisationens viktigaste 

tillgång är arbetstagarnas kompetens. 

Teoretiska traditioner som knowledge transfer, knowledge management, 

knowledge diffusion, organisatoriskt lärande och inlärningsteori ger exem-

pel på hur man kan hantera problematiken som Nonaka och Takeuchi1 och 

Hansson2 skriver. Dessa teoretiska och praktiska områden berör dock frå-

gan ur ett mer övergripande perspektiv, såsom när det t.ex. gäller överfö-

ring av teknologi mellan företag. Överföring av kunskap mellan specifika 

grupper borde inte vara behandlat lika omfattande som de övriga traditio-

nerna. 

 

Allt lärande understöds av systematik och goda instruktörer är en tes som 

drivs av Eriksson och Smith3. Nonaka och Takeuchi4 går ett steg längre i 

sina diskussioner om vad som i företag kan ses som goda processer för 

hur man hanterar och överför kunskap. Det är främst denna tysta kun-

skap som är svår att överföra mellan individer och grupper. Den mer ru-

tinmässiga kunskapen som har diskuterats i samband med överföring 

främst under industrins framväxt5, går att verbalisera och standardisera6 

och är inte lika problematisk att överföra. Denna typ av kunskap brukar 

oftast förmedlas via utbildningar och instruktioner. 

 

Mycket av den kunskap som vi behöver i organisationer är dock av den 

typ att den finns och kan återanvändas. Detta, snarare än att vi behöver 

                                                 
1 Nonaka & Takeuchi, 1995. 
2 Hansson, 2003. 
3 Eriksson & Smith, 1991. 
4 Nonaka & Takeuchi, 1995. 
5 Nelson & Winter, 1982. 
6 Taylor, 1916. 
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skapa ny kunskap eller ständigt omvärdera den har vi, är en tes som drivs 

av Stymne7 . Stymne menar att vi skall ägna oss åt kunskapsåtervinning i 

de fall marginalnyttan för nytt lärande blir negativ. Det viktiga är att finna 

en god avvägning mellan kunskapsåtervinning och lärande. Denna tes har 

också stöd i en vid filosofisk tradition vilken omfattar bl.a. Aristoteles8 be-

grepp phronesis och techne, som beskriver skillnaden mellan livsvisdom å 

ena sidan och teknik och rutinartad kunskap å den andra. Om kunskapen 

bidrar till att göra nytta för kunderna är den en värdefull resurs för företa-

get oavsett hur den skapats. En sådan värdefull kunskap skulle kunna lig-

ga till grund för ett företags fortsatta framgångsrika expansion. För att 

kunna expandera verksamheten behöver kunskapen generaliseras för att 

kunna återanvändas, utan att de nya användarna behöver gå igenom hela 

den långa kostsamma perioden av lärande genom lång erfarenhet. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Länge bestämdes företagets framgång av regeln ”den effektivaste produk-

tionsapparaten vinner” och ledarskapet var tämligen entydigt; Det var den 

tekniska kompetensen som skulle utvecklas till mästerskap. Med skickliga 

ingenjörer och ledare nåddes ofta goda resultat. Idag måste man även ta 

hänsyn till den affärsmässiga och sociala kompetensen för att vara på 

topp. Ledaruppgiften har alltså vidgats betydligt och kommit in på områ-

den där svaren inte går att finna med hjälp av miniräknare eller formel-

bok. 9 

Under 1990-talet infann sig en trend (skapad av de stora svenska företa-

gen med Ericsson i spetsen), där företag sökte lösningar för att förhindra 

stagnering av kompetens- och kunskapsutveckling inom organisationen. 

Problemen för företagen var med vilken metod kunskapen skulle överfö-

ras. Det fanns olika metoder att välja bland, såsom farfars principen, 

mentorskap, lärling och trainee.  

                                                 
7 Stymne, 2001. 
8 Aristoteles, 1988. 
9 Nils Nilsson, Organisation och ledarskap, 2003. 
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Det alternativ som många organisationer valde att använda sig utav var 

trainee-metoden10. Grundproblematiken i denna metod består i hur yrkes-

kunskapen inom företaget bibehålls och hur den på ett säkert sätt över-

förs till traineen. Eftersom olika personer tolkar olika saker på olika sätt, 

är det av största vikt att det finns metoder för hur kunskapsöverföringen 

mellan företaget och traineen bör ske.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Den allmänna grundinställningen för att rekrytera trainees är att de ska 

lära sig hur företaget fungerar, samt att lära sig hur företagets omvärld 

kommer att fungera i framtiden. På så sätt önskar företaget att öka sin 

lönsamhet och ett antal unga människor får chansen att tillägna sig fram-

tidens spetskompetens. Traineen behöver därför djupgående kunskap 

inom företagets samtliga enheter för att skapa sig ett helhetsperspektiv. 

Men vi vet att olika människor uppfattar saker på olika sätt, och därmed 

tolkar de även informationen på olika sätt. Problemet består där i att för-

medla informationen på rätt sätt så att den skapar likvärdig kunskap. 

Kunskapen måste överföras på ett säkert och effektivt sätt till individen, i 

detta fall traineen. Med största sannolikhet kommer även traineen att ar-

beta med flera individer inom flera olika grupper och organisationer och 

därför är det viktigt att belysa ämnet utifrån ett grupperspektiv. 

                                                 
10 ABB´s samt Volvo Aero´s trainee program. 



Sida 7 av 47 

 

1.3 Problemformulering 
 
Utifrån ovanstående resonemang har vi utformat följande problemformu-

lering: 

 

� Hur överförs kunskap till trainees inom vårt fallföretag idag och kan 

den förbättras? 

 
1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med detta arbete är att få en generell bild av hur kunskaps-

överföring till trainees fungerar i praktiken. Vi ämnar även ge förslag till 

förbättringar. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Kunskapsöverföring kan traditionellt delas in I tre olika aspekter; know-

ledge transfer, knowledge management och knowledge diffusion11. Vi har 

valt att enbart fokusera på knowledge transfer, dvs. kunskapsöverföring. 

Vi tror att trainees oftast är en grupp av människor med god utbildning 

och hög ambitionsnivå. De har ofta höga krav, både på sig själva och från 

företaget, att prestera. Med denna spännande bakgrund har vi valt att av-

gränsa studien till att endast beröra trainee anställningar, och inte nyan-

ställningar i allmänhet. Vi har vidare valt att belysa arbetet utifrån traine-

ens perspektiv. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 
 
Data, information och kunskap är mycket nära sammanlänkade begrepp. I 

vår strävan att förklara dem följer nedan definitioner av varje begrepp.  

 

Data: Data är symboler utan mening, t.ex.: #57106&”0, 

fokulariner. Om vi sätter data i en syntax eller i en 

                                                 
11 Nonaka & Takeuchi, 1995. 
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struktur får vi information, t.ex. 31 nov 2001 var det 

45 fokulariner stationerade i.12 

Information: Information är förknippat med datans relevans och 

PURPOSE. Information som sätts i sitt sammanhang 

kan översättas till kunskap. 13 

Kunskap: Kunskap kan ses som en organiserad kombination av 

idéer, regler, processer och information14. Det är den 

semantiska aspekten av information som skapar 

kunskap, dvs. hur information framförs och hur den 

tas emot. Information övergår till kunskap först när 

individen har tagit till sig informationen och förstått 

den. Det är därför förståeligt att olika personer tol-

kar olika saker på olika sätt och därmed skapar ny 

kunskap.15 

Tacit kunskap : Polyanis myntade uttryck tacit kunskap innebär att 

besitta en kunskap utan att till fullo kunna förklara 

den, tex. kunskapen att cykla. Tacit kunskap kan 

alltså inte formaliseras eller förklaras så att en per-

son direkt kan utföra samma aktivitet.16 Ofta refere-

ras tacit kunskap som ”know-how”, dvs. vi vet mer 

än vi kan artikulera.17 

Explicit kunskap: Explicit kunskap är motsatsen till tacit kunskap, dvs. 

den kan förklaras och kommuniceras till andra. Ut-

ifrån cykelexemplet ovan är instruktionerna om hur 

man lär sig cykla explicit kunskap.18   

Kunskapsöverföring: I kunskapsöverföring finns en stark eftersträvan att 

förhindra att återuppfinna hjulet. Den kan även be-

traktas som recycling, återanvändandet, av kunskap. 

                                                 
12 The knowledge gap in enterprise information flow, 2004, s 182. 
13 Newell m fl, s 102. 
14 Styhre, Understanding Knowledge Management, 2003, s 60. 
15 Newell m fl, s 102. 
16 Styhre, s 62. 
17 Newell, s 3. 
18 Newell, s 4. 
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Kunskap överförs genom projekt, närverk och tema-

arbete, men även genom dokument, e-mail och In-

ternet.19 

Ontologi: En av de centrala uppgifterna för ontologier, är att 

förmedla information till omvärlden. Information i sig 

själv har ett begränsat värde så länge som den inte 

översätts till kunskap. Det är först när individen fun-

nit, tolkat och förstått informationen som man kan 

säga att den kommit till användning, dvs. kan bli 

kunskap. 

I det här fallet förekommer ontologier för att för-

medla information som kan leda till ny kunskap inom 

en organisation.20 

                                                 
19 Newell, s 179 f. 
20 The knowledge gap in enterprise information flow, 2004. 
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2 Teori 
 
Teorikapitlet inleder vi med att redogöra för begreppet epistemologi, dvs. 

kunskapsteori. Denna teori har sin grund i den tacita och explicita kun-

skapen, begrepp som återkommer under teorikapitlet och som vi därför 

har valt att behandla, om än kortfattat. Därefter följer flera teoretiska 

modeller inom vårt valda område, kunskapsöverföring. Slutligen reflekte-

rar vi över den utvalda teorin  

 

2.1 Epistemologi – kunskapsteori 
 
När en organisation försöker lösa ett problem sker detta inte bara genom 

processer av information. Faktum är att ny kunskap och ny information 

skapas för att återförklara både problem och lösning. Teorin om hur denna 

kunskap skapas – epistemologi – grundar sig på två kunskaper; den tysta 

och den explicita. Nyckeln till att skapa kunskap ligger i mobilisationen 

och konversationen om tacit kunskap. Det organisatoriska kunskapsska-

pandet kan delas in i följande ontologiska kunskapsskapande enheter; in-

divid, grupp, organisation och inter-organisation. 21 

 

Hur kunskap skapas kan förklaras genom både den epistemologiska och 

den ontologiska dimensionen. Utifrån den ontologiska dimensionen skapas 

kunskap enbart av individer. En organisation kan alltså inte skapa kun-

skap utan individer, men däremot så förser organisationen individerna 

med kontext och den uppmuntrar de kreativa individerna. Man kan där-

med se kunskapsskapandet som en organisatorisk process. Den epistemo-

logiska dimensionen utgår ifrån skillnaden mellan tacit och explicit kun-

skap. Tacit kunskap är personlig, kontext-specifik och därmed svår att 

formalisera och kommunicera. Explicit kan ses som ”kodad” kunskap där 

den är överförbar genom formellt, systematiskt språk. Författaren Pola-

                                                 
21 Nonaka & Takeuchi, The knowledge creating company, 1995, s 56. 
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nyi22 menar att kunskap som kan uttryckas i ord och siffror bara är en yt-

terst liten del av hela kunskapen – ”Vi vet mer än vi kan tala om”.23 

 

Två typer av kunskap 

Tacit kunskap Explicit kunskap 
(Subjektiv) (Objektiv) 

Knowledge of experience Knowledge of rationality 
(Body) (Mind) 

Simultaneous knowledge Sequential knowledge 
(Here and now) (There and then) 

Analogue knowledge Digital knowledge 
(Practice) (Theory) 

 
Figur 1: Två typer av kunskap, tacit och explicit24. 

2.2 Nonaka & Takeuchis modell av kunskapsöverföring   
 

Nonaka och Takeuchi har identifierat fyra olika processer där kunskap 

skapas, tacit kunskap till tacit kunskap, kallad socialisering. Tacit kunskap 

till explicit kunskap, kallad externalisering. Från explicit kunskap till expli-

cit kunskap, kallad kombination. Och explicit kunskap till tacit kunskap, 

kallad internalisering. 

Tre av dessa fyra typer av kunskapskonvertering – Socialisering, kombi-

nering och internalisering – har diskuterat ur olika perspektiv inom orga-

nisationsteorin. Exempelvis, socialisering är kopplad till teorin om grupp 

processen och organisationskulturen. Kombinering har sina rötter inom 

informations hantering, och internalisering är nära förknippad med organi-

satoriskt lärande. Externalisering har tyvärr blivit lite åsidosatt inom den 

akademiska världen, så här finns det inte så mycket teori att luta sig 

emot. 

Dom tillstår vidare att kunskap bara kan uppstå på individnivå.25 Kun-

skapsöverföring skapas genom en s.k. kunskapskonversation. Detta är 

alltså en social process mellan individer som delas in i fyra områden: soci-

                                                 
22 Polanyi, 1966. 
23 Nonaka/Takeuchi, The knowledge creating company, 1995, s 59 f. 
24 Nonaka/Takeuchi, The knowledge creating company, 1995. 
25 Newell, s 5. 
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alisering, externalisering, internalisering samt kombinering. Utifrån hur 

individen uppfattar dessa, förmedlas de på olika sätt ut genom organisa-

tionen26. 

 

 Tacit kunskap till Explicit kunskap 

 

 

Tacit kunskap 

 

till 

 

Explicit kunskap 

 

 

Figur 2: Nonaka & Takeuchis modell av kunskapsöverföring. 

 

2.2.1 Socialisering 

Socialisering – tacit till tacit kunskap - är en process där upplevelser delas 

och tacit kunskap därmed skapas. En individ kan ta emot tacit kunskap 

direkt från andra utan att använda sig av ord. Detta kan ske genom ett 

samspel och samarbete mellan två eller flera personer med gemensam 

arbetsuppgift. Kunskap skapas genom att tala med varandra, det kan 

räcka med enbart iakttagelse.27 

Korta pratstunder mellan kollegor vid kaffeautomaten kan ibland leda till 

överraskande lösningar. För att medarbetare skall kunna vara kreativa 

och skapa ny kunskap måste företaget tillåta en viss ineffektivitet. Ett tyd-

ligt exempel på socialisering är situationer, där den som lär, imiterar den 

som lär ut ett nytt arbete. Denna socialisering sker via mentorskap, part-

nerskap och lärlingsskap, någon typ av arbetsrelation krävs dock alltid.28  

Mötesplatser t.ex. i form av seminarium eller erfarenhetsgrupper (ERFA-

grupper) och gemensamma grupper med andra företag för att utbyta er-

                                                 
26 Nonaka/Takeuchi, The knowledge creating company, 1995. 
27 Nonaka/Takeuchi, The knowledge creating company, 1995. 
28 Davenport & Prusak, 1998, s 88 f. 

Socialisering Externalisering 

Internalisering Kombinering 
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farenheter är några andra sätt för kunskapsöverföring genom socialise-

ring.29  

                                                 
29 Axelsson, 1997, s 88 f. 
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2.2.2 Externalisering 

Externalisering – från tacit till explicit kunskap - är den del som artikulerar 

tyst kunskap till explicit kunskap. Den explicita kunskapen tar skepnader 

som metaforer, analoger, koncept, hypoteser eller modeller30. 

 

I industrisamhället skedde överföring av kunskap genom rutinisering31 el-

ler - för att använda Nonakas term - externalisering.  Därigenom kan billi-

gare arbetskraft än den som utvecklar kunskapen användas och möjlighe-

ter till automation uppkommer. Detta fall skulle kunna beskrivas som att 

kunskapskapital har transformerats till strukturkapital. I kunskapssamhäl-

let låter sig emellertid kunskapskapital inte förvandlas till strukturkapital 

lika lätt, bl.a. därför att kunskapen som krävs för dagens produkter både 

är mer komplicerad och mer föränderlig. Det är nu ofta fråga om att över-

föra kvalificerad kunskap till högutbildad arbetskraft. Om det gick att nå-

gorlunda snabbt överföra kunskap från exempelvis en arbetsgrupp som 

uppnått mästerskapsnivå till en grupp kvalificerad men oerfaren arbets-

kraft, skulle ett företag kunna expandera sin verksamhet på ett kostnads-

effektivt sätt.32 

 

2.2.3 Internalisering 

Internalisering – från explit till tacit kunskap - är en process som ligger 

nära ”lärande genom utförande”. När man genom socialisering, externali-

sering och kombinering skapat erfarenheter, blir det know-how och en 

värdefull tillgång. Exempelvis cykla och köra bil är färdigheter som blivit 

internaliserade.33  

 

2.2.4 Kombinering 

Kombinering – från explicit till explicit kunskap - är när explicit kunskap 

kombineras och skapar ny explicit kunskap. Individen skapar kunskap ge-

                                                 
30 Nonaka & Takeuchi, 1995, s 64. 
31 Nelson & Winter, 1982. 
32 Nonaka & Takeuchi, 1995, s 69. 
33 Nonaka & Takeuchi, 1995, s 69. 
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nom dokument, möten, telefonsamtal och e-mail. Genom att sortera, läg-

ga till, kombinera och kategorisera kan detta leda till ny kunskap.34  

 

2.3 Szulanskis modell av kunskapsöverföring 35 
 

Gabriel Szulanski beskriver en modell för överföring av kunskap. Denna 

modell innefattar fyra steg som ingår vid överföring av kunskap inom en 

organisation. 

 

 

 

 

Figur 3: Szulanskis kunskapsöverföringsmodell. 

 

Under steget initiation ska behovet av kunskap identifieras. När kun-

skapsbehovet lokaliserats ska en analys genomföras och för att lägga 

fram olika förslag på hur kunskapsöverföringen kan ske. Utifrån detta 

genomförs en utvärdering och analys av respektive lösningsförslag för att 

ta beslut om vilken lösning som lämpar sig bäst i det aktuella fallet.  En 

viktig process som ingår i detta steg är att dokumentera och planera det 

lösningsförslag som man beslutat sig för att använda.  

 

När nästa steg träder i kraft, implementation, skapas en kontakt mellan 

källan och mottagande part och aktuell kunskap börjar överföras. Under 

detta steg är det viktigt att fokusera på att undvika problem. Dessa kan 

uppstå genom att källan och mottagaren talar olika språk, kulturskillnader 

eller att källan är placerad i exempelvis Sverige medan mottagaren är pla-

cerad i Tyskland. Om antalet mottagare är flera än en person är kan käl-

lan få problem med att verifiera huruvida samtliga mottagare har förstått 

kunskapen och dess innebörd.  Vidare kan diffusa ansvarsområden leda till 

att källan respektive mottagaren inte fokuserar på sina åtaganden. 

 

                                                 
34 Nonaka & Takeuchi, 1995, s 67. 

Initiation Integration Ramp-up Implementation 
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Ramp-up processen innebär att mottagaren omsätter den kunskap som 

överförts från källan. Under denna process lokaliseras problem som upp-

står exempelvis p.g.a. bristfällig planering, nyckelpersoner som slutat, 

omorganisation och diffusa ansvarsområden. Det är viktigt att omgående 

lösa de problem som uppstår under ramp-up processen. Annars är risken 

stor att problemen blir en vana som sedan blir en del i mottagarens dagli-

ga rutiner vilket är felaktigt. För att kunna hitta lämpliga och effektiva 

lösningar på problemen måste mottagaren ha en helhetsbild och förståel-

se av vad kunskapen innebär för henne/honom. 

 

Under den sista fasen skapas rutiner av den nya kunskapen. Under denna 

fas är det av yttersta dignitet att mottagaren har disciplin att bevara och 

använda den kunskap som överförts. För att bibehålla kunskapen bör den 

dokumenteras, både för den enskilde individen men även för framtida 

kunskapsöverföringar.  

 

2.4 De linjära, interaktiva och deltagande kommunik ationsmodellerna 
 
Persson36 har sammanställt tre modeller efter en omfattande litteraturstu-

die, som beskriver på vilka sätt kunskap kommuniceras. Dessa modeller 

kallas de linjära, interaktiva och deltagande kommunikationsmodellerna. 

Skillnaden mellan modellerna är graden av interaktion. En låg interak-

tionsgrad, som t.ex. vid spridning av kunskap i form av skrifter, får en 

hög kapacitet (information kan överföras till många), men låg effekt (lågt 

utbyte av information). En hög grad av interaktion, som innebär att kun-

skapen överförs i någon form där sändande person och mottagande per-

son har kontakt med varandra, har å andra sidan en låg kapacitet men 

hög effekt, se figur nedan. 

                                                                                                                                                         
35 Gabriel Szulanski, “The process of knowledge transfer: a diachronic analysis of stickiness”, 1998. 
36 Persson, 1997. 
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Figur 4 – Principiell illustration av det fysiska avståndets betydelse för det antal som 

tar del av information och det utbyte varje användare får av informationen.37 

 

2.4.1 Linjära kunskapsöverföringsmodeller 

Den viktigaste egenskapen hos en linjär kunskapsöverföringsmodell är att 

sändaren utformar och sänder iväg informationen utan att det sedan kan 

anpassas under själva överförandet till mottagaren och dennes förutsätt-

ningar att ta emot och förstå syftet. Eventuellt kan respons komma sän-

daren till godo i efterhand i form av återkoppling. Exempel på kunskaps-

överföring enligt linjära modeller är böcker, rapporter, e-post och databa-

ser38.  

De linjära modellerna har hög kapacitet och kan därmed nå många, men 

de flesta lär sig inte så mycket, till stor del därför att merparten av mål-

gruppen inte tar del av del materialet. Om sändarens krav på minimieffekt 

överensstämmer med modellernas karakteristiska kan renodlat linjär kun-

skapsöverföring vara effektiv. 

 

2.4.2 Interaktiva kunskapsöverföringsmodeller 

Grundläggande för de interaktiva kunskapsöverföringsmodellerna är att 

mottagaren lyssnar på och kan tala med sändaren. Persson menar att 

lyssnandet är en viktig faktor och att många refererar första kontakten 

                                                 
37 Persson, 1997, s 257. 
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med ett budskap till att de lyssnat vid en kurs, en konferens, eller liknan-

de och mer sällan till något de läst. En förklaring till detta kan enligt Pers-

son vara att det personliga mötet ger pedagogiska fördelar som inte har 

med interaktion i sig att göra, utan exempelvis att flera olika sinnen är 

involverade hos mottagaren. Exempel på kunskapsöverföring enligt inter-

aktiva modeller är föredrag där diskussioner tillåts, ett personligt möte 

ansikte mot ansikte och seminarium. 

 

Interaktiva modeller har låg kapacitet, vilket är ett problem om sändaren 

vill nå ut till ett stort antal personer. I de fall, då kraven på minimieffekten 

är hög samtidigt som den kunskapsmässiga och begreppsligga skillnaden 

mellan sändaren och mottagaren är stor, finns det ingen annan möjlighet 

än att använda interaktiva modeller för kunskapsöverföring. Om linjära 

modeller används i dessa fall finns det en uppenbar risk att minimieffek-

terna inte uppnås med följden att de nedlagda resurserna blir mer eller 

mindre bortkastade39. 

 
 
2.4.3 Deltagande kunskapsöverföringsmodeller 

En ytterlighetsform av överföring av kunskap är deltagande enligt Pers-

son. I denna form är mottagaren aktiv i samspel med sändaren. Detta 

bygger på att mottagaren är familjär med sändarens begrepp och även är 

på samma nivå rent kunskapsmässigt. Exempel på kunskapsöverföring 

enligt denna modell är exempelvis mentorskap och konstruktiva diskus-

sioner på lunchrasten.  

Kapaciteten är i deltagandemodellen mycket låg men har i de flesta fall 

hög effekt, och kan vara motiverade när kraven på minimieffekten är sär-

skilt höga. Persson poängterar att en annan fördel med denna samverkan 

men mottagaren är att även sändaren kan höja sin nivå och lärdom med 

hjälp av mottagaren feedback och respons. 

 

                                                                                                                                                         
38 Persson, 1997. 
39 Persson, 1997. 
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2.5 Kollektiv kompetens 
 
Bilden nedan synliggör ett mer tydligt mönster över de processer som 
man valt att fokusera på med hjälp av de begrepp som finns i bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5 – Hanssons modell över kollektiv kompetens40. 

Det nya i presentationen är att den beskriver en process där gruppen går 

från meningsutbyte till enhet som handlings bas, både med avseende på 

den praktiska och den interpersonella kollektiva kompetensen. De proces-

ser som visat sig vara central i det empiriska materialet, d.v.s. rollöverta-

gande, meningsskapande och gemenskapande, ses här som processer 

som utvecklar kollektivet och för det vidare till nästa fas, d.v.s. förtrogen-

het eller enhet. Ett kollektivs utvecklingskedja går enligt modellen således 

från det nedre vänstra hörnet till det högra övre.41  

 

2.5.1 Rollövertagande 

Ju mer förfinad den kollektiva kompetensen är, desto mer möda krävs för 

att hitta de små marginalerna som gör skillnaden mellan ett mästarlag 

och ett lag med kompetenta individer. I kollektivet sker det emellertid 

hela tiden en rörelse fram och tillbaka mellan de olika stadierna och pro-

cesserna. Om det kommer in en ny individ i gruppen går man tillbaka till 

                                                 
40 Hansson, 2003. 
41 Hansson, 2003, s 130. 
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rollövertagandet. Ju mer kompetent den nya personen är och ju bättre 

interpersonell kompetens individen och gruppen har, desto snabbare 

kommer man tillbaka till det stadium man befann sig på innan individen 

kom in i gruppen.  

 

2.5.2 Gemenskapandet 

Cirklarna i figuren visar att i gemenskapandet som process nästan uteslu-

tande sker ett bibehållande och ett marginellt förfinande av den kollektiva 

kompetensen, vilket bättre beskrivs som en rörelse som ständigt rör sig 

mellan olika faser än som en linjär rörelse. Om rollövertagandet ses som 

en något mer linjär utveckling av den kollektiva kompetensen, ses me-

ningsskapandet som en blandning mellan utveckling och bibehållande av 

kompetensen. 

 

2.5.3 Lärlingsmetoden 

I lärlingsmetoden lär sig De steg som lärlingsmetoden innehåller är följan-

de: 

- Arbeta tillsammans med en mer erfaren arbetare. 

- Efterhand pröva på vissa moment på egen hand under överinse-

ende av den mer erfarne arbetaren. 

- Utföra momenten själv under överinseende av den erfarne arbe-

taren för att sedan bli upptagen i laget med grundkompetens att 

genomföra arbetet i minst ett av stegen. 

 

Lärlingskapet innebär att man genomgår en socialisationsprocess i grup-

pen genom det som benämns rollövertagande. Rollövertagande beskriver 

den process under vilken vi som människor tillgodogör oss nytt vetande. I 

lärlingens fall har vi ett mycket tydligt exempel på asymmetriskt rollöver-

tagande. Lärlingen tar upp kollektivets normer och värderingar genom att 

vara lyhörd och att ta efter de mer erfarna. I just den situationen tillför 

lärlingen gruppen väldigt lite och tillåts inte heller bidra i någon större ut-

sträckning. Man måste uppnå en relativt stor erfarenhet förrän man tillåts 

blir upptagen i gruppen fullt ut. Först när rollövertagandet inom gruppen 
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blir ömsesidig , d.v.s. något mer symmetriskt, kan individen också bidra 

till den kollektiva kompetensen. 

 

I och med att de kollektiva värderingarna/normerna samt interaktionen 

mellan gruppernas medlemmar i allt högre grad antas av lärlingen genom 

det rollövertagande som han genomgår, ökar också den kollektiva kompe-

tensen genom att gruppen utökas med lärlingen och dennes kompetens. 

Lärlingens bidrag utgörs dock primärt av det som benämns sympatisk 

kompetens, d.v.s. lärlingen är allmänt trevlig men tillför inte mycket i in-

teraktionen mot uppgiften. Individens rollövertagande blir viktigt för ut-

vecklingen av praktisk och interpersonell kompetens. Ett rollövertagande 

innebär också skapande av trygghet – en säkerhet i det man gör. Denna 

trygghet är en viktig del i kompetensen då den anger basen för hur indivi-

den upplever rädsla, tvekar eller fortsätter, sätter sig ner på stolen och 

väntar ett eller tar tag i saker och ting på egen hand och reder ut proble-

matik som uppstår. 

 

Det viktiga i sammanhanget är dock inte individens upptagande av kom-

petens utan upptagandet av kompetens som en förutsättning för att den 

kollektiva kompetensen skall kunna fortleva och utvecklas. Rollövertagan-

det i lärlingssituation kan därför ses som det inledande skedet av indivi-

dens upptagande i kollektivet. 

 

Mycket av den överföring som sker görs på individnivå genom rollöverta-

gande, även om det som förmedlas oftast förmedlas genom kollektivet. 

När det gäller överföring mellan olika lag blir det inte sällan fråga om en 

förmedling från många till en, och sedan från en till många i det egna ar-

betslaget. Det finns tydliga tecken på att Meads teorier från 1938 fortfa-

rande är högst relevanta när det handlar om hur kunskap överförs och 

även om kollektivt upptagande av ny kunskap. 
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2.6 Teorireflektion 
 
Våra val av teorier grundar sig på en gemensam bedömning av relevant 

och lämplig litteratur gentemot vår problemformulering och vårt syfte. Vi 

har i detta kapitel behandlat de begrepp och modeller som är relevanta för 

vårt arbete. 

 

Teorierna har varit till stor hjälp för att förstå, tolka och analysera materi-

alet. Men vi har under arbetes gång brottats med frågan om det finns till-

räckligt med litteratur som är aktuell kring ämnet kunskapsöverföring 

(knowledge transfer). Vi anser att så är fallet, vi har hittat litteratur av 

både äldre och nyare slag, exempelvis Nonaka och Takeuchi (1995), Nils-

son och Hansson (2003). 

 

Ett annat problem vi stött på när det gäller insamlandet av teoretisk data 

till denna uppsats har varit att det finns många osäkra källor att tillgå. 

Ämnet diskuteras flitigt på många forum och bloggar på Internet. Det har 

varit svårt att veta hur vi ska använda oss av kunskap som kommer från 

dessa källor, då dessa inte alltid kan ses som tillförlitliga. Dock har vi i 

detta arbete valt att enbart ta med information som finns tillgängligt i käl-

lor som uppfyller kraven på god referenslitteratur. Risken med detta förfa-

rande är att vi faktiskt missar intressant och korrekt information bara där-

för att vi inte tror oss kunna lita på källan. 

 

Uppsatsen hade kunnat genomföras med samma syfte, samma frågeställ-

ningar och samma intervjuformulär men med andra teorier än de som 

funnits lämpliga. Vilka svaren hade blivit vid en sådan undersökning kan 

inte sägas något om men det kan spekuleras. Förmodligen hade det blivit 

andra svar med en annan infallsvinkel, men de hade haft liknande drag 

eftersom respondenterna över lag är samstämmiga. Hade svaren varierat 

i högre utsträckning hade det funnits större utrymme att som forskare ar-

beta vidare med de infallsvinklar man själv tycker är intressanta. Med det 

menas att om en grupp respondenter ger en bild av ett fenomen som är 
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någorlunda överensstämmande finns färre öppningar till tolkningar av oli-

ka delar på olika sätt beroende på forskare. Eftersom analysen är gjord 

utifrån olika utgångspunkter kvarstår dock att det kommer bli skillnader i 

resultatet. Uppsatsens slutresultat kopplat till val av teorier är således en-

ligt vår uppfattning av betydelse men beror på intervjusvarens samstäm-

mighet. 
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3 Metod 
Metodavsnittet inleds med en övergripande metodreflektion och därefter diskussion 

angående uppsatsens ansats samt hur datainsamlingen har genomförts. Vidare så 

redogör vi för hur vårt urval har gått till för att därefter övergå till att förklara intervju-

underlagets uppbyggnad. Avslutningsvis diskuteras undersökningens reliabilitet 

och validitet. 

 

3.1 Metodreflektion 
Vårt övergripande tillvägagångssätt som vi har arbetat utifrån kan förkla-

ras med följande figur. 

 

 

 

 

Arbetet med uppsatsen startades med en period av svårighet att hitta det 

problemområde som vi ville behandla samt vilka avgränsningar som vi 

skulle göra. Då två av oss arbetar på fallföretaget kände vi att inriktning-

en gällande trainee och kunskapsöverföring skulle vara speciellt intres-

sant. Detta p.g.a. att fallföretaget har ett eget framtaget trainee program. 

Vi har även i flera sammanhang kommit i nära kontakt med de olika trai-

nees som medverkade och svarade på våra intervjuer. 

När vi hade ringat in en lämplig problemformulering och gjort avgräns-

ningen började arbete med insamling av relevant litteratur och med flerta-

let diskussioner med handledare, bibliotekarie samt personer från fallföre-

taget. Detta gav oss en bra bild av hur vi ville utforma uppsatsen. Vi fick 

mycket gott gehör från fallföretaget och även handledaren vilket skapade 

en god grund vilken vi kunde utgå ifrån. 

 

När uppsatsens teori del kändes relativt klar började tankarna cirkulera 

gällande hur vår empiri del skulle ta form. Efter att ha tänkt igenom flera 

infallsvinklar ansåg vi tillsammans med vår handledare att ett frågeformu-

lär skulle fungera väl. En stark bidragande orsak till detta var att flera av 

Problemområde Datainsamling  Teori  Empiri  Analys  Slutsats  



Sida 25 av 47 

de trainees som deltog ej var placerade i Ljungby. Utan spridningen inom 

Sverige var stor, vilket försvårade att fysiskt genomföra intervjuer.  

 

Urvalet av de personer som vi ville intervjua skedde genom två urvalskri-

terier: hon/han skall ha genomfört fallföretagets trainee program och 

hon/han skall fortfarande vara anställda inom fallföretaget. Intervjuerna 

skedde via enkäter som skickades ut via mail till respektive trainee som vi 

valt intervjua. Innan utskicket hade vi informerat respektive respondent 

så hon/han kunde förbereda sig. Även respektive respondents chef fick 

samma information så syftet med enkäten var tydlig. 

Respondenterna hade ca 2 veckor på sig att fylla i och returnera ifylld en-

kät, vilket fungera mycket tillfredsställande.  Efter enkäterna returnerats 

till oss frågade vi om det fanns ytterligare något som respondenterna ville 

komplettera och om vi kunde återkomma till dem om vi behövde komplet-

tera. 

 

Vi har även gjort ytterligare insamling av data inom vårt avgränsade om-

råde och problematik gällande kunskapsöverföring i detta sammanhang 

har vi sökt sekundärdata i föreläsningsmaterial, Internet samt artiklar. 

Med det tillvägagångssättet känner vi att vi funnit en stor mängt relevant 

information som vi gått igenom och studerat övergripande och sedan gått 

djupare in på de teorier som varit användbara för just det syfte som vi 

valt. Detta har även gett oss svar på den fråga som vi tagit upp i problem-

formuleringen. Den samling av teori som vi skapat och studerat har vi 

nyttjat i vår resultatdel i uppsatsen för att genomföra analys av vårt empi-

riska material och även göra kopplingar till uppsatsens problemformule-

ring. 

 

3.2 Undersökningens ansats 
Utifrån detta resonemang klargjorde vår problemformulering samt vårt 

syfte att vi skulle intervjua verksamma traineer. För att få en djupare för-

ståelse kring kunskapsöverföring mellan företag och trainee har vi till viss 

del tillämpat den kvalitativa metoden men även gjort en mindre kvantita-
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tiv enkät. Utifrån den teoretiska del, som ligger till grund för arbetet har vi 

skapat ett intervjuunderlag. Införskaffandet av empirin kommer att ske 

genom längre intervjuer med traineeanställda på olika företag. 

 

3.3 Datainsamling 
Det finns flera olika tillvägagångssätt för att samla in information. Vilka 

som väljs beror på vad som ger bäst svar på problemformuleringen, i för-

hållande till den tid och de resurser som finns tillgängliga. Informationen 

som samlas in kan delas upp i två grupper; primärdata, vilka innefattar 

källor som ger förstahandsrapportering eller ögonvittnesskildringar samt 

övriga källor, vilka faller in under sekundärdata. 42 

 

För att kunna besvara vår problemformulering och vårt syfte har vi använt 

oss av primärdata. Denna har samlats in genom enkäter och intervjuer 

(se bilaga). De sekundärdata som vi har samlat in har legat till grund för 

vår teoretiska referensram. Denna data har vi hämtat från befintlig littera-

tur inom ämnet, artiklar ur databaserna ELIN och Emerald samt fakta från 

Internet. 

 

 

3.4 Metodiskt angreppssätt 
Man brukar skilja mellan två olika metodiska angreppssätt inom forsk-

ningen, den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Kortfattat kan man 

säga att den kvantitativa metoden syftar på data som kan kvantifieras 

medan den kvalitativa syftar på ej kvantifierbar data som attityder, värde-

ringar och föreställningar. Utifrån den kvalitativa metoden kan vi samla in 

data för att få en bättre förståelse av problemställning med hänsyn till 

vårt syfte. Denna metod betyder också att vi kan sammanställa svaren 

(data) och behöver inte ha en fullständig objektivitet i resultatet.43 

 

                                                 
42 Patel, R. & Davidsson, B, 1994, s 54. 
43 Källa: www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1408/F4.pdf. 
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3.5 Intervjuteknik 
Det finns olika sätt att genomföra intervjuer på. Man skiljer på standardi-

serade, ostandardiserade och semistandardiserade frågeformuleringar. 

Standardiserade frågor innebär att intervjuerna i hög grad följer en i för-

hand bestämd ordning och frågeformuleringen är lika vid varje intervju. 

Den ostandardiserade varianten är mer flexibel och situationsanpassad, 

men fortfarande med samma innehåll i frågorna. Det kan också förekom-

ma intervjuer som inte kan kategoriseras som standardiserade eller 

ostandardiserade. Dessa frågor är semistandardiserade, det blir mer av en 

dialog och svaren kan gå vidare med uppföljningsfrågor. Vi har valt att 

använda oss utav en semistandardiserad intervjuteknik. 

 

3.6 Enkätens uppbyggnad 
Vi har vid frågornas utformning använt oss av en Likert-skala, det vill 

säga ett antal påståenden som respondenten instämmer i eller tar avstånd 

ifrån på en femgradig skala44. Skalan är dock modifierad eftersom vi har 

bytt ut svaret tar avstånd ifrån till instämmer inte eftersom detta stämmer 

bättre överens med våra påståenden. Vi har undvikit förutsättande, le-

dande och långa frågor. Dessutom har vi uteslutit fackuttryck och oklara 

frekvens ord såsom ibland, brukar och ofta för att respondenterna ska för-

stå frågorna och uppfatta dem på det sätt vi avser.45 Eftersom en enkät 

bör avslutas neutralt46 har vi ställt tre öppna frågor.  

 

3.7 Tillförlitlighet och giltighet 
 

3.7.1 Reliabilitet, standardisering och strukturering 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, syftar till att en mätning inte är utsatt för 

slumpinflytanden. Samma resultat vid en mätning ska uppnås vid en ny 

mätning. Ett sätt att öka tillförlitligheten är att använda en hög grad av 

standardisering, dvs. avsaknad av variation. Gällande enkätundersökning-

ar ska frågeformuläret samt utskickstillfället vara detsamma för alla re-

spondenter i standardiserade datainsamlingar. För att minska risken för 

                                                 
44 Ibid, 1994, s 71. 
45 Patel, R. & Davidsson, B, 1994, s 65. 
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missuppfattningar, vilket sänker reliabiliteten, bör negationer, krångliga 

ord samt frekvensord såsom ibland, ofta etc. undvikas. Om ovanstående 

anvisningar brukas vid enkätundersökningar kan jämförelser göras men 

även yttranden om hur många av urvalet som har besvarat en viss fråga 

på ett visst sätt. Vidare det är vanligt att enkätundersökningar har en hög 

grad av strukturering. Detta kan dels innefatta fasta svarsalternativ, dels 

en tydlig struktur gällande hela frågeformuläret. 47 

 

I vår enkätundersökning har vi tagit tillvara på ovanstående anvisningar 

om hur en standardiserad och strukturerad enkät bör utformas. Vår upp-

delning av frågeformuläret följer den uppdelning som vi har i teoriavsnit-

tet. Slutligen så är svarsalternativen fasta och utformade efter Likert-

skalan. 

 

3.7.2 Validitet 

Validitet, eller giltighet, innebär att mätinstrumentet för undersökningen, 

dvs. i vårt fall enkäten, mäter det som det är avsett att mäta. Detta är 

inte fallet om slumpinfluenser gör sig gällande, till exempel minskar validi-

teten då respondenter missuppfattar frågor.48 Ett sätt att säkerställa gil-

tigheten är genom en prövning av innehållsvaliditeten vilket innebär att en 

utomstående som är insatt i problemområdet granskar instrumentet.49  

                                                                                                                                                         
46 Patel, R. & Davidsson, B, 1994, s 64. 
47 Trost, J, 1994, s 53. 
48 Ibid, 1994, s 59. 
49 Patel, R. & Davidsson, B, 1994, s 86. 
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4 Datainsamling 
 
För att få ett heltäckande underlag har vi har valt att samla in data på två 

sätt, dels genom en enkät med semistandardiserade frågor, dels genom 

intervjuer med de sex tillfrågade trainees. Enkäten skickades ut och om-

bads att returneras via internposten på fallföretaget. Samtliga enkäter re-

turnerades inom två veckor. Alla trainees intervjuades även på ett möte 

på fallföretaget eller via telefon. 

 

Vi lade ner mycket tid för att ta fram en väl genomarbetad enkät för att 

undvika feltolkningar (se bilaga). Frågorna i enkäten är utformade enligt 

Likert-skalan med tre öppna frågor som neutral avslutning. Inga indikatio-

ner gjordes om att enkäten skulle vara otydlig, därför har den inte heller 

omarbetats efterhand utan frågorna är de ursprungliga. Inga komplette-

ringar har gjorts i efterhand. 

 

I kommande kapitel kommer vi att redogöra för undersökningens resultat.      

 

 

 



Sida 30 av 47 

5 Empiri 
Vi kommer i detta kapitel redogöra för den empiri som vi fått in genom 

våra enkäter (se bilaga). Sex trainees tillfrågades och samtliga besvarade 

enkäten. Syftet med enkäten var att ta reda på hur kunskapsöverföringen 

på fallföretaget har fungerat och hur den har uppfattats utifrån traineens 

perspektiv. 

 

5.1 Sammanställning av enkäter 
 
5.1.1 Arbetsstämmningen på företaget 

 
Vi inledde undersökningen med ett antal allmänna frågor om hur traineen 

upplever stämningen på företaget. 1/3 av dem upplever att den interna 

informationen varken är positiv eller negativ, medan 1/3 lutar åt det posi-

tiva hållet och 1/3 åt det negativa hållet. Alla känner att de har ett eget 

ansvar på arbetsplatsen, och 1/3 av dem upplever det som mycket posi-

tivt. Majoriteten av dem upplever att misstag tolereras. 1/3 anser att de 

kan påverka sin arbetssituation, resterande lutar åt uppfattningen att de 

inte har den möjligheten. Samtliga tar ställning åt det negativa hållet an-

gående samhörigheten mellan avdelningarna inom företaget.  

  

Drygt 80 % anser att de har vetskap om företagets mål. Endast 65 % av 

de tillfrågade känner sig trygga på arbetsplatsen, vilket i vissa fall lett till 

tveksamhet i deras agerande under traineeprogrammet. Ställningstagan-

det om hur kommunikationen mellan avdelningarna fungerar lutar åt det 

negativa hållet. Vissa av de tillfrågade ansåg att det blev direkta brister i 

traineeprogrammet med det som bakgrund då ingen god dialog fanns 

mellan avdelningarna beträffande exempelvis arbetsuppgifter för traineen. 

En av de tillfrågade upplever att han/hon kan identifiera sig med organisa-

tionens mål, resterande har ingen uppfattning i frågan. 

Alla instämmer till viss del att de har lärt sig mycket genom att iaktta. En-

dast en av dem ställer sig neutral i frågan. Möjligheten att kunna iaktta 

upplever de svarande som positiv. Hälften instämmer helt eller till viss del 

i påståendet att de har skaffat sig kunskap genom att andra har förklarat 



Sida 31 av 47 

och givit instruktioner, medan en trainee lutar åt att inte instämma. Samt-

liga upplever att det har lärt sig genom att göra, dvs. övning ger färdig-

het. På frågan om de har tillförts ny kunskap genom skriftliga dokument 

instämmer hälften och hälften har ingen uppfattning i frågan. Däremot 

anser samtliga att de har tillförts ny kunskap genom möten, telesamtal 

och e-mail. Samtliga trainees anser att det varit en god kombination av 

sätt för att överföra information och kunskap till dem. I vissa fall anser de 

tillfrågade att vissa sätt skulle nyttjas mer än andra för överföring av in-

formation och kunskap. 

 

Alla tillfrågade upplever att det inte finns ett tydligt förslag på hur kun-

skapsöverföringen skulle ske, varav hälften upplever att det inte finns nå-

got förslag över huvudtaget. Som en följdeffekt uppfattar de tillfrågade att 

de känner till vilse i vissa situationer då inget tydlig förslag finns från före-

tagets sida. De som anser att det inte finns något tydligt förslag tycker 

inte heller att förslaget har planerats i samråd med dem. 2/3 av dem upp-

ger att de har haft en kontaktperson att ty sig till i varje situation, reste-

rande instämmer inte alls. Ingen av de tillfrågade instämmer helt i att de 

har haft ett tydligt ansvarsområde att fokusera på. 1/3 av dem instämmer 

inte alls. De tillfrågade anser att detta är ett kritiskt område som företaget 

bör se över och mer tydlighet i. Annars anser de att risken är överhäng-

ande att deras fokus på rätt saker försvinner.  

 

Hälften tycker inte att de har fått hjälp med att omsätta sina nya kunska-

per i verkligheten, medan 1/3 till viss del medger att de har fått denna 

hjälp. De tillfrågade som inte tycker de fått denna hjälp anser att det 

hänger ihop med ett otydligt förslag på hur kunskapsöverföringen skall 

ske. Vidare är deras uppfattning att detta är något som företaget skall se 

över då det för dem är väldigt grundläggande i traineeprogrammet . Hälf-

ten har själva direkt kunnat använda sig av de nya kunskaperna, endast 

en person har det inte. 
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Samtliga tillfrågade är överrens om att kunskapsöverföringen till största 

del skett genom personliga möten och inte genom böcker, rapporter, e-

mail, databaser eller kurser. Vad de dock saknade under traineeprogram-

met var att lära sig lobbying i olika miljöer och situationer. De tillfrågade 

menar själva att de kommer att inta ledande positioner efter traineepro-

grammets slut, då är lobbying ett viktigt inslag i deras dagliga arbetssi-

tuation. 

 

1/3 anser att kunskapsöverföringen har skett via ett specifikt lärlingspro-

gram, medan resterande 2/3 hävdar motsatsen. Hälften upplever att det 

har funnits en tydlig utbildningsplan under hela trainee perioden. 

Ingen av de tillfrågade uppger att de har haft fastställda mål att utvecklas 

efter. Detta anser de tillfrågade som allvarligt och de upplever det som att 

företaget ej tänkt igenom eller har en klar och tydlig strategi för deras 

framtida arbetsuppgifter inom företaget. Majoriteten hävdar att kunskaps-

överföringen har fungerat på ett tillfredställande sätt. 

 

5.2 Öppna frågor 
 

För att få ytterligare uppfattning om hur traineen uppskattar företagets 

traineeprogram bad vi respondenterna att i egna ord beskriva detta. 

 

De tillfrågade ombads kortfattat att beskriva sitt traineeprograms olika 

faser under första halvåret. De uppgav att programmet inleddes med 

genomgångar och presentationer på olika avdelningar och övergripande 

information erhölls. Mindre projektarbeten och övningsuppdrag genomför-

des med krav på deadline och resultat. Daliga rutiner med riktlinjer och 

ansvar bestämdes för att skapa en bredd samt för att öka kunskap- och 

kontaktnätet. 

 

Samtliga traineer är av åsikten att ingen specifik metod har använts som 

underlag för traineeutbildningen. Uppfattningen hos samtliga trainee är att 

företaget skulle ha en mer tydlig metod att arbeta efter och att den skulle 
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finnas dokumenterad och delges berörda personer inom företaget. Många 

anger att ”learning by doing” har varit en allmän uppfattning och att det 

många gånger har krävts eget initiativ till nya uppdrag. Eftersom det inte 

har funnits någon given metod har de arbetat självständigt och skapat sig 

egna sysselsättningsområden. Samtliga trainees ser detta som en risk då 

de lätt hade kunnat falla in i fel spår utifrån vad företags målsättning var 

med traineeprogrammet. 

 

Det positiva med traineeprogrammet har varit den personliga utvecklingen 

och att de har fått lära sig att ta för sig. De skulle dock vilja haft ännu mer 

utrymme för att kunna hitta vägar till ännu ej trampade stiger. Flera sva-

rande menar att du behöver den typ av träning då de skall inta en ledande 

position efter utbildningens slut inom företaget. Även möjligheten att få 

jobba utomlands och att själv kunna påverka sin arbetssituation har upp-

skattats. Detta menar de är ett bra sätt och ger svar huruvida de klarar av 

att hantera en sin egen arbetssituation som i en ledande post inom före-

taget ibland kan vara utsatt.  

 

Många har skapat sig en god överblick av företaget och även skapat sig 

ett eget nätverk med personliga kontakter. Detta tycker de tyder på ett 

bra arbetsklimat inom företaget men även ett bra klimat att genomföra 

traineeprogrammet inom. 

Följande citat återkom ett flertal gånger och de påvisar nackdelarna med 

traineeprogrammet; 

- ”ej tillräcklig planering, ibland inte ens behov av traineeprogrammet” 

- ”Otydlig kontakt med chef, avsaknad av ”bollplank och peppning” 

- ”Perioder med liten eller ingen sysselsättning alls vanligt förekomman-

de” 

- ”Dålig information från företaget” 

- ”Dålig kommunikation mellan avdelningarna” 

- ”ingen utvärdering med återkoppling och uppföljning och chans till vi-

dareutveckling”. 
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6 Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att koppla samman teorin med empirin för att 

på så sätt kunna analysera olika modeller för kunskapsöverföringen. Ut-

ifrån denna analys kommer vi att påvisa kommentarer samt ge förslag till 

möjliga förbättringar. 

 

De svarandes beskrivning av deras traineeperiod stämmer väl överens 

med Hanssons modell över kollektivkompetens50. Dvs. traineen genomgick 

de centrala processerna i hans modell vilket svaren gav mycket tydliga 

indikationer på. 

Lärlingsmetoden ser man tydliga inslag av i enkäten på traineens svar på 

vilken metod som använts under utbildningen. Detta upplevdes som posi-

tivt av samtliga tillfrågade. 

Det som samtliga upplevde som mest positivt under deras traineeprogram  

”var att lära sig ta för.” 

Detta stämmer väl in i Szulanskis implementation fas, i sin kunskapsöver-

föringsmodell. Just denna fas upplevde samtliga som mycket givande och 

framför allt utvecklande för deras personlighet. 

 

Skillnaderna är stora mellan vad som framgår av svaren och vad som är 

skrivet i teorin av Szulanski om kunskapsöverföring. Detta märks främst i 

frågan gällande förslag på hur kunskapsöverföringen skulle genomföras, 

vilket kan likställas med steg ett som kallas initiation. Samtliga svarande 

upplevde att det inte fanns några tydliga förslag på hur kunskapen skulle 

överföras till dem. 

Samtliga trainee upplevde inte heller att företaget har planerat i samråd 

med dem. I Szulanskis modell beskrivs planeringen som en viktig process 

och den ingår i fasen initiation. 

                                                 
50 Hansson, 2003. 
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Merparten av de tillfrågade trainee anser sig haft en kontaktperson att 

vända sig till, just detta beskrivs av Szulanski i fasen Implementation. 

Under denna fas skapas kontakten mellan källan och mottagande part och 

aktuell information utväxlas. Ingen av de tillfrågade uppgav att problem 

uppstått i form av språkförbistringar eller kulturskillnader. Detta beskriver 

annars Szulanski som ett problem som kan uppstå i fasen implementation. 

 

I linje med vad Szulanski beskriver som ett tänkt problem område i fasen 

implementation har de svarande känt att de inte haft något tydligt an-

svarsområde. Diffusa ansvarsområden kan enligt Szulanskis modell leda 

till att både källan och mottagaren fokuserar på fel åtaganden, vilket i vis-

sa fall kan utläsas av traineens svar. 

 

Det finns vissa likheter mellan Szulanskis teoretiska modell och svaren 

från traineen beträffande hjälp med att omsätta sina nya kunskaper i 

verkligheten. Just detta beskriver Szulanski i fasen Ramp-up där mottaga-

ren omsätter teorin som mottagits från källan under tidigare faser i kun-

skapsöverföringen. 

Helt i likhet med Szulanskis teorier har merparten kunnat använda sig 

utav sina nya kunskaper. I Szulanskis teorier beskrivs detta som den sista 

fasen, kallad Integration, i hans kunskapsöverföringsmodell. 

 

Alla trainee instämmer till viss del att de lärt sig mycket genom att iaktta, 

detta ligger i linje med Nonaka och Takeuchis51 socialiseringsmodell (tacit 

till tacit kunskap), en process där upplevelser delas och tacit kunskap 

skapas. En individ kan ta emot tacit kunskap direkt från en eller flera indi-

vider utan att själv använda sig utav ord. Nyckeln för att kunna skapa sig 

Tacit kunskap genom socialisering är att det finns en gemensam kunskap 

eller gemensamt intressen mellan sändaren och mottagaren, här kan man 

utläsa att erfarenhet är själva nyklen till Tacit kunskap via socialisering. 
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Hälften av de tillfrågade anger att de helt eller delvis skaft viss kunskap 

genom externalisering (tacit till explicit kunskap). Nelson och Win-

ter52,kallar detta för rutinisering. Detta stämmer väl överens med vad No-

naka och Takeuchi säger. Det är svårt att i kunskapssamhället omsätta 

kunskapskapital till strukturkapital. Anledningen anser de vara att dagens 

produkter är mer komplicerade och under ständig utveckling. 

 

Huruvida kunskapsöverföring har skett via internalisering (explicit till tacit 

kunskap) så svarar alla trainee att så är fallet. Detta kan förklaras med för 

att explicit kunskap skall ha förutsättningar för att bli tacit kunskap för 

individen så är det lättare att ta den till sig om den förmedlas verbalt eller 

redovisas i diagramform i dokument, manualer eller muntligt berättade 

historier. Det ligger också nära ”lerning by doing” och på detta sätt skapa 

”know-how”. 

Däremot anser alla att de kunna bilda sig egen kunskap genom möten, 

telefonsamtal och e-post. Detta ligger helt i linje med kombinering (expli-

cit till explicit kunskap), det vill säga. Att från redan befintlig kunskap som 

individen besitter sortera, lägga till, kombinera och kategorisera kan detta 

sedan leda till ny kunskap (explicit). 

 

Samtliga tillfrågade i enkäten hänvisar till att kunskapsöverföringen till 

största delen skett enligt Perssons modell som han döpt till interaktiva 

kunskapsöverföringar53. D.v.s. genom personliga möten med olika medar-

betare. Detta stämmer väl överens om vad Persson skriver i sina teorier 

kring kunskapsöverföring där han beskriver att just denna modell ger pe-

dagogiska fördelar54. Beträffande Perssons övriga två modeller, Linjära 

och Deltagande55, är samtliga svar från de tillfrågade i enkäten att dessa 

modeller nyttjats i mycket liten utsträckning vid kunskapsöverföringen. 

                                                                                                                                                         
51 Nonaka & Takeuchi, 1995. 
52 Nelson & Winter, 1982. 
53 Persson, 1997. 
54 Persson, 1997. 
55 Persson, 1997. 
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Samtliga trainee svarade att de inte haft tydliga och fastställda mål att 

utvecklas efter. Detta avviker från den interaktiva kunskapsöverförings-

modellen som bygger på att man har en dialog och därför kan stämma av 

att man uppfattat informationen korrekt. De svar som gavs i enkäten gäl-

lande uppsatta mål pekar mer åt kunskapsöverföring via den deltagande 

modellen. 

När det gäller huruvida kunskapsöverföringen skett med hjälp av olika lär-

lingsprogram skiljer sig svaren från de tillfrågade. Merparten av de tillfrå-

gade känner att man följt någon typ av lärlingsmodell vilket de upplevt 

som positivt. Detta kan förklaras av att traineen gått igenom vad som be-

nämns som en socialisationsprocess, dvs. under den process då vi männi-

skor tillgodogör oss ny kunskap och vetande. Detta ligger i linje med vad 

Hansson beskriver i sin modell gällande kollektiv kompetens56. 

Beträffande utbildningsplan finner man att det i hälften av fallen finns en 

tydlig och klar utbildningsplan som bas att utgå ifrån. Detta kan man 

koppla samman med Perssons kunskapsöverföringsmodell57, deltagande, 

där mottagaren måste familjär med sändarens begrepp och syfte. 

Totalt sett ger samtliga trainee svaret att kunskapsöverföringen fungerat 

på ett bra och fungerande sätt. 

                                                 
56 Hansson, 2003. 
57 Persson, 1997. 
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7 Slutsatser 
 
Följande kapitel kommer att avrunda analysen från föregående kapitel. Vi 

kommer att dra slutsatser samt föreslå rekommendationer till möjliga åt-

gärder beträffande metodval för kunskapsöverföring.  

 
Utifrån de svar som de tillfrågade i vår enkätundersökning lämnade finner 

man att det funnits någon typ av modell för kunskapsöverföring från före-

tagets sida. Vi rekommenderar dock företaget att arbeta fram en mer tyd-

lig modell för kunskapsöverföring. Vad som är viktigt vid arbetet för att ta 

fram modellen är att den accepteras av företagets ledning för att få fullt 

mandat. 

I denna modell ska likaledes tydliga mål definieras vilka även efterfråga-

des bland vissa av de tillfrågade. Vår uppfattning är att modellen samt 

målen är grundfundamenten för lyckad kunskapsöverföring till traineen. 

Vad vi ovan valt att kalla grundfundament vill vi även väva ihop med ut-

bildningsplanen som fanns med under traineens utbildningsperiod. Detta 

berör Perssons i sin kunskapsöverföringsmodell58. 

Denna var i hälften av fallen tydlig. Vi ser gärna en ytterliggare utveckling 

av denna för att förbättra kunskapsöverföringsprocessen. Detta bör i sin 

tur även ge en förbättrat tillförlitligt av traineeprogrammet inom företaget 

men även externt. Detta ligger i linje med vad Hansson beskriver i sin 

modell gällande kollektiv kompetens59. Vad vi inte var medvetna om tidi-

gare men som vi finner intressant är vikten av tydligheten beträffande 

modell för kunskapsöverföring. Vi har förstått att modellen skall vara tyd-

lig och även känd inom företaget och dess ledning. Vidare har vi reflekte-

rat och blivit väl införstådda med vikten av klart definierade mål finns do-

kumenterade och framför allt kommunicerade. Tydliga mål samt modell 

ser vi numera som grundfundament för lyckad kunskapsöverföring. An-

nars kan det leda till missuppfattningar. 

 

                                                 
58 Persson, 1997. 
59 Hansson, 2003. 
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Vi anser att företaget bör fokusera på den fas som Szulanski kallar initia-

tion, dvs. det fanns inga tydliga förslag på hur kunskapen skulle överföras 

till traineen. Enligt oss skulle detta kunna elimineras om det fanns en tyd-

ligare planering mellan företaget och traineen. 

En del som vi uppfattar positiv, och som samtliga tillfrågade var eniga om, 

var att man lärde sig ta för sig på ett bra och framförallt rätt sätt. Då de 

trainees oftast är antagna för att vid programmets slut inta en ledande 

position inom företaget. Detta är precis vad Szulanski betonar och beskri-

ver under sin fas implementation. 

 

Vår uppfattning är att företagen var noggranna med att respektive trainee 

skulle ha en kontaktperson att vända sig till. Detta upplever vi som myck-

et positivt då det skapar en ovärderlig trygghetskänsla vilket i sin tur ba-

nar väg för traineens framåt anda och förmåga att ta för sig. 

Vad som kan förbättras avsevärt är tydliga ansvarsområden. Vi finner 

starka indikationer på att brister finns i vad som ingått i traineens an-

svarsområden, i de fall det funnits överhuvudtaget. Ansvarsområden är 

något som bör ingå i företagets utbildningsplan för trainees, vilken vi an-

ser skall leda till att missuppfattningar undviks. Vi har förvånats över bris-

ten vi funnit rörande tydligheten kring vad som ingått i traineens ansvars-

områden. Mer förbluffande är att vi påträffat tydliga indikationer beträf-

fande total avsaknad av kommunicerade ansvarsområden. Detta finner vi 

sammantaget negativt och mycket bristfälligt hos fallföretaget. 

 

Som vi nämnt ovan anser vi det viktigt att det finns en tydlig plan för att 

trainee programmet skall få ett positivs resultat för både mottagaren (tra-

inee) och sändaren (företaget). Detta ligger i linje med vad Nonaka och 

Takeuchi beskriver i sin teori om både externalisering och internalisering. 

Vi anser att denna kombination samt att det finns ett tydligt mandat från 

företagets ledning utgör underlag för ett positivs resultat. 

 



Sida 40 av 47 

Vi rekommenderar företaget att metoden med mentorskap skall använ-

das, detta ger bland annat en tydligt ansvarsskap och en tydlig kontaktyta 

mellan sändaren och mottagaren. Vidare anser vi att det skulle ge dels 

företaget men även mottagaren ytterliggare trygghet under utbildningspe-

rioden. Mentorskap, en tydlig och genom arbetat utbildningsplan i samråd 

med företagsledningen har ett uttalat mål. Dessa tre komponenter anser 

vi ligger till grund för en lyckad kunskapsöverförings modell. Vår stånd-

punkt är att dessa 3 komponenter mycket väl kan nyttjas som allmängilti-

ga och generella vid kunskapsöverföring. 

 

Författaren Polanyi beskriver i sin teori att kunskap som kan uttryckas i 

ord och siffror bara är en ytterst liten del av hela kunskapen. Som förfat-

taren uttrycker sig – ”Vi vet mer än vi kan tala om”60. Utifrån Polanyi´s 

teori skulle vi rekommendera fallföretaget att i sin utbildningsplan för trai-

neen tydliggöra vikten av att handledaren, de avdelningar som traineen 

skall besöka och studera verkligen avsätter tid och tänker igenom vilken 

kunskap som är väsentlig att delge traineen. Vår uppfattning och tro är att 

företagen oftast ej avsätter tillräcklig med tid i planeringsfasen för detta 

ändamål. Detta anser vi dessvärre leder till att stora delar av den kunskap 

som skulle behöva delges traineen glöms bort. 

 

Företagets mål är att traineen skall slussas in i en ledande befattning efter 

utbildningen. Vad vi saknar från företagets sida rör det som Davenport & 

Prusak beskriver gällande socialisering61. Vi hade gärna sett att det fanns 

mer utrymme för traineen att finna kontaktytor (via telefon, mail, fysiska 

möten), lösningar etc. på egen hand. Som vi nämnt tidigare skall traineen 

efter avlutat utbildning slussas in i ledande en position inom företaget. Vi 

anser att den sociala delen spelar en stor roll, dvs. att traineen har en god 

socialkompetens. Ett bra alternativ för att öva detta är att låta traineen 

besöka andra länder där företaget har verksamhet, besöka mötesplatser i 

form av seminarium eller erfarenhetsgrupper och göra ”lobbying”. Vi fin-

                                                 
60 Polanyi, 1966. 
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ner det överraskande att fallföretaget ej skapar större utrymme för trai-

neen att skapa kontaktytor inom företaget. Just kvalifikationen att skapa 

och bibehålla kontaktytor finner vi som en viktigt del. 

 

Fallföretaget anser vi ytterliggare kan tydliggöra sin plan för hur kunska-

pen skall överföras mellan sändaren och mottagaren. Detta kopplar vi 

samman med Szulanskis teori om kunskapsöverföring och närmare be-

stämt fasen implementation. Dvs. där kontakten mellan sändaren och 

mottagaren skapas. Orsaken till vår uppfattning kring det grundar sig på 

att det under denna fas skapas en grund och måste vara mycket stabil 

och tydlig. Annars tappas fokus lätt och syftet med utbildningen sättas ur 

spel. Görs detta däremot på ett bra och tydligt sätt skapas mycket goda 

förutsättningar för traineen samt att denne kan omsätta kunskapen på 

rätt sätt som överförts under det som Szulanski benämner som fasen 

Ramp-up. 

 

Persson skriver i sin teori om de linjära kunskapsmodellerna62. Det finns 

fler fördelar med den, men en nackdel som vi ser och vill flagga för är att 

inte förtaget får hamna i och fastna i slentrian med sitt trainee utbild-

ningsprogram. Det måste hela tiden anpassas efter respektive trainee och 

den inriktning som företaget valt ihop med traineen. För att upprätthålla 

detta anser vi att det finns två nyckelbegrepp som företaget måste ta i 

beaktning, dels proaktivitet och del engagemang. 

 

Utifrån den första rapport som vi skrev vid utbildningens start där vi om-

bads förklara vår syn på informationslogistik känner vi alla i gruppen att vi 

fått helt andra infallsvinklar samt perspektiv. I den rapporten var vi alla i 

gruppen inne mycket på att informationslogistik till största delen skötes, 

påverkades och handlade om IT-system. 

Under utbildningens tid har dock denna uppfattning ändrats sakta men 

säkert hos oss i gruppen. Framförallt är det föreläsningarna i de olika del-
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kurserna som lästs som gett oss insikt i de mängder av faktorer som på-

verkar informationsöverföring mellan individer, verksamheter och system. 

Och framför allt, enligt vår mening, inte alls är IT-systemen som är det 

centrala vid informationsöverföring. Vi i gruppen anser att det centrala är 

den mänskliga inblandningen vilken styr och påverkar resultatet och ut-

gången vid informationsöverföring. I detta ingår viktiga komponenter som 

exempelvis som personkemi, kulturer, erfarenhet, medvetenhet vilka spe-

lar stor del för en lyckad överföring och utbyte av information. IT-system 

är istället ett mycket viktigt stöd som vid rätt användande kan hjälpa till 

vid överföring och utbyte av information. 

 

Sammanfattningsvis ger vi följande råd: 

 

• Skapa tydlig modell för kunskapsöverföring 

• Sätt upp tydliga mål 

• Skapa och avgränsa ansvarsområden 

• Skapa en utbildningsplan 

• Arbeta aktivt med mentorskap 

• Förankra och kommunicera ovanstående tydligt inom företaget 
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BILAGA 1 
 
Undersökning kunskapsöverföring 
 
Hej, 
Nedan finns en rad påståenden om din traineeutbildning utifrån ditt perspektiv. Vi ber 
dig att spontant ta ställning till varje påstående. Markera din inställning genom att 
kryssa i eller ringa in det svarsalternativ på nedanstående skala som stämmer bäst 
överens med din uppfattning. Markera endast ett alternativ. Vi ber dig att skriva ut, 
fylla i enkäten och returnera den med internposten till Martin Serbner (postställe 14) 
/Johan Andersson (postställe 12). 
Vi inleder undersökningen med ett antal allmänna frågor om hur du upplever stäm-
ningen på din arbetsplats. 
 
        Upplevs    Upplevs 

   positivt    negativt  
� Intern information      1  2 3 4 5 
  
� Eget ansvar       1  2 3 4 5 
 
� Tolerans av misstag      1  2 3 4 5 
 
� Påverkan av arbetssituation     1  2 3 4 5 
 
� Samhörighet mellan förvaltningar    1  2 3 4 5 
 
� Vetskap om företags mål     1  2 3 4 5 
 
� Trygghet       1  2 3 4 5 
 
� Kommunikation mellan avdelningar    1  2 3 4 5 
 
� Identifiering med organisationens mål  1  2 3 4 5 
 

Instämmer                     Instämmer  
helt     inte alls  

Jag har lärt mig mycket genom att iaktta 
1 2 3 4 5 

 
Jag har skaffat mig kunskap genom att andra har förklarat och gett mig instruktioner 

1 2 3 4 5 
Jag har lärt mig genom att prova mig fram “lärande genom utförande”  
  

1 2 3 4 5 
Jag har tillförts ny kunskap genom skriftliga dokument såsom rapporter,  
redovisningar etc.     

1 2 3 4 5 



Sida 44 av 47 

 
 
 
Instämmer                    Instämmer  
helt     inte alls  

Jag har tillförts ny kunskap genom möten, telesamtal och e-mail. 
     1 2 3 4 5 
Fanns det ett tydligt förslag på hur kunskapsöverföringen skulle genomföras? 

1 2 3 4 5 
Detta förslaget dokumenterades och planerades i samråd med mig 

1 2 3 4 5 
Jag har i varje situation haft en kontaktperson 

1 2 3 4 5 
Jag har alltid haft ett tydligt ansvarsområde att fokusera på 

1 2 3 4 5 
Jag har alltid fått hjälp att omsätta mina nya kunskaper i verklighet 

1 2 3 4 5 
Jag har direkt kunnat använda mig av mina nya kunskaper 

1 2 3 4 5 
 
Kunskapsöverföringen till största del skett genom  
(välj ett utav följande alternativ): 
 
� böcker, rapporter  ( ) 
 
� e-post och databaser ( ) 
 
� kurser, och konferenser ( ) 
 
� personliga möten   ( ) 
 
 
 
Har kunskapsöverföringen skett via ett specifikt lärlingsprogram? 

 
Ja ( ) Nej ( ) 

Har det funnits en tydlig utbildningsplan under hela din traineeperiod?  
          
        Ja ( ) Nej ( ) 
Har du under din traineeutbildning alltid haft fastställda mål att utvecklas efter? 
          
        Ja ( ) Nej ( ) 
Tycker du att kunskapsöverföringen har fungerat på ett tillfredställande sätt? 
  
        Ja ( ) Nej ( ) 
 
 
 
 
 
Besvara nedanstående frågor om hur kunskapsöverföringen har skett  
med dina egna ord. 
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Beskriv kortfattat ditt traineeprograms olika faser under första halvåret! 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
Har din traineeutbildning baserats på en specifik metod, i så fall vilken?  
Förklara! 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
Vad har varit mest positivt resp negativt med ditt traineeprogram? 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan! 
Johan, Martin och Maria. 
Centrum för informationslogistik 
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