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Syfte: Syftet med studien var att skapa förståelse för kunskapsöverföringsprocessen 

från en individ till en organisation och de organisatoriska hinder för kunskapsöverföring 

som kan finnas efter en avslutad kompetensutvecklingsinsats. 

  

Metod: Studien hade en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats. 

Forskningsdesignen var en fallstudie där fallet som studerades var hur en organisation 

tar tillvara på den kunskap som individer fått efter en avslutad specialistutbildning. 

Insamlingsmetoden för det empiriska underlaget var kvalitativa intervjuer och 

materialet har tolkats med ett hermeneutiskt synsätt. 

 

Slutsats: Studiens resultat har gett en ökad förståelse över vilka hinder för 

kunskapsöverföring som kan finnas i en organisation och framförallt ledningens 

betydelse för att skapa en organisationskultur och en organisationsstruktur som främjar 

kunskap och kunskapsöverföringsprocesser i organisationen. 
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Title: ‘Lots of talking and less action’ – A qualitative study of knowledge transfer in an 

organization. 

  

Purpose: The aim of the study was to create an understanding of the process of 

knowledge transfer from an individual to an organization and of the organizational 

obstacles for knowledge transfer which can be found after a completed investment for 

employee development. 

 

Method: The used method was a qualitative research strategy with an abductive 

approach. The design of the research has been a case study in which the case involved 

how an organization uses the knowledge that individuals received after the completion 

of a specialist education. The data collection was done through qualitative interviews 

and the material has been interpreted with a hermeneutic approach. 

  

Conclusion: Through our questions of research we gained an understanding of the 

obstacles for knowledge transfer in an organization and the importance of management 

when creating a supporting environment for knowledge and knowledge transfer 

processes.  
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“In a global economy, knowledge may be a 

company’s greatest competitive advantage” 

(Davenport & Prusak 1998, s. 13) 

 

1 Inledning 

Följande kapitel innehåller bakgrund till uppsatsens ämne; kunskapsöverföring, 

tillsammans med redogörelse av betydande forskning inom ämnet. Kapitlet 

innehåller problematisering av ämnet och argumentation för uppsatsens relevans. 

Slutligen presenteras uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Under senare decennier har distansen mellan det forna industrisamhället och det nya 

kunskapssamhället ökat markant. Det klassiska industrisamhället med ångande 

fabriker och byråkratier som styr sina anställda med järnhand är numera historia. 

Istället talas det om att medarbetarna är organisationens hjärta, en resurs med 

kunskap värdefull för organisationen. Ibland så värdefull att hela organisationens 

grund vilar på medarbetarnas kunskap.  

 

 

 

 

På grund av kunskapssamhällets framväxt har kunskap fått en betydande roll i många 

organisationer (Alvesson 2004). En organisation kan inte längre nå framgång genom 

traditionell resurshantering, utan måste enligt Holdt Christensen (2003) innehålla en 

annan form av management. Det handlar inte längre om att kontrollera medarbetare, 

utan snarare om att stimulera och ta tillvara på medarbetarnas kunskap. Kalling och 

Styhre (2003) menar att kunskap kan vara en källa till organisatorisk förbättring och 

att kunskapsspridning i organisationen är en strategi som skapar goda organisatoriska 

förutsättningar för förnyelse och utveckling inom organisationen. 

Kunskap ses ofta som ett konkurrensmedel gentemot andra organisationer (Hayek 

1945; Jonsson 2012). Kunskap bidrar till innovation, kreativitet, optimering och en 

möjlighet för organisationen att utmärka sig (Alvesson 2004). Vi menar därför att det 

är organisationens ansvar att kunskapen som en individ besitter synliggörs och blir 

en del av organisationen som helhet.   



Kandidatuppsats VT 2016  ’Mycket snack och lite verkstad’ Jolin Elander 

Linnéuniversitetet, Kalmar - En kvalitativ studie om kunskapsöverföring i en organisation Exina Karmanik 

2 

Alvesson (1993) diskuterar betydelsen av kunskap i organisationer och menar att det 

inte är problemfritt att försöka avgöra vad kunskap är. Vi kommer inte att lägga vikt 

vid att reda ut vad kunskap är eller hur vi ser på vad den innehåller eftersom det inte 

är kunskapen i sig som är det viktiga i vår uppsats, utan att kunskapen nyttjas i 

organisationen. Däremot behöver vi förstå hur synen på kunskap påverkar 

möjligheten att ta tillvara på kunskapen och sprida den i organisationen.  

Alvesson (2004) och Jonsson (2012) lyfter fram att det inom forskningen främst 

finns två synsätt på kunskap. Det ena synsättet är att se kunskap som något som är 

möjligt att lagra och överföra, som ett fast föremål. Den typen av kunskap som är 

möjlig att kodifiera, är opersonlig och kan jämföras som information eller data kallas 

enligt Nonaka och Takeuchi (1995) för explicit kunskap. Det andra synsättet är att se 

på kunskap som en process, där det organisatoriska syftet är att förstå hur kunskap 

skapas, överförs och legitimeras (Jonsson 2012). Kunskapen är då samtidigt 

situationsberoende och personlig, vilket även kallas för implicit kunskap (Nonaka & 

Takeuchi 1995; Jonsson 2012).  

Grant (1996) menar att kunskap bör ses som en process eftersom möjligheten att 

överföra kunskap internt i organisationen är en strategiskt viktig förutsättning för en 

organisations utveckling. Det vanligaste perspektivet i organisationer är däremot 

enligt Runsten och Werr (2016) att se på kunskap som ett föremål, möjlig att skilja 

från individuella handlingar. En teori är enligt vår uppfattning att kunskap ofta ses 

som ett föremål på grund av organisationens intresse att bevara kunskap som en 

resurs, för att inte vara beroende av enskilda individers kunskap. Risken med att 

enbart se kunskap som ett föremål är att organisationen går miste om mångfasetterad 

kunskap och därmed förlorar värdefull förståelse på grund av att kunskapen aldrig 

synliggörs. Enligt Alvesson (2004) är synen på kunskap som ett föremål 

problematiskt eftersom det kan tolkas som att kunskap likt ett paket kan skickas från 

en person till en annan. Organisationen riskerar då att gå miste om huvudpoängen 

med kunskapen; att den från början är individuell och bör ses som en kontinuerlig 

process (Alvesson 2004). I uppsatsen kommer vi att syfta på kunskap både som en 

process och som ett föremål, eftersom vi anser att kunskapen är möjlig att överföra 

från individ till organisation, men samtidigt är knuten till individens personliga 

förutsättningar.  
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1.2 Tidigare forskning om kunskap i organisationer - en överblick  

Redan under första halvan av 1900-talet fanns en ökad medvetenhet för betydelsen 

av den enskilda individens kunskap för samhällets utveckling. År 1945 förutspådde 

Hayek (1945) att det skulle bli allt viktigare för en organisation att bevara den 

kunskap som krävs för att upprätthålla en konkurrenskraftig organisation. Hayek 

(1945) varnade för riskerna med att individernas kunskap inte kartläggs och förs 

vidare i organisationen. Argyris utvecklade därefter forskningen inom främst 

organisatoriskt lärande och är nu den mest refererade forskaren inom området 

(Jonsson 2012). Senge (1990) förutspådde senare att de organisationer som skulle 

vara framgångsrika i framtiden var de som skapade en förståelse över hur de skulle ta 

tillvara på individers förmåga och vilja att lära. Senge har haft stort inflytande över 

den forskning som senare tillkom om kunskap i organisationer och hur den bör 

tillvaratas (Jonsson 2012).  

Som en konsekvens av det allt mer kunskapsintensiva samhället växte under slutet av 

1990-talet en ny trend fram inom management-världen: Knowledge Management. 

Enligt Jonsson (2012) blev Knowledge Management ett vedertaget begrepp när 

Grant och Spencer år 1996 publicerade flera artiklar kring kunskapens betydelse som 

en strategisk och konkurrenskraftig resurs för organisationer. Alvesson (1993) är 

tidig i Sverige med att diskutera kunskapens betydelse i organisationer och fortsätter 

sedan att utveckla forskningen även inom Knowledge Management. Intresset för 

kunskap i organisationer fortsatte efter Knowledge Mangements uppkomst att växa 

under 2000-talet och det berodde enligt Alvesson (2004) på att samhället krävde nya 

organisationsformer och därmed en annan typ av management. En snabb expansion 

av IT-företag ledde till att forskare intresserade sig allt mer för kunskapsintensiva 

företag och hur medarbetarnas kunskap skulle stanna i organisationen. Enligt Jonsson 

(2012) är det också en av anledningarna till att Knowledge Management hade sin 

storhetstid under slutet på 1990-talet och början på 2000-talet.  

Enligt Alvesson (2004) och Jonsson (2012) har Knowledge Management blivit 

kritiserat för att vara en “quick fix” för organisationer som vill ta tillvara på kunskap. 

Jonsson (2012) menar att genom Knowledge Management har synen på kunskap 

blivit mer avskalad till att enbart handla om information och det har bidragit till att 

konceptet förlorat en del av sin prestige. Mycket av forskningen inom kunskap, 
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kunskapsföretag och Knowledge Management har handlat om konsultföretag och IT-

företag med inhyrd kunskap. Bland annat Davenport och Prusak (1998) poängterar 

att det är särskilt viktigt med fungerande kunskapsöverföringsprocesser i 

organisationen för att inte gå miste om inhyrda konsulters kunskap. Jonsson (2012) 

ser också ett problem med Knowledge Management och menar att organisationer 

tidigare har fokuserat på vilken mängd information som kan lagras och behållas i 

organisationer (till exempel via IT-system), istället för att fokusera på hur kunskapen 

lämpligast ska överföras. 

Vi såg ett behov av att avgränsa problematiken med kunskapsöverföring i vår studie 

gentemot Knowledge Management och Organisatoriskt lärande som är två av de 

vanligaste och mest diskuterade begreppen inom forskningen om kunskap i 

organisationer. Vi valde att utesluta de olika begreppen i vår fortsatta studie eftersom 

vi ser en ökad betydelse kring att istället för Organisatoriskt lärande och Knowledge 

Management fokusera på den process som sker när kunskap överförs och hur 

organisationen hanterar och tar tillvara på kunskapen. Genom att studera vilka 

förutsättningar organisationer idag skapar för att ha en fungerande 

kunskapsöverföringsprocess kan en vi få en ökad förståelse kring hur kunskap 

överförs i organisationer. Genom att studera kunskapsöverföringsprocessen kan vi 

också skapa en medvetenhet över den problematik som kan finnas i en 

överföringsprocess. 

1.3 Problemdiskussion 

På grund av det ökade intresset för kunskap ansåg Kunskapslyftskommittén (1996) 

redan år 1996 att det var högst angeläget att företag i Sverige ökade satsningen på 

kompetensutveckling för att möta samhällets kommande kunskapskrav. Även 

Jonsson (1991) förutspådde att anställda i framtiden kommer att ha allt större krav på 

fördjupade kunskaper inom sitt yrke. Enligt Hansson (2015) uppstår behovet av 

satsningar på kompetensutveckling från en utvärdering av den befintliga kunskapen i 

organisationen som ställs mot den kunskap organisationen behöver för att agera 

innovativt och vara konkurrenskraftig. Socialstyrelsen (2012) förklarar att 

kompetensutveckling bland annat kan vara lärande i det dagliga arbetet, handledning 

eller utbildningar och framhäver att det är viktigt att de vidareutbildade 

medarbetarnas nya kunskaper tas tillvara. 
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Ollila (2016) skriver i Dagens Industri att vid en undersökning gjord år 2015 

framkom det att kompetensutveckling är ett av de största problemområdena i dagens 

organisationer. På grund av samhällets önskemål att ständigt utvecklas har 

organisationer svårt att tillgodose medarbetarnas krav på vidareutbildning. Vi menar 

att eftersom samhället har ökade krav på individernas kompetens ställer individerna i 

sin tur krav på sina arbetsgivare att förse dem med mer kunskap. Om individen väljer 

att lämna arbetsgivaren kan det då innebära att kunskapen som har investerats lämnar 

företaget, därför är det både ur ett kostnadsperspektiv och konkurrensperspektiv 

viktigt att behålla den nyvunna kunskapen inom organisationen. Vi tror att 

organisationer gärna vill investera i kompetensutveckling för att vara mer attraktiva 

och behålla medarbetare i organisationen men att de ofta brister när det sedan gäller 

att ta tillvara på kunskapen efter att satsningen är genomförd.  

Organisationer tenderar enligt Davenport och Prusak (1998) att anställa medarbetare 

med hög kunskap för att skapa en kunskapsbank, men brister ofta när det gäller att få 

individer med kunskap att interagera. Ofta beror problematiken på att det finns en 

begränsning av hur mycket kunskap som människor kan inneha och det gör att det är 

osannolikt att i en stor, komplex organisation hitta expertkunskaper som behövs. Vi 

menar därför att organisationer måste skapa förutsättningar för att kunskapen ska 

flöda via överföringsprocesser från individer till resten av organisationen. En kollega 

från en avdelning som ber om hjälp av en kollega från en annan avdelning är något 

som finns naturligt i det dagliga kunskapsflödet i organisationer. Riege (2005) 

argumenterar för att kunskap inte är något som en organisation kan äga, vilket gör att 

organisationen är beroende av individerna som besitter den och det dagliga 

kunskapsflödet blir därför en viktig förutsättning för att den kunskap som finns i 

organisationen ska tillvaratas. Vi anser att det kan vara en problematik som finns i 

många organisationer, att kunskapsflöden och processer inte fungerar på ett optimalt 

sätt och att investeringen i kunskap därför inte tas tillvara.  

Genom att låta medarbetare i en organisation inneha en annan, mer fördjupad 

kunskap menar vi att resten av organisationen också har möjlighet att ta del av den 

specialiserade kunskapen. Grant (1996) förklarar att kunskapen i form av specialister 

är central för organisationens utveckling och kallar det för en optimal investering i  

 



Kandidatuppsats VT 2016  ’Mycket snack och lite verkstad’ Jolin Elander 

Linnéuniversitetet, Kalmar - En kvalitativ studie om kunskapsöverföring i en organisation Exina Karmanik 

6 

kunskap. Fler specialistkunskaper kan leda till att organisationen innehar mer 

kunskap och därför blir mer tålig mot förändringar i omvärlden och internt i 

organisationen. Om en organisation har genomfört individuella 

kompetensutvecklingssatsningar innehar den enskilda individen särskild kunskap och 

organisationen kan därför komma i ett beroendeförhållande till individen som 

besitter kunskapen.  

Vi har tidigare förklarat att investering i kompetensutveckling skapar fördelar för 

organisationen, både ur ett kostnadsperspektiv och ur ett konkurrensperspektiv och 

därför ställer vi oss frågande till hur en organisation möjliggör att den 

specialistkunskap som de investerade i verkligen bevaras och utnyttjas? Hur kan en 

organisation agera för att individen ska dela med sig av sin specialistkunskap till de 

resterande organisatoriska medlemmarna?  

När specialistkunskapen inte överförs efter en kompetensutvecklingsinsats skapas ett 

gap mellan den kunskap som organisationen egentligen har och den kunskap som 

tillvaratas inom organisationen. Enligt Szulanski (1996) ligger problematiken inte i 

att organisationen inte vet om att kunskapen finns, utan att organisationen inte vet 

hur kunskapen ska tillvaratas. Vi tror att det kan finnas ett problem i många 

organisationer att den interna specialistkunskapen som organisationen har investerat i 

inte synliggörs. Enligt Davenport & Prusak (1998) tenderar stora organisationer att 

ha en stor kunskapsbank, men har också ofta problem med att veta vart kunskapen 

befinner sig i organisationen. Det gör att organisationen inte frodas och ofta brister i 

hur kunskap ska flöda i organisationen. 

Tidigare har vi diskuterat att organisationer tenderar att hyra in konsulter med 

specifika kunskaper och att tidigare forskning (exempelvis Davenport & Prusak 

1998) främst har fokuserat på hur organisationen ska kunna ta tillvara på 

specialistkunskap utifrån. Vi tror att forskningen har fokuserat mer på 

kunskapsöverföring i samband med inhyrning av konsulter, på grund av att det blir 

mer tydligt att kunskapen faktiskt riskerar att lämna organisationen när konsulterna 

bara finns inhyrda under en viss tid. Däremot anser vi att det är minst lika viktigt att 

föra över de interna kunskaperna och vi har sett att det finns ett bristande underlag i 

forskningen som berör kunskapsöverföring för individer med specialistkunskap i den 

interna verksamheten. 
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Genom att studera hur en organisation som genomför en individuell satsning på 

specialistutbildning tar tillvara på individens nya kunskap, kan vår undersökning 

bidra till en ökad förståelse över hur kunskapsöverföringsprocessen från individ till 

organisation fungerar både teoretiskt och praktiskt. Vi vill i uppsatsen belysa den 

möjliga problematik i en organisation som hindrar en fungerande 

kunskapsöverföringsprocess. 

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Problemdiskussionen har belyst betydelsen av kunskapsöverföring i organisationer, 

särskilt från individer med specialistkunskap och har lett fram till uppsatsens syfte. 

Syftet är att skapa förståelse för kunskapsöverföringsprocessen från en individ till en 

organisation och de organisatoriska hinder för kunskapsöverföring som kan finnas 

efter en avslutad kompetensutvecklingsinsats. 

Följande två forskningsfrågor har formulerats: 

 Hur kan en organisation arbeta för att överföra individuell kunskap till övriga 

organisationen efter en avslutad specialistutbildning?  

 Vilka organisatoriska hinder kan identifieras i kunskapsöverföringsprocessen 

från individ till organisation? 
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2 Vår forskningsprocess 

I följande kapitel presenteras forskningsprocessen, metodval och hur valen har 

påverkat studien. För att skapa en förståelse av kunskapsöverföringsprocessen har vi 

använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats. 

Forskningsdesignen är en fallstudie, där vi har studerat ett fall på 

Omsorgsförvaltningen i Kalmar Kommun. 

 

 

2.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

Valet att använda en kvalitativ strategi för vår uppsats har utgått ifrån de 

forskningsfrågor som vi ville besvara och en kvalitativ strategi var det som vi ansåg 

lämpade sig bäst för studera kunskapsöverföring på det sätt som vi ville. Vi ville 

skapa en förståelse för kunskapsöverföring i organisationer och gå på djupet av den 

teoretiska och praktiska förankring som fenomenet har. Enligt Bryman (2012) är det 

centralt att en studie med kvalitativ forskningsstrategi utgår från ordens tolkning och 

betydelse. I studien har vi undersökt kunskapsöverföringsprocessen i 

Omsorgsförvaltningen och i undersökningen av en process anser vi att kärnan i det 

empiriska underlaget är individernas tankar och upplevelser. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) är en kvalitativ forskning mer fokuserad på enskilda fenomen och 

begrepp till skillnad mot en kvantitativ forskning, där forskningen är mer 

centraliserad vid mätning av siffror och data. Vi ville inte ta reda på i hur stor 

utsträckning överföringsprocesser förekommer eller mäta ett resultat av något, utan 

vi ville hitta samband i respondenternas individuella upplevelser av 

kunskapsöverföring i organisationen. Om vi hade använt en kvantitativ strategi hade 

vi förlorat vårt syfte med uppsatsen och den djupare förståelse för problematiken 

kring kunskapsöverföring som vi ville belysa. För att vi som forskare skulle få en 

mer nyanserad och personlig bild av kunskapsöverföringsprocessen och 

kunskapsflöde i organisationer använde vi därför en kvalitativ strategi.  
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2.2 Abduktiv forskningsansats 

Enligt Bryman (2012) är det viktigt att välja en ansats som är lämplig för det som ska 

studeras. Vi valde därför den ansats som vi ansåg bidrog till möjligheten att uppnå 

syftet och besvara forskningsfrågorna. I en kvalitativ forskningsstrategi finns 

alternativet att välja en induktiv ansats, där tillvägagångssättet är att först genomföra 

en empirisk studie, för att sedan applicera studien på vald teori. Ett andra alternativ 

är att välja en deduktiv ansats där teoriinsamlingen sker först följt av den empiriska 

insamlingen (Bryman & Bell 2011). För oss var varken den deduktiva eller induktiva 

ansatsen ett alternativ på grund av att vi i vår studie ville ha möjligheten att på ett 

friare sätt skifta fokus mellan teori och empiri och låta dessa påverka varandra. Vi 

har varvat mellan teori och empiri, vilket har gjort att vi har kunnat anpassa vår teori 

efterhand som ny empirisk data har samlats in och vice versa. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) visar det på en abduktiv ansats. I en abduktiv ansats varvas 

insamling av empiriskt material med teori, för att under processens gång utvecklas 

mot att skapa en större förståelse av problemet. Genom att använda en abduktiv 

ansats har vi haft möjligheten att under processens gång söka efter ny empirisk och 

teoretisk information parallellt med varandra, något som skulle ha begränsats genom 

att använda en induktiv, alternativt en deduktiv ansats. Genom uppsatsen har vi med 

hjälp av den abduktiva ansatsen kunnat skapa en djupare förståelse för 

kunskapsöverföringsprocessen och haft möjlighet att förändra och anpassa arbetet 

med teori och empiri allt eftersom ny information har samlats in. Den abduktiva 

ansatsen har hjälpt oss att studera våra forskningsfrågor på det sätt som vi har önskat 

och därmed bidragit till att vi har fått en större medvetenhet om det teoretiska och 

empiriska underlagets påverkan på uppsatsens resultat. 

 

2.3 Fallstudie 

Det är viktigt att anpassa valet av forskningsdesign till uppsatsens syfte. De 

vanligaste valen i en kvalitativ studie är mellan tvärsnittsstudie, fallstudie, 

jämförande studie och experiment (Thomas 2011). Valet av design påverkar på vilket 

sätt data samlas in och analyseras och i vår studie av kunskapsöverföringsprocessen 

har vi valt att använda oss av en fallstudie. 
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En fallstudie börjar med att ett eller flera problem eller fall upptäcks på fältet och 

fallstudien kan därför vara en enfallstudie eller flerfallstudie (Merriam 2011). Under 

vår inledande kontakt med den valda organisationen upptäckte vi ett problem som vi 

ville studera närmare. Eftersom vi enbart hade ett problem att studera föll valet på en 

enfallstudie. Yin (2007) och Thomas (2011) förklarar att enfallstudier kan användas 

för att förklara och illustrera ett visst fall eller fenomen, till exempel beslut, processer 

eller organisationsförändringar. En fallstudie passade särskilt bra för vår uppsats 

eftersom vi redan på förhand hade ett fall att undersöka. Vi ville förstå hur 

kunskapsöverföringsprocessen fungerade i organisationen och vi har använt 

fallstudien för att kunna beskriva det valda fallet och hur organisationen hanterade 

kunskapsöverföring. Jacobsen (2012) förklarar att fallstudier är en lämplig metod när 

det är förståelsen av samspelet mellan individernas upplevelse av en situation och 

den verkliga situationen som ska studeras. I vårt fall undersökte vi individernas 

upplevelse av en kompetensutvecklingsinsats samt den berörda organisationens 

kunskapsöverföring.  

 

Thomas (2011) förklarar att en av fördelarna med en fallstudie är att den inte är 

begränsande i sin design. En icke-begränsande design handlar om att flera 

angreppssätt och datakällor kan användas, till skillnad mot exempelvis experiment 

eller tvärsnittsstudie där det ofta finns en metod. Även Merriam (2011) förklarar att 

en fallstudies styrka ligger i dess flexibla design och möjligheten att använda olika 

typer av empiriskt material. Vi ville ha möjligheten att samla in empiriskt material 

från de källor som vi behövde för att svara på våra forskningsfrågor. Enligt Bryman 

(2012) är utgångspunkten för fallstudier att studera ett eller flera fall ingående för att 

sedan göra en teoretisk analys, något som kännetecknar en induktiv ansats. Som 

tidigare nämnts valde vi bort den induktiva avsatsen för att istället tillämpa en 

abduktiv ansats i vår uppsats. Möjligheten att gå tillbaka och samla ny empiri och 

passformen mellan vår abduktiva ansats och fallstudiens design var därför ytterligare 

en anledning till att vi valde att genomföra en fallstudie. Eftersom fallstudier 

möjliggör att se ett fenomen från olika håll och ger en mångfasetterad bild av det 

som studeras anser vi att fallstudien med fördel kan användas tillsammans med den 

flexibla abduktiva ansatsen som vi använde för att undersöka kunskapsöverföring i 

en organisation.  
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2.3.1 Omsorgsförvaltningen i Kalmar Kommun 

Vi började studien med att ta en första kontakt med en organisation, i vårt fall 

Omsorgsförvaltningen i Kalmar Kommun. Eftersom vi ville ha möjlighet att 

personligen göra en undersökning och träffa organisationen gjordes ett val av en 

organisation som låg geografiskt nära Linnéuniversitetet. Efter en inledande kontakt 

via mail visade Kalmar Kommun intresse av att låta oss utföra en studie.  

 

Vi hade ett första möte med en personalutvecklare på Omsorgsförvaltningen. Inför 

mötet fanns inga förberedda frågor och syftet var att skapa kontakt med 

organisationen och få underlag för uppsatsens inriktning. Enligt Yin (2007) är det en 

bra strategi för att skapa en god och långvarig relation till organisationen som ska 

studeras och därmed få bättre möjligheter att genomföra studien. På mötet 

diskuterades vilka problemområden som Omsorgsförvaltningen hade 

uppmärksammat i verksamheten och där framkom det att förvaltningen hade problem 

med att ta tillvara kunskap.  

 

Omsorgsförvaltningen genomförde en kompetensutvecklingsinsats i form av en 

specialistutbildning för undersköterskor. Efter att utbildningen var genomförd 

återgick undersköterskorna till sina ordinarie arbetsuppgifter, vilket gjorde att den 

kunskap som undersköterskorna hade fått inte togs tillvara inom verksamheten. Vi 

såg ett möjligt fall på grund av den tydliga problematik som organisationen hade med 

att fånga upp kompetensen hos utbildade specialistundersköterskor. Efter en lättare 

teoretisk sökning inom områdena kunskap och överföring fann vi att en sådan 

problematik som Omsorgsförvaltningen beskrev skulle kunna falla in under 

fenomenet kunskapsöverföringsprocess. Vi såg även att ämnet var aktuellt eftersom 

kunskapsintensiva organisationer är vanligt förekommande i dagens samhälle och 

överföring av kunskap i organisationer är därför ett område som det finns ett intresse 

av att studera. I syfte att undersöka hur organisationer kan föra över kunskap som en 

individ införskaffat via en särskild kompetensutvecklingsinsats hade vi med hjälp av 

Omsorgsförvaltningen formulerat det fall som vi ville undersöka i vår fallstudie.  
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2.4 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är en viktig informationskälla i samband med fallstudier (Yin 2007). Vi 

valde att samla in vårt empiriska material med hjälp av sju intervjuer. Enligt Lantz 

(2013) är intervjuer att föredra då forskningsfrågan är av kvalitativ karaktär eller när 

förståelsen över ett unikt sammanhang ska ökas. Vi valde att använda en viss grad av 

strukturering i våra intervjuer.  Enligt Lantz (2013) underlättar struktur möjligheten 

att följa ett frågeformulär, samtidigt som det öppnar upp möjligheten till följdfrågor. 

Vi ville även att respondenterna skulle kunna tala fritt, vilket underlättade 

uppkomsten för andra perspektiv och synvinklar som vi själva inte hade reflekterat 

över. Intervjuer i fallstudier har enligt Yin (2007) ofta en något öppen karaktär som 

innebär att huvudrespondenter kan bli tillfrågade både om fakta och om personliga 

åsikter kring den. Möjligheten finns då också för respondenterna att föreslå andra 

personer som kan ge ytterligare information och besvara frågor som inte 

respondenterna kan besvara, något som vi såg som en möjlighet till att förbättra 

fallstudiens resultat. En kombination av struktur och öppenhet gjorde att vi fick en 

bra helhetsbild över respondenternas situation och en god grund för en kvalitativ 

tolkning. 

 

2.4.1 Val av respondenter 

Eftersom intervjuer är den huvudsakliga empiriska källan gjorde vi därför ett 

noggrant val av respondenter. Merriam (2011) och Jacobsen (2012) förklarar att vid 

kvalitativa fallstudier görs valet av respondenter beroende på vad forskaren vill ha 

reda på. Valet av respondenter görs utifrån de personer som forskaren tror har mest 

kunskap inom det som ska studeras. Vårt val baserades utifrån de personer som vi 

trodde hade mest kunskap om den utbildning som Omsorgsförvaltningen investerat i 

samt enhetschefer som dagligen arbetade med de nyutbildade undersköterskorna och 

undersköterskor som hade gått utbildningen. Vi valde att intervjua sju respondenter 

från olika organisatoriska nivåer för att skapa en helhetsbild över kunskapsöverföring 

i organisationen. Vi har intervjuat följande: 

 

 Förvaltningschef - Vi intervjuade chefen för förvaltningen. Under intervjun 

fick vi information om de förutsättningar som Omsorgsförvaltningen hade för 

att ta tillvara på kunskap inom organisationen.  
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 Personalutvecklare - Genom att intervjua en tidigare personalutvecklare och 

den nuvarande personalutvecklaren fick vi information om utbildningen, 

bakgrund till kompetensutvecklingsinsatsen, hur organisationen jobbade med 

kunskapsöverföring samt information om vilka personer som med fördel 

också kunde intervjuas för en djupare förståelse av situationen. 

 Enhetschefer - Vi intervjuade två enhetschefer. Cheferna intervjuades för att 

få en bild över hur den nya kunskapen togs tillvara och vilka möjligheter som 

fanns för att överföra kunskap i det dagliga arbetet. 

 Specialistundersköterskor - Vi intervjuade två specialistundersköterskor 

eftersom ville öka förståelsen för hur de utbildade undersköterskorna 

upplevde situationen och vilka möjligheter de hade för att överföra kunskap 

till organisationen. 

 

2.4.2 Intervjufrågor 

Intervjuer som både är strukturerade och öppna karaktäriseras av att frågeområdena 

är i en förutbestämd följd med en kombination av öppna och stängda frågor (Lantz 

2013). Under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide med frågor som hade 

formulerats på förhand för att säkerställa att vi som forskare fått ett tillräckligt 

empiriskt underlag till vår studie. Frågorna formulerades efter att vi inhämtat 

inledande teoretisk kunskap om fenomenet kunskapsöverföringsprocess. Enligt Trost 

(2010) utformas intervjuguiden med fördel efter att en inledande inläsning av ämnet 

har skett. Forskaren behöver också ta hänsyn till syftet och forskningsfrågorna när 

intervjufrågorna väljs (Trost 2010). Våra intervjufrågor anpassades och utvecklades 

under studiens gång, efterhand som ny information tillkom.  

 

När en kvalitativ intervju ska genomföras är det enligt Trost (2010) lämpligt att göra 

en lista över frågeområden som bör vara relativt kort och behandla övergripande 

områden. Enligt Trost (2010) finns en risk med att ställa för många frågor att 

respondenten blir besvärad, vilket kan leda till att svaren inte blir lika utförliga. Det 

tog vi hänsyn till i utformandet av vår intervjuguide och lät respondenterna svara på 

några utvalda frågor kring de teman som vi valde, för att sedan lämna utrymme för 

respondenterna att tala fritt kring frågorna. Det gav också oss som intervjuare 

möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång. Vi valde att dela in frågorna i 

områdena: 
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 Bakgrundsfakta om respondenten 

 Bakgrundsfakta om kompetensutvecklingsinsatsen 

 Efter avslutad utbildning 

 Kunskapsöverföringsprocessen 

 Framtida syn på utbildningens potential 

 

Vi var också medvetna om att det var viktigt att utforma frågorna med hänsyn till 

respondenternas referensramar och förförståelse. Vi tog hänsyn till att frågorna skulle 

kunna vara jämförbara, trots att respondenterna hade olika positioner. Vi ville ha en 

balans mellan öppenhet och struktur i våra frågor för att skapa förutsättningar till en 

trygg samtalsmiljö. För intervjuguider, se bilagorna A-D. 

 

2.4.3 Intervjugenomförande 

Enligt Trost (2010) är platsen för intervjun viktig att ta hänsyn till för att skapa en 

bra miljö att genomföra intervjun på. Intervjuerna ägde rum på respektive 

respondents arbetsplats, för att underlätta för respondenternas dagliga arbete samt för 

att skapa en trygghet för respondenterna. Genom att förlägga intervjuerna på 

arbetsplatsen fick vi möjlighet att få inblick i hur verksamheten ser ut inifrån, vilket 

vi ansåg vara en viktig bidragande faktor för en så nära tolkning av det insamlade 

materialet som möjligt. Att intervjuerna genomfördes på den plats där vårt 

undersökta fall utspelade sig gav oss en bättre förståelse för 

kunskapsöverföringsprocessen och de hinder vi ville undersöka.  Intervjuerna var 

även förlagda på arbetstid. Vi tog hänsyn till respondenternas arbetsbortfall genom 

att boka in intervjuer cirka två till tre veckor i förväg, vilket gjorde att 

respondenterna själva fick välja vilken dag de önskade att delta. Intervjuerna pågick i 

20 till 90 minuter. Tiden för intervjuerna varierade mellan respondenterna.  

 

Enligt Lantz (2013) kan värdefull information gå förlorad om intervjupersonerna 

väljer att enbart föra anteckningar under intervjun, därför valde vi att spela in alla 

intervjuer. Inspelningsunderlaget gav oss möjlighet till en djupare och mer nyanserad 

tolkning.Vi valde att genomföra intervjuerna med oss båda som intervjuare. Enligt 

Trost (2010) utför två samspelta intervjuare vanligen intervjuer med bättre kvalitet än 

vad en enskild intervjuare gör. Genom att vi båda deltog vid intervjuerna kunde vi 

göra en samlad gemensam bedömning av den information som framkom vid 
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intervjuerna och få en bättre förståelse för i vilken miljö svaren formades. För att öka 

studiens trovärdighet tog vi hänsyn till relationen mellan intervjuare och respondent, 

något som Jacobsen (2012) kallar för undersökareffekt. Eftersom vi var två 

intervjuare var vi medvetna om att det kunde skapa ett maktövertag som kunde 

påverka respondentens svar. Vi hade därför på förhand bestämt att en person skulle 

hålla i intervjun och en person skulle föra anteckningar, för att undvika att 

respondenterna kände sig i underläge. Genom att vi båda deltog under intervjuerna 

hade vi även möjlighet till att ställa följdfrågor och inflika kring problematik som en 

enskild intervjuare kanske inte hade noterat. 

 

2.5 Forskningsetik 

Enligt Merriam (2011) är det främst vid två tillfällen som de etiska frågorna blir 

viktiga vid en fallstudie, dels när informationen insamlas men även när resultaten 

publiceras. Under insamlandet av vårt empiriska material har vi tagit hänsyn till 

viktiga etiska principer. Enligt Jacobsen (2012) är skydd av privatliv ett etiskt krav. 

Vi är medvetna om att vi som forskare måste ta hänsyn till de etiska faktorer som 

berör individens privatliv.  

 

Vi vidtog flera åtgärder för att respondenterna skulle känna sig trygga med intervjun 

och känna att de hade möjlighet att svara ärligt på våra frågor. Som tidigare nämnts 

har vi tagit hänsyn till vår maktposition som intervjuare och val av plats för 

intervjun. Inför varje intervju informerades även respondenterna via mail om 

uppsatsens syfte och om möjligheten att ta del av intervjumaterialet både före och 

efter publicering för att säkerställa att de svar som respondenterna lämnat har tolkats 

på det sätt som respondenterna menat (se avsnitt 2.8 om Forskningskvalitet).  

 

Respondenterna fick information att de när som helst hade möjlighet att avbryta 

intervjun och att intervjun skulle spelas in. Alla respondenter medverkade frivilligt 

och respondenterna fick även information om att de enbart skulle nämnas vid 

yrkestitel. Vi har i uppsatsen eftersträvat konfidentialitet. Konfidentialitet innebär 

enligt Trost (2010) och Jacobsen (2012) att ingen ska kunna härleda vem som sagt 

vad. Vi har inte anonymiserat fallet och därför kan vi för några av respondenterna 

inte erbjuda fullständig konfidentialitet. Det beror på den position de har inom 

Omsorgsförvaltningen och på grund av att det är en offentlig organisation. 
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2.6 Hermeneutiskt tolkningsperspektiv och bearbetning 

Alvehus (2013) förklarar att tolkningen är viktig vid en kvalitativ forskning och på 

vilket sätt tolkningen görs bidrar till en förståelse av ett fenomen. Vi har 

genomgående i uppsatsen fokuserat på hur teori och empiri kan tolkas ur ett sådant 

perspektiv att vi enligt Alvehus (s. 23, 2013) har “utvecklat vårt sätt att betrakta vår 

omvärld.”  

 

2.6.1  Hermeneutisk tolkning 

I vår tolkningsprocess använde vi oss av hermeneutik. Vi valde ett 

tolkningsperspektiv utefter det abduktiva förhållningssättet vi hade till vår studie. 

Genom att använda oss hermeneutiken ville vi hålla ett öppet synsätt inför den empiri 

och teori som insamlades. I empirin valde vi att låta respondenterna tala fritt om sin 

syn på kunskapsöverföring i organisationen utefter teman i en lågt strukturerad 

intervju. I intervjuerna ville vi att respondenterna berättade utifrån sina egna 

upplevelser av fallet och den situation som fanns på Omsorgsförvaltningen.  

 

Vi valde att använda hermeneutiken som en allmän tolkningslära enligt de 

rekommendationer som Westerlund (2015) beskriver. Vi har strävat efter att förstå 

delar i det empiriska materialet för att få en bild av helheten av fenomenet 

kunskapsöverföring. Vi var även medvetna om hur helheten kunde påverka de 

enskilda delarna. Eftersom vårt abduktiva angreppssätt gav oss möjligheter att växla 

mellan teori och empiri påverkades även tolkningsprocessen (se avsnitt 2.6.2). 

 

Genom hermeneutiken var vi ständigt medvetna om i vilken miljö det empiriska 

materialet insamlades. Vi ville förstå respondenternas syn på 

kunskapsöverföringsprocessen och hitta antydningar till problematik i de svar som de 

gav oss. Genom att se hur olika delar inte passade in i helheten kunde det ge oss som 

forskare ledtrådar till hur vi skulle gå i en mer rätt riktning mot en tolkning som låg 

mer nära en sanning. Vi har arbetat för att ge läsaren förtroende för att den tolkning 

som vi har gjort är rimlig. Vi strävade efter att göra tolkningar utifrån 

respondenternas svar där de uttryckte liknande resonemang och tankar. Vi har genom 

hela processen låtit texten tala för att öppna upp för alternativa riktningar som vi inte 

på förhand kunde förutse. Eftersom vi tidigare inte studerat fenomenet ville vi vara 
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öppna för vart vår forskningsprocess kunde leda oss. Vi ville få en djupare insikt i 

kunskapsöverföring och problematik som det kan innebära. Vi har inte styrt 

intervjuerna på ett strukturerat sätt, utan låtit svar komma där respondenterna valt att 

prata om dem och haft i åtanke att inte styra dem i någon riktning, utom i de fall vi 

velat att de skulle berätta om ett visst tema eller om deras synvinkel. Eftersom miljön 

där vi studerade fenomenet var relativt främmande för oss som forskare så ville vi 

tolka på ett sådant sätt att avståndet mellan respondenterna och oss själva minskade, 

vi ville komma närmare fenomenet så som om vi hade upplevt det själva.  

 

2.6.2 Förförståelse och forskningsprocessen 

Förförståelsen skulle kunna leda till inslag av förutfattade meningar och att 

respondenter utses till hjältar och offer och att det i sin tur påverkar 

tolkningsprocessen (Westlund 2015). Vi var därför medvetna om våra egna 

övertygelser, fördomar och förutfattade meningar. Litteraturen var också en del av 

vår förförståelse och resultaten påverkade oss medvetet och omedvetet. Vi försökte 

därför att tydliggöra våra erfarenheter av det som vi studerades för att belysa hur vår 

förförståelse förändrades under processen. Det empiriska materialet har tolkats med 

ett hermeneutiskt synsätt. Våra tolkningar har därför växt fram med en växelverkan 

mellan det vi redan visste och våra nya erfarenheter och observationer.  Tolkning av 

det empiriska materialet har därför under processens gång påverkats av 

respondenternas svar och utvecklats allt eftersom vi samlat in mer teoretiskt och 

empiriskt material.  

 

Som vi tidigare beskrivit valde vi att först kontakta en organisation, för att efter en 

första kontakt fördjupa oss i litteratur kring ämnet kunskapsöverföring. Efter att en 

förförståelse hade skapats formulerade vi syfte och forskningsfrågor för studien och 

tog återigen kontakt med Omsorgsförvaltningen för att bekräfta ett samarbete. Efter 

att allt var bekräftat med Omsorgsförvaltningen bestämde vi oss för att börja leta 

efter teorier som vi trodde kunde passa in på kunskap, kunskapsdelning och 

kunskapsöverföringsprocessen. Den förståelse som därefter fick räckte för att vi 

skulle kunna skapa ett underlag till intervjuer och vi valde då att kontakta den 

nuvarande personalutvecklaren igen för att se om vi kunde få kontaktuppgifter till 

förvaltningschefen och någon person som var med när beslutet togs att införa 

specialistutbildningen. Vi fick kontaktuppgifter till förvaltningschefen och den 
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dåvarande personalutvecklaren. Intervjuer bokades in med båda. Under tiden valde vi 

att gå tillbaka till vårt teoretiska underlag för att skapa en djupare förståelse av 

kunskap. Vi genomförde intervjuerna med dåvarande personalutvecklare och med 

förvaltningschefen och upptäckte då att förvaltningen hade en delad syn på 

betydelsen av kompetensutveckling. Vi återgick till teorin och upptäckte att hinder 

för kunskapsöverföring skulle kunna vara brist på kommunikation samt brist på 

belöning för att föra vidare kunskap. Vi bestämde oss då att försöka få en helhetsbild 

över situationen hos Omsorgsförvaltningen och hörde av oss igen till den nuvarande 

personalutvecklaren för att få kontaktuppgifter till både enhetschefer och 

specialistundersköterskor. Utifrån de kontaktuppgifter vi fick gjorde vi ett 

slumpmässigt val av respondenter och bokade in intervjuer med två enhetschefer. Vi 

hade en tanke att från början intervjua fyra specialistundersköterskor, men efter att 

det uppstått en fördröjning med att få svar från specialistundersköterskorna tog vi 

beslutet att underlaget från två specialistundersköterskor räckte för att skapa en 

förståelse över deras situation. 

 

Under tiden som vi väntade in tiden för intervjuerna valde vi att sammanställa det 

teoretiska underlaget, vilket gjorde att vi återigen ökade vår medvetenhet kring olika 

hinder för kunskapsöverföring. Vi hade tidigare ställt frågan till den nuvarande 

personalutvecklaren om det fanns något sätt att skilja specialistundersköterskor mot 

ordinarie undersköterskor genom någon form av legitimering av deras kunskap och 

fick då till svar att det inte fanns någon legitimering av kunskapen. Även 

förvaltningschefen och den dåvarande personalutvecklaren var av samma åsikt. När 

vi läste i litteraturen fann vi att det kan vara svårt i en stor organisation att hitta var 

den efterfrågade kunskapen finns, vilket gjorde att vi i intervjuerna med 

enhetscheferna och specialistundersköterskorna gick djupare in på frågor om 

legitimering av specialistundersköterskornas kunskap. Efter att alla intervjuer var 

klara sammanställde vi all teori och empiri. På grund av att vi valde en abduktiv 

forskningsansats var det möjligt för oss att utöka vår teoretiska förståelse mellan de 

inbokade intervjuerna, för att kunna fördjupa oss i vissa områden. Om vi inte hade 

valt en abduktiv ansats hade vi inte tagit beslutet att intervjua respondenter från olika 

hierarkiska nivåer, på grund av att vi inte hade haft förståelsen att kommunikationen 

kunde vara ett hinder för kunskapsöverföring. På så sätt har den abduktiva ansatsen 

gjort att vi fått en medvetenhet som vi annars kunnat gå miste om. 
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2.6.3 Kodning, Tematisering och Summering 

Eftersom vårt insamlade material var omfattande var det viktigt för oss att välja ett 

sätt att bearbeta vår data som skulle underlätta för oss att göra en rimlig tolkning. 

Miriam (2011) förklarar att flera bearbetnings- och tolkningsnivåer kan utnyttjas vid 

en fallstudie. För en kvalitativ analys förklarar Lantz (2013) att den data som hämtas 

från intervjuer kan användas för att nyansera och beskriva ett fenomen. Vi använde 

materialet från våra intervjuer för att beskriva kunskapsöverföringsprocessen i 

organisationen och vilka möjliga hinder som kan finnas i samband med 

kunskapsöverföring. Lindgren (2014) beskriver de tre nivåer av bearbetning som vi 

valde att använda oss av, kodning, tematisering och summering. Syftet med vår 

bearbetning av det empiriska materialet var att urskilja ett mönster som vi sedan 

diskuterade vidare teoretiskt. 

 

I kodningsfasen handlar det om att göra det insamlade materialet mer hanterbart. Det 

betyder att genom bearbetning reducera det insamlade materialet och i slutändan 

identifiera de mest centrala delarna i det som studeras (Lindgren 2014). Vi använde 

oss av kodning för att smalna av det empiriska materialet som vi hade samlat in i 

syfte att kunna besvara våra forskningsfrågor. Vi valde att först transkribera det 

empiriska materialet från våra inspelningar för att få tillgång till det i utskriven form. 

Vi försökte därefter att urskilja citat och meningar som stämde överens med våra 

forskningsfrågor och använde oss av provisoriska koder för att markera viktiga 

områden i texten. De provisoriska koderna samlades ihop och resulterade i ett antal 

huvudkoder som sedan användes för att komma fram till de mest centrala teman som 

vi hittade i vår empiri. När vi sedan samlade koder och teman kunde vi urskilja två 

övergripande ämnen, organisationskultur och organisationsstruktur. Vår uppfattning 

var då att det kunde finnas hinder och möjligheter både i organisationens kultur och 

struktur. Vi använde oss sedan av våra koder och teman och parade ihop dem med de 

citat som passade in på respektive tema eller kod. Varje respondent tilldelades en 

färg och citaten skrevs därefter ut för att vara tillgängliga för oss fysiskt, något som 

vi såg kunde underlätta vårt tolkningsarbete. Uttryck för samma sak tilldelas samma 

kod och respondenternas citat placerades därför i högar utefter de koder och teman  

som presenteras i modellen på följande sida. 
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    (Egen modell för kodning och tematisering) 

 

Enligt Lindgren (2014) ger arbetet med att sammanföra gemensamma uttryck 

möjligheter att hitta de underliggande dimensionerna bakom eller mellan teman. Vi 

ville i vår bearbetning av det empiriska materialet samla de respondenter som gav 

uttryck för samma sak för att sedan kunna presentera de mest centrala områdena i vår 

empirisammanställning.  

 

Vi gjorde flera genomgångar av våra transkriberingar, koder och teman för att 

slutligen komma fram till det material som vi ville ha som underlag till vår fortsatta 

tolkning av fallet. Lindgren (2014)  påpekar att genom att göra flera genomgångar av 

datamaterialet ger det ett resultat som är mer “rätt” och samtidigt gör tolkningen av 

respondenternas svar mer riktig. Våra tolkningar har därför genom vår grundliga 

bearbetning av det empiriska materialet blivit mer utvecklade.   

 

 

Kod:  Tema Kod:  Tema:  

Använda kunskap 

Efterfrågan på 

kunskap 

Kunskapsdelning 

Handledning 

Gruppsykologi 

Kvalitetssäkring 

Avstannande 

utveckling 

 

Verksamhetsnära 

kunskaps-

överföringsprocess  

 

Brist på 

ansvarsfördelning 

Hierarki 

Planering 

Stor organisation 

Kommunikation 

Kommer inte till beslut  

Kostnader 

Tidsbrist 

 

Organisations-

struktur 

 

Utveckling 

Engagemang 

Förändrat synsätt 

Känslor 

Drivkraft 

Motivation  

Frustration 

Ökad kompetens 

 

Individuell 

påverkan 

 

Kompetensutveckling 

Se till behov 

Kunskapsspridning 

Selektivt urval  

Brist på rutiner 

Avsaknad av 

legitimering 

Karriärvägsskapande 

Inga krav finns 

Brist på valmöjlighet 

Delaktighet  

 

Strategi för 

kunskapsöverföring 

 

Organisationskultur Organisationsstruktur 
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2.7 Forskningskvalitet 

Vi har genom uppsatsen strävat efter att hålla en god kvalitet och har i vår metod 

försökt belysa och visa på en medvetenhet kring hur våra val påverkat uppsatsens 

kvalitet. Vi har i vårt val av fall tagit hänsyn till att studien skulle sträva efter 

överförbarhet och valet av Omsorgsförvaltningen gjordes delvis på grund av att det 

är en kommunal verksamhet och problematiken som fanns i Kalmar kommun kunde 

därför vara jämförbar med andra kommuner i Sverige. Om problematiken fanns i en 

kommunal organisation med tusentals medarbetare är möjligheten stor att problemet 

även existerar i andra organisationer. När flera studier som undersökt samma 

fenomen i olika sammanhang kommer fram till samma resultat är sannolikheten 

större att studien är överförbar (Jacobsen 2012). För att öka studiens överförbarhet 

hade därför flera liknande fall kunnat studerats i olika organisationer. På grund av 

omfattningen på vår studie gjorde vi bedömningen att vårt fall var tillräckligt för att 

få ett resultat som är överförbart till flera organisationer. 

 

Enligt Jacobsen (2012) uppstår möjligheten till validitet i studien när flera personer 

med olika perspektiv bekräftar samma sak. För att uppnå validitet för studien har vi 

valt respondenter från olika nivåer i organisationen samt med olika profession. Vi har 

även intervjuat både kvinnor och män i olika åldrar, som alla har konstaterat 

problematiken kring kunskapsöverföringsprocesser i organisationen. Enligt Jacobsen 

(2012) borde en respondentvalidering genomföras för att säkerställa att presenterat 

material verkligen stämmer överens med den information som framkommit under 

intervjun. I samband med intervjun gavs möjligheten för respondenterna att ta del av 

de svar som sammanställts efter intervjun för att säkerställa att vi hade gjort en riktig 

tolkning av svaren, varav endast en respondent valde att utnyttja den möjligheten. 

 

Eftersom vi genomförde en fallstudie där vi intervjuade respondenter från olika 

organisatoriska nivåer var vi medvetna om att det kunde skapa motsättningar i 

organisationen. Därför var det viktigt för oss att intervjuerna skedde inom en 

begränsad tidsram för att undvika att information spred sig i organisationen. Vi har 

försökt att genom uppsatsen distansera oss och undvika att bli allt för engagerade i 

våra frågeställningar. Vi har genom rapporten strävat efter att genom vår tolkning ge 

en så riktig bild av fallet som studerats som möjligt.  
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2.8 Metodkritik 

I strävan efter att öka vår medvetenhet kring kunskapsöverföring i organisationen har 

vi försökt vara kritiska mot vår egen forskningsprocess. På grund av att vi valde att 

efterfråga respondenternas kontaktuppgifter via den nuvarande personalutvecklaren 

var vi medvetna om att den nuvarande personalutvecklaren hade en möjlighet att 

kunna välja ut vissa respondenter som ansågs lämpliga för oss att intervjua. Det gör 

att det empiriska materialet kan ha påverkats. För att undvika detta hade vi själva 

kunnat ta kontakt med respondenterna. Vi tror däremot att det också har underlättat 

att den nuvarande personalutvecklaren i hög grad var involverad i vår process. Vi har 

kunnat skapa ett förtroende hos respondenterna genom att vara öppna med att vi har 

involverat flera respondenter i organisationen, vilket vi tror också formade ett större 

intresse för respondenter att vilja medverka i studien. 

 

När vi gjorde vår tolkning fanns det en risk att för att utesluta information som vi 

bedömde inte var tillräckligt bra. Vi var medvetna om att vi hade egna personliga 

förutfattade meningar som kunde påverka hur vi tolkade materialet. För att 

säkerställa att den tolkning vi gjorde var så korrekt som möjligt hade vi i uppsatsen 

kunnat välja att fråga alla enhetschefer samt alla specialistundersköterskor om deras 

syn på kunskapsöverföring i organisationen. Vi hade även kunnat gå vidare i de 

politiska medel som styr hur kunskapsöverföring och kompetensutveckling ska 

prioriteras i organisationen. Vi försökte i studien att ta hänsyn till att respondenternas 

subjektiva perspektiv kunde ha en inverkan på tolkningen av materialet. Genom att 

använda oss av en hermeneutisk tolkning försökte vi se mer till helheten av 

respondenternas förståelse och samtidigt fördjupa förståelsen kring varje enskild 

respondents upplevelse. 

 

Eftersom vårt ämne spänner över många olika organisatoriska fält finns det många 

teoretiska områden som vi uteslöt i vår uppsats. Eftersom vi själva valde den teori 

som vi ansåg var mest relevant för studien finns det en risk att vi gick miste om 

dimensioner som kunde fördjupa vår kunskap om fenomenet kunskapsöverföring.  
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3 Kunskapsöverföring 

För att skapa en förståelse för kunskapsöverföring introduceras teorin med en 

förklaring av överföring av kunskap och det som vi syftar till som sändare och 

mottagare i processen. Teorin kommer sedan att ledas in på hur kunskap kan 

överföras från en individ till en organisation, för att slutligen handla om hinder i 

samband med kunskapsöverföringsprocessen. Efter varje avsnitt finns en kortare 

sammanfattning där vi kopplar samman teori med forskningens syfte. 

 

 

3.1 Överföring av kunskap 

Tidigare i uppsatsen har vi förklarat vår syn på kunskap, där vår förståelse av 

kunskap är att den både är möjlig att överföra som en process, men samtidigt knuten 

till personliga förutsättningar. Leistner (2010) anser däremot att det inte går att 

överföra kunskap, då kunskapen förloras i samband med att den lämnar en individ 

och mottages av en annan individ. På grund av att den sändande individen inte har 

samma förförståelse som den mottagande individen, kan inte kunskapen se exakt 

likadan ut som den gjorde hos den sändande individen och är därav omöjlig att 

överföra. Leistner (2010) anser istället att ett bättre ord för kunskapsöverföring är 

kunskapsflöde (flow). Vi är medvetna om att kunskapen ständigt är föränderlig 

beroende på vem som besitter den och vilka förkunskaper den individen har. På 

grund av att vi tidigare förklarat kunskap som något som både innehåller information 

möjlig att lagra och samtidigt är byggd av olika individuella aspekter kommer vi 

därför att syfta på överföring av kunskap såsom Jonsson (2012) definierar begreppet. 

Jonsson (2012, s. 30) anser att kunskapsöverföring är: “processen för hur kunskap 

och kunnande överförs mellan två eller flera individer inom en organisation …”  

 

Genom att ha en förståelse för att det i en överföringsprocess kan förloras viss 

kunskap och att kunskapen ständigt är transformativ, har vi inte heller dementerat 

Leistners (2010) begrepp kunskapsflöde. Vi menar att det i en organisation ständigt 

kan flöda kunskap mellan olika individer i samband med sociala interaktioner i det 

dagliga arbetet. Vi kommer därför fortsättningsvis i uppsatsen både att använda 

begreppet kunskapsöverföring och kunskapsflöde.  
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3.1.1 Från individuell kunskap till organisatorisk kunskap 

För att kunna förstå hur en kunskapsöverföringsprocess kan se ut är det viktigt att 

också definiera vem som är sändare och mottagare i processen. I en av våra 

forskningsfrågor vill vi ta reda på hur kunskapen kan föras över från en individ till en 

organisation. Med individ menar vi en intern medarbetare som befinner sig i 

organisationen som den ämnar överföra kunskap till. För att försöka definiera hur vi 

ser på en organisation måste vi däremot använda oss av tidigare forskning. 

 

Argyris och Schön (1996) menar att en organisation kan ses som ett kollektiv 

bestående av flera individer. Ett samspel mellan organisationen och dess medlemmar 

skulle därför innebära att när en av dessa individer lär sig något, lär sig automatiskt 

hela organisationen. Enligt Argyris och Schön (1996) är det däremot inte så. När 

individernas kunskap förblir privat, leder det till att organisationen innehåller mindre 

kunskap än vad individerna i den besitter. Argyris och Schön (1996) argumenterar 

därför för att den organisatoriska kunskapen skapas av en grupp av flera individer i 

organisationen som genom att lära sig tillsammans och av varandra också lär åt den 

större massan. Argyris och Schön (1996) förklarar samtidigt att organisationen också 

kan besitta mer kunskap än de enskilda individerna i den. Sådan kunskap benämns 

exempelvis som organisationskultur bestående av strukturer, procedurer, normer och 

attityder, vilket får organisationen att prestera optimalt och inte vara lika beroende av 

varje enskild individ. Newell, Robertson, Scarbrough och Swan (2009) delar Argyris 

och Schöns (1996) syn på organisatorisk kunskap som inlärda normer, delade 

förståelser och erfarenheter. Författarna menar att organisatorisk kunskap 

sammankopplar medarbetare med artefakter för att tillsammans tillverka ett 

gemensamt resultat av sociala och organisatoriska mål.  

 

Runsten och Werr (2016, s. 15) nämner begreppet kollektiv och ser på kollektiv 

intelligens som: “... en process där människor använder sin egen och andras 

tillgängliga kunskap tillsammans…” Leistner (2010) förklarar att för att något ska 

kunna överföras från en individ måste kunskapen på något sätt integreras i 

organisationen. Om en individ som besitter en specifik typ av kunskap dagligen 

befinner sig i interaktioner tillsammans med andra i organisationen, till exempel 

genom team eller grupper, kan kunskapen spridas och bli en del av den gemensamma 

kunskapen. Det som Runsten och Werr (2016) benämner som kollektiv intelligens. 
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Om en av dessa medlemmar skulle välja att lämna organisationen, tar individen inte 

automatiskt med sig all kunskap från organisationen (Leistner 2010). Runsten och 

Werr (2016) förklarar de sociala interaktionerna som sker i samband med att 

kollektiv intelligens skapas som möten mellan människor som sker när individer 

måste interagera för att tillsammans lösa en viss uppgift.  

 

Runsten och Werrs (2016, s. 17) definition på organisationer är: “... resultatet av 

individers samlade dagliga handlingar…” Utifrån den definitionen skulle därför ett 

svar på frågan “Hur överförs kunskapen till organisationen efter avslutad utbildning” 

kunna vara genom att låta individen interagera med andra genom team och grupper 

kan kunskapen spridas genom organisationen. Det vi då har uteslutit är Argyris och 

Schöns (1996) definition på organisatorisk kunskap som något som existerar utöver 

grupper och team, utöver individen själv. För att kunskapen ska bli en del av 

organisationskulturen måste vi därför se även till andra former av 

kunskapsöverföringsprocesser, processer där individens kunskap kan gå från 

kollektiv intelligens till att bli institutionaliserat beteende. 

 

3.2 En modell för kunskapsöverföring 

För att veta vilken typ av kunskapsöverföringsprocess som lämpar sig bäst, måste 

organisationen först veta om kunskapen som ska överföras är explicit eller implicit. 

Explicit kunskap kan enklast föras över via databaser, dokument, medan implicit 

kunskap lämpligast förs över via relationer, exempelvis via mentor och lärling 

(Davenport & Prusak 1998). Davenport och Prusak (1998) förklarar att 

organisationer som vill tillämpa en process för att överföra implicit kunskap inför 

ofta formella tillvägagångssätt, till exempel mentorsprogram, som underlättar social 

interaktion och kommunikation. Men att enbart tillåta människor i samma 

organisation att prata med varandra, är enligt Davenport och Prusak (1998) inte en 

lösning till fungerande kunskapsöverföringsprocesser i organisationen, därav måste 

vi se till andra, mer formella processer. I studien syftar vi på kunskapen efter slutförd 

specialistutbildning som en explicit kunskap; en synlig och dokumenterad kunskap. 

Däremot är vi medvetna om att det finns aspekter i kunskapen som även är implicit. 
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Enligt Davenport och Prusak (1998) finns det ingen standardmodell för 

kunskapsöverföringsprocesser som passar för varje organisation, utan det är 

organisationskulturen som avgör vad som fungerar bäst på den specifika 

organisationen. Jonsson (2012) menar att det är viktigt att organisationskulturen 

främjar ett gemensamt synsätt på normer och rutiner, för att underlätta för individer 

att dela med sig av sin kunskap. Enligt Szulanski (1996) är specialistkunskap ofta 

lättare att förankra i organisationen då kunskap som ses som trovärdig och 

legitimerad oftare tas upp av mottagaren.  Om kunskapen tidigare har visat sig vara 

till nytta för organisationen är den också enligt Szulanski (1996) lättare att överföra. 

 

3.3 SECI-modellen 

En modell som är återkommande i litteratur kring överföring av organisatorisk 

kunskap (Jonsson 2012; Newell et al. 2009) är SECI-modellen. Enligt Nonaka och 

Takeuchi (1995) består modellen av explicit och implicit kunskap som tillsammans 

bidrar till organisatorisk kunskap. SECI står för Socialization, Externalization, 

Combination och Internalization (Nonaka & Takeuchi 1995). Vi har valt att översätta 

begreppen till svenska. Nedan kommer varje steg att presenteras.  

 

3.3.1 Socialisation 

Nonaka och Takeuchi (1995) förklarar socialisation som en process där erfarenheter 

utbyts och därmed kan det skapas ny implicit kunskap, exempelvis när en lärling lär 

av sin mästare genom att se hur den personen agerar också kunna härma och imitera 

det, även utan muntlig kommunikation. Nonaka, Toyama och Hirata (2008) förklarar 

att för att den implicita individuella kunskapen ska kunna omvandlas till explicit 

kunskap måste flera individer som har samma individuella förkunskaper interagera. 

 

3.3.2 Externalisation 

Nonaka och Takeuchi (1995) menar att externalisation innehåller en process som 

innebär att omforma implicit kunskap till explicit kunskap. Nonaka, Toyama och 

Hirata (2008) förklarar att om steget för socialisation innehåller en kreativ process 

som innebär att ny kunskap skapas gemensamt, är externalisation steget för att göra 

kunskapen mer officiell. Kunskapen blir explicit och levande genom språk, bilder, 

modeller och andra metoder för uttryck som sedan delas inom gruppen. 
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3.3.3 Kombination 

I processen där implicit och explicit kunskap kombineras förklarar Nonaka och 

Takeuchi (1995) att det oftast är mellancheferna som har det huvudsakliga ansvaret. 

Mellanchefer arbetar med organisationens mål och vision i praktiken, genom att 

kodifiera kunskap och information. Nonaka, Toyama & Hirata (2008) menar att 

explicit kunskap samlas in och genomgår sedan en process för att skapa en mer 

komplex explicit kunskap. Den nya explicita kunskapen sprids sedan ut i 

organisationen genom exempelvis datoriserade IT-system (Nonaka & Takeuchi 

1995; Nonaka, Toyama & Hirata 2008). 

 

3.3.4 Internalisation 

Genom internalisation blir den explicita kunskapen interagerad med den övriga 

organisatoriska kunskapen. Internalisation sker när individer reflekterar över 

kunskapen och använder kunskapen praktiskt i organisationen. När kunskapen 

används praktiskt utgör den en grund till nya rutiner (Nonaka, Toyama och Hirata 

2008). (Nonaka, Toyama och Hirata 2008) förklarar att det inte enbart är genom 

praktiskt användning som internaliseringsprocessen sker. Det måste även ske 

medvetet, där meningen av kunskapen kopplas samman med individens tidigare 

erfarenheter.  

 (Källa: Egen illustration utvecklad från en modell av Nonaka och Takeuchi 1995) 
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SECI-modellen börjar med att den implicita individuella kunskapen blir 

förkroppsligad och därigenom också explicit så att den kan delas med andra 

individer. Genom att den delas med andra individers kunskap, förändras också 

kunskapen till att bli en ny form av kunskap. När en större grupp av individer bidrar 

med sin nya, berikade kunskap sker också en internaliseringsprocess, vilket i sig 

agerar grund till ny kunskap (Nonaka, Toyama och Hirata 2008). På så sätt är SECI-

modellen en kontinuerlig process. Genom att använda sig av SECI-modellen kan 

organisationer ta tillvara på både explicit och implicit kunskap. Modellen möjliggör 

för att vi i studien kan öka vår förståelse över kunskapsöverföring från individ till 

organisation.  

 

3.4 Hinder och möjligheter för kunskapsöverföring 

Vi har nu skapat en förståelse över olika synsätt på hur en 

kunskapsöverföringsprocess från individ till organisation kan se ut. För att besvara 

frågeställningen: “Vilka organisatoriska hinder kan identifieras i 

kunskapsöverföringsprocessen från individ till organisation” går vi nu därför över till 

de barriärer, hinder och den problematik som kan finnas med kunskapsöverföring i 

en organisation. Vi kommer även att se till de möjligheter som finns för att undvika 

att förhindra en fungerande kunskapsöverföringsprocess. 

 

Davenport och Prusak (1998) argumenterar för att kunskapsöverföringsprocessen är 

viktigt för en organisations överlevnad. Riege (2005) förklarar att i de fall 

kunskapsöverföring inte har fungerat har det berott på flera barriärer i 

kunskapsflödet. För att en organisation ska uppnå önskad effektivitet i 

kunskapsflödet och kunskapsöverföringen måste organisationen kommunicera värdet 

av kunskapsöverföringen till medarbetarna. Nedan kommer ett antal möjligheter och 

hinder presenteras med koppling till organisationens kultur och struktur. 

 

3.4.1 Team, nätverk och sociala interaktioner 

Ibland kan medarbetare som kompletterar varandras kunskap bilda särskilda grupper, 

sådana grupper bildas ofta på initiativ av medarbetare som interagerar i det dagliga 

arbetet. Runsten och Werr (2015) och Argyris och Schön (1996) förklarar hur 

individuella kunskaper kan bidra till kollektiv kunskap och ett bättre kunskapsflöde i 

organisationen genom att organisationens medlemmar interagerar. Om ledningen inte 
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uppmuntrar till nätverk som kan skapa interaktion mellan individer och ser på 

nätverken som en tillgång i organisationen kan en del av kunskapsflödet gå förlorat. 

Davenport och Prusak (1998) menar att det är den mänskliga interaktionen som är 

viktigast för att kunskapen ska spridas mellan organisationens medlemmar. 

Kunskapsflödet kretsar kring formella och informella nätverk, att synliggöra dessa 

nätverk är ett sätt att göra kunskapen synlig i organisationen. På grund av att nätverk 

består av människors ständiga kontakt med varandra tenderar människor att 

kontinuerligt uppdatera varandra med ny information i takt med att förutsättningar i 

organisationen förändras (Davenport & Prusak 1998). En nackdel enligt Davenport 

och Prusak (1998) är att på grund av att all kommunikation sker muntligt kan det 

vara svårt för alla i organisationen att ta del av kunskapen som sprids. Därför är det 

enligt Jonsson (2012) viktigt att i en organisation ha strukturer och rutiner som gör 

det möjligt för organisationen att skapa kunskapsöverföringsprocesser. Szulanski 

(1996) menar att det finns forskning som visat att formella strukturer och system som 

samlar olika källor till expertis och även attityder och uppmuntran möjliggör 

kunskapsöverföring och skapar större möjligheter till en lyckad överföringsprocess i 

organisationen.  

 

Enligt Jonsson (2012) är idealet är att kunskapen flödar åt alla håll i organisationer. 

Ett hinder kan därför vara att det måste finnas en stödjande kultur för att 

kunskapsöverföring ska vara möjligt, så alla medlemmar är villiga att dela med sig 

av kunskapen (Jonsson 2012; Riege 2005). Riege (2005) menar att 

organisationskulturen kan begränsa kunskapsflödet, på grund av att delningen är 

frivillig och ett sådant beteende är något som måste läras in och personerna måste då 

ha kontinuerligt stöd i kunskapsöverföringsprocessen. Den utmaningen som 

ledningen står inför är att främja en kultur där individer både vill dela med sig av sin 

kunskap och utnyttja andras kunskap (Riege 2005). Szulanski (1996) menar att ett 

hinder är om det finns ett ansträngande förhållande mellan källan till kunskapen och 

mottagaren. Det innebär att hur relationen ser ut påverkar överföringsprocessen och 

relationen avgör hur villig mottagaren är att efterfråga kunskapen när den behövs. En 

organisationskultur som inte öppet stöttar flödet och överföringen av kunskap kan 

därmed vara ett hinder i kunskapsöverföringsprocessen.  
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3.4.2 Belöning av kunskapsdelning 

Ett sätt att skapa en stöttande organisationskultur är att belöna medarbetares 

prestationer, där prestationerna delvis ska bestå av hur de har utnyttjat och delat med 

sig av kunskap (Riege 2005). Ett ytterligare hinder för kunskapsöverföring kan enligt 

Riege (2005) vara att ledningen inte uppmuntrar kunskapsöverföring och belönar 

själva överföringen. Människor tenderar att agera konkurrensmässigt, vilket gör att 

det är viktigt att ledningen belönar individernas prestationer (Riege 2005).  

 

Riege (2005) förklarar att det finns debatter kring om det verkligen är nödvändigt att 

införa belöningssystem för kunskapsöverföring. Motståndarna menar att 

belöningssystemen inte har någon effekt på organisationens kultur och inte 

uppmuntrar till kunskapsdelning under längre tid, för att själva 

kunskapsöverföringsprocessen ska komma naturligt. Förespråkarna hävdar däremot 

att belöningssystem kan uppmuntra och stimulera skapandet av en stöttande 

organisationskultur, trots att ledningen i början  kan behöva tvinga sin personal till 

att dela med sig av kunskapen (Riege 2005). Ett ytterligare hinder i 

kunskapsöverföringsprocessen kan då vara att den konkurrens som finns hos oss 

människor kan uttryckas när det skapas olika intressekonflikter i organisationen. 

 

3.4.3 Organisationsstruktur och avsaknaden av mål 

Riege (2005) argumenterar för att en strategi för kunskapsöverföring inte är 

nödvändigt för att många medarbetare ändå samarbetar, delar information och lär av 

varandra naturligt i informella situationer. Det sker inte för att någon säger till dom 

att göra det, utan för att det kommer naturligt för att de är beroende av andras 

kunskap för att klara av sitt dagliga arbete. Riege (2005) menar ändå att den största 

anledningen till att de flesta organisationer inte når sitt mål med 

kunskapsöverföringen är på grund av bristen på koppling till de övriga 

organisatoriska målen, förmodligen på grund av att kunskapsöverföring ses som en 

skild aktivitet gentemot den övriga organisatoriska strategin.  

 

Riege (2005) menar vidare att överföringsprocesser ofta redan från början är dömda 

att inte fungera på grund av avsaknaden av infrastruktur.  För att skapa en miljö där 

kunskapsflöde och kunskapsöverföring är tillåtet krävs det enligt Riege (2005) 

organisatoriska resurser som kompetent personal, finansiella resurser samt 
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informations- och kommunikationsteknologi. Riege (2005) anser att det är 

ledningens ansvar att kommunicera mål och strategier till alla medarbetare för att 

skapa fungerande kunskapsöverföringsprocesser. Alltför ofta är den 

kommunikationen för svag och skapar inte en tydlig bild av riktlinjerna till 

medarbetarna (Riege 2005).  

 

Ett hinder som enligt Riege (2005) ofta är förbisett är hur den organisatoriska 

arbetsmiljön ser ut. Det sättet som den fysiska arbetsmiljön är förlagd, t.ex. 

konferensrum, kontor, lokaler kan vara formade så att det hindrar aktiviteter knutna 

till kunskapsöverföringen. Traditionellt sätt brukar arbetsmiljön vara hierarkiskt 

ordnad, istället för att ordna en struktur där de som måste samarbeta kan sitta nära 

varandra, så att den som drar flest fördelar från kunskapsöverföringen arbetar nära 

den med kunskapen. Speciellt i stora organisationen kan det geografiska läget ha en 

stor påverkan på kunskapsöverföringsprocessen, på grund av att kommunikationen 

inte längre blir naturlig och då kan även tilliten minskas, eftersom face-to-face 

kontakt inte sker. Riege (2005) menar att en komplex organisationsstruktur 

automatiskt kan förhindra kunskapsflöde och en mer platt organisationsstruktur 

underlättar flödet för att kommunikationen tillåts flöda i alla riktningar 

 

3.4.4 Sammanfattning av hinder och möjligheter 

Från det teoretiska underlaget vi precis har gått igenom skapade vi en förståelse över 

de organisatoriska hinder för kunskapsöverföringsprocessen som kan finnas i en 

organisation. Därefter har vi sedan sammanställt de hinder och möjligheter som vi 

såg i teorin för kunskapsöverföring och som vi upplevde hade en påverkan på 

kunskapsöverföringsprocessen. Vi har valt att samla hinder och möjligheter i en 

tabell som presenteras på följande sida.Tabellen visar att organisatoriska hinder och 

möjligheter speglar varandra. Vi kommer att återkomma till tabellen senare i vår 

analys.  
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(Egen tabell över organisatoriska hinder och möjligheter för kunskapsöverföring) 
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Bakgrund till utbildningen: 

De undersköterskor som arbetar inom Omsorgsförvaltningen i Kalmar Kommun har 

möjlighet att själva söka en YH-utbildning som är förlagd på två år på halvfart. 

Utbildningen startade år 2012 och Omsorgsförvaltningen har för närvarande 15 st 

färdigutbildade specialister och 10 st förväntas bli klara sommaren 2017. Utbildningen 

heter ”Specialistundersköterska”och är en möjlighet för undersköterskor att få utökad 

kunskap inom sitt yrke. 

 

Kort om respondenterna: 

Förvaltningschefen arbetar närmast politiken och har ansvar över administrativa chefer 

och 32 st. enhetschefer. Förvaltningschefen har arbetat som förvaltningschef i Kalmar 

Kommun i 1 år. 

Dåvarande personalutvecklare arbetade inom Omsorgsförvaltningen då 

specialistutbildningen beslutades, men slutade på Omsorgsförvaltningen år 2015. Den 

personalutvecklare som tog över rollen nämns som 

Nuvarande  personalutvecklare och har arbetat i 1 år som personalutvecklare, men 5 år 

inom Omsorgsförvaltningen. 

Enhetschef 1 och Enhetschef 2 har jobbat som enhetschefer i minst 5 år. 

Specialistundersköterska 1 har jobbat i snart 40 år inom vården och 

Specialistundersköterska 2 har arbetat i 16 år. 

 

 

4 Fallet med de bortglömda specialisterna 

I följande kapitel presenteras det empiriska material som samlats in genom 

intervjuer med respondenter från olika hierarkiska nivåer i Omsorgsförvaltningen.  

Nedan finns två informationsrutor med bakgrundsinformation till respondenterna 

och till själva utbildningen. I kapitlet vill vi skapa en förståelse över hur 

organisationen arbetar för att ta tillvara på individuell kunskap som deltagare har 

fått efter en specialistutbildning, samt vilka hinder som kan identifieras i 

kunskapsöverföringsprocessen från individ till organisation. 
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4.1 Omsorgsförvaltningens syn på kompetensutveckling 

Enligt en lägesrapport som Socialstyrelsen släppte i början av år 2016 har 

kompetensnivån ökat för de som arbetar inom äldreomsorgen. Socialstyrelsens 

rapport (2016) visar däremot samtidigt att det finns ett behov av att öka medarbetares 

kompetens för att kunna möta de höga krav som ställs på personal inom bland annat 

hemtjänsten idag. Enligt Socialstyrelsen (2016) ska arbetet inom äldreomsorgen vara 

ett så kallat kunskapsbaserat arbetssätt, där medarbetare inom vård och omsorg ska 

arbeta utifrån den bästa kunskapen som finns tillgänglig samt bygga på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Vi började därför våra intervjuer med att fråga 

respondenterna om vad deras syn är på kunskap och kompetensutveckling. 

 

Alla respondenter uttrycker att kompetensutveckling är viktigt, speciellt i den nya 

ledningen som kom förra året: 

“Det tycker vi är rätt så viktigt [...] från och med i år har vi börjat mäta hur mycket 

kompetensutveckling vi har på dom olika enheterna.” (Förvaltningschef). 

“Vi fick ju en ny ledningsgrupp med ny förvaltningschef i februari förra året och där 

är det mycket fokus på just vad har vi för kompetenser och vad behöver vi för 

kompetenser” (Nuvarande Personalutvecklare). 

“Nya ledningen som kom för ett år sen, dom pratar ju mycket om delaktighet...” 

(Enhetschef 1). 

“Jag tycker hela förvaltningen satsar rätt hårt på just kunskap och utveckling” 

(Enhetschef 2). 

“Det är ju både a och o, om man säger, det är ju jätteviktigt att man får en kunskap 

om vad man håller på med” (Specialistundersköterska 2). 

 

Båda Personalutvecklarna, tillsammans med Förvaltningschefen menar att 

kompetensutveckling hjälper individen att känna sig stärkt i sin yrkesroll. 

Respondenterna menar att det handlar om en kvalitetssäkring för organisationen, för 

att dagligen kunna bemöta omsorgstagarnas olika behov. Även Enhetscheferna och 

Specialistundersköterskorna uttrycker att kompetensutveckling är viktigt för 

kvaliteten på omsorgsarbetet:  

“Det är ju jättefördelar, för hela omsorgen, att man har den kompetensen” 

(Specialistundersköterska 2). 
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“Det kan bli allvarliga konsekvenser om personalen inte har tillräcklig kunskap” 

(Enhetschef 1). 

 

Enhetschef 1 menar att en ökad kunskap aldrig kan vara fel och att det är viktigt för 

att undvika avvikelser och misstag: “Det ser man ju positivt på, men tyvärr är 

förutsättningarna inte så bra för kompetensutveckling Ska vi ha en god kvalitet 

överallt, då tänker jag att man ska ha en viss kvot specialistundersköterskor“ 

(Enhetschef 1). Enhetschef 1 menar att om en medarbetare ska på utbildning måste 

medarbetaren alltid bli ersatt av en vikarie och att det medför höga kostnader. På 

grund av begränsade finansiella medel blir därför utbildning inte alltid prioriterad i 

den mån som Enhetschef 1 önskar:“...kan man inte känna att man riktigt kan skicka 

iväg personalen på utbildningar i den utsträckningen man skulle vilja, för att det är 

tight ekonomiskt.“ (Enhetschef 1). Enhetschef 2 förklarar däremot att alla 

enhetschefer själva får önska vilka utbildningar som medarbetarna ska få gå och 

menar då att önskemålen brukar godkännas: “... sen är det ju lite också upp till var 

och en att kunna önska det man vill utvecklas i och kunna få mer kompetens [...] om 

man har det som önskemål så brukar man ju också kunna få möjligheten till att 

utvecklas” (Enhetschef 2).   

 

Den form av kompetensutveckling som berörs i uppsatsen är en utbildning som 

befintliga undersköterskor har möjlighet att söka. Under utbildningen får 

undersköterskorna stöd från förvaltningen med två betalda arbetsdagar per månad, all 

kurslitteratur betald och även ett lönepåslag efter avslutad utbildning. Vi frågade 

varför specialistundersköterskorna valde att vidareutbilda sig från undersköterska till 

specialistundersköterska. Några av anledningarna var att få utöka sina befintliga 

kunskaper och utveckla förmågan att se saker från nya perspektiv, perspektiv som de 

hoppades kunna dela med sig av: 

“... för att jag kände ett väldigt intresse av mitt jobb, alltså människor och utveckling 

och så att det var perfekt” (Specialistundersköterska 2). 

“Det var därför jag hoppade på den här utbildningen […] arbeta på ett nytt sätt [...] 

Och förhoppningsvis sen så, dela med mig” (Specialistundersköterska 1). 
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Efter att ha pratat med alla respondenter om betydelsen av kunskap och 

kompetensutveckling fick vi intrycket att kompetensutveckling värderas högt på alla 

nivåer inom Omsorgsförvaltningen. 

 

4.1.1 Strategier för kompetensutveckling 

När vi frågade på vilket sätt kompetensutveckling är viktigt i organisationen valde 

många av respondenterna att prata om kompetensutveckling som en strategi. 

Kompetensutveckling hjälper organisationen att utvecklas och bli mer tålig mot 

förändringar i samhället. Både den dåvarande och nuvarande Personalutvecklaren 

berättar att det är viktigt att ha en strategi för kompetensutveckling och att genom 

exempelvis rekrytering medvetet anställa personer som har en viss kompetens: 

“... jobba strategiskt med rekrytering och det har omsorgen gjort i många år, att 

man rekryterar in personal med formell kompetens, att man redan där har en 

plattform att stå på som man sen kan fylla på” (Dåvarande Personalutvecklare). 

“... vad behöver vi för kompetenser, vad vill vi framåt och då blir ju ett led i det är ju 

kompetensutvecklingen, vad har vi för kompetensutveckling, vad har vi för befintlig 

och vad vill vi uppnå?“ (Nuvarande Personalutvecklare). 

 

Enligt Förvaltningschefen har Omsorgsförvaltningen en kompetensutvecklingsplan 

som de tar till nämnden varje år. Varje år går de också igenom vad de har för 

kompetens i dagsläget och hur det framtida behovet ser ut. Dåvarande 

Personalutvecklare menar att det handlar om att veta vad det är för typ av kompetens 

som Omsorgsförvaltningen vill ha, vad de behöver och vad de efterfrågar. Nuvarande 

Personalutvecklare menar att det finns en stor efterfrågan på kompetensutveckling 

ute i verksamheten: “Vi ser ju ett ökat behov inom många områden hos oss” 

(Nuvarande Personalutvecklare). Den Nuvarande Personalutvecklaren förklarar 

vidare att efterfrågan främst kommer via enhetscheferna, men att medarbetarna även 

har möjlighet att själva skicka in förslag på vad de vill ha för typ av 

kompetensutveckling: “Man hör ju ute i verksamheten att de vill ha utbildning så 

också, det är en efterfrågan på det.” (Nuvarande Personalutvecklare). 

 

Den nuvarande Personalutvecklaren beskriver också att det är viktigt att satsa på 

kompetensutveckling för att stärka organisationen som en attraktiv arbetsgivare och 

skapa karriärvägar inom omsorgen: “… om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, 
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“Kommer jag till Kalmar Kommun är det nån 

som tar tillvara på den kompetensen jag har” 

(Nuvarande Personalutvecklare) 

konkurrensen ökar ju väldigt mycket, så om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, 

både behålla men också få in nya medarbetare så behöver vi kanske också se till att 

det finns en karriärmöjlighet” (Nuvarande Personalutvecklare). Förvaltningschefen 

förklarar att det finns en möjlighet till utveckling från undersköterska till enhetschef 

eller administrativ chef, men att det idag saknas en avancering inom vårdyrket 

 

Specialistundersköterska skulle då kunna vara ett alternativ. Förvaltningschefen 

tycker också att det är viktigt att hitta alternativa karriärvägar för undersköterskor 

och säger att: “det är väldigt lite karriärvägar inom äldreomsorgen annars”. Även 

den Dåvarande Personalutvecklaren förklarar att karriärvägar inom omsorgen är 

viktigt att lyfta fram och förklarar att nya, tydliga och utmanande arbetsuppgifter kan 

skapa horisontella karriärvägar som gör att organisationen behåller personalen. Den 

Nuvarande Personalutvecklaren förklarar att genom att skapa karriärvägar och 

möjligheter för organisationen att ta 

tillvara på kunskapen bättre kan 

framtida medarbetare känna att 

deras kunskap kommer till 

användning. 

 

4.1.2 Sammanfattning av synen på kompetensutveckling och strategier 

Trots att kompetensutveckling är viktigt inom Omsorgsförvaltningen finns det ändå 

brister i förutsättningarna för att ha en god kompetensutveckling i organisationen. 

Enhetscheferna uttrycker exempelvis att de har olika förutsättningar för 

kompetensutveckling på sina respektive enheter. Enhetschef 1 uttrycker att det är 

svårt att få tid och pengar, samtidigt som Enhetschef 2 upplever att det är lätt att få 

igenom de önskemål som man har. En ny ledning har tillkommit och där är 

inställningen att kompetensutveckling ska prioriteras. Förvaltningschefen berättar att 

numera mäts kompetensutvecklingen i verksamheten. Den dåvarande 

Personalutvecklaren uttrycker att det är viktigt att ha en strategi för 

kompetensutveckling, samtidigt som den nuvarande Personalutvecklaren beskriver 

att det finns ett behov ute i verksamheten av kompetensutveckling, något som i vissa 

enheter verkar svårt. Det lyfts även fram att karriärvägar inom organisationen är en 

satsning som Omsorgsförvaltningen vill göra. Här verkar det finnas en skillnad 

mellan de strategier som fanns tidigare och de som organisationen nu vill satsa på. 
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De som hamnar i kläm är därför specialistundersköterskorna, vars motiv till att gå 

utbildningen är att de vill kunna arbeta på ett nytt sätt och vara tillgängliga med sin 

kompetens för organisationen. 

 

4.2 Bakgrund och förväntningar på specialistutbildningen 

När vi frågade både Förvaltningschefen och den nuvarande Personalutvecklaren om 

anledningen till varför de valde att införa en specialistutbildning så är båda 

tveksamma, men menar att förmodligen för att det fanns ett ökat behov av 

specialistinsatser inom äldreomsorgen: 

“Det jag har fått till mig är att man ville ha en spetsinriktning på sina 

undersköterskor, så att det var fler som får den här kompetensutvecklingen, men jag 

har ju inte sett nåt beslut på det. [...] Ja, jag vet inte om man från början tyckte det 

var väldigt positivt att utbildningen fanns och började skicka dit folk” 

(Förvaltningschef). 

“Nu var ju inte jag med där. Så jag vågar inte... [...] men jag kan tänka mig, vi ser ju 

ett ökat behov inom många områden hos oss, så att det var säkert där diskussionen 

satte igång” (Nuvarande Personalutvecklare). 

 

Vi valde även att fråga den Dåvarande Personalutvecklaren samma fråga och fick då 

en mer utförlig förklaring. Den Dåvarande Personalutvecklaren berättar att initiativet 

till att införa möjlighet till specialistutbildning uppkom ur tidigare satsningar på 

kunskap och kompetensutveckling i förvaltningen. Det finansiella bidraget som 

Omsorgsförvaltningen fick skulle gå till att arbeta upp kompetensen hos 

undersköterskor: “... man skulle skapa förutsättningar för personalen att höja sin 

grundläggande kunskap, men också att bygga på med specialistkunskap” 

(Dåvarande Personalutvecklare).  

 

Dåvarande Personalutvecklare berättar vidare att genom utbildningen fick 

undersköterskorna möjlighet att fördjupa sina kunskaper. På grund av 

organisationens medverkan i styrgruppen för utbildningen fick de även bestämma 

vilka kurser som skulle ingå: “... man kunde skapa de här utbildningarna för ett 

antal undersköterskor, då som brann för sitt yrke och som ville förkovra sig [...] jag 

var med i den styrgruppen och där vi resonerade om vilka kurser är det, vad ska de 

innehålla” (Dåvarande Personalutvecklare). Däremot uttrycker Förvaltningschefen, 
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Enhetschef 1 och den nuvarande Personalutvecklaren att de inte vet vad utbildningen 

innehåller: 

“Utbildningen i sig kan jag inte svara på” (Förvaltningschef).  

“Jag har inte satt mig in i hela läroplanen” (Enhetschef 1).  

“Men sen så är inte jag inne i... jag vet inte i detalj vad dom läser” (Nuvarande 

Personalutvecklare). 

 

Dåvarande Personalutvecklare berättar att hon lämnade organisationen innan den 

första kullen av undersköterskor hade slutfört utbildningen. Hon berättar även att 

under tiden som de studerade ställde undersköterskorna många frågor angående hur 

deras roll skulle se ut efter utbildningen:  

“Det var några frågor som dom undrade över under resans gång, dels 

var det: genererar det här i någon löneökning? Utifrån min kompetens? 

Och sen var det också vad blir mina arbetsuppgifter? Vad får jag för 

uppdrag? Finns det någon karriärväg att gå i organisationen i och med 

min kompetens? Är kompetensen efterfrågad? Och den frågan, den vet 

jag togs upp och resonerades om... men jag lämnade organisationen som 

personalutvecklare innan de var klara. Jag tror att man hittade någon 

form av löneutveckling och också kanske någon form av uppdrag, men 

jag är inte helt säker på den punkten“ (Dåvarande Personalutvecklare). 

 

Båda Specialistundersköterskorna fick reda på utbildningen via ett internt 

mailutskick och valde att söka. Specialistundersköterskorna berättar även att 

förväntningarna på utbildningen var höga och eftersom de var den första omgången 

undersköterskor som gick, var de lite av försökskaniner: 

“Jag hade jättestora förväntningar! Jag tyckte att det skulle bli skitkul och 

jag vill lära mig allt och jag tycker också att det var jättebra, sen hade vi 

väl synpunkter på det här också, lite hur man skulle göra, nu var ju vi lite 

försökskaniner eller fösta kullen, så lite grann tror jag att dom ändrade 

om till dom andra kurserna” (Specialistundersköterska 1).  
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“Jag var taggad på att få mer kunskap och lite 

mer kött på benen och ja, det var väl det. Dom 

förväntningarna, och att jag kanske skulle få 

någon roll sen då efteråt också” 

(Specialistundersköterska 2). 

Specialistundersköterska 2 menar 

att det var intresset att få en mer 

ökad kunskap som styrde, samt 

att det kanske fanns möjlighet till 

att få en ny roll i verksamheten 

efteråt. 

   

Nuvarande Personalutvecklare berättar att de uppmuntrar undersköterskorna till att 

söka specialistutbildningen och förklarar att de flesta undersköterskor som går 

utbildningen samtidigt jobbar med sitt ordinarie arbete och lägger ner mycket energi 

på utbildningen:  

“Vi uppmuntrar givetvis till att söka. […] För dom lägger ju mer mycket 

tid, dom som läser till specialistundersköterska. För många jobbar ju, och 

en del jobbar ju heltid samtidigt och sen så läser man då. Så dom lägger 

ner mycket tid och energi på det själva, och då vill man ju veta innan man 

går in i det om det är värt det kanske. [...] Sen tror jag att, som jag sa 

tidigare, att de är besvikna på oss som organisation att det inte finns ett 

färdigt koncept när man är klar. Att ”nu har jag lagt ner 2 år här och vad 

väntar mig efter det?” (Nuvarande Personalutvecklare). 

 

4.2.1 Sammanfattning av bakgrund och förväntningar på specialistutbildningen 

Den dåvarande Personalutvecklaren berättar att tanken med satsningen på 

specialistutbildningen var att få mer utbildad personal och var mycket insatt i vilka 

kurser som undersköterskorna skulle gå. Efter att personalen har bytt tjänster har inte 

tanken med beslutet gått vidare och den nuvarande personalen är inte lika insatt i vad 

utbildningen innebär. Enhetscheferna och den nuvarande Personalutvecklaren 

berättar att undersköterskorna lägger ner mycket tid och energi på utbildningen och 

att det då är viktigt att det finns något mål med utbildningen. När beslutet togs om att 

låta undersköterskor vidareutbilda sig fanns inget förslag på hur deras roll i 

organisationen skulle påverkas. Organisationen uppmuntrar undersköterskorna till att 

söka specialistutbildningen och trots att alla respondenter tycker att något ska hända 

efter utbildningen, så finns det inga tydliga rutiner. 
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4.3 Vad händer efter avslutad utbildning? 

För att ta reda på vad som egentligen händer efter att specialistundersköterskorna har 

avslutat sin utbildning frågade vi respondenterna om vad som sker efter avslutad 

utbildning och på vilket sätt som specialistundersköterskans arbetsuppgifter skiljer 

sig från en ordinarie undersköterskas. När vi frågade om vilka rutiner som finns när 

utbildningen är avslutad får vi till svar att: 

“Det händer ju ingenting egentligen” (Enhetschef 1). 

“Vi träffar ju de undersköterskor som går ut, det är väl det praktiska. Sen så går ju 

dom, de har ju sitt vanliga arbete som dom fortsätter med sen” (Förvaltningschef). 

 

Enhetscheferna berättar att när specialistundersköterskorna kommer tillbaka från 

utbildningen går de tillbaka till sin ordinarie roll i verksamheten. När vi frågar om 

det skiljer något på arbetsuppgifter mellan en ordinarie undersköterska och en 

specialistundersköterska, svarar Enhetscheferna: 

“Nej, inte i dagsläget är det inte det, utan det är mer om den själv väljer att den 

skulle vilja rikta in sig på nånting” (Enhetschef 2). 

“Nej, det gör det egentligen inte. Sen har jag dom i åtanke om det skulle vara nåt” 

(Enhetschef 1). 

 

Förvaltningschefen menar att förvaltningen vill kunna utnyttja kunskapen mer än vad 

de gör idag och även de på förvaltningen får frågor från specialistundersköterskor 

som undrar när deras kunskap ska komma till användning: “Dom 

specialistundersköterskor som jag träffar har ju efterfrågat detta, dom vill att vi ska 

använda deras kompetens mer än vad vi gör och där är vi enhetliga med dom” 

(Förvaltningschef). Förvaltningschefen tycker att förvaltningen kan bli bättre på att 

jobba mer med specialistundersköterskorna. Även den nuvarande 

Personalutvecklaren tycker att förvaltningen inte har fångat in kompetensen 

tillräckligt. 

 

4.3.1 Vem bär ansvaret? 

Förvaltningschefen förklarar att det ligger på enhetscheferna att bestämma vilket 

ansvar som specialistundersköterskorna får efter avslutad utbildning: “... om det är 

på den ena enheten så är det enhetschefen som kan bestämma det att du får tid avsatt 
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“Jag förväntar mig att dom ska ta vara på sin 

kunskap, så det inte bara blir att man går 

utbildningen och sen jobbar som man gjort 

innan, utan jag förväntar mig väl att man 

tänker lite annorlunda” (Enhetschef 1). 

för det”. Enhetschef 2 förklarar att det är specialistundersköterskans personliga driv 

som avgör vilken roll de får inom enheten: “Det är ju mer dom som har pockat på 

uppmärksamhet, att dom ändå har väldigt mycket kunskap som dom skulle vilja 

använda mer inom omsorgen, men 

vi har ju inget generellt uppdrag 

som är att det här ska ni göra 

efteråt “ (Enhetschef 2). Enhetschef 

1 anser att det är individen själv som 

får ansvara att deras kunskap 

kommer till användning. 

 

Förvaltningen har haft träffar tillsammans med specialistundersköterskorna där de 

fått berätta vad de vill jobba med, men efter det upplever respondenterna att det har 

stått still:  

“Och då har det varit mer att vi har träffats, samlats, där verksamhetscheferna då 

har berättat lite vad dom tycker man kan jobba med, specialistundersköterskorna har 

berättat vad dom tycker dom bör jobba med och hur dom vill ha det framåt och 

sådär och sen har det liksom stannat där” (Nuvarande Personalutvecklare). 

“Så vi har pratat om det, men vi är fortfarande inte klara så” (Förvaltningschef). 

“Jag tyckte väl att förvaltningen skulle ansvara för det. Jag fick inget tydligt 

uppdrag att jag skulle ge dom nått uppdrag heller, så det rann ut i sanden så tyvärr” 

(Enhetschef 1). 

“Ja, det var över ett år vi hade gått utbildningen, så då så först så tog man tag i det 

här och frågade oss vad vi förväntade oss” (Specialistundersköterska 2). 

“Men just nu har det varit lite stiltje. på allting men de har väl fullt sjå med annat..” 

(Specialistundersköterska 1). 

 

4.3.2 Planer för specialteam 

Förvaltningschefen förklarar att Omsorgsförvaltningen generellt sett jobbar mycket 

med team och det är också de planerna som förvaltningen i dagsläget har för 

specialistundersköterskorna. Nuvarande Personalutvecklare förklarar att teamen ska 

kunna få speciella uppdrag och hjälpa till i situationer där specialistkunskap behövs: 

”Det är många som sagt att man vill, är intresserade av det och vi har sett behov av 

det ute i verksamheten” (Nuvarande Personalutvecklare). Förvaltningschefen säger 
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att det är ett sätt att fånga upp kompetensen hos de som gått utbildningen: ”... sen att 

man ingår i nått team också, finns lite olika möjligheter, men jag vill se en tydlig 

koppling till de mål vi jobbar med” (Förvaltningschef). 

 

I dagsläget har de ett team med 

specialister redan och planerna är 

nu är att skapa flera olika 

specialistteam, förklarar den 

Nuvarande Personalutvecklaren. Den Nuvarande Personalutvecklaren berättar också 

att de ser till hur andra kommuner gör med sina specialistundersköterskor, för att 

eventuellt ta efter det. När vi frågar respondenterna om hur planerna för teamen går 

får vi reda på att det finns mycket planer och det diskuteras mycket, men också att 

ingenting händer. Enligt Specialistundersköterska 2 har det diskuterats länge: ”Det 

var ju då att vi skulle ingå i olika team, pratade man om då” 

(Specialistundersköterska 2). Något som den Nuvarande Personalutvecklaren 

uttrycker: ”... dom får vi vänta lite med för det måste liksom dra igång, så att allt inte 

drar igång samtidigt” (Nuvarande Personalutvecklare).  

 

Specialistundersköterskorna tycker båda att de teamen som ska dra igång är ett bra 

alternativ för att ta tillvara på deras kunskap, men att allting händer för långsamt: 

”Då tänker man yes! nu är nått på gång här och sen så, sen försvinner det [...] Det 

skulle dragit igång men i och med det här nya och folk som flyttar på sig så fick det 

vänta lite och jag bara längtar” (Specialistundersköterska 1). 

Specialistundersköterska 1 säger att deras kunskap kanske inte prioriteras i 

förvaltningens övriga arbete och att undersköterskorna på plats kanske måste ta ett 

större individuellt ansvar: “Vi får knacka på dörren lite och säga, vart tog ni 

vägen?” (Specialistundersköterska 1). 

 

En motsättning till att bilda team där specialistundersköterskorna kan bli utkallade på 

uppdrag finns hos Enhetschef 1 som menar att det är viktigt att 

specialistundersköterskorna finns ute i verksamheten, nära omsorgstagarna och delar 

med sig av sin kunskap: ”Dom är ju duktiga i omsorgsarbetet också, så det finns en 

efterfrågan där”(Enhetschef 1). Den Dåvarande Personalutvecklaren menar att de 

ska vara tillgängliga på sin arbetsplats, en syn som delas av Enhetschef 1: ”Vi måste 

”Lite tagna på sängen är de ju inte för de hade 

ju två år på sig!“ (Specialistundersköterska 1) 
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ju ändå se till hela organisationen, att vi fördelar vår kompetens [...] man kan nog 

inte tänka att de sitter heltid och jobbar med det” (Enhetschef 1). Enhetschef 1 ser 

specialistundersköterskorna som en tillgång för hela gruppen, men vill gärna att 

kunskapen stannar i den egna gruppen: “Det är ju en kunskapstillgång för resten av 

gruppen [...] att dom kanske ser vad som finns för brister i gruppen” (Enhetschef 1). 

 

Enhetschef 2 ser det som en fördel att man inom kommunen kan nyttjas på andra 

områden i organisationen och ser inga problem med att kunskapen utnyttjas av 

organisationen på andra ställen än i den egna enheten: ”... mer kompetens tänker jag 

och kunna utveckla det mer och göra andra arbetsuppgifter som man tycker är mer 

intressant” (Enhetschef 2). Enhetschef 2 fortsätter: ”... att vi som organisation har 

en bra struktur och en plan på vad vi skulle kunna använda dessa personer till på ett 

bra sätt så att det blir kompetensutvecklande längre fram också så att det inte slutar 

efter utbildningen, utan att dom ändå kan få fortsätta utvecklas” (Enhetschef 2). 

 

4.3.3 “Lillsyrror” 

Förvaltningschefen berättar att specialistundersköterskorna delvis kan få en ny roll i 

det befintliga arbetet. Den Nuvarande Personalutvecklaren berättar att det har hänt att 

specialistundersköterskorna får gå in som “lillsyrror” över sommaren som ett 

komplement eller stöd till sjuksköterskorna. Enhetschef 2 beskriver att en av 

specialistundersköterskorna på enheten förra sommaren fick möjlighet att jobba med 

sjuksköterskorna, vilket hade varit givande för den specialistundersköterskan. 

Förvaltningschefen förklarar att tanken är att kunna lägga lite mer ansvar på 

specialistundersköterskorna i samarbetet mellan undersköterskor och sjuksköterskor. 

 

Enligt Specialistundersköterska 1 är det något som passar vissa men säger samtidigt 

att det är många som har tackat nej och förklarar att det egentligen inte är 

arbetsuppgifter som är kopplade till utbildningen och att många skulle vilja ha 

uppgifter som mer handlar om det de faktiskt har läst i utbildningen: ”Det var väl 

okej men... man kanske skulle vilja göra andra saker som hade litegrand med kanske 

det man läste att göra” (Specialistundersköterska 1). Specialistundersköterskan 

förklarar även att det inte är många som vet om vad utbildningen egentligen 

innehåller, något som kan vara en förklaring till svårigheterna med att skapa 

arbetsuppgifter som motsvarar utbildningens innehåll. 
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“Jag hoppas att det blir lite mer tydligt vad 

det innebär att vara specialistundersköterska. 

För jag menar, varför ska man utbilda sig till 

det annars, om man inte får så mycket för 

det?” (Enhetschef 1). 

4.3.4 Sammanfattning av vad som sker efter avslutad utbildning 

Det finns inget färdigt koncept i Omsorgsförvaltningen efter avslutad utbildning. Det 

finns ingen plan för vad som ska hända med specialistundersköterskorna efter att de 

har avslutat sin utbildning och de planer som finns ramlar mellan stolarna. Det finns 

ingen enhetlig bild över vad som praktiskt ska hända efter att utbildningen är färdig 

och heller ingen tydlig ansvarsfördelning om vem som egentligen ska se till att 

specialistundersköterskorna ska kunna använda sin kunskap i organisationen. Vidare 

så finns det planer som ännu inte är klara och planer som är påbörjade men kanske 

inte är förankrade riktigt fullt ut i organisationen. Enhetscheferna delar inte samma 

syn på fördelarna med team och hur specialistundersköterskorna som finns på deras 

enhet ska kunna användas i resten av organisationen. De nya uppgifter och roller som 

organisationen har försökt att ge specialistundersköterskorna har inte tillräckligt 

tydligt samband med organisationens övergripande mål och utbildningens innehåll. 

 

4.4 Vem är specialistundersköterska? 
Den nuvarande Personalutvecklaren berättar om svårigheter som utbildningen kan 

medföra och menar att den största svårigheten är att veta vad 

specialistundersköterskornas uppgift egentligen är eftersom det inte finns något 

tydligt uppdrag till dem. Den Nuvarande Personalutvecklaren berättar att 

organisationen inte heller säkerställer att specialistundersköterskan verkligen fått den 

kunskapen som utbildningen ska ge: ”eftersom vi inte har någon tydlig 

kravspecifikation för dom så är det inte tydliga förväntningar på dom heller [...] Vi 

har inte direkt sagt vad de ska klara av efter sin utbildning” (Nuvarande 

Personalutvecklare). 

 

Eftersom det inte finns någon kravspecifikation på vad specialistundersköterskorna 

ska kunna är det därför svårt att avgöra om de faktiskt har lärt sig det som 

utbildningen syftar till.  Den 

Nuvarande Personalutvecklaren 

menar att de har ett gäng med 

specialister som de inte fångar upp 

kompetensen hos. Även Enhetschef 

1 uttrycker att det finns ett problem 

med avsaknaden av kravspecifikation.   
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Förvaltningschefen berättar att de i dagsläget inte gör någon utvärdering på den 

kunskap som specialistundersköterskorna fått, utan att det räcker med att de blir 

godkända från utbildningen. Den Dåvarande Personalutvecklaren menar att det inte 

heller gjordes någon utvärdering under den tiden Personalutvecklaren arbetade inom 

förvaltningen. Den Dåvarande Personalutvecklaren berättar vidare att för att mäta 

effekterna av utbildningen behövs någon slags metod, vilken i 

specialistundersköterskornas fall kan vara svårt att hitta. 

 

4.4.1 Legitimering av kunskapen 

Den Nuvarande Personalutvecklaren förklarar att det i dagsläget inte är möjligt att 

legitimera specialistundersköterskor på samma sätt som undersköterskor eller 

sjuksköterskor, de har ingen officiell titel. Förvaltningschefen säger: ”De är 

anställda som undersköterskor, man kan inte vara anställd som 

specialistundersköterskor” (Förvaltningschef).  

Samtidigt förklarar specialistundersköterskorna att:  

”Vi är ju specialistundersköterskor [...] skulle det inte då stå i vårt 

anställningsbevis?” (Specialistundersköterska 2).  

”... då får man liksom säga att, ja men jag är faktiskt specialistundersköterska, du 

får skriva det” (Specialistundersköterska 1). 

 

Nuvarande Personalutvecklare berättar att titeln “specialistundersköterska” inte är 

något som är kopplat till en yrkestitel, utan ett namn som de utbildade 

undersköterskorna fått för att urskilja dem från de ordinarie undersköterskorna. 

Samtidigt har specialistundersköterskorna en 2-årig utbildning de är stolta över: “... 

men jag är ju utbildad specialistundersköterska” (Specialistundersköterska 2). Även 

Förvaltningschefen menar att det inte finns någon plan på att forma en yrkesroll 

kallad “specialistundersköterska”, men säger att de inom förvaltningen kallar 

undersköterskorna för “de undersköterskor som har gått utbildningen”. 

 

Eftersom det inte finns något sätt att idag att legitimera specialistundersköterskans 

kunskap och roll i organisationen frågade vi på vilket sätt respektive respondent 

tycker att kunskapen ska legitimeras. Enhetschef 1 tycker att 

specialistundersköterskorna borde få en titel och att det skulle höja 

specialistundersköterskans status. Enhetschef 1 förklarar vidare att förvaltningen kan 
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“Då blir det en annan status, om man säger att 

man är specialist, dom är ju ändå det...” 

(Enhetschef 1). 

skapa en jämn kunskapsspridning i 

organisationen genom att 

exempelvis ha 10 % specialister på 

varje enhet. Enhetschef 2 tycker 

också att det borde finnas någon 

slags struktur och att en bra idé är att ha en titel, exempelvis undersköterska med 

specialistansvar: “Det skulle ju kunna vara undersköterska med specialistansvar, 

man skulle absolut kunna döpa om det” (Enhetschef 2). Enhetschef 2 menar att de 

har mer kunskap än sina kollegor och har också jobbat hårt för den, därför borde det 

finnas någon typ av legitimering. Både Enhetschefer och Specialistundersköterskor 

är överens om att en legitimering i form av en titel skulle höja statusen för de 

undersköterskor som har gått utbildningen och det skulle även vara en bekräftelse på 

att den kompetens som de fått genom utbildningen är viktig för organisationen. 

 

Förvaltningschefen svarar: “Nej, legitimera vet jag inte, men däremot tänker jag att 

vi ska ha en annan plan för hur vi ska använda våra specialistundersköterskor i 

verksamheten” (Förvaltningschef). Nuvarande Personalutvecklare berättar att de på 

förvaltningsnivå har diskuterat att anamma andra kommuners lösning till problemet 

med legitimering: ”... där har vi tittat på hur kan vi lägga in dom i vårat lönesystem 

[...] så där håller vi på och tittar rent praktiskt på hur vi ska lösa det [...] vi har inget 

sätt att synliggöra det idag” (Nuvarande Personalutvecklare). 

 

4.4.2 Sammanfattning av specialistundersköterskans roll och legitimering 

I dagsläget finns ingen tydlig kravspecifikation för vad specialistundersköterskorna 

ska ha för arbetsuppgifter efter att de har avslutat sin utbildning, därför finns heller 

inga förväntningar på vilka kunskaper som specialistundersköterskan har fått genom 

utbildningen. Eftersom en kravspecifikation saknas är det svårt att specificera 

arbetsuppgifter för specialistundersköterskan. Det finns en önskan om att kunskapen 

ska legitimeras på något sätt i verksamheten, men det finns delad syn inom 

organisationen på betydelsen av att specialistundersköterskorna får en titel. 

Enhetschefer och specialistundersköterskor ser det som ett sätt att stärka rollen i 

organisationen, men Förvaltningschefen har inte någon plan att se till att kunskapen 

legitimeras. Däremot har den nuvarande Personalutvecklaren försökt att se vilka 

alternativ som finns för att kunna legitimera kunskapen i framtiden.  
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4.5 Mottagandet från kollegorna 

Eftersom vi på förhand visste att specialistundersköterskorna återgick till samma 

arbetsplats som de hade innan utbildningen ställde vi oss frågande till hur de 

egentligen mottogs på arbetsplatsen när de kom tillbaka. Vi valde därför att ställa 

frågor till respondenterna kring hur de mottogs på arbetsplatsen för att undersöka 

vilka eventuella kulturella hinder och möjligheter för kunskapsöverföring som finns 

på specialistundersköterskornas arbetsplats. 

 

Den Dåvarande Personalutvecklaren upplevde att det rådde en jantelag på 

arbetsplatserna, där det inte var lätt att ha något som särskilde gentemot de andra 

kollegorna: ”På hemmaplan var det inte lätt att va specialist och för att man var en 

utav alla andra i gruppen och lite jantelag, du ska inte ta åt dig för att du har gått en 

liten utbildning och jag har nog jobbat lika länge som du” (Dåvarande 

Personalutvecklare).  

 

Det finns en problematik  med 

hur specialistundersköterskorna 

både ska kunna vara som en 

ordinarie undersköterska, men 

samtidigt specialist.   Den största 

skillnaden rent kunskapsmässigt efter utbildningen är att respondenterna upplever 

specialistundersköterskorna som idérika, fulla av självförtroende och att de ständigt 

vill bidra till en förbättring för både omsorgstagaren och förvaltningen. Den 

Nuvarande Personalutvecklaren menar att specialistundersköterskorna oftare står upp 

för sina synpunkter och strävar efter utveckling och förnyelse på arbetsplatsen, något 

som flera av respondenterna är eniga om. Att specialistundersköterskorna har ett nytt 

sätt att tänka är något som nämns av alla respondenter.  

 

Mottagandet av kollegor har däremot varit väldigt olika beroende på arbetsplats. En 

del specialistundersköterskor har upplevt att de inte får gehör för sina åsikter. Flera 

av respondenterna menar också att det är känsligt att ändra på gamla, invanda rutiner 

och mönster:  

“Vi har ju alltid jobbat såhär” (Enhetschef 1). 

”Å ena sidan ska man vara som alla andra och 

å andra sidan ska man vara specialist” 

(Dåvarande Personalutvecklare). 
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“... nån som helt plötsligt har nån helt annan 

kunskap” (Nuvarande Personalutvecklare). 

“Rutiner som är så benhårda så att det går inte att rucka på dom fast att dom inte 

ens är legitimerade, utan man har sina kulturer” (Dåvarande Personalutvecklare).  

 

Båda Enhetscheferna och 

Personalutvecklarna tror att det i 

många fall skulle vara mer 

effektivt att sprida kunskapen i 

andra grupper än den egna 

eftersom det kan vara svårt för dem att få gehör på den egna arbetsplatsen: 

“Dom har lite svårt för sig kanske, att prata för sin egen grupp, hade nog varit 

lättare att dela med sig i en annan grupp, tror jag” (Enhetschef 1). 

“Man blir inte profet i sitt eget hemland, det kan vara svårt för dom på sin egen 

arbetsplats att få in det som man läser” (Dåvarande Personalutvecklare). 

“Det är kanske bättre att de går tillbaka till en annan enhet än sin ordinarie [...] Det 

är ju ofta svårt att kanske, ta en sån roll inför sina kollegor” (Nuvarande 

Personalutvecklare). 

 

En problematik med att föra över kunskapen menar Specialistundersköterskorna är 

att det inte finns något intresse bland de övriga undersköterskorna. 

Specialistundersköterskorna menar att det därför är svårt att nå ut med kunskapen i 

det dagliga arbetet:  

”Man tycker att man kan fråga lite och var nyfiken, men det är rätt så tyst” 

(Specialistundersköterska 2).  

“... man får ändå försöka knäppa upp sina knappar på sina jobbarkompisar” 

(Specialistundersköterska 1).  

 

Enhetscheferna berättar att det är många undersköterskor som pratar positivt om 

utbildningen och att de aktivt får arbeta för att skapa en känsla av prestigelöshet och 

att intresset för utbildningen stiger. Specialistundersköterskorna är samtidigt villiga 

att dela med sig av kunskapen till sina kollegor och beskriver att de försöker att göra 

det på arbetsplatsen, men att det finns flera svårigheter: “En del kanske inte vågar 

säga att de är intresserade för kompisen kanske tycker att det är blaha blaha” 

(Specialistundersköterska 1). 
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4.5.1 Sammanfattning av mottagande och kultur 

När specialistundersköterskorna är färdiga med utbildningen kan de stöta på 

motstånd från kollegor på sin arbetsplats. De upplever att det är svårt att dela med sig 

av sin kunskap i det dagliga arbetet, trots att de gärna vill och gör flera försök. 

Specialistundersköterskorna har en annan syn på sitt arbete efter avslutad utbildning, 

står upp för sina synpunkter och strävar efter utveckling och förnyelse på 

arbetsplatsen De upplever att det finns ett bristande intresse för utbildningen hos 

kollegorna, trots att Enhetscheferna säger att de har märkt ett ökat intresse för 

utbildningen hos undersköterskorna. Respondenterna är överens om att det kan vara 

lättare att dela med sig av kunskapen i andra grupper på grund av att det ofta finns 

invanda rutiner och mönster i den egna gruppen som kan vara svåra att ändra på.  

 

4.6 Kunskapsöverföringsprocessen i Omsorgsförvaltningen 

För att få reda på hur en kunskapsöverföringsprocess kan se ut i organisationen 

ställde vi frågan om vilka förutsättningar som organisationen skapar för att ta tillvara 

på individernas kunskap. Det som förvaltningen hittills har gjort är att ha skapat ett 

team, men de andra planerade teamen har blivit fördröjda. Förvaltningschefen lyfter 

fram några specialistundersköterskor som utbildar andra och menar att kunskapen då 

förs över i samband med utbildningen: “Dom använder vi väl i och med att dom 

utbildar andra [...] så sprider vi också kunskapen och hur vi bättre kan bemöta den 

problematiken bland våra omsorgstagare. Det är ett väldigt konkret resultat skulle 

jag säga...” (Förvaltningschef). Även den Nuvarande Personalutvecklaren ser 

fördelar med specialistundersköterskor som utbildar, något som båda 

specialistundersköterskorna uttrycker att de vill göra: “en dröm det är ju att jag 

skulle få vara anställd som utbildare och det fanns en sån tjänst att söka [...] ... åka 

ut och hjälpa till, hjälpa undersköterskorna” (Specialistundersköterska 2). 

 

Förvaltningschefen medger att organisationen inte skapar tillräckligt många 

förutsättningar för att den individuella kunskapen ska tas tillvara efter avslutad 

utbildning: “Den diskussionen som vi har haft är hur vi ska använda dom ännu mer, 

men det är ingen svårighet med själva utbildningen utan vi får ju fundera vidare på 

hur vi ska ta tillvara på det ännu bättre. Svårigheten är att vi inte har det klart än” 

(Förvaltningschef). 
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Den Nuvarande Personalutvecklaren berättar att det även finns andra utbildningar för 

undersköterskor än just den till specialistundersköterska. På vissa utbildningar har de 

uppföljningar, men för de andra utbildningarna hoppas förvaltningen att kunskapen 

finns kvar när situationen kräver det, till exempel vid brandskyddsutbildning. 

Dåvarande Personalutvecklare menar att det är viktigt att vid planeringsmöten 

inkludera all personal, även de som arbetar närmast omsorgstagarna. Kunskapen kan 

då spridas genom att specialistundersköterskorna får vara med och planera: “Man 

plockar med kompetensen när det gäller planeringsarbetet och där tycker jag att 

samverkan är ju oerhört viktigt och att man tar med representanter för dom olika 

professionerna” (Dåvarande Personalutvecklare). För att förbättra 

kunskapsöverföringsprocessen i organisationen förklarar den Nuvarande 

Personalutvecklaren att de försöker vara medvetna om att vid exempelvis projekt ta 

med kompetens från alla yrkeskategorier: “Där pratar man ju mer 

verksamhetsfrågor och våra omsorgstagare, men det kan man ju se som en sorts 

kunskapsöverföring också. Och där man tar hjälp av de olika professionerna i dom 

frågorna” (Nuvarande Personalutvecklare). 

 

Förvaltningschefen skulle gärna se en utveckling av specialistundersköterskor mot att 

istället ha kvalitetsundersköterskor. Genom att hjälpa enhetscheferna och kollegorna 

i kvalitetsarbetet tror Förvaltningschefen att den individuella kunskapen bättre kan 

tas tillvara: ”Att dom har mer tid och mer ansvar för kvalitetsfrågor och kunna både 

hjälpa sina kollegor och också chefer och driva på vårt utvecklingsarbete och 

kvalitetsarbete som vi har i förvaltningen, så det är ett annat spår som kan 

komplettera än dom här teamen, tänker jag” (Förvaltningschef). 

 

Nuvarande Personalutvecklare 

berättar att de strategier som finns 

för att föra över kunskap från 

individen till organisationen idag 

är via arbetsplatsträffar. 

Förvaltningschefen förklarar att 

det är beroende på enhetscheferna 

hur mycket tid specialistundersköterskorna får på varje möte.  

“Men om det är på den egna enheten så är det 

enhetschefen som kan bestämma att du får tid 

avsatt, utefter de budgetramar som de har. Så 

det skulle man ju kunna prioritera” 

(Förvaltningschef). 
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Den Nuvarande Personalutvecklaren berättar att det är olika på varje enhet hur ofta 

mötena hålls, men på arbetsplatsträffarna kan specialistundersköterskorna föra vidare 

kunskapen muntligt till de andra undersköterskorna: “Idag jobbar vi med mycket 

APT-möten och att man har olika teman på APT-möten där om det exempelvis är 

nån som varit iväg på föreläsning, så berättar man det för övriga i gruppen” 

(Nuvarande Personalutvecklare). 

 

Nuvarande Personalutvecklare menar att det ligger ett ansvar på enhetscheferna att 

uppmärksamma specialistundersköterskornas kunskap. Eftersom de på 

förvaltningsnivå inte har möjlighet att ha koll på alla undersköterskor, menar den 

Nuvarande Personalutvecklaren att de som arbetar närmast 

specialistundersköterskorna också har ett större ansvar att föra över kunskapen till 

resten av organisationen: “Det är oftast enhetscheferna som vi har kontakt med [...] 

då går man ju ut och frågar enhetscheferna ”vet du om det är någon som har den 

här kompetensen som vi skulle kunna använda” [...] Jag tror vi är en väldigt stor 

organisation, så att veta vem vi ska kontakta är väldigt svårt, om det inte går genom 

enhetscheferna då. Så direktkontakt har vi inte så ofta härifrån. Men däremot så har 

enhetscheferna koll...” (Nuvarande Personalutvecklare). 

 

Enhetschef 1 försöker att föra över kunskapen från specialistundersköterskorna till de 

andra undersköterskorna via arbetsplatsträffarna (APT) och möten. För det 

huvudsakliga ansvaret för kunskapen menar Enhetschef 1 att det är 

förvaltningskontoret som har:  

“Vi har haft lite information på APT, [...] men annars så har ju jag 

förlitat mig på egentligen vår personalavdelning, för dom har ju haft lite 

möten med specialistundersköterskorna och haft koll på vilka det har varit 

så jag har nog lagt undan bollen lite och tänkt att dom får ge mig 

uppdrag. För det har inte jag riktigt liksom kompetens eller utrymme till 

eller så [...] måste ju vara en förutsättning att jag får ekonomisk 

ersättning för det. Får jag inte det så skulle det inte vara möjligt. […] Jag 

vet inte riktigt vad jag ska ta tag i och vad som ligger på förvaltningsnivå? 

Och då tänker jag ju att ja, men det hoppas jag kommer ett uppdrag 

uppifrån” (Enhetschef 1).  
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Enhetschef 1 menar också att om personalen inte behöver ersättas med vikarie finns 

det större möjligheter till kompetensutveckling; ”det blir inte lika kostsamt”. 

Enhetschef 2 förklarar att förvaltningen bör se till helheten och det vore bra att ha ett 

team med specialiserad kunskap: “Ha det som uppdrag faktiskt lite mer att se 

helheten ja men [...] jag tror att det skulle vara jättebra om man hade något sånt här 

specialiserat team” (Enhetschef 2). 

 

På frågan om vilka hinder som respondenterna kan se i den befintliga 

kunskapsöverföringsprocessen i organisationen idag svarar Enhetschef 1: “Tidsbrist 

och pengabrist, anser jag är det största, för att när vi har så få möten när hela 

gruppen är samlad och det är så mycket information hela tiden [...] blir så att andra 

saker blir prioriterade [...] För det finns inget tydligt uppdrag och då blir det inte att 

man prioriterar det”. 

 

Enhetschef 2 svarar att kunskapsöverföringsprocessen idag är mycket på individens 

ansvar och att individerna tycker att det är roligt att dela med sig av sin kunskap: 

“Det är lite jobbigt kanske att stå och prata inför nya personer, men många som har 

gått har ju ändå liksom en trygghet i sig själva att dom ändå har kompetensen och 

tycker att det är väldigt roligt att kunna få dela med själva den kunskapen de har 

men det är nog väldigt individinriktat tror jag” 

 

Specialistundersköterska 1 och 2 förklarar att de gärna vill dela med sig av sin 

kunskap och oavsett om det är på möten eller i det dagliga arbetet: 

“Det vill jag gärna! Sen är det bara, sen är det till att hitta ett sätt eller ett forum för 

att göra det” (Specialistundersköterska 1). 

“Jag tycker ju väldigt mycket om det, jag gillar ju att hjälpa till och ge kunskap till 

andra så det. det brinner jag för!” (Specialistundersköterska 2). 

 

4.6.1 Planer för framtiden 

Den Nuvarande Personalutvecklaren berättar att det är svårt att se om införandet av 

utbildningen har lett till några förbättringar i verksamheten. Anledningen till det är 

enligt den Nuvarande Personalutvecklaren att specialistundersköterskorna inte har 

någon tydlig roll i organisationen.  
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Specialistundersköterska 1 ger 

förslag på att hålla föreläsningar i 

små grupper på enheter eller ute i 

skolorna och tycker det är ett bra 

alternativ för att kunskapen ska tas 

tillvara: “Det finns ju många olika 

sätt, man kan stå och mässa för 

många människor, i den lilla gruppen eller ute på skolorna” 

(Specialistundersköterska 1). 

 

Förvaltningschefen menar att den största risken med att kunskapen inte överförs är 

att Omsorgsförvaltningen som organisation inte utvecklas: “Jag tänker 

utvecklingspotentialen där, som vi kan gå miste om då, i vårt eget förbättringsarbete 

[...] Eftersom att vi inte har en tydlighet i hur vi ska använda 

specialistundersköterskorna så vet vi inte säkert vad vi får ut av det eller inte får ut 

av det, så då är det svårt att följa upp det” (Förvaltningschef). 

 

4.6.2 Sammanfattning av Omsorgsförvaltningens kunskapsöverföringsprocess 

Efter att vi frågade om vilka förutsättningar som Omsorgsförvaltningen skapar idag 

för att ta tillvara på individens kunskap efter avslutad specialistutbildning framkom 

det att det finns ett färdigt team och några team som är tänkta att startas upp. Teamen 

ska sedan kunna användas vid behov av extra kunskap i verksamheten, den enhet 

som behöver hjälp ska kunna kontakta teamet. Kunskapen försöks även spridas 

vidare under arbetsplatsträffar (APT), möten och i dialoger i den dagliga 

verksamheten. I dagsläget är det två specialistundersköterskor som aktivt håller i 

utbildningar för andra undersköterskor, något som alla respondenter tycker är 

positivt. Förvaltningschefen erkänner att det måste finnas ett tydligare 

tillvägagångssätt för hur kunskapen praktiskt ska ta tillvaratas på inom 

organisationen. I dagsläget anser den Nuvarande Personalutvecklaren att det är upp 

till enhetscheferna att ta ansvar för att kunskapen fördelas, samtidigt tycker 

enhetscheferna att det borde komma ett uppdrag från förvaltningen för att de ska ha 

möjlighet att faktiskt göra det. 

 

 

”Eftersom de inte har en tydlig roll så är det 

svårt att säga att det här har skett på grund av 

deras utbildning”  

(Nuvarande Personalutvecklare). 
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4.7 Empirisk sammanfattning 

Sammanfattningsvis uttrycker alla respondenter att kompetensutveckling är viktigt i 

organisationen, både för individerna och för organisationens utveckling. Det uttrycks 

att tid och pengar är en bidragande faktor till att kompetensutveckling inte prioriteras 

i den utsträckning som respondenterna önskar. Det finns en önskan om att ha en 

tydlig strategi för kompetensutveckling hos en ny ledning som vill se att 

kunskapsöverföringsprocesserna är kopplade till de organisatoriska målen. Det lyfts 

fram att behovet av kompetensutveckling finns i organisationen, tillsammans med att 

det måste skapas fler karriärvägar inom omsorgen. 

 

Tanken med utbildningen var från början att höja kompetensen i verksamheten, 

samtidigt som det fanns ekonomiska medel för att genomföra en sådan satsning. När 

satsningen på utbildningen startade fanns inga klara mål för vad utbildningen skulle 

bidra med till verksamheten. Det finns fortfarande inga rutiner för hur kunskapen hos 

specialistundersköterskorna ska tas tillvara efter utbildningen och heller ingen ny roll 

för dem i organisationen. Trots att det inte finns några konkreta uppgifter till de 

färdiga specialistundersköterskorna uppmanar organisationen fler undersköterskor att 

söka utbildningen.  

 

Det finns planer på hur kunskapen ska kunna överföras i organisationen och hur 

Omsorgsförvaltningen skulle vilja jobba med exempelvis specialistteam för att ta 

tillvara på kunskapen hos specialistundersköterskorna. Planerna har pågått under en 

längre period och har fortfarande inte genomförts fullt ut. Det finns ingen tydlig 

ansvarsfördelning när det gäller vem som egentligen ansvarar för att 

specialistundersköterskornas kunskap kommer till användning i verksamheten. Det 

finns skilda åsikter i organisationen om vem som ska ansvara för 

kunskapsöverföringen. 

 

Det finns även vissa uppgifter och roller som organisationen har försökt att tilldela  

specialistundersköterskorna som inte har ett tillräckligt tydligt samband med 

organisationens övergripande mål och utbildningens innehåll. Det finns flera 

respondenter som är osäkra på utbildningens innehåll och ingen uppföljning görs 

heller på specialistundersköterskornas kunskap efter utbildningen. På grund av en 

avsaknad på kravspecifikation på de arbetsuppgifter specialistundersköterskan ska ha 
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finns det inga förväntningar på kunskapen och heller inga nya uppgifter att få efter 

avslutad utbildning. Specialistundersköterskan återgår, i de flesta fall till sina 

ordinarie arbetsuppgifter.  

 

Specialistundersköterskorna kan också stöta på motstånd från kollegor på sin 

arbetsplats när de är färdiga med utbildningen. Det upplevs som svårt att dela med 

sig av sin kunskap i det dagliga arbetet, trots att de gärna vill och gör flera försök. 

Ibland får specialistundersköterskorna utrymme för att sprida kunskap under 

arbetsplatsträffar (APT) men det finns inte någon uttalad rutin för att de ska få 

utrymme på träffarna. Bristande intresse hos kollegor, brist på tid och ekonomiska 

förutsättningar gör därför att det saknas plattformar för att dela med sig av kunskapen 

trots att specialistundersköterskorna uttrycker att de vill dela med sig av sin kunskap 

till sina kollegor om de får förutsättningar för det från organisationen. 

 

I organisationen finns en önskan om att kunskapen hos specialistundersköterskorna 

ska legitimeras men det finns en delad syn på betydelsen av att 

specialistundersköterskorna får en titel. Respondenterna är eniga om att 

specialistundersköterskorna genom utbildningen får att annat sätt att tänka och kan 

bidra med mycket till organisationens utveckling. De flesta respondenter uttrycker att 

kunskapen som specialistundersköterskorna har fått bör tas tillvara i organisationen 

men det finns en delad syn på hur det ska göras samtidigt som det finns en avsaknad 

av riktlinjer för kunskapsöverföring i Omsorgsförvaltningen. Planer på olika åtgärder 

har diskuterats och planerats men inga planer har ännu förverkligats fullt ut och inga 

strategier för kunskapsöverföring finns i dagsläget att presentera. 

 

Vi har nu sammanfattat det empiriska materialet som vi insamlade på 

Omsorgsförvaltningen i Kalmar och kommer i nästa kapitel att presentera vår 

tolkning av respondenternas svar.  
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5 Nya perspektiv på kunskapsöverföring 
 

I följande kapitel presenteras vår tolkning av teori och empiri från fallstudien.  

Tolkningen skedde med ett hermeneutiskt synsätt och vi har genom vår tolkning 

skapat en förståelse över studiens syfte och forskningsfrågor. Kapitlet börjar med en 

genomgång av hur Omsorgsförvaltningen arbetade med att överföra kunskap efter 

avslutad utbildning. Därefter tolkas de hinder för kunskapsöverföring som fanns i 

Omsorgsförvaltningen.  Kapitlet avslutas med en tabell där vi visar differensen 

mellan vår tolkning av teoretiska hinder och de hinder som framkom i studien. 

 

 

5.1 Omsorgsförvaltnings arbete med kunskapsöverföring 

En av uppsatsens forskningsfrågor är: ”Hur kan en organisation arbeta för att 

överföra individuell kunskap till organisationen efter en avslutad 

specialistutbildning?” För att kunna besvara frågan undersökte vi vilka åtgärder som 

fanns i Omsorgsförvaltningen för att kunskapen skulle överföras från 

specialistundersköterskorna till resten av organisationen.  

 

Nuvarande personalutvecklare förklarade att Omsorgsförvaltningen ofta arbetade i 

team och att även specialistundersköterskornas kunskap var tänkt att användas i 

särskilda team efter att utbildningen var genomförd. Vi upplever att alla respondenter 

såg positivt på att arbeta med specialistteam i Omsorgsförvaltningen som ett sätt att 

ta tillvara på specialistundersköterskornas kunskap. Runsten och Werr (2016) lyfter 

fram vikten av att använda sin egen kunskap tillsammans med andra individers 

kunskap, för att skapa ett kunskapsflöde i organisationer. Även Leistner (2010) 

menar att interaktioner med andra i organisationen gör att kunskapen kan spridas, 

exempelvis via team eller grupper. På grund av betydelsen av interaktioner för att 

skapa ett kunskapsflöde som Runsten, Werr och Leistner lyfter fram förstår vi att 

skapandet av grupper och team är viktigt för kunskapsöverföringsprocessen. Vi ser 

därför att Omsorgsförvaltningen skapade en bra möjlighet för kunskapsöverföring 

genom att de införde specialistteam där specialistundersköterskornas kunskap skulle 

gynna hela organisationen. 
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Även Davenport och Prusak (1998) menar att ledningen ska uppmuntra till nätverk 

och strukturer i organisationen som gör kunskapsöverföring möjlig. Specialistteamen 

skulle enligt vår uppfattning samla individer med specifik kunskap som därefter 

skulle kunna hjälpa kollegor inom Omsorgsförvaltningen med svåra fall. Det stärker 

därför vår tolkning av att Omsorgsförvaltningen skapade en struktur som 

möjliggjorde för kunskapen att spridas i organisationen genom att uppmuntra till 

nätverk för kunskapsöverföring i form av specialistteam.  

 

5.2 SECI-modellen i Omsorgsförvaltningen 

Vi tolkar med hjälp av en egen utvecklad version av SECI-modellen från Nonaka och 

Takeuchi (1995) hur arbetet med team möjliggjorde för Omsorgsförvaltningen att 

överföra kunskapen från specialistundersköterskorna i organisationen. Vi har använt 

SECI-modellen för att visa hur de olika stegen speglar kunskapsöverföringen i 

Omsorgsförvaltningen och hur de olika stegen cirkulerar i en kontinuerlig process. 

Vi tolkar processen i modellen som att det inte är nödvändigt för kunskapen att 

genomgå alla steg för att kunskapsöverföringsprocessen ska fungera. Däremot 

upplever vi att det kan innebära en bromskloss för kunskapsöverföringen om något 

av stegen inte uppfylls.  

 

(Källa: Egen illustration utvecklad från en modell av Nonaka och Takeuchi 1995) 
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5.2.1 Socialisation 

Respondenterna berättade att specialistundersköterskorna hade mer kunskap efter 

utbildningen än vad de hade innan. Enligt vår tolkning hade därför 

specialistundersköterskorna en mängd implicit kunskap efter utbildningen som är 

knuten till dem som individer. Organisationens uppgift är enligt vår uppfattning att se 

till att individens kunskap går från att vara implicit till explicit. Enligt Nonaka, 

Toyama och Hirata (2008) är det viktigt att ledningen ser till att individerna kan dela 

med sig av erfarenheter i det dagliga arbetet för att den implicita kunskapen ska 

överföras till andra organisatoriska medlemmar. Författarna lyfter även fram att 

individer som har samma kunskaper bör interagera för att tillsammans skapa mer 

kunskap. Vi tolkar att genom att Omsorgsförvaltningen skapade specialistteam 

möjliggjorde de för kunskapen att bli explicit eftersom individer med särskild 

kunskap då interagerade med varandra och övriga  medlemmar i organisationen. 

 

5.2.2 Externalisation 

Externalisation är det steg som enligt Nonaka, Toyama och Hirata (2008) gör 

kunskapen mer officiell. Den inplicita kunskapen görs mer explicit och levande 

genom språk, bilder, modeller och metoder. Arbetet med specialistteam gjorde enligt 

vår uppfattning att det skapades  möjligheter för överföring, eftersom 

specialistundersköterskorna delade ett liknande synsätt på hur organisationen kunde 

arbeta för att utvecklas.  Att specialistundersköterskornas synsätt delades stärks av att 

respondenterna berättade om skillnaden på kunskapen innan och efter utbildningen. 

Enligt vår tolkning utnyttjade inte Omsorgsförvaltningen möjligheten att använda 

språk, bilder, modeller och metoder för att göra kunskapen explicit. 

 

5.2.3 Kombination 

Det steg i SECI-modellen som Omsorgsförvaltningen inte jobbade med är 

kombination som innebär att överföra kunskapen genom exempelvis IT-system. 

Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) är kombination ett steg i processen att gå från 

individuell kunskap till organisatorisk kunskap I Omsorgsförvaltningen verkade 

ingen riktigt veta var i organisationen specialistundersköterskorna fanns och vart 

kunskapen kunde hittas, vi tolkar det som att det finns en brist på IT-system. Risken 

finns att kunskapen inte sprids när Omsorgsförvaltningen enbart förlitar sig på 

teamen och kunskapen kanske därmed inte övergår till att bli organisatorisk kunskap. 
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5.2.4 Internalisation 

Enligt Nonaka, Toyama och Hirata (2008) innebär internalisation att den explicita 

kunskapen som individen delar med sig av blir integrerad med den organisatoriska 

kunskapen. Arbetet med team i Omsorgsförvaltningen ser vi därför som en möjlighet 

till att interagera kunskapen i organisationen. Författarna menar även att kunskapen 

genom att användas praktiskt i organisationen kan bli internaliserad och att meningen 

med kunskapen ska kopplas till individens tidigare erfarenheter. Enligt vår tolkning 

gav teamen möjlighet för kunskapen att bli en del av nya rutiner i 

Omsorgsförvaltningen där specialistundersköterskornas erfarenheter bidrog till 

organisatorisk kunskap.  

 

Uppsatsens andra forskningsfråga lyder: ”Vilka organisatoriska hinder kan 

identifieras i kunskapsöverföringsprocessen från individ till organisation?” För att 

besvara forskningsfrågan har vi i med hjälp av vårt empiriska och teoretiska material 

tolkat de hinder för kunskapsöverföring som kan finnas i en organisation och den 

tolkning som vi gjorde presenteras i resterande del av kapitlet. 

 

5.3 Kostnader och tidsbrist 

Vi har i vår tolkning av det empiriska materialet sett kostnader och tidsbrist som 

möjliga hinder för kunskapsöverföring. Efter att vi pratade med Förvaltningschefen 

och Enhetscheferna på Omsorgsförvaltningen skapade vi en förståelse över hur 

ekonomiska förutsättningar kunde påverka kunskapsöverföringsprocesserna i 

Omsorgsförvaltningen. Riege (2005) menar att det krävs finansiella resurser för att 

skapa förutsättningar för att möjliggöra kunskapsflöde och kunskapsöverföring i en 

organisation. Utifrån Rieges argument förstår vi att ekonomiska förutsättningar kan 

påverka kunskapsöverföringen i en organisation, något som vi också ser hos 

Omsorgsförvaltningen. På grund av att Nuvarande personalutvecklare förklarade att 

kompetensutveckling inte var prioriterad vid budgetering från nämnden stärker det 

vår tolkning av att de övriga respondenterna uttryckte att det inte fanns tillräckligt 

med utrymme för kompetensutveckling i verksamheten. Vi ser därför att det kan 

finnas ett glapp mellan de finansiella målen som organisationen hade och det 

utrymme som kompetensutvecklingen, enligt respondenterna borde ha fått. 
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Riege (2005) menar att ett hinder för kunskapsöverföring är när övriga 

organisatoriska mål, exempelvis budgetering, inte är sammankopplade med mål för 

kompetensutveckling. Med utgångspunkt i Rieges resonemang ser vi därför 

betydelsen av att kommunicera tydliga finansiella mål och riktlinjer för 

kompetensutveckling i en organisation. I vår tolkning av respondenternas svar kan vi 

se att det fanns en brist i hur förutsättningarna för och värdet av kompetensutveckling 

framställdes i Omsorgsförvaltningen.  

 

Under intervjuerna valde flera av respondenterna att själva resonera kring 

organisationens ekonomiska förutsättningar för kunskapsöverföring och utveckling. 

Alla respondenter förklarade att kompetensutveckling spelade en viktig roll i 

organisationen. Inställningen till specialistutbildningen hos respondenterna var därför 

övervägande positiv. Vi tycker oss därför se att satsningen hade ett särskilt värde för 

organisationen. Enligt vår förståelse av satsningen på specialistutbildningen 

grundades den på finansiella bidrag för kompetensutvecklingsåtgärder på nationell 

nivå, som skulle höja kompetensnivån inom äldreomsorgen. Eftersom 

kunskapsöverföringsprocessen inte fanns medräknad i budgeten för 

grundinvesteringen, ser vi tendenser till att när utbildningen väl var avslutad kunde 

budgeten begränsa tid och utrymme för kunskapsöverföring.  

 

Dåvarande Personalutvecklare upplevde att Omsorgsförvaltningen fick pengar 

”kastade” till sig, men att det sedan inte fanns några krav på vad den ökade 

kunskapen skulle användas till.  På grund av att det inte fanns en plan för vad som 

skulle hända med kunskapen efteråt kan en möjlig orsak till svårigheterna att 

prioritera kunskapsöverföring i budgeten vara att kunskapsöverföringen inte var 

medräknad från början. Förvaltningschefen förklarade att enhetscheferna själva fick 

prioritera kunskapsöverföring utefter de ramar som fanns i budgeten, samtidigt som 

Enhetschef 1 berättade om sina begränsade resurser för att ha möjlighet att utnyttja 

tiden till olika aktiviteter för kunskapsöverföring. Under intervjun med Enhetschef 2 

var däremot budgeten inte ett lika stort problem och orden ”kostnad”, ”pengar” och 

”finansiella medel” kom inte upp någon gång under intervjun. Vi kan se skillnader i 

respondenternas upplevelser av begränsningarna i budgeten för 

kompetensutveckling. Hur stor vikt som skulle läggas vid budgeten stämde inte 

överens mellan respondenterna och det tycker vi visar på att det fanns en brist i hur 
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budgeten kommunicerades i organisationen. Vi stärks därför i vår tolkning av att det 

fanns en otillräcklig kommunikation av de ekonomiska förutsättningarna och 

utrymmet som kompetensutveckling hade i organisationen. Det kan därför enligt vår 

uppfattning vara ett organisatoriskt hinder för kunskapsöverföring i 

Omsorgsförvaltningen. 

 

5.3.1 Värdet av kunskapsöverföring 

Förvaltningschefen berättade att Omsorgsförvaltningen inte hade en tydlighet i hur 

specialistundersköterskornas kunskap skulle användas och därför var det också svårt 

att följa upp effekterna av utbildningen. Dåvarande Personalutvecklare tog upp att 

det var svårt att mäta och kontrollera kunskap, vilket vi tror hade en påverkan på 

varför kunskapsöverföringen inte hade ett lika stort värde i organisationen som den 

enligt respondenterna borde haft. Riege (2005) menar att för att en organisation ska 

uppnå önskad effektivitet av kunskapsöverföring och kunskapsflöde måste 

organisationen kommunicera värdet av kunskapsöverföringen. Vi ser ett möjligt 

hinder i att kunskapsöverföringens värde inte var tillräckligt högt i 

Omsorgsförvaltningen. Eftersom utbildningsinsatsen från början var ekonomiskt 

grundad, ser vi att det borde ha funnits ett större intresse för att bevara kunskapen i 

organisationen. Rieges argument stärker vår tolkning av att värdet av 

kunskapsöverföringen inte var uttalat i organisationen och att det därför var ett 

hinder för kunskapsöverföring. 

 

Förvaltningschefen berättade att kunskapsöverföringsprocesserna skulle vara 

kopplade till de mål som fanns i Omsorgsförvaltningen för kompetensutveckling, 

vilket vi tolkar som att det fanns en tanke bakom konstruktionen av 

kunskapsöverföringsprocesserna. Vi tror därför att det fanns en önskan om att skapa 

ett ekonomiskt värde av kunskapsöverföring genom att mäta och koppla 

överföringsprocesserna till organisationens mål. Trots att Förvaltningschefen 

uttryckte att kunskapsöverföringsprocesserna skulle vara kopplade till 

organisationens mål, upplever vi att det fanns en otydlighet i hur kunskapsöverföring 

skulle värderas i organisationen. På grund av att vi upplever att de övriga 

respondenterna inte visste hur överföringsprocesserna speglade de organisatoriska 

målen kunde det därför finnas ett hinder för kunskapsöverföring även där. 
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5.3.2 Brist på tid och utrymme för kunskapsdelning 

Vi ställer oss frågande till varför Omsorgsförvaltningen skulle prioritera 

kunskapsdelning om inte kunskapsöverföring hade ett klart värde i organisationen. 

Enligt respondenterna skedde kunskapsdelning på arbetsplatsen främst via APT-

möten, men vi tolkar att kunskapsdelning lätt kunde bli bortprioriterad för att det inte 

fanns tid och utrymme för specialistundersköterskorna att dela med sig av sin 

kunskap. Enhetschef 1 uttryckte att kunskapsdelning blev bortprioriterad på APT-

möten, för att det inte fanns något tydligt uppdrag för hur kunskapen skulle delas och 

att mötena därför främst användes till prioriterade frågor. Argyris och Schön (1996) 

menar att det måste finnas ett samspel mellan medlemmarna i en organisation för att 

kunskapsdelning ska fungera. Det anser vi tyder på att möten och platser där 

kunskapen kan delas mellan individer i en organisation är en möjlighet för en 

fungerande kunskapsöverföringsprocess. 

 

Vi ser att det inte fanns någon uttalad rutin över hur mycket tid 

specialistundersköterskorna skulle få till kunskapsdelning. Nuvarande 

personalutvecklare förklarade att det såg olika ut på varje enhet hur ofta mötena 

skulle hållas. Förvaltningschefen berättade att det var enhetschefernas ansvar att 

bestämma om specialistundersköterskorna skulle få tid avsatt för att dela med sig av 

sin kunskap. Enhetschef 1 sa att det inte gick att ha personalen borta för länge från 

verksamheten på grund av att de var tvungna ersättas av en vikarie. Det blev därför 

en kostnadsfråga att ha fler eller längre möten. Specialistundersköterska 2 uttryckte 

exempelvis att det tidigare hade funnits utrymme att dela med sig av kunskapen, men 

att det rann ut i sanden på grund av brist på utrymme. Vi tolkar det som att 

organisationen på förvaltningsnivå försökte skapa tid för kunskapsöverföring på 

möten, men att det inte fungerade i praktiken på grund av att personalen inte kunde 

avvaras från den dagliga verksamheten i den utsträckning som krävdes för att 

kunskapsöverföringen skulle fungera. Det fanns inte heller någon ekonomisk 

ersättning för den tid som utnyttjades till kunskapsöverföring. Enligt Riege (2005) är 

det ledningens ansvar att uppmuntra och belöna kunskapsöverföring. Vi tolkar det 

därför som ett hinder att Omsorgsförvaltningen inte belönade eller gav ekonomisk 

ersättning för den tid som användes till kunskapsöverföring på arbetsplatserna.  
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5.4 Yrkesroll och legitimering 

Vi har tidigare i empirin belyst problematiken med att specialistundersköterskorna 

återgick till sin ordinarie roll i verksamheten efter att utbildningen var avslutad. 

Respondenterna valde själva att prata om bristen på karriärvägar inom 

äldreomsorgen och att det därför var viktigt att lyfta fram att utbildningen av 

specialistundersköterskorna öppnade upp en karriärmöjlighet. Nuvarande 

Personalutvecklare menade att både personer som söker sig till Kalmar Kommun och 

den befintliga personalen ska känna att deras kunskap är välbehövd och tas tillvara 

inom organisationen. Förvaltningschefen förklarade att för att Omsorgsförvaltningen 

skulle kunna vara en attraktiv och konkurrenskraftig organisation krävdes det att de 

på förvaltningsnivå såg över vilka karriärvägar som finns för undersköterskor. Vi 

tolkar det som att det inte fanns någon karriärväg som specialistundersköterska efter 

utbildningen på grund av att en specialistundersköterska i de flesta fall hade samma 

arbetsuppgifter som en undersköterska. 

 

Runsten och Werr (2016) förklarar att det finns en risk med att individer kan lämna 

organisationen och ta kunskapen med sig innan den har överförts. Enligt vår 

förståelse borde Omsorgsförvaltningen därför ha skapat karriärvägar för att 

specialistundersköterskorna ska vilja stanna kvar och dela med sig av sin kunskap 

inom organisationen. Vi ser en risk att om inte specialistundersköterskorna upplever 

att deras kunskap kommer till användning kan de välja att lämna 

Omsorgsförvaltningen innan kunskapen hade överförts.  

 

Enligt Riege (2005) finns det en problematik för kunskapsöverföring i att kunskapen 

inte belönas tillräckligt av ledningen. Utifrån Rieges argument har vi därför ökat vår 

medvetenhet kring betydelsen av att uppmärksamma ny kunskap i en organisation. 

Genom att inte införa annan belöning än lönelyft fanns det därför en risk att 

Omsorgsförvaltningen inte uppmärksammade den nya kunskapen tillräckligt. Vi 

tolkar att respondenterna ville uppmärksamma den nya kunskapen genom att skapa 

karriärvägar efter att utbildningen är genomförd, något som vi upplever att 

Omsorgsförvaltningen inte gjorde. Vi ser att det finns ett hinder för 

kunskapsöverföring, eftersom specialistundersköterskorna upplevde att den nya 

kunskapen inte uppmärksammades genom exempelvis en ny roll i organisationen.  
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5.4.1 Ingen ny yrkesroll 

Vi ifrågasätter om kunskapsöverföringen kunde påverkas av att 

specialistundersköterskorna inte hade en tydlig roll i organisationen. Vi ställde därför 

frågor till respondenterna som gav sin syn på legitimeringen av kunskap. Vi ser i vår 

tolkning att det finns en skillnad i hur betydelsefull en legitimering sågs av olika 

respondenter. 

 

Dåvarande Personalutvecklare slutade på Omsorgsförvaltningen under tiden som den 

första omgången av specialistundersköterskor studerade och fick redan då frågor om 

hur specialistundersköterskornas roll i organisationen skulle påverkas. Båda 

Enhetscheferna förklarade att det inte fanns någon skillnad mellan en 

undersköterskas och en specialistundersköterskas arbetsuppgifter. På grund av 

specialistundersköterskornas personliga driv skapade enhetscheferna och 

specialistundersköterskorna tillsammans utökade arbetsuppgifter. Förvaltningschefen 

berättade att några av specialistundersköterskorna själva hade tagit initiativ till att 

skapa ett team som utbildade andra undersköterskor och att kunskapen därmed 

spreds på ett mer konkret sätt. Enligt vår förståelse skapade Omsorgsförvaltningen 

inte några nya arbetsuppgifter för att det inte fanns en kravspecifikation för hur en 

specialistundersköterskas roll skulle se ut. Vi förstår att specialistundersköterskornas 

roll inte var specificerad från starten av kompetensutvecklingsinsatsen och 

fortfarande inte var det under vår studie. Därför fick specialistundersköterskorna 

själva ta egna initiativ för att skapa en roll efter utbildningen. En möjlighet för 

kunskapsöverföring som nämns av Nonaka, Toyama och Hirata (2008) är att 

kunskapen synliggörs, vilket gör att både implicit och explicit kunskap lättare 

överförs mellan individer i en organisation. Vi tolkar det därför som att avsaknaden 

av en roll med kravspecifikation för specialistundersköterskas arbetsuppgifter kan 

utgöra ett hinder för kunskapsöverföring, eftersom kunskapen inte synliggörs. 

 

Vi upplever att alla respondenter antydde att det var svårt att fånga upp 

specialistundersköterskornas kunskap. Nuvarande Personalutvecklare menade 

exempelvis att det var en svårighet att veta vad specialistundersköterskornas uppgift 

egentligen var och att förvaltningen inte klargjorde vad specialistundersköterskorna 

skulle kunna efter utbildningen. Även Enhetschef 1 uttryckte att det måste bli mer 

tydligt vad det innebär att vara specialistundersköterska. Det styrker vår upplevelse 
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av att en kravspecifikation och en tydligare roll krävs för att kunskapen ska ses som 

legitimerad i organisationen och därmed skulle även specialistundersköterskans 

status öka.  

 

Förvaltningschefen förklarade att specialistundersköterskorna delvis kunde få en ny 

roll i det befintliga arbetet och syftade då till rollen som “lillsyrra”. Däremot 

förklarade Specialistundersköterska 1 att uppgifterna som lillsyrrorna fick egentligen 

inte var kopplade till utbildningens innehåll. Vi tror att en möjlig anledning till 

skiljaktigheten mellan de uppgifter som skapades och de uppgifter som 

specialistundersköterskorna önskade kan vara att Förvaltningschefen, Nuvarande 

Personalutvecklare och Enhetschef 1 inte var tillräckligt insatta i vad utbildningen 

innehöll. Därför skapades istället arbetsuppgifter utefter de behov som fanns i 

verksamheten. Trots att alla respondenter upplevde att utbildningen hade ett 

omfattande innehåll och att kvaliteten var hög skapades inte tillräckliga 

arbetsuppgifter som motsvarade utbildningens innehåll, vilket vi ser som ett hinder 

för kunskapsöverföring.  

 

5.4.2 Avsaknad av legitimering 

Utefter de förutsättningar som Omsorgsförvaltningen skapade för att 

specialistundersköterskans roll skulle legitimeras upplever vi att det var individernas 

eget intresse som påverkade hur mycket uppmärksamhet och status som rollen fick. 

Eftersom det inte fanns några formaliserade sätt för att överföra 

specialistundersköterskornas kunskap fanns risken att kunskapen aldrig överfördes. 

Davenport och Prusak (1998) nämner att det behöver finnas formaliserade sätt att 

överföra kunskap på och nämner att det inte räcker med att individer pratar med 

varandra för att kunskapen ska överföras. Vi tror att Omsorgsförvaltningen genom att 

förlita sig på att den implicita kunskapen skulle överföras naturligt i samband med 

sociala interaktioner riskerade att gå miste om kunskap. Genom att 

Omsorgsförvaltningen inte hade en uttalad roll i organisationen fanns risken att 

specialistundersköterskans utökade kunskap inte synliggjordes och blev explicit. 

 

Förvaltningschefen hade inte någon plan på att legitimera 

specialistundersköterskornas roll och menade att man inte kunde vara anställd som 

specialistundersköterska. Specialistundersköterskorna förklarade att eftersom de hade 
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gått en utbildning som gjorde att de är specialistundersköterskor var det 

motsägelsefullt att det inte stod i deras anställningsbevis.  Vi upplever att de flesta 

inom Omsorgsförvaltningen använde ordet ”specialistundersköterska” för att 

benämna de undersköterskor som gick utbildningen, men att de inte hade en officiell 

titel. Enligt Szulanski (1996) är specialistkunskap lättare att förankra då den kunskap 

som ses som trovärdig och legitimerad oftare tas upp av mottagaren. Vi kan se att ett 

hinder för kunskapsöverföring kan vara att kunskapen inte sågs som tillräckligt 

trovärdig och legitimerad på grund av att det saknades en officiell titel för 

specialistundersköterskorna.  

 

Enligt Szulanski (1996) är kunskap som har en nytta för organisationen lättare att 

överföra. Enligt vår tolkning måste därför Omsorgsförvaltningens medlemmar se 

fördelarna med specialistundersköterskornas kunskap för att överföringsprocessen 

ska vara tillfredsställande. Genom att inte se värdet av kunskapen riskerar 

medlemmarna i organisationen att kunskapen inte överförs. Vi tolkar det som ett 

hinder att ledningen i Omsorgsförvaltningen inte tillät specialistundersköterskorna att 

inneha en titel efter utbildningen och därför förminskades värdet av kunskapen. 

 

5.5 Kulturella hinder för kunskapsöverföring 

Både Davenport och Prusak (1998) och Jonsson (2012) belyser betydelsen av att ha 

en organisationskultur som främjar kunskapsöverföring. Vi har genom våra 

intervjufrågor skapat möjligheter att tolka vilka kulturella hinder som fanns för 

kunskapsöverföring i Omsorgsförvaltningen.  

 

Förvaltningschefen, Nuvarande Personalutvecklare och Enhetscheferna upplevde att 

det fanns ett stort intresse av specialistutbildningen hos de undersköterskor som hade 

en specialistundersköterska i sin grupp. Däremot upplevde Specialistundersköterska 

1 och 2 att det fanns ett motstånd i den egna arbetsgruppen och att mottagandet från 

kollegorna var blandat när de kom tillbaka från utbildningen. Riege (2005) uttrycker 

att det är en utmaning för ledningen att främja en kultur som bidrar till att individer 

vill dela med sig av kunskap och vilja ta del av andras kunskap. Utifrån Rieges 

resonemang och respondenternas upplevelser ser vi att respondenterna på 

förvaltningsnivå inte var medvetna om hur organisationskulturen påverkade 

medlemmarnas syn på specialistutbildningen. Risken med att det inte fanns en 
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medvetenhet kring hur organisationskulturen påverkade överföringen är att det kunde 

skapa motsättningar mellan individerna, vilket kan hindra 

kunskapsöverföringsprocesserna på arbetsplatsen. 

 

Respondenterna uttryckte att de utbildade specialistundersköterskorna hade en 

kunskap  som särskilde dem från de andra undersköterskorna. Vi tolkar att 

kunskapen som utbildningen gav skapade intressekonflikter mellan 

specialistundersköterskorna och undersköterskorna på Omsorgsförvaltningen. 

Intressekonflikter kan enligt Riege (2005) vara ett hinder för kunskapsöverföring i 

organisationskulturen. Rieges argument styrker vår tolkning av att utbildningen 

skapade intressekonflikter i arbetsgrupperna. Vi har däremot sett att alla respondenter 

hade en gemensam syn på att Omsorgsförvaltningen fanns till för omsorgstagarna. Vi 

tolkar det som att det är omsorgstagarna som ska gynnas av att den nya kunskapen 

sprids. Respondenterna uttryckte att kvaliteten i omsorgsarbetet kunde höjas om 

kunskapen delades i arbetsgrupperna. Flera av respondenterna uttryckte att det var 

viktig att kvalitetssäkra omsorgsarbetet med hjälp av specialistundersköterskorna. Vi 

tror att ett hinder för kunskapsöverföring är att de på förvaltningsnivå inte klargjorde 

varför kunskapen skulle spridas i arbetsgrupperna och för vem kunskapen egentligen 

var till för och att det därför skapades intressekonflikter i arbetsgrupperna. 

 

Szulanski (1996) menar att ett ansträngt förhållande mellan källan till kunskapen och 

mottagaren av kunskapen påverkar överföringsprocessen och hur relationen ser ut 

avgör hur villig mottagaren är att efterfråga kunskapen när den behövs. 

Specialistundersköterskorna upplevde att kunskapen inte uppskattades av kollegorna 

och att kollegorna inte efterfrågade kunskapen. Riege (2005) lyfter fram att det på 

grund av konkurrens mellan individer inte skapas bra relationer och att det därför kan 

krävas att ledningen skapar en gemensam kultur för att kunskapen ska överföras. 

Davenport och Prusak (1998) och Nonaka, Toyama och Hirata (2008) menar att det 

krävs relationer för att överföra den implicita kunskapen. I Omsorgsförvaltningen 

tolkar vi det som att det inte fanns en gemensam syn på hur den implicita kunskapen 

skulle bli explicit i arbetsgrupperna. Vi upplever att Omsorgsförvaltningen 

misslyckades med att skapa en kultur som främjar och uppmuntrar spridning av 

kunskapen, eftersom det fanns svårigheter med hur kunskapen skulle flöda mellan 

kollegor i organisationen. 
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Nonaka, Toyama och Hirata (2008) förklarar att ett steg i hur kunskap kan flöda i en 

organisation är att möjliggöra relationer där kunskapen kan överföras, exempelvis 

genom mentor- och lärlingsrelationer. Eftersom specialistundersköterskornas roll inte 

var legitimerad kunde det därför skapa kulturell problematik när kunskapen skulle 

överföras från specialistundersköterskor till de resterande medlemmarna i 

organisationen. Vi ser därför en möjlighet att om specialistkunskapen är legitimerad 

är den relationen lättare att skapa, eftersom kunskapen kan upplevas som mer 

betydelsefull för mottagaren. Runsten och Werr (2016) menar att individer måste 

interagera för att tillsammans skapa kollektiv intelligens. Utifrån Runsten och Werrs 

argument ser vi ett hinder för kunskapsöverföring om individerna inte ser nyttan i sin 

kollegas kunskap.  

 

5.5.1 Beteendet blir inte institutionaliserat 

Flera av respondenterna uttryckte att genom att specialistundersköterskorna var kvar 

på sin befintliga arbetsplats var det svårt att dela med sig av kunskapen, eftersom 

specialistundersköterskan kände sig obekväm med att dela med sig av sin kunskap 

till de resterande medlemmarna på enheten. Enhetschef 1 och båda 

Personalutvecklarna uttryckte att det kan vara känsligt att ändra på gamla och 

invanda rutiner och att specialistundersköterskornas nya kunskap därmed skulle 

kunna möta motstånd i den egna gruppen. Vi har sett att flera av respondenterna 

uttryckte att kunskapen var svår att dela med sig i den egna gruppen, på grund av de 

invanda rutiner och normer som fanns i kulturen. 

 

Argyris och Schön (1996) förklarar att organisationskulturen kan bestå av 

procedurer, strukturer, normer och attityder. Vi tolkar därför att det är betydelsefullt 

att organisationskulturen i Omsorgsförvaltningen stöttar specialistundersköterskornas 

kunskapsöverföringsprocesser. Vi ser att det finns ett hinder för kunskapsöverföring i 

organisationskulturen eftersom gamla strukturer, normer och attityder förhindrar 

kunskapsöverföringen.  Enligt vår upplevelse hade inte specialistundersköterskorna 

lika stora möjligheter att dela med sig av sin kunskap i den befintliga arbetsgruppen 

och det är därför ett hinder för kunskapsdelning i organisationen. 
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5.6 Kommunikationens betydelse 

Under vår forskningsprocess såg vi tidigt i de första intervjuerna att det rådde en 

otydlighet i kommunikationen på Omsorgsförvaltningen. Riege (2005) menar att en 

komplex, hierarkisk struktur förhindrar flödet av kommunikation. Vi upplever att 

flera av respondenterna nämnde organisationens storlek som en anledning till varför 

det fanns problem inom organisationen. Vår tolkning är att respondenterna upplevde 

Omsorgsförvaltningen som en komplex organisation med en stark hierarkisk struktur 

som hindrade flöden av kommunikation, information och kunskap. Nuvarande 

Personalutvecklaren förklarade exempelvis att på grund av att Omsorgsförvaltningen 

var en stor organisation förlitade sig Personalutvecklaren på sin kommunikation med 

enhetscheferna angående specialistundersköterskorna. Enhetscheferna upplevde 

däremot att det var personalavdelningen som hade kännedom om 

specialistundersköterskorna. Det stödjer vår tolkning av att respondenterna upplevde 

att storleken på Omsorgsförvaltningen var ett problem för kommunikationsflödet. 

 

Riege (2005) förklarar att ett organisatoriskt hinder kan vara den fysiska 

arbetsmiljön, speciellt i stora organisationer kan det geografiska läget påverka 

kommunikationen på grund av att kommunikationen inte längre blir naturlig. Vi 

tolkar Rieges resonemang som att ett geografiskt avstånd mellan sändare och 

mottagare kan leda till att kommunikationen inte blir lika lättillgänglig i en 

organisation. Vi upplever att sändare och mottagare måste agera aktivt för att 

kommunikationen ska nå fram, något vi tror att Omsorgsförvaltningen inte 

prioriterade. När vi intervjuade respondenterna märkte vi att förvaltningskontoret där 

Förvaltningschefen och Nuvarande Personalutvecklaren arbetade inte fanns 

geografiskt nära den arbetsplats där enhetscheferna och specialistundersköterskorna 

arbetade. Vi upplever därför att det geografiska avståndet kunde vara ett hinder för 

hur både kommunikationen och kunskapen flödade i organisationen.  

 

Riege (2005) förklarar att en platt organisationsstruktur gör det möjligt för 

kommunikationen att flöda i alla riktningar i hierarkin. I Omsorgsförvaltningen 

upplevde respondenterna strukturen som hierarkisk. Specialistundersköterskorna 

uttryckte däremot att de själva hade besökt förvaltningschefen på kontoret för att 

diskutera hur deras kunskap skulle tas tillvara. Vi tolkar specialistundersköterskornas 

initiativtagande som en antydan till att Omsorgsförvaltningen inte behöver ses som 
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en stor och komplex organisation. Vi ser att ett hinder är att det inte fanns en 

gemensam syn på hur kommunikationen mellan individer på olika organisatoriska 

nivåer ska fungera och att den hierarkiska strukturen därför inte hindrade 

kunskapsöverföringsprocessen.  

 

5.6.1 Ansvarsfördelning 

Vår uppfattning av problematiken med att ta tillvara på kunskapen tror vi grundar sig 

på den otydliga ansvarsfördelning som fanns inom Omsorgsförvaltningen. 

Nuvarande Personalutvecklare och Förvaltningschefen menade att det är 

enhetschefernas ansvar att kunskapen blev synliggjord i organisationen, samt att 

kunskapen kom till användning. Enhetschef 1 upplevde däremot att det inte fanns 

något tydligt uppdrag, vilket gjorde det svårt att skapa tid och utrymme för 

kunskapsöverföring. Enhetschef 1 menade att det därför var 

specialistundersköterskans eget ansvar att kunskapen togs tillvara. 

Specialistundersköterska 1 upplevde att deras kunskap inte var prioriterad i 

förvaltningens övriga arbete och att specialistundersköterskan var tvungen ta ett 

större individuellt ansvar för att sprida sin kunskap.  Respondenternas upplevelser 

stärker vår tolkning av att det fanns en otydlig ansvarsfördelning i vem som skulle 

ansvara för att specialistundersköterskornas kunskap togs tillvara genom 

kunskapsöverföringsprocesser i organisationen.  

 

Davenport och Prusak (1998) menar att strukturer och rutiner är en förutsättning för 

att kommunikationen och kunskapsöverföringen ska fungera i en organisation. Enligt 

vår förståelse av författarnas resonemang ser vi att en anledning till 

Omsorgsförvaltningens brist på ansvarsfördelning kan relateras till avsaknaden av 

strukturer och rutiner för kunskapsöverföring. Eftersom respondenterna hade olika 

förståelse för vem som hade ansvaret för att föra vidare specialistundersköterskornas 

kunskap fick vi i vår tolkning gå ifrån de individuella upplevelserna och tolka hur 

helhetsperspektivet av ansvarsfördelningen i Omsorgsförvaltningen upplevdes av 

respondenterna. Enligt vår tolkning av helhetsperspektivet för ansvarsfördelningen 

ser vi hinder för kunskapsöverföring i avsaknaden av strukturer, rutiner och bristande 

kommunikation inom Omsorgsförvaltningen. 
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5.2.3 Utdragen planering 

Enligt Davenport och Prusak (1998) är det en nackdel att all kommunikation sker 

muntligt, eftersom det kan vara svårt för alla i en organisation ta del av det som har 

sagts. Vår upplevelse av kommunikationen inom Omsorgsförvaltningen gällande 

planering av team och andra strategier för kunskapsöverföring var att den främst 

skedde muntligt. Vi tror att det finns en problematik med att enbart förlita sig på 

muntlig kommunikation för att föra över kunskap, eftersom det finns risk att 

planeringsfasen stannar där den muntliga kommunikationen sker och därför inte 

dokumenteras. Genom att Omsorgsförvaltningen inte hade några dokumenterade 

rutiner för kunskapsöverföring tror vi att det kunde vara svårt att kommunicera ut 

värdet av kunskapsöverföringsprocesserna i verksamheten. Om värdet av att 

kunskapen skulle föras vidare inte kommunicerades ut i organisationen minskade 

betydelsen av att överföra kunskap och det prioriterades därför inte i verksamheten. 

 

Specialistundersköterska 1 uttryckte en längtan över teamen som skulle dra igång. Vi 

har genom att prata med den Nuvarande Personalutvecklaren och 

specialistundersköterskorna skapat en förståelse över att alla team inte befann sig i 

samma planeringsfas och att det fanns de respondenter som tyckte att det gick för 

långsamt. Vi ser att respondenterna på förvaltningsnivå gav uttryck för att 

planeringen gick långsamt genom att de exempelvis hade: “pratat”, “diskuterat”, och 

“tänkt”. Vi tolkar det som att respondenterna inom Omsorgsförvaltningen var 

medvetna om betydelsen av kunskapsöverföring och ville skapa strukturer för att 

kunskapen skulle föras vidare i organisationen. Däremot ser vi också att det fanns en 

frustration i att planeringen inte gick framåt i den takt som respondenterna önskade. 

Vi upplever därför att ett hinder för kunskapsöverföring var att planeringen gick för 

långsamt, trots att Omsorgsförvaltningen ville skapa strukturer för fungerande 

kunskapsöverföringsprocesser. 
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5.7 Sammanfattning av organisatoriska hinder  

Vi har genom tolkningen av det empiriska och teoretiska materialet sett de 

möjligheter och hinder för kunskapsöverföring som fanns i Omsorgsförvaltningen i 

Kalmar kommun.  Tidigare i uppsatsen presenterade vi en tabell för de hinder och 

möjligheter vi skapade en förståelse över genom den teoretiska referensramen. 

Nedan har vi placerat in de hinder och möjligheter som vi såg i fallstudien med hjälp 

av en grön bock vid respektive hinder eller möjlighet. Vi använder tabellen för att 

jämföra teoretiska hinder och möjligheter med vår praktiska förståelse.  

 

 

 

(Egen tabell över hinder och möjligheter hos Omsorgsförvaltningen) 
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Sammanfattningsvis har vi sett att Omsorgsförvaltningen skapade vissa möjligheter 

för kunskapsöverföring efter att specialistundersköterskorna  avslutade sin utbildning 

Omsorgsförvaltningen hade enligt vår uppfattning möjligheter att överföra kunskap i 

samband med de team som förvaltningen uppmuntrade till och planerade att införa. 

Vi har förstått att det fanns flera förutsättningar till att möjliggöra 

kunskapsöverföring men vi upplever att Omsorgsförvaltningen inte 

uppmärksammade de möjligheterna tillräckligt på en organisatorisk nivå. 

 

Vi såg däremot att det fanns flera hinder. Utifrån vår teoretiska och empiriska 

jämförelse har vi skapat en förståelse över att det finns en uppdelning av 

organisatoriska hinder som är kopplade till organisationskulturen och 

organisationsstrukturen. Samtidigt har vi genom vår tolkning upptäckt hinder som 

fanns i vårt fall men som vi inte såg i teorin. Nedan presenteras de ytterligare hinder 

som vi upptäckte i en tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

(egen tabell för utökade hinder hos Omsorgsförvaltningen) 

 

I vår tolkning har vi använt oss av båda våra forskningsfrågor för att skapa en 

tolkning som ger oss möjlighet att besvara frågorna och dra slutsatser kring vad 

frågorna har bidragit med för att öka vår medvetenhet och förståelse för 

kunskapsöverföringsprocesser och organisatoriska hinder för kunskapsöverföring i 

en organisation. I Följande kapitel kommer därför vår tolkning att leda fram till 

uppsatsens slutsats.  
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6 Slutsats 

Nedan kommer vår slutsats att presenteras, tillsammans med en övergripande 

slutreflektion samt förslag till vidare forskning inom ämnet. Uppsatsens syfte var att 

skapa förståelse för kunskapsöverföringsprocessen från en individ till en 

organisation och de organisatoriska hinder för kunskapsöverföring som kan finnas 

efter en avslutad kompetensutvecklingsinsats. 

 

 

6.1 Hur kan en organisation arbeta för att överföra individuell 

kunskap till organisationen efter en avslutad specialistutbildning?  

Efter att vi genomfört en fallstudie har vi fått en ökad förståelse över hur en 

organisation arbetar för att överföra individuell kunskap till organisationen. Vi anser 

att kunskapen är överförd till organisationen när specialistkunskapen bidrar till 

andras kunskap och därfmed blir institutionaliserad i organisationskulturen och i 

organisationsstrukturen. Vår upplevelse är att en organisation främst förlitar sig på de 

kunskapsöverföringsprocesser som uppstår informellt i organisationen, som 

exempelvis sociala interaktioner och spontana nätverk. Vi anser att organisationen 

inte prioriterar arbetet med att skapa organisatoriska möjligheter till 

kunskapsöverföring eftersom de förlitar sig på att kunskapsöverföringen sker främst 

på initiativ av enskilda individer i organisationen.  

 

Organisationen försöker synliggöra kunskapen genom att skapa team där kunskapen 

ska överföras till andra individer i organisationen utifrån de behov som finns i 

verksamheten. Genom att låta individer med specialistkunskap tillhöra ett team kan 

kunskapen synliggöras för andra individer i organisationen. Genom att arbeta med att 

göra kunskapen synlig möjliggör organisationen för individer med specialistkunskap 

att interagera med övriga medlemmar i organisationen för att kunskapen ska 

överföras från individ till organisation. Däremot upplever vi att organisationen inte 

arbetar tillräcklig med att överföra kunskapen som specialisterna har fått efter 

avslutad utbildning eftersom vi genom studien har sett att kunskapen inte sprids i 

organisationen.  
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6.2 Vilka organisatoriska hinder kan identifieras i 

kunskapsöverföringsprocessen från individ till organisation? 

Vi har i vår studie identifierat att organisatoriska hinder för kunskapsöverföring från 

individ till organisation är kopplade både till organisationsstrukturen och till 

organisationskulturen. Vi har skapat en förståelse för hur viktigt ledningens arbete 

med att skapa en organisationskultur och en organisationsstruktur som främjar 

kunskap och kunskapsöverföringsprocesser är för kunskapens spridning i 

organisationen. Samtliga organisatoriska hinder vi skapade oss en förståelse över 

genom teorin kunde med två undantag identifieras i kunskapsöverföringsprocessen.  

 

Kulturella organisatoriska hinder för kunskapsöverföring: 

 Ledningen främjar inte organisationskulturen och det finns en avsaknad av 

artefakter som uppmuntrar kunskapsöverföring. 

 Individuellt motstånd i arbetsgrupper på grund av ledningens omedvetenhet 

om motsättningar i kulturen. 

 Brist på uppmärksamhet från ledningen gällande värdet av 

kunskapsöverföring för organisation och individ. 

 

Strukturella organisatoriska hinder för kunskapsöverföring: 

 Otydlig kommunikation mellan olika organisatoriska nivåer. 

 Brist på utrymme för sociala interaktioner.  

 Avsaknad av IT-system för kunskapsöverföring och dokumentation av beslut. 

 Avsaknad av legitimering och brist på belöningssystem.  

 Brist på samband mellan målen för kunskapsöverföring och övriga 

organisatoriska mål. 

 Avsaknad av normer och rutiner för överföring. 

 Stort geografiskt avstånd mellan ledning och operativ kärna. 

 Brist på organisatoriska resurser som exempelvis finansiella medel.  

 Brist på tid för kunskapsöverföring. 
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Vi skapade genom vår studie förståelse över ytterligare hinder för 

kunskapsöverföring i samband med kunskapsöverföringsprocessen från en individ 

med specialistkunskap till organisationens övriga medlemmar: 

 

 Avsaknad av en kravspecifikation för yrkesrollen. 

 Arbetsuppgifterna motsvarar inte utbildningens innehåll. 

 Otydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att specialistkunskapen 

överförs. 

 Planering av åtgärder för att ta tillvara på specialistkunskap beslutas och 

genomförs inte. 

 

6.3 Slutreflektion 
 

Genomgående i studien av kunskapsöverföringsprocessen har vi upplevt att det är 

svårt att skilja de organisatoriska hindren åt, för att alla hinder upplevs vara knutna 

till varandra. Exempelvis kan vi se att en otydlig kommunikation kan leda till en 

otydlig ansvarsfördelning, som i sin tur kan leda till att beslut aldrig tas. Vilket som 

är det huvudsakliga organisatoriska hindret för kunskapsöverföring kan utifrån vår 

fallstudie vara svårt att tolka. Oavsett vilket hinder som är det största organisatoriska 

hindret för kunskapsöverföring finns det ändå en risk att kunskapsflödet i 

organisationer avstannar. 

 

Vi har även reflekterat över problematiken med att specialistkunskapen aldrig 

tillvaratogs från början. På grund av vårt hermeneutiska tolkningsperspektiv har vi 

även kunnat se till kunskapsöverföringsprocessen som helhet, därför tror vi att 

kärnan till fallet i organisationen är för att kompetensutvecklingsinsatsen inte 

lämnades över korrekt under tiden som det pågick en personalrotation. En bristande 

kunskapsöverföringsprocess skedde altså redan vid överlämnandet av 

kompetensutvecklingsinsatsen mellan de ansvariga medarbetarna inom 

organisationen. Vi har förstått att det finns en mångfacetterad problematik i alla 

kunskapsöverföringsprocesser i organisationer. På grund av att vår fallstudie berör ett 

problem som finns i en kommun kan det vara rimligt att problematiken finns även 

inom andra kommuner, samt också inom större organisationer.  
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Kunskapsöverföringsprocesser sker ständigt i samband med till exempel 

överlämnade av information och kunskap från en individ till en annan, vilket gör att 

också hinder för kunskapsöverföring kan existera i varje social interaktion. Vår 

studie har visat på en brist i den teoretiska forskningen om överförandet av 

specialistkunskap från en individ till en organisation. I kunskapsintensiva 

organisationer är det fördelaktigt att ta tillvara på investeringar som görs i 

medarbetares kunskap. Genom att ta tillvara på kompetenta medarbetare med 

specialistkunskap inom en organisation kan också organisationen frodas och överleva 

i det kunskapsintensiva samhället. Vi anser därför att det är av intresse för 

organisationer att se till att de kunskapsöverföringsprocesser som finns i 

organisationerna fungerar och att ledningen möjliggör för individer att både dela med 

sig av specialistkunskap och ta emot den.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Vår studie syftar till att fylla en del av det glapp som finns i forskningen kring hur en 

organisation kan ta tillvara på en individs specialistkunskap. Efter att ha genomfört 

studien inser vi hur stort område som både specialistkunskap och 

kunskapsöverföringsprocessen egentligen är och ger därför förslaget till framtida 

forskning att fördjupa sig kring de IT-system som kan användas för att ta tillvara på 

och överföra specialistkunskap i organisationen. Det hade också varit intressant att 

undersöka flera fall för att se hur utbrett problemet med kunskapsöverföring i 

organisationer är och undersöka hur organisationen kan arbeta för att motverka de 

olika hinder för kunskapsöverföringsprocesser som vi fann i vår studie.  

 

Slutligen kan vi konstatera att vår studie har bidragit med insikter viktiga för oss i 

vårt kommande yrkesliv och förhoppningsvis för dig som läsare. Vi anser att ett stort 

problem i organisationer är att det finns storslagna planer och satsningar som i många 

fall inte genomförs i den utsträckning det var tänkt från början. För att sammanfatta 

den studie som vi har genomfört av kunskapsöverföring i en organisation kan vi säga 

att vår upplevelse är att det är mycket snack och lite verkstad. Det är enligt vår 

mening dags att börja jobba mer med kunskapsspridningen i organisationer och ta 

tillvara på den specialistkunskap som medarbetarna besitter, för de är trots allt, 

organisationens hjärta och mest betydelsefulla resurs.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor till Personalutvecklare 

Bakgrundsfakta om respondenten 

 

 Kan du berätta lite om dig själv och din roll i organisationen?  

 Hur länge har du arbetat inom Omsorgsförvaltningen? 

 

Bakgrund till kompetensutvecklingsinsats 

 

 Hur ser ni som organisation på kunskap och kompetensutveckling?  

 På vilket sätt skulle du säga att kompetensutveckling är viktigt för er i 

organisationen? 

 

Specialistutbildning 

 

 Kan du beskriva den specialistutbildning som ni erbjuder undersköterskor? 

 Vilka undersköterskor får gå utbildningen? 

 Hur lång är utbildningen? 

 Hur många är det som intresserar sig för utbildningen och själva vill söka? 

 Hur upplever du att undersköterskorna ställer sig till möjligheten att gå en 

specialistutbildning? 

 

 Vad var anledningen till att ni valde att införa möjlighet till utbildning? 

 Fanns det planer på andra kompetensutvecklingsinsatser än den ni valde? 

 Hur upplever du kvalitén på utbildningen? 

 

Fördelar och nackdelar med specialistutbildningen  

 

 Vilka är nackdelarna och svårigheterna för organisationen med den 

kompetensutvecklingsinsats som ni har? 

 På vilket sätt påverkar utbildningen er verksamhet negativt?  

 Vilka nackdelar tror du finns för den enskilda individen? 

 

 Vilka är fördelarna för organisationen med den kompetensutvecklingsinsats som 

ni har? 

 På vilket sätt påverkar utbildningen er verksamhet positivt? 

 Vilka fördelar tror du finns för den enskilda individen? 

 

Efter utförd specialistutbildning 

 

 Hur går ni praktisk tillväga efter att en undersköterska har avslutat sin 

utbildning? 

 Gör ni någon utvärdering på den nya kunskapen som undersköterskan 

har fått? 

 Hur säkerställer ni att utbildningen har gett önskat resultat? 

 

 På vilket sätt legitimerar ni undersköterskans specialistkunskap? 

 Vilken roll har en undersköterska efter avslutad utbildning? 
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 Vad skiljer specialistundersköterskans roll gentemot undersköterskans? 

 Vilka förväntningar har ni på individens kunskap efter avslutad 

utbildning? 

 

 Kan du beskriva vad som händer när en undersköterska återgår till arbetet? 

 Vilka faktorer tror du kan ha en påverkan när undersköterskan återgår till 

arbetet? 

 Hur upplever du att utbildningens längd kan påverka när undersköterskan 

återgår i arbete? 

 På vilket sätt tror du undersköterskan blir mottagen av kollegorna? 

 

Kunskapsöverföringsprocessen 

 

 Vilka förutsättningar skapar ni som organisation för att den individuella 

kunskapen efter avslutad utbildning ska tillvaratas? 

- På vilket sätt/ hur anser du att den individuella kunskapen bör tas 

tillvara? 

 

 Finns det några strategier för hur kunskap ska överföras från individen till resten 

av organisationen? 

 Har ni några rutiner för att överföra kunskap? 

 Hur kan ni förbättra er kunskapsöverföringsprocess? 

 

 Vad kan ni som organisation gå miste om genom att inte ta tillvara på den nya 

kunskapen? 

 

 Upplever du att det finns någon problematik kring att överföra kunskap från 

individen till organisationen.  

 

Utbildningens framtid 

 Har ni upptäckt några förbättringar i verksamheten efter att ni infört 

specialistutbildningen? Dels hos medarbetarna och dels prestationsmässigt. 

 Vad ser du för framtida potential med utbildningen? 

 

Övrigt 

 Har du något övrigt du känner att du vill lägga till? 
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Bilaga B Intervjufrågor till Förvaltningschef 
 

Bakgrundsfakta om respondenten 

 

 Kan du berätta lite om dig själv och din roll i organisationen?  

 Hur länge har du arbetat inom Omsorgsförvaltningen? 

 

Bakgrund till kompetensutvecklingsinsats 

 

 Hur ser ni som organisation på kunskap och kompetensutveckling?  

 På vilket sätt skulle du säga att kompetensutveckling är viktigt för er i 

organisationen? 

 

Specialistutbildning 

 

 Kan du beskriva den specialistutbildning som ni erbjuder undersköterskor? 

 Hur upplever du att undersköterskorna ställer sig till möjligheten att gå en 

specialistutbildning? 

 

 Vad var anledningen till att ni valde att införa möjlighet till utbildning? 

 Fanns det planer på andra kompetensutvecklingsinsatser än den ni valde? 

 Hur upplever du kvalitén på utbildningen? 

 

Fördelar och nackdelar med specialistutbildningen  

 

 Vilka är nackdelarna och svårigheterna för organisationen med den 

kompetensutvecklingsinsats som ni har? 

 På vilket sätt påverkar utbildningen er verksamhet negativt? 

 Vilka nackdelar tror du finns för den enskilda individen? 

 

 Vilka är fördelarna för organisationen med den kompetensutvecklingsinsats som 

ni har? 

 På vilket sätt påverkar utbildningen er verksamhet positivt? 

 Vilka fördelar tror du finns för den enskilda individen? 

 

Efter utförd specialistutbildning 

 

 Hur går ni praktisk tillväga efter att en undersköterska har avslutat sin 

utbildning? 

 Gör ni någon utvärdering på den nya kunskapen som undersköterskan 

har fått? 

 Hur säkerställer ni att utbildningen har gett önskat resultat? 

 

 På vilket sätt legitimerar ni undersköterskans specialistkunskap? 

 Vilken roll har en undersköterska efter avslutad utbildning? 

 Tror du att det finns någon problematik kring att 

specialistundersköterskans roll är densammas om undersköterskans roll? 

 

 Vilka förväntningar har ni på individens kunskap efter avslutad 

utbildning? 
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 Kan du beskriva vad som händer när en undersköterska återgår till arbetet? 

 På vilket sätt tror du undersköterskan blir mottagen av kollegorna? 

 

Kunskapsöverföringsprocessen 

 

 Vilka förutsättningar skapar ni som organisation för att den individuella 

kunskapen efter avslutad utbildning ska tillvaratas? 

 

 På vilket sätt/ hur anser du att den individuella kunskapen bör tas tillvara? 

 

 Finns det några strategier för hur kunskap ska överföras från individen till resten 

av organisationen 

 Har ni några rutiner för att överföra kunskap? 

 Hur kan ni förbättra er kunskapsöverföringsprocess? 

 

 Vad kan ni som organisation gå miste om genom att inte ta tillvara på den nya 

kunskapen? 

 

 Upplever du att det finns någon problematik kring att överföra kunskap från 

individen till organisationen.  

 

Utbildningens framtid 

 Har ni upptäckt några förbättringar i verksamheten efter att ni infört 

specialistutbildningen? Dels hos medarbetarna och dels prestationsmässigt. 

 

 Vad ser du för framtida potential med utbildningen? 

 

Övrigt 
 Har du något övrigt du känner att du vill lägga till? 

 

 



Kandidatuppsats VT 2016  ’Mycket snack och lite verkstad’ Jolin Elander 

Linnéuniversitetet, Kalmar - En kvalitativ studie om kunskapsöverföring i en organisation Exina Karmanik 

V 

Bilaga C Intervjufrågor till Enhetschef 

Bakgrundsfakta om respondenten 

 

 Kan du berätta lite om dig själv och din roll i organisationen?  

 Hur länge har du arbetat inom Omsorgsförvaltningen? 

 

Bakgrund till kompetensutvecklingsinsats 

 

 Hur ser ni som organisation på kunskap och kompetensutveckling?  

 På vilket sätt skulle du säga att kompetensutveckling är viktigt för er i 

organisationen? 

 

Specialistutbildning 

 

 Hur många specialistundersköterskor har du på din enhet? 

 

 Vilka möjligheter har du att bestämma vilka uppgifter som undersköterskan ska 

ha efter avslutad utbildning?  

 Vad har de för arbetsuppgifter?  

 Vad skiljer gentemot en undersköterska?  

 

 Hur upplever du att undersköterskorna ställer sig till möjligheten att gå en 

specialistutbildning? 

 Hur upplever du kvalitén på utbildningen? 

 Vilka förväntningar har ni på individens kunskap efter avslutad 

utbildning? 

 

Fördelar och nackdelar med specialistutbildningen  

 

 Finns det några nackdelar för organisationen med specialistutbildningen? 

 Vilka nackdelar tror du finns för den enskilda individen? 

 

 Vad är fördelarna för organisationen med specialistutbildningen? 

 Vilka fördelar tror du finns för den enskilda individen? 

 

Efter utförd specialistutbildning 
 

 Kan du beskriva vad som händer när en undersköterska återgår till arbetet? 

 På vilket sätt blir undersköterskan mottagen av kollegorna? 

 Finns det någon problematik när undersköterskan ska börja jobba i sin 

nya roll?  

 Upplever du att det finns en skillnad mellan kunskapen innan och efter 

avslutad utbildning? 

 Hur tycker du att den nya kunskapen ska legitimeras? 

 

Kunskapsöverföringsprocessen 

 

 Vilka förutsättningar skapar ni som organisation för att den individuella 

kunskapen efter avslutad utbildning ska tillvaratas? 
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 Hur har du gjort på din enhet för att specialistundersköterskans kunskap 

ska överföras till organisationen? 

 På vilket sätt/ hur anser du att den individuella kunskapen bör tas 

tillvara? 

 Hur kan ni förbättra er kunskapsöverföringsprocess? 

 

 Vad kan ni som organisation gå miste om genom att inte ta tillvara på den nya 

kunskapen? 

 

 Upplever du att det finns någon problematik kring att överföra kunskap från 

individen till organisationen.  

 

Utbildningens framtid 

 

 Har ni upptäckt några förbättringar i verksamheten efter att ni infört 

specialistutbildningen? Dels hos medarbetarna och dels prestationsmässigt. 

 Vad ser du för framtida potential med utbildningen? 

 

Övrigt 

 Har du något övrigt du känner att du vill lägga till? 
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Bilaga D Intervjufrågor till Specialistundersköterska 

 
Bakgrundsfakta om respondenten 

 

 Kan du berätta lite om dig själv och din roll i organisationen?  

 Hur länge har du arbetat inom Omsorgsförvaltningen? 

 

Bakgrund till kompetensutvecklingsinsats 

 

 Hur ser du på kunskap och kompetensutveckling rent generellt?  

 På vilket sätt skulle du säga att kompetensutveckling är viktigt för dig?  

 

Specialistutbildning 

 

 Hur upplever du att inställningen är till specialistutbildningen bland dina 

kollegor och från chefer? 

 Vad var anledningen till att du ville söka specialistutbildningen? 

 Hur fick du reda på att utbildningen fanns? 

 Vad var dina förväntningar på utbildningen?  

 Hur har du upplevt kvalitén på utbildningen? 

  

Fördelar och nackdelar med specialistutbildningen  

 

 Finns det något med utbildningen som har haft en negativ påverkan på dig?  

 Har du upplevt några svårigheter? 

 Tror du att det finns några nackdelar för organisationen?  

 

 Vilka fördelar har utbildningen inneburit för dig?  

 På vilket sätt har utbildningen påverkat dig positivt? 

 Vilka fördelar tror du finns för organisationen? 

 

Efter utförd specialistutbildning 

 

 Efter att du hade avslutat dig utbildning, vad hände då? 

 Fick du göra någon utvärdering av den nya kunskapen som du hade fått? 

 Finns det något som skiljer din roll från en undersköterska utan 

specialistkompetens? 

 

 På vilket sätt skulle du vilja att organisationen legitimerade din 

specialistkunskap? 

 Vad skiljer din kunskap innan och efter utbildningen? 

 

 Vad gjorde organisationen för att din kunskap skulle tillvaratas efter att du hade 

avslutat din utbildning?  

 Hur blev du mottagen av dina kollegor?  
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Kunskapsöverföringsprocessen 

 

 Hur ser du på att dela med dig av din kunskap? 

- På vilket sätt/ hur anser du att din individuella kunskap bör tas tillvara? 

- Har du några förslag på hur organisationen kan förbättra sin 

kunskapsöverföringsprocess?  

 

 Tycker du att det finns någon problematik när det gäller att överföra kunskap?  

 Upplever du att det är svårt att överföra din kunskap? 

 Hur påverkar det dig att (inte kunna) dela med dig av din kunskap?  

 

 Vad tycker du att organisationen går miste om genom att inte tillvarata 

kunskapen?  

 

Utbildningens framtid 

 

 Vad tycker du att man bör göra med er kompetens? Vad vill du helst? 

 Vad ser du för framtida potential med utbildningen? 

 

Övrigt 

 

 Har du något övrigt du känner att du vill lägga till? 

 


