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Förord 
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Abstract 
 
Knowledge management is becoming progressively more and more important in order to 

improve and organization’s possibilities for improvement and the competitive advantage that 

follows. To an organization with high turnover rate, knowledge management is of outmost 

importance. If an organization fails to transfer the relevant knowledge when an individual 

leaves, the risk of vital knowledge loss increases dramatically. 

  

The student nations of Uppsala are clear examples of organizations with a high rate of turnover 

where these complexes of problem occur. The top management is exchanged considerably 

more often than in the business world and thus the issue of knowledge transfer is very relevant. 

  

The purpose of this essay was to create an understanding of the experience of knowledge 

transfer of the Curators at Uppsala’s student nation. It is their subjective experiences we are 

focusing on in this essay. The study was conducted in the form of qualitative interviews 

consisting of eight semi-structured interviews with current of recent Curators at the student 

nations in Uppsala. 

  

Our results from this study are consistent with the theory in this field. We could see how the 

respondents experience clear documentation and routines as important basis for knowledge 

transfer to succeed. The result also indicates that the exhaustion that many of the Curators 

experience at the end of their contracted year is a major threat against effective knowledge 

transfer when exchanging Curators. 



 
 

 Sammanfattning 
  
Att hantera kunskapen inom organisationer blir allt viktigare för att kunna förbättra 

organisatoriska utvecklingsmöjligheter och den konkurrenskraft som följer av detta. För 

en organisation med hög personalomsättning är således kunskapshanteringen av största 

vikt. Misslyckas organisationen att föra över kunskap och motverka de kunskapsglapp 

som kan uppkomma när individer lämnar organisationen är risken att förlora avgörande 

kunskapsresurser överhängande. 

Uppsalas studentnationer utgör ett tydligt exempel på organisationer som brottas med den 

här problematiken. Studentnationernas ledning byts ut betydligt oftare än vad som är vanligt 

i näringslivet och problematiken kring kunskapsöverföring vid hög personalomsättning dras 

på så vis till sin spets. 

  

Syftet med denna uppsats var att skapa förståelse för kuratorer på Uppsalas 

studentnationers upplevelse av kunskapsöverföring i samband med kuratorsskiften. Det 

är således de enskilda kuratorernas upplevelse av kunskapsöverföring som är i fokus för 

uppsatsen. Studien genomfördes i form av en kvalitativ intervjustudie bestående av åtta 

stycken semistrukturerade intervjuer med sittande eller nyligen avgångna kuratorer vi 

Uppsalas studentnationer. 

  

De resultat som går att utläsa av studien är i mångt och mycket konsekvent med 

teoribildning på området. Det framgick att respondenterna upplevde tydlig dokumentation 

och rutiner som en av grundpelarna för att kunskapsöverföringen ska lyckas. Resultatet 

tyder även på att den utbrändhet många av kuratorerna upplever i slutet av sitt kuratorsår 

utgör ett stort hot mot effektiv kunskapsöverföring i samband med kuratorsskiften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nyckelord: Organizational forgetting, kunskapsöverföring, studentnation, organisatorisk 
kunskap, tyst kunskap, explicit kunskap, kurator, organisatoriskt minne, personalomsättning 
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1 Inledning 

 

Nedan presenteras uppsatsen bakgrund, syfte och frågeställningar. Även en bakgrund till 

Uppsalas Studentnationer presenteras med förhoppningen att det ska ge läsaren en större 

förståelse för undersökningens resultat. 

 

 

Vid Uppsalas studentnationer byts kuratorerna, den verkställande ledningen, ut varje år.  Vill man 

studerar effekterna av hög personalomsättning utgör därför Uppsalas studentnationer en utmärkt 

fallstudie. Utifrån våra egna förkunskaper inom pedagogik, samt den teoretisk referensram som 

presenteras nedan, förefaller det rimligt att i en organisation där ledningen byts ut så ofta måste 

kunskapsöverföringen stå i centrum. Utan en välfungerande kunskapsöverföring från en kurator till 

nästa är det svårt att föreställa sig hur organisationens verksamhet kan överleva. 

Denna studie syftar till att skapa förståelse för kuratorers upplevelse av kunskapsöverföring i 

samband med kuratorsskiften vid Uppsalas studentnationer. Det är således den enskilda 

kuratorns upplevelse av kunskapsöverföringen som står i centrum. Vidare söker vi även att 

finna vissa mönster i hur kunskapsöverföringen på studentnationen går till och vilka problem 

som kan uppkomma i samband med denna kunskapsöverföring. 

Tilläggas här kan att vi båda har en bakgrund som aktiva inom nationsväsendet och vår 

förförståelse av ämnet kommer således inte bara från pedagogiken utan vi sitter även på vissa 

förkunskaper om studentnationsverksamheten. I detta fall ser vi dock detta som en tillgång 

snarare än ett hinder. Då det är de enskilda respondenternas upplevelse vi utgår ifrån, inte våra 

egna upplevelser eller kunskaper, ser vi inte våra egna förkunskaper som ett 

objektivitetsproblem. Till detta hör även att vår målsättning inte är att uttala oss i negativa eller 

positiva termer om studentnationerna som sådana, vårt intresse ligger endast i att skapa 

förståelse för den kunskapsöverföring som sker inom dess ramar.  Snarare innebär det faktum 

att vi hade vissa kunskaper om nationsverksamheten att vi lättare kunde orientera oss bland de 

många sammanhangsspecifika begrepp som florerar inom nationsväsendet och därför snabbare 

kunde sätta oss in i det respondenten berättade. Det var även vår egen upplevelse som 

nationsaktiva som ledde oss till insikten att kunskapsöverföring på studentnationerna kunde 

utgöra ett intressanta och givande studieobjekt i ett kunskapsöverföringssammanhang. 

Då flera aspekter av studentnationernas organisation och verksamhet skiljer sig mycket från 

andra organisationer ger vi här en kort presentation av studentnationerna och de relevanta 

begrepp som hör till dessa. 

 



 
 

 

 

1.1 Studentnationer i Uppsala 

Uppsalas studentnationer är 13 politiskt obundna föreningar som drivs av studenter och sysslar 

med klubbar, pubar, restauranger, olika föreningar, studentbostäder, teateruppsättningar m.m. 

Ursprungligen så bestod medlemmarna i varje nation av studenter som härstammade ifrån det 

landskap som nationen representerade, men idag så finns det inga sådana krav kvar (med 

undantag för Södermanland-Nerikes nation (www.snerikes.se/inskrivning)) utan det är mycket 

tycke, smak och intresseområden som avgör vilken studentnation en student väljer. Alla tretton 

studentnationer har var sitt hus utspridda i centrala Uppsala. (www.kalmarnation.se) 

Nationsmedlemsskapet var obligatoriskt t.o.m. 2010 för att få studera vid Uppsala Universitet 

(www.nationsguiden.se). Nationerna drivs helt av arbetande studenter med ett par undantag; 

nationens inspektor och skattmästare. 

”Nationens inspektor fungerade i begynnelsen som universitets utsände på nationen, 

tillsatt för att hålla koll på studenterna. Idag är inspektorns roll snarare att ge stöd och hjälp i 

verksamheten och finnas till hands med de erfarenheter som en äldre medlem kan bidra med. 

Inspektorn är professor och kommer från hemlänet” (www.kalmarnation.se) 

 

Skattmästarens uppgift varierar lite från nation till nation men generellt sett förvaltar han 

nationens långsiktiga tillgångar. 

 

Studentnationens ledning består i normala fall av tre kuratorer som sitter vardera ett år. 

Kuratorsskifte sker två gånger per år; en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. På 

ca hälften av nationerna så byts förste kurator och tredje kurator på sommaren medan andre 

kurator byts vid årsskiften och ca hälften av nationerna byter förste kurator och tredje kurator 

vid årsskiftet och andre kurator på sommaren. En kurator väljs av landskapet som är 

studentnationens högsta beslutande organ och som består av alla medlemmar i hela 

studentnationen. 

 

Förste kurator (i daglig mun 1Q) fungerar som nationens VD och representerar nationen utåt 

och har ansvar över bl.a. medlemmar, bostäder och information. 

Andre kurator (2Q) har hand om nationens ekonomi, redovisning och bokföring.  

Tredje kurator (3Q) är den som vanligtvis har hand om pub- och restaurangverksamheten på 

nationen samt är personalansvarig. Norrlands och V-dala nation är dock undantag som delar 

http://www.snerikes.se/inskrivning
http://www.kalmarnation.se/
http://www.nationsguiden.se/


 
 

upp ämbetet på flera ansvarsområden (www.v-dala.se, www.norrlandsnation.se). Även andra 

lite större nationer har heltidare som delar upp pub- och restaurangverksamheten mellan sig.  

Alla tretton nationer har ett samarbetande organ, Kuratorskonventet, som arbetar med 

nationernas gemensamma frågor och där sammanträder kuratorerna en gång i månaden.  

”Kuratorskonventet handfar vidare för nationernas räkning en rad kontakter med 

utomstående parter som Uppsala universitet, Uppsala studentkår, Uppsala studentkår, Uppsala 

kommuns, samt utomstående organisationer och företag. Kuratorskonventet ger dessutom 

regelbundet ut olika publikationer, till exempel tidningen Recentior och Nationsguiden.” 

(www.kuratorskonventet.se) 

1.2 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för kuratorer på Uppsalas studentnationers upplevelse av 

kunskapsöverföring i samband med kuratorsskiften. 

Syftet är vidare att skapa förståelse för de verktyg för kunskapsöverföring som används i 

samband med kuratorsskiften samt för de problem och kunskapsglapp som kan uppstå i 

samband med kunskapsöverföring vid kuratorsskiften.  

1.3 Frågeställningar 

Hur upplever kuratorerna att deras respektive nations kuratorsutbildning går till? 

Vilka verktyg för kunskapsöverföring har kuratorerna kommit i kontakt med i samband med 

kuratorsskiften. 

Vilka kunskapsglapp upplever kuratorerna uppkommer och hur upplever de att dessa 

kunskapsglapp uppstår? 

  

http://www.v-dala.se/
http://www.norrlandsnation.se/


 
 

2 Metod 
___________________________________________________________________________ 

Nedan presenterar vi den metod vi använt oss av i samband med denna studie. För att 

upplägget ska bli så tydligt som möjligt är metoden indelad på så vis att det under varje rubrik 

först presenteras vilken metod vi valt att använda oss av. Metodvalet åtföljs sedan av en 

motivering som förklarar varför metodvalet var lämpligt i detta sammanhang. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattande metoddiskussion 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.1 Val av metod 

Vi har valt att arbeta med en kvalitativ intervjuform. Det empiriska materialet bestod av åtta 

stycken semistrukturerade intervjuer som först spelades in och sedan skrevs ut. De åtta 

respondenterna kommer ifrån fyra olika studentnationer i Uppsala och har nyligen suttit eller 

för närvarande sitter som kurator. Själva tolkningen av data har vi baserat på ”grundad teori”. 

Detta innebär att det är respondenternas subjektiva tolkningar och perspektiv är i fokus under 

bearbetningen av resultaten för analysen. Resultaten har baserats på det material vi hittat i 

intervjuerna och vi har letat efter likheter och skillnader i resultatet för att finna mönster, något 

som kännetecknar grundad teori (Dalen, 2008). 

 Syftet med att arbeta med intervjun som verktyg var att få fram kvalitativ information som kan 

ge en bild av kuratorernas subjektiva upplevelse av kunskapsöverföring i samband med 

kuratorsskiften på Uppsalas studentnationer. Anledningen till att vi valde en kvalitativ approach 

i vår undersökning var att vår studie syftar till en djupare förståelse av våra respondenter. 

Det finns flera fördelar med att arbeta med intervju som metod. För det första så är det möjligt 

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

det finns möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna. En intervju är alltså mycket mer 

flexibel. Med tanke på studiens art så hade vi alltså inget val; vi ställde komplexa frågor vars 

svar leder till olika sorters följdfrågor och funderingar. En intervju är också mycket personligare 

än en enkät och det hjälper oss i studien när respondenterna öppnar upp sig mer mot oss. Det 

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

väldigt liten koll över vem det är som faktiskt fyller i den och lämnar in medan det i en intervju 

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



 
 

2.2 Förberedande arbete 

Innan vi kunde genomföra några intervjuer så definierade vi vår population och gjorde ett urval. 

Vi kontaktade våra svarsrespondenter via besök och telefon och delade ut missivbrev via e-

post. Vi konstruerade även en intervjuguide som vi använde oss av under intervjuerna.  

2.2.1 Missivbrev och intervjuguide 

Innan vi genomförde själva intervjuerna utformade vi ett missivbrev (se bilaga 1) där vi 

presenterade vår studie, informerade om dess syfte, varför vi valt just dem som respondent 

samt att hela studien är konfidentiell och frivillig att delta i. Missivbrevet skickade vi sedan ut 

till alla respondenter innan intervjutillfället.  

Vi konstruerade även en intervjuguide (se bilaga 2) som vi använde oss av under själva 

intervjuerna. Intervjuguiden var semistrukturerad. När vi konstruerade intervjuguiden hade vi 

trattprincipen i åtanke; vi började med mer generella frågor som inte direkt behandlade syftet 

med undersökningen utan låg mer i periferin till det vi ville undersöka, för att sedan ta upp mer 

avsmalnande frågor i mitten av guiden. Detta för att få respondenterna mer avslappnade och 

må bra (Dalen, 2008). De två huvudteman vi hade i guiden bestod av verktyg och hinder för 

kunskapsöverförning inom nationen för att sedan avsluta med övriga frågor för att få ett 

naturligt slut på intervjuerna. Anledningen till att dela upp frågorna i teman var att ge stöd åt 

resultat- och analysarbetet; det blir enklare att hitta gemensamma drag om liknande frågor 

ställs efter varandra. Vi reflekterade även över mängden frågor och hur de var formulerade. Vi 

höll oss undan från ledande eller slutna frågor och om vi var tveksamma över om något 

begrepp kunde misstolkas såg vi till att förklara exakt hur vi menade innan vi använde oss av 

det i en fråga. Formuleringarna av frågorna anpassades efter målgruppen som bestod av unga 

akademiker. Guiden granskades sedan av vår handledare som gav oss feedback innan vi utförde 

någon intervju. 

2.2.2 Urval 

Enligt vårt syfte så består vår population av sittande- eller nyligen avgångna kuratorer vid 

Uppsalas studentnationer. För att kunna arbeta med grundad teori krävdes det att vi utförde 

ett teoretiskt urval där vi noga valde ut våra intervjurespondenter (Dalen, 2008). Vi ville få fram 

såpass generell bild som möjligt och få stor variation från våra respondenter. Urvalet föll då på 

8-9 kuratorer ifrån fem olika studentnationer i Uppsala. Vi valde att intervjua tre stycken förste 

kuratorer, två andra kuratorer och tre tredje kuratorer. Åldersfördelningen på de intervjuade 

var jämn; alla var mellan 20 och 30 år gamla. 

 

Anledningen till att vi planerade att intervjua just 8-9 personer var för att då kunde vi få med 

tillräckligt många perspektiv för att ge en värdefull analys samtidigt som vi inte hade mycket tid 



 
 

till att intervjua fler. När vi hade genomfört åtta stycken intervjuer (från början var planen på 

nio) insåg vi att vi hade uppnått en ”teoretisk mättnad”. Eftersom tiden för att utföra ytterligare 

en intervju inte skulle vara värt det då chansen för ny information ansågs vara för liten. Sedan 

finns det enligt Repstad (2007) en risk att analysen blir ytlig om man har för många intervjuer 

att gå igenom. 

 

Vi såg också till att inte intervjua mer än en sorts kurator ifrån en och samma nation för att få så 

många strategier för kunskapsöverföring som möjligt med i vår undersökning. Vi gjorde även en 

poäng av att intervjua både sittande och nyligen sittande kuratorer. Vi teoretiserade att när 

man stigit av som kurator och fått en viss tid att fundera över året som gått så kan man uppnå 

annorlunda insikter om ämbetet än de som fortfarande sitter. Dessutom så har de som avgått 

som kuratorer erfarenheten att lära upp sin efterträdare (i de flesta fall) och fått chans att 

reflektera över hur det är att lära ut, inte bara att bli upplärd. Vi ville dock inte ha kuratorer som 

avgått för för länge sedan eftersom vi ville ha ny och relevant information som inte var 

utdaterad.  

 

Tack vare tidigare erfarenheter och kunskap visste vi att olika nationer har olika 

tillvägagångssätt när det gäller att utbilda sina ämbetsmän och kuratorer. Därmed valde vi att 

intervjua respondenter ifrån flera olika nationer.  Precis av samma anledning som att vi inte 

bara intervjuade t.ex. andre kuratorer så ville vi ha så olika perspektiv som möjligt på 

kunskapsöverföringen för att sedan se om det fanns gemensamma nämnare på hur den går till. 

Urvalsmetoden har främst varit ett bekvämlighets- och snöbollsurval (Esaiasson et al., 2010). 

Tack vare att vi själva har kontakter inom nationsvärlden började vi med att välja ut kuratorer 

som vi kände sedan tidigare och som vi ansåg kunde bidra med relevant information. Sedan 

kunde de vi intervjuat som i sin tur känner ett flertal sittande och före detta kuratorer tipsa oss 

om möjliga intervjurespondenter. Vi kontaktade dessa nya intervjukandidater via telefon, 

förklarade hur vi fått tag på dem och varför vi ville göra en intervju. En av de intervjuade valde 

vi också att besöka på dess expeditionstid då vi presenterade oss och vår studie och fick en tid 

för en intervju. Ingen som blev tillfrågad nekade att ställa upp på intervju och vi hade även tur 

att inte råka på några gatekeepers, d.v.s. personer som vi behövde söka tillstånd hos för att få 

intervjua våra respondenter (Dalen, 2008). 

2.3 Intervjuns utformning och genomförande 

Intervjuerna skedde på plats i en lokal på vederbörande respondents studentnation och tog 

mellan 15 till 80 minuter att genomföra. Sex av intervjuerna genomförde vi en och en medan vi 

på två stycken båda var närvarande. Alla kunde spelas in elektroniskt med hjälp av våra 

mobiltelefoner vilket gjorde det lättare för oss att fokusera på frågorna och gjorde det möjligt 



 
 

att anteckna funderingar under intervjuns gång. Innan första intervjun kontrollerade vi att 

tekniken fungerade som den skulle och att ljudkvalitén var tillräcklig. Vi använde oss av 

intervjuguiden på ett semistrukturerat sätt; ibland kommenterade respondenterna frågor som 

skulle dyka upp senare och då kunde vi hoppa lite i guiden för att få ett sådant naturligt flöde 

som möjligt. Ibland kunde det även hända att vi missat en fråga och då kunde vi gå tillbaka men 

vi försökte hela tiden hålla oss till våra centrala teman för att underlätta för framtida analys- 

och resultatbearbetning. Vi såg också till att inte vara rädda för pauser under själva intervjun 

utan gav respondenterna noga med betänketid och förtydligade vad vi menade med en viss 

fråga ifall vi blev tillfrågade.  

Att genomföra intervjuerna på respektive studentnation kändes för oss som ett självklart val; 

det var lättare av praktiska skäl för att studentnationerna har många bra lokaler som vi kunde 

utföra intervjuerna ostört i. Vi såg det även som en fördel att kuratorn i fråga var bekväm och 

hemmastadd och förhoppningsvis kunde även nationen i sig självt sporra till associationer. 

Vi behövde inte heller tveka om att använda oss av elektroniska inspelningstekniker eftersom 

det blir mycket lättare att skriva ut intervjun på det sättet och få med detaljer som man annars 

kunde ha missat ifall man endast gjort anteckningar för hand. 

2.4 Efter intervjuernas utförande… 

När vi var klara med intervjuerna återstod arbetet med att bearbeta all data och analysera den. 

2.4.1 intervjuerna skrevs ut… 

Det vi började med efter att vi genomfört alla intervjuer var att skriva ut dem. Det utskrivna 

materialet upptog ca 34 sidor text med storlek 12 punkter och enkelt radavstånd. En intervju på 

ca en halvtimme upptog ungefär 4 sidor datorskriven text och tog ca två timmar att skriva ut.  

Anledningen till att tiden på intervjuerna skiljde sig var att de intervjuade talade olika fort och vi 

hade olika följdfrågor vilket ledde till att samtalen såg annorlunda ut.  Eftersom vi valt att 

arbeta med semistrukturerade intervjuer var den varierade intervjutiden en naturligt följd av 

detta. Utskriften syftade inte till att återge samtalet exakt med samtliga pauser, mellanljud och 

tvekanden. Detta eftersom undersökningen inte är en diskursanalys. Det är innehållet i det som 

sägs, snarare än formen för hur det sägs, som är det viktiga för den här studien. 

2.4.2 … och tematiserades 

Efter att ha skrivit ner alla intervjuer läste vi igenom allihop var för sig. Sedan gick vi igenom en 

intervju i taget gemensamt och letade efter mönster, tydliga tendenser och skillnader. Eftersom 

vi hade läst igenom alla intervjuer innan vi tematiserade och gick igenom dem mer noggrant 

kunde vi enklare associera och upptäcka gemensamma drag emellan dem. I analysen har vi 



 
 

använt oss av de teorier och terminologi som presenteras i teoridelen samt av respondenternas 

egna terminologier 

2.5 Metoddiskussion 

En tidig tanke vi hade angående vårt val av respondenter var det faktum att vi kände några av 

de vi intervjuade. På många sätt var detta en fördel; de hade lättare att öppna upp sig för oss 

och dela med sig med information då de litade på intervjuaren. Samtalen blev naturligare och 

anpassades efter den vi talade med. Det var även lätt att få tag på folk och anpassa intervjuerna 

efter deras scheman. Vi är även medvetna om att det kan finnas nackdelar med att känna den 

som man intervjuar. En nackdel kan vara att de är mer benägna att ge svar som de trodde 

motsvarade våra förväntningar. Ibland så kunde respondenten hoppa över viss information om 

nationslivet eftersom denne visste att intervjuaren redan hade kunskap om många områden. Vi 

inser även att det finns en risk för att objektiviteten äventyras under analysfasen men vi har 

varit medvetna om denna risk och ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna. Under själva 

intervjuerna kände vi inte heller någon relevant skillnad mellan de vi intervjuade som vi 

personligen inte kände sedan tidigare och de som vi var bekanta med (Esaiasson et al, 2010). 

 

Eftersom olika studentnationer har olika kulturer och tillvägagångssätt så finns det en risk med 

att använda oss av snöbollsurval ursprungligen baserat de vi känner. Denna risk är att vi skulle 

kunna hamna i en ”sfär” av kuratorer som har liknande åsikter om hur nationsliv och deras 

utbildning ska gå till. Dock så kommer vi från två väldigt olika studentnationer med olika 

nationskulturer vilket delvis borde förebygga just den risken.  

Som tidigare nämnts var det alltså väldigt lätt att få tag på våra intervjurespondenter. Alla var 

väldigt intresserade att få medverka i vår studie och detta tror vi delvis beror på de kontakter vi 

redan har inom nationsvärlden. En annan anledning tror vi kan vara att för att få vara kurator 

på en studentnation i Uppsala så måste du ha varit student tidigare och har då antagligen 

förståelse för hur det är att skriva uppsats och genomföra intervjuer.  

Det vi hade kunnat göra annorlunda i vår studie om vi hade haft mer tid och resurser vore att 

försöka få med alla studentnationer. Även fast de fem studentnationer som vi använde oss av 

skiljer sig åt väldigt avsevärt både i medlemsantal och procedurer så finns det en möjlighet att 

någon annan nation som vi inte har använt oss av skulle bidra med intressant och motsägande 

information.  

 

 



 
 

2.6 Etiska aspekter  

Enligt Vetenskapsrådet (2010) finns det fyra huvudprinciper när man skriver uppsats; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att man måste informera deltagare om studiens syfte innan man 

kan genomföra en intervju. Vi har i förväg informerat både muntligen och via missivbrev om vår 

kontaktinformation, syftet med studien samt hur den kommer publiceras. De som har bett om 

att få läsa vår uppsats när den är klar kommer givetvis att få göra det.  

 

Samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att informerat respondenterna om att deltagandet är 

frivilligt och att de närsomhelst kan dra sig ur studien.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att ingen av de intervjuade ska kunna identifieras. Vi har använt 

oss av fiktiva namn i resultatet samt efter uppsatsens genomförande ser vi till att filerna med 

de inspelade intervjuerna förstörs. Eftersom det är rätt lätt att identifiera de intervjuade med 

hjälp av nationsnamn och kuratorstitel har vi valt att inte återge någon studentnation med 

namn.  

 

Nyttjandekravet innebär att vårt insamlade material endast får användas i 

forskningssammanhang. Ingen av den information om finns inspelad eller nedskriven kommer 

att användas i annat syfte än just den här uppsatsen.  

2.7 Reliabilitet och validitet  

Eftersom vår undersökning har varit kvalitativ i sin art är målet inte att generalisera resultatet 

på populationen utan upptäcka mönster och sammanhang. Det går inte att uttala sig om några 

kvantitativa frekvenser i vårt resultat men däremot så är det möjligt att de mönster vi finner 

även går att finna på övriga platser inom populationen.  

Enligt Esaiasson m.fl (2010) så innebär hög intern validitet att slutsatserna i studien är väl 

grundade på det insamlade empiriska materialet. Detta har vi haft i beaktande när vi utfört 

analysen.  

Angående begreppsvaliditeten så har vi redan tidigt uttalat oss om att det är kuratorernas 

subjektiva, d.v.s. upplevda uppfattning om kunskapsöverföring vi undersöker och därmed så 

har vi en fungerande operationalisering.  

Något som kan ha påverkat studiens validitet är vår tidigare koppling till det som studeras men 

som tidigare nämnts har vi varit väl medvetna om att beakta vår objektivitet till insamlad data.  



 
 

Vi anser oss ha god reliabilitet då vi när vi tolkat det empiriska materialet självständigt gått 

igenom utskrifterna och sedan tillsammans diskutera resultaten. Eftersom vi inte upptäckte 

några skillnader i hur vi tolkade materialet ansåg vi oss ha hög interbedömarreliabilitet. Vi 

undersökte vår reliabilitet genom att genomföra en jämförande intern studie angående hur vi 

skriver ut texter. Båda lyssnade på och skrev ut 1 min av samma del av en intervju. Sedan 

jämförde vi texterna och diskuterade ifall vi hade några avgörande skillnader i hur vi skrev ut, 

samt ifall detta kunde påverka vår analys, inte heller där upptäckte vi några relevanta 

skillnader. 

  



 
 

3 Teoretisk referensram 

______________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras den teoretiska referensram utifrån vilken vi har analyserat resultaten av 

denna intervjustudie. Den teoretiska referensramen består av ett antal olika komponenter 

plockade från aktuell teoribildning och forskning. Tillsammans bilder dessa teoretiska 

komponenter verktyg för att tolka och förstå studiens resultat. 

______________________________________________________________________________ 

3.1 Lärande  

Lärande är absolut centralt för att en studentnation ska fungera. I och med att högsta 

ledningen, kuratorerna, bara sitter ett år i taget är det av helt avgörande vikt att lärande inom 

organisationen fungerar och att kunskap förs vidare till nästa generation kuratorer.  

När vi talar om lärande här berör vi både individuellt och organisatorisk lärande, se avsnitt 3.1.1 

för närmare förklaring av dessa begrepp. För att förstå vad individuellt respektive 

organisatoriskt lärande innebär bedömer vi dock att det även krävs en närmare definition av 

lärande som generellt begrepp. Eftersom lärande är ett mångtydigt begrepp har vi här valt att 

presentera den definition som motsvarar vår egen uppfattning och som således använts som 

utgångspunkt vid tolkning av undersökningens resultat. 

 

I The Routledge International Encyclopedia of Education (McCull et al., 2008) återfinns följande 

citat av Illeris (2007): 

 

”learning is any process that in living organisms leads to permanent capacity change and 

which is not solely due to biological maturity or aging” (McCull et al., 2008, s.348) 

 

Detta är en mycket bred definition av lärande, så bred att den nästan blir intetsägande i en 

kontext som denna, där specifika aspekter av lärande behandlas.  

 

Om istället denna definition tas i beaktning:  

 

”It is a basic condition of learning that it has three dimensions: the content dimension, 

the incentive dimension, the interactive dimension, and no learning can be fully understood or 

dealt with without considering these three dimensions” (McCull et al., 2007, s.348) 

 

Författarna är här ovilliga att presentera en enkel definition av ett komplext begrepp och utgår 

istället från lärandet som process och de dimensioner denna process består av.  



 
 

Content learning betyder i detta sammanhang det innehåll som är föremål för lärandet; 

kunskaper, förståelse, attityder etc. Incentive leraning däremot handlar om motivation och 

känslor kopplat till lärandet och som på så vis är en förutsättning för att skapa energin 

nödvändig för lärande.  Slutligen handlar interactive learning om lärandet som social process; 

lärande sker genom någon form av interaktion med andra människor. 

 

Denna syn på lärande som en tredimensionell process är en god utgångspunkt för att behandla 

lärande inom ramarna för denna undersökning och det är denna syn på lärande vi har haft i 

åtanke då vi redovisat våra resultat. 

 

Viktigt att tillägga är att denna definition av lärande inte säger något om hur den faktiska 

lärandeprocessen ser ut utan uttalar sig bara om de nödvändiga förutsättningarna för lärande. 

3.1.1 Personligt lärande i en lärande organisation  organisatoriskt lärande? 

Vi väljer att se på nationerna som lärande organisationer, just eftersom lärande och 

kunskapsöverföring är av så pass stor vikt. Vad krävs då för att åstadkomma en lärande 

organisation? 

Den som ofta fått äran att mynta begreppet lärande organisation är Peter Senge i sin bok ”The 

Fifth Discipline som kom ut 1990. Dock finns det ett flertal olika definitioner på begreppet men 

vi väljer oss att använda oss av Chris Argyris definition där han hävdar att en lärande 

organisation är ett ideal, inte någonting som uppnås utan något som man alltid ska sträva efter. 

 

”…underlying conception of a central ideal… This ideal includes notions of organizational 

adaptability, flexibility, avoidance of stability, traps, propensity to experiment, readiness to 

rethink means and ends, inquiry orientation, realization of human potential for leaning in the 

service of organizational purposes, and creation of organizational settings and contexts for 

human development.” (Argyris, 2011, s.1) 

 

Det är alltså individens lärande som är centralt för att organisationen ska lära sig, dock är inte 

individens lärande målet, utan dess kunskap måste även transformeras till organisatorisk 

kunskap. 

 

Som vi kommer gå in på mer i detalj nedan besitter varje individ tyst kunskap, och denna 

kunskap är viktig för att en organisation ska fungera; dagliga vanor, ledarskapsförmågor etc. 

kan ofta vara svårt att manifestera i ord. Men för att denna kunskap ska vara till nytta i en 

organisation måste den transformeras till explicit kunskap genom externalisering. Genom 

externaliseringen kan den tysta kunskapen sättas i ord; den kan skrivas ner till nästa generation 

kuratorer som kan ta nytta av den. När sedan den kunskapen internaliseras av andra personer, 



 
 

d.v.s. övergår från explicit till tyst kunskap igen, kan man säga att kunskapsspiralen fullbordas 

och kunskapen har gått ifrån att endast finnas hos en i organisationen till hela organisationen 

(Nonaka, 2008). Ny kunskap börjar alltså alltid med en individ och transformeras till 

organisatorisk kunskap och det är akten att göra personlig kunskap tillgänglig till andra som 

kännetecknar ett kunskapsskapande företag. När kunskapen har gått från individ till 

organisation bäddas den in i organisationens minne. 

 

3.2 Kunskap och kunskapsöverföring 
 

3.2.1 Kunskap i ord – kunskap i handling 

Nonaka skriver att för en organisation ska vara framgångsrik behövs det mer än bara en 

instrumentell syn på kunskap, d.v.s: 

 

”knowledge is formal and systematic – hard (read: quantifiable) data, codified 

procedures, universal principles. And the key metrics for measuring the value of new knowledge 

are similarly hard and quantifiable – increased efficiency, lower costs, improved return on 

investment.” (Nonaka, 2008, s.3) 

 

För framgång krävs det att man identifierar två sorters kunskap; explicit och tacit, så kallad tyst, 

kunskap och använder sig av båda sorternas kunskap. Med tyst kunskap menas insikter, 

intuitioner, vanor och relationer med de anställda som inte riktigt kan sättas i ord. Tyst kunskap 

grundar sig mycket i handlingar i specifika sammanhang och handlar delvis om tekniska 

färdigheter, att kunskapen ”sitter i fingerspetsarna”. Ge en erfaren violinist noter till ett stycke 

så kan hon spela det utan att tänka efter, men att be henne förklara exakt hur det går till när 

hon spelar stycket så är det inte säkert att det går att beskriva precis hur hon vet hur hon ska 

röra fingrarna. Den har också en kognitiv dimension; I bakhuvudet så spelar kognitiva scheman 

och mönster stor roll och dessa scheman tas ofta för givet och avgör hur vi varseblir världen 

runt oss (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 

“Tacit knowledge is highly personal. It’s hard to formalize and, therefore, difficult to 

communicate to others.” (Nonaka, 2008, s. 14) 

 

Explicit kunskap är däremot den sortens kunskap som vi kan sätta I ord. Exempel på detta är 

instruktionsböcker och bruksanvisningar.  

 



 
 

”Explicit knowledge is formal and systematic. For this reason, it can be easily 

communicated and shared, in product specifications or a scientific formula or a computer 

program” (Nonaka, 2008, s.13) 

3.2.2 Kunskapsöverföring 

I aktuell forskningslitteratur är begreppet kunskapsöverföring aningen otydligt definierat, dock 

kan några gemensamma drag återfinnas; begreppet kunskapsöverföring används ofta på både 

organisatorisk och individuell nivå och handlar alltid om kunskap som flyttas från en enhet till 

en annan (Argote, 2000).  

 

”Knowledge transfer in organizations is the process through which one unit (e.g., group, 

department, or division) is affected by the experience of another.”(Argote & Ingram, 2000, s. 

151) 

 

Även kunskapsöverföring tas upp i Argote & Ingrams artikel (2000)  denna gång genom ett citat 

av Singley & Anderson (1989):  

 

”how knowledge acquired in one situation applies (or fails to apply) to another”   

(Argote & Ingram, 2000, s.151) 

 

Som ovan definieras ofta kunskapsöverföring som förflyttandet av kunskap inom en 

organisation mellan olika avdelningar, enheter eller grupper eller på individuell nivå som 

tillämpandet av förvärvade kunskaper i olika situationer. 

 

Inom ramarna för denna undersökning har vi dock valt att definiera kunskapsöverföring på ett 

något annorlunda, om än angränsande, vis. Fortsättningsvis avser vi med kunskapsöverföring 

följande: 

 

1. Kunskapsöverföring handlar om överförandet av kunskap, explicit eller implicit, från en 

enhet till en annan.  

2. Denna enhet kan bestå av såväl en enskild individ som en organisation eller del av en 

organisation. 

 

 

 

  

Nonaka(2008) går igenom vilket enligt honom är de fyra sätt kunskap kan överföras igenom. 



 
 

 Tacit – tacit = socialisering. Genom observationer och interaktioner mellan individer kan 

tyst kunskap föras vidare och då kallar Nonaka det för socialisering. Denna sorts 

kunskapsöverföring är något begränsad för organisationen eftersom den endast kan 

överföras från individ till individ utan att hamna i organisationens minne (Nonaka 2008). 

Dessutom skriver även Argote om att flytta personal från en avdelning till en annan 

visade sig i en studie vara ett effektivt sätt att sprida kunskap i en organisation; på så vis 

förflyttas den tysta kunskapen från en person till en annan utan att någon 

externalisering blir nödvändig (Argote ,2000).  

 Tacit – explicit = externalisering. Tyst kunskap kan inte överföras elektroniskt utan i så 

fall krävs det att den omvandlas till explicit kunskap först och sätts i ord och 

externaliseras (Nonaka och Takeuchi 1995). Viktiga verktyg för att detta ska ske är 

artikulering av den kunskap man besitter genom användandet av metaforer och 

analogier (Nonaka &Takeuchi, 1995). 

 Explicit – explicit = kombination. Detta innebär att en individ tar samman bitar av 

information till en ny helhet. T.ex. när ett flertal dokument, PM, instruktionsböcker etc. 

ska läras in så läser individen in de olika delarna och skapar sig ny kunskap hos sig 

(Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 Explicit – tacit = internalisering. När explicit kunskap delas i en organisation och 

individer börjar anförskaffa sig denna information och internalisera den. Den explicita 

information bygger på och breddar tidigare tyst kunskap och tas snart för given. Det är 

här vi kan tala om learning-by-doing, ett uttryck som myntades av John Dewey i början 

av 1900-talet. Genom handlingar och experimenterande så anförskaffar vi oss kunskap 

och formar oss en bild av världen (Egidius, 2003) . 

 

Dessa definitioner av kunskapsöverföring är aningen förenklade och täcker inte på långa vägar 

den mångfald av användningssätt av begreppet som går att återfinna i forskningslitteraturen. Vi 

bedömer dock att för denna undersöknings ändamål är definitionerna ovan tillräckliga och ger 

en tydlighet som en mer heltäckande definition inte kan erbjuda. 

 

Främst behandlar denna undersökning den kunskapsöverföring som sker mellan individer i 

samband med personalomsättning, i detta fall kuratorsskiften. Dock finns där även ett 

organisatoriskt element till kunskapsöverföring: då kunskaper dokumenteras förankras de på så 

vis i det organisatoriska minnet. Överföring mellan individer och det organisatoriska minnet är 

därför också en viktig aspekt av kunskapsöverföring i samband med kuratorsskiften. 

 



 
 

3.3 Organisatoriskt minne 

Förr i tiden var företag betydligt mer beroende av sina anställdas kunskaper och minnen. Det 

fanns inte instruktionsböcker eller databaser där man kunde läsa sig in i vad som krävdes av en 

på arbetsplatsen utan det var vanligt med en mästare som lärde ut till en lärling. Enligt Yates 

(Argote, 2000) så förändrades detta i och med att järnvägsbyggandet tog fart under 1800-talet. 

För att kunna koordinera arbetet över stora geografiska sträckor utformades tidtabeller och 

detaljerade instruktioner som blev en del av organisationens minne. 
 

Organisatoriskt minne som I Argotes bok (2000) har definierats av Stein som ”the means by 

which knowledge from the past is brought to bear on present organizational activities… memory 

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

2000, s.72)  

 

En organisations minne består alltså av mer än bara summan av alla individers minnen om hur 

den fungerar. Det går att hitta i organisationens rutiner och dagliga vanor, nedskrivna stadgar 

och dokument, PM, handböcker, teknologi och utrustning, strukturer, kultur och normer om 

hur saker och ting bör gå till. Argote refererar till Starbuck som säger att i en organisation som 

är beroende av kunskap så finns dess minne även i dess individer. 

3.3.1 Minne och personalomsättning 

Argote hävdar att om en organisations minne nu finns i en organisations anställda så borde en 

hög personalomsättning påverka mängden kunskap i organisationen. Ett antal undersökningar 

visar några gemensamma mönster angående personalomsättning. I en studie av Lane (Argote, 

2000) om produktionen vid ett skeppsvarv under andra världskriget så påverkades inte 

produktiviteten vid personalomsättning eftersom uppgifterna krävde så pass lite kunskap till att 

börja med.  

 

Men när det gäller kunskapsföretag kunde Argote hitta vissa gemensamma faktorer som spelar 

roll vid hög personalomsättning. Stora företag brukar klarar sig bättre än små eftersom de ofta 

har mer nedskrivna regler och procedurer. Organisationer med låg struktur hade det också 

värre eftersom de hela tiden var tvungna att omstrukturera sig. I vissa fall fanns det exempel på 

ren kunskapsglapp då ingen av de som var kvar på organisationen besatt den kunskap man var 

ute efter. Argote menar att för att förhindra kunskapsglapp så bör kunskapen bäddas in i 

organisationens minne utöver de anställda (Argote ,2000).  

 

Som vi kommer in på nedan i avsnitt 3.5.3 så klarade däremot organisationer med komplexa 

arbetsuppgifter sig bättre vid hög personalomsättning då nya anställda hade mer uppdaterad 

information och nya idéer som kunde hjälpa organisationen. I dessa fall kunde t.o.m. 



 
 

personalomsättning hjälpa för skapandet av kunskap eftersom de förde in viktig och relevant 

kunskap utifrån. I organisationer som var vana med hög personalomsättning och där 

efterträdarna var lika kompetenta som företrädarna så fanns det inte bevis på att 

personalomsättningen var störande. (Argote, 2000) 

3.4 Kunskapsglapp 

När vi talar om de kunskapsglapp som kan uppstå vid kuratorsskiften avser vi tillfällen då 

kunskapsöverföring misslyckats och kunskap där igenom gått förlorad.  

 

Kunskapsglappen handlar i detta sammanhang främst om organisatorisk kunskap som har gått 

förlorad genom att denna varit knuten till enskilda personer som sedan försvunnit från 

organisationen utan att föra kunskapen vidare. 

 

3.5 Tidigare forskning 

Studentnationerna har som vi tidigare visat en alldeles särskild karaktär vad gäller struktur och 

styrning. Nationernas särskilda karaktär och begränsade förekomst innebär också att mycket få 

tidigare studier har genomförts med syfte att skapa förståelse för den kunskapsöverföring som 

äger rum på en nation. Syftet med vår uppsats är dock ett visst mått av generalisering: det är 

kunskapsöverföring i relation den höga personalomsättningen som är i fokus, inte nationens 

verksamhet. Med detta i åtanke har vi därför valt att vända oss till studier som pekar på möjliga 

konsekvenser av hög personalomsättning för kunskapsöverföringen inom en organisation. 

Detta oavsett om organisationen är ett vinstdrivande företag, förening eller annan verksamhet. 

 

3.5.1 Hur organisationer glömmer  

Det finns mycket forskning inom management litteraturen som behandlar just 

kunskapsöverföring. Ett ämne som dock ännu är lite forskat på är det som kallas för 

organizational forgetting. Organizational forgetting ett begrepp vi tagit fasta på då det i hög 

grad beskriver det fenomen vi undersöker; hur uppstår kunskapsglapp och vad händer när en 

organisation glömmer? 

 

I artikeln Remembrance of Things Past? The Dynamics of Organizational Forgetting (de Holan & 

Phillips, 2004) undersöker författarna konceptet organizational forgetting genom en studie av 

sju hotell, alla tillhörande en ledande kubansk hotellkedja. Under studien framgick att 

organizational forgetting var ett fenomen av central vikt för managementpersonalen på 

hotellen. Mycket tid och ansträngning lades ner på att både behålla nyligen förvärvade 

kunskaper hos organisationen och på att aktivt glömma gamla rutiner och kunskaper som inte 



 
 

längre var till godo för organisationen. Hotellens managementperson spenderade lika mycket 

tid på att förhindra att organisationen tappade nya kunskaper som de lade ner på processer för 

innovation och kunskapsöverföring. 

 

Författarna lyfter fram vikten av att se processen för organizational forgetting som en 

nyanserad, tvådelad process. Det är viktigt att organisationen klarar av att glömma gamla 

förlagda kunskaper för att göra plats åt nya. Dessa nya kunskaper kräver sedan ansträngning för 

att behålla.  

 

För att förklara sin slutsats har författarna skapat en modell som består av fyra kategorier för 

organizational forgetting: 

The Inability to Retain New Knowledge: Abandoned Innovations 

Oavsett var ny kunskap kommer ifrån så är det under den kritiska perioden innan den är fullt 

inbäddad i organisationens minne som det är störst risk att den går förlorad.  En förklaring 

författarna har till det här fenomenet har att göra med inkonsekvensen mellan existerande 

kunskaper inom organisationen och de nya kunskaper som introduceras. Medan det är relativt 

enkelt att skapa formella rutiner för verksamheten inom en organisation krävs det stora 

ansträngningar i att koordinera dessa med existerande rutiner på olika nivåer inom 

organisationen.  

 

The Deterioration of Stored Knowledge: Failure to Maintain 

Förutom oförmåga att behålla nya kunskaper kunde även författarna observera fall av förfall 

bland existerande kunskaper. De kunde se att hotellen till en början presterade allt bättre allt 

eftersom erfarenhet ackumulerades. Efter att ha nått en viss nivå började dock hotellen 

prestera sämre. Det verkade som om organisationen helt enkelt glömde hur den skulle göra för 

att prestera optimalt. Författarna konstaterade att problemet låg i omsättningen av 

nyckelpersoner inom företaget och en oförmåga eller ovilja att skapa organisatorisk kunskap 

genom dokumentation. I och med personalomsättningen försvann därför viktiga kunskaper som 

krävdes för optimal prestation.  

 

Författarna kunde även se att inhyrd personal ofta saknade de kulturella referensramarna som 

krävdes för optimal prestation, de saknade t.ex. ofta rutin för att undvika att slänga mat. 

Författarna drog av detta slutsatsen att personalomsättning har särskilt negativa konsekvenser 

för en organisations kunskapsbas om organisationen är mycket olik andra organisationer i dess 

närhet. 

 

Managing to Forget New Knowledge: Abandoned Innovation 



 
 

En annan aspekt av organizational forgetting är den avsiktliga, funktionella glömskan. 

Implementering av nya rutiner eller strukturer är inte alltid lyckade och då kan då snabbt 

behöva dras tillbaka och glömmas bort. Författarna noterade att om organisationen är duktig 

på att innovera och ta till sig ny kunskaper hamnade de också ofta i en situation där nya 

innovationer behövdes avfärdas.  Därför behövde dessa organisationer särskilt bra mekanismer 

för att förhindra all för mycket nya kunskaper och vanor från att träda in i det organisatoriska 

minnet 

 

Managing to Forget Established Knowledge: Managed Unlearning 

Denna sista aspekt av organizational forgetting handlar också om avsiktlig och funktionell 

glömska. Vissa typer av etablerad kunskap kan vara av sådan karaktär att den har en negativ 

inverkan på organisationens förmåga till effektivitet. På många av hotellen arbetade ledningen 

aktivt med att få organisationen att glömma sådana kunskaper. Författarna argumenterar även 

för att förmågan att glömma etablerad kunskap är en förutsättning för att organisationen ska 

klara av att ta till sig nya kunskaper som kan öka effektivitet och förmåga att prestera goda 

resultat. 

 

Som nämnt behandlar artikeln ett ämne som är lite efterforskat och författarna påpekar att det 

krävs en mer nyanserad syn på organizational forgetting än vad som tycks finnas i aktuell 

forskning. Detta till trots är studien konsekvent med teoribildningen på området så till vida att 

den pekar på viken av att skapa en lärande organisation; en organisation som klarar av att 

implementera och behålla ny kunskap på alla nivåer i organisationen och kontinuerligt lära sig 

av sina erfarenheter d.v.s. inte glömma den kunskap som är av vikt för organisationens 

fortlevnad.  

 

3.5.2 Vikten av standardiserade processer  

I artikeln Managing the Impact of Employee Turnover on Performance: The Role of Process 

Conformance pekar Ton och Huckman (2008) på vikten av att ha standardiserade riktlinjer för 

en organisations verksamhet vid hög personalomsättning. Studien utfördes genom analys av 

omsättningsdata från 48 butiker tillhörande en ledande amerikansk butikskedja inom 

detaljhandeln. Författarna kunde se ett tydligt negativt samband mellan hög 

personalomsättning och butikens prestation i form av vinstmarginaler och kundnöjdhet. 

Författarna poängterar dock att även om mycket forskning visat på de negativa konsekvenserna 

av hög personalomsättning, inklusive deras egen, så är inte frågan fullt så ensidig. Det finns 

även enligt Ton & Huckman forskning som visar på positiva effekter av hög personalrörlighet, 

t.ex. tycks anställda anstränga sig som mest under början av sin anställningsperiod.  

 



 
 

Ton och Huckman drar av detta slutsatsen att den viktiga inte är huruvida hög 

personalomsättning är skadlig eller fördelaktig för organisationen utan under vilka förhållanden 

personalomsättningen är fördelaktig eller skadlig. 

 

Den övergripande slutsatsen är att en låg standardisering av rutiner för verksamheten innebär 

att butiken drabbas hårdare av hög personalomsättning. Om kunskap är knutet till 

erfarenheten hos enskilda personer bland de anställda snarare än i organisatoriska dokument 

och rutiner innebär det att en större mängd kunskap försvinner när anställda slutar. Tydliga 

standardiserade rutiner för verksamheten innebär även en smidigare kunskapsöverföring vid 

upplärning av nyanställda. Detta är konsekvent med Martin de Holan och Phillips observationer 

att en oförmåga att skapa kollektiv organisatorisk kunskap innebär stora problem för 

organisationen när nyckelpersoner lämnar sitt jobb. Slutsatsen är även kompatibel med övrig 

teoribildning på området (Argote, 2000). 

 

Ton och Huckman kunde även under sin studie observera att butiker som hade en generellt hög 

personalomsättning drabbades mindre när en anställd slutade än de butiker som hade en 

generellt sätt låg omsättningsgrad hos personalen. Detta beror enligt författarna med största 

sannolikhet på att butiker med låg personalomsättning just har anställda som bär på en högre 

grad av ackumulerad kunskap och saknar rutiner för att hantera personal som slutar. 

3.5.3 Ny personal och nya kunskaper 

I artikeln Knowledge Retention and Personnel Mobility: The Nondisruptive Effects of Inflows of 

Experience undersöker Madsen, Mosakowski och Zaheer (2003) hur inflöde av ny personal 

påverkar en organisations sätt att organisera sitt arbete. Författarna fokuserar här på de 

positiva effekterna av kunskapsinflöde genom ny personal. De förutspådde att ett inflöde av ny 

personal från en mycket annorlunda bakgrund skulle innebära att organisationen tvingades 

förändra sina organisationsmönster. I många fall till det bättre; gamla förlegade rutiner byts ut 

mot nya effektivare sätt att arbeta. 

 

Vad de fann var dock något annat. De kunde tydligt se att inflöde av ny personal långt ifrån 

alltid innebar stora förändringar för organisationens mönster för att organisera arbetet. Snarare 

tvärt om. Organisationen tyckte föredra existerande erfarenheter framför den nya personalens 

kunskaper. 

 

I ljus av dessa fynd presenterar författarna tre förklaringar till fenomenet. Den första av dessa 

förklaringar är att nya sätt att arbeta kan upplevas som splittrande av etablerade personal och 

ny kunskap behöver därför mycket långsamt integrera med existerande mönster och rutiner. 

De handlar således om en stegvis evolution av en organisationens sätt att organisera sitt 



 
 

arbete. Enligt författarna stödjer detta slutsatsen att en organisation klarar sig bättre under hög 

personalomsättning om etablerade rutiner för verksamheten existerar.  

 

Den andra förklaringen har att göra med att de undersökta företagen saknar 

absorptionsförmågan nödvändig för att tillgodogöra sig nya kunskaper utifrån. Detta tyder 

enligt författarna på att olika företag har olika strategier för att utveckla sin kunskapsbas. Vissa 

föredrar att bygga på etablerade kunskaper medan andra har en mer explorativ inställning och 

experimenterar med nya sätt att organisera verksamheten. 

 

Den tredje förklaringen handlar om att företags kopieringsrutiner och imitationsprocesser 

skiljer sig åt. När en anställd kommer från en konkurrent med kunskaper om 

organisationsmönster som var framgångsrika hos konkurrenten är det troligt att företaget vill 

utnyttja dessa kunskaper. Det är dock mycket möjligt att företagets rutiner och regler för att 

implementera dessa nya kunskaper skiljer sig så mycket från konkurrentens att varje försök att 

tillgodogöra sig de nya kunskaperna leder till att dessa kunskaper transformeras och i slutändan 

mer liknar de egna existerande organisationsmönstren än konkurrentens. 

 

Författarnas slutsats är att inflöde av nya kunskaper mycket väl kan erbjuda ett tillfälle för 

organisatoriskt lärande. Företag är dock inte alltid, som ovan visat, duktiga på att tillgodogöra 

sig dessa kunskaper. En för enkel syn på personalrörlighet kan därför leda till att önskad 

kunskap går förlorad. 

 

 

 
  



 
 

4 Resultat och Analys 

______________________________________________________________________________ 

Nedan presenterar vi resultaten av vår intervjustudie. Vi har valt att presentera resultaten 

utifrån teman som är löst baserade på tematiseringen i den intervjuguide som vi använde oss av 

vid intervjutillfällena. Eftersom vi har använt en semistrukturerad intervju och utgått från teman 

snarare en ett fixerat frågeformulär anser vi att återanvändandet av dessa teman i 

presentationen av resultatet underlättar en korrekt återgivning av intervjusvaren. I den 

utsträckning de är möjligt har vi separerat resultat från analys för att tydliggöra vad som är 

respondentens åsikt. 

______________________________________________________________________________  

4.1 Resultat 

4.1.1 Vad påverkar kunskapsöverföringen? 

Nedan listar vi de fenomen som respondenterna upplevt kan påverka kunskapsöverföringen i 

samband med kuratorsskiften. Vissa aspekter av kunskapsöverföring hade samtliga kuratorer 

upplevelser av, andra var det bara enstaka respondenter som lyfte fram. Vårt mål här är inte att 

uttala oss om frekvenser i samband med de fenomen som kan påverka kunskapsöverföringen. 

Däremot kan man utläsa vissa mönster i samband med kunskapsöverföring på 

studentnationerna och dessa mönster bedömer vi vara av intresse även för en kvalitativ studie 

som denna. 

Tid 

Med tid menas i detta sammanhang den tiden både pågående och avgående kurator har att 

lägga på överföringsprocessen. I angränsning till detta finns det ett faktum att studieterminen 

ibland överlappar nationsterminen, mer om detta under hinder nedan (se s. 40).  

Respondent 6: 

”ja, det skulle jag väl inte säga det beror ju på vem som var företrädare och hur mycket tid den 

har. |...| Eller sen den som sitter innan man går på att den har jättemycket att göra och hinner 

liksom inte sätta sig in i…” 

Respondent 1: 

”Inte så mycket han från han precis innan. Däremot kunde jag alltid ringa honom och sen ringde 

han tillbaka efter tre dagar när han hade tid. Han försökte ju men eftersom han både pluggade 

heltid och jobbade halvtid, ja lite svårt.” 

Det var dock inte bara de negativa aspekterna av att för- eller efterträdaren inte har den tid 

som krävs för överlämning som lyftes fram. Betrakta citatet nedan: 



 
 

Respondent 4: 

”Jag har haft ganska mycket tur i det att min företrädare som har varit här väldigt mycket och 

har ställt upp mycket kommer in, speciellt i början när jag kunde vara väldigt förvirrad och inte 

hade nån aning om hur jag skulle göra grejer så var han väldigt snabb med att komma hit om 

jag hade nån fråga.” 

Tidigare erfarenhet på studentnationen 

Samtliga respondenter hade en gedigen bakgrund på sin egen studentnation innan de klev på 

som kuratorer. Flera respondenter lyfte även fram detta, att de hade gjort mycket på nationen 

innan de blev kuratorer, som något som gynnade kunskapsöverföringen. 

Respondent 6: 

”Ja, det är väl framförallt klubbmästarbefattningen eftersom jag nu är chef för bland annat 

klubbmästaren men samtidigt har ju utskottsverksamheten varit en erfarenhet eftersom de är ju 

också i huset liksom, man samsas ju alla.” 

Respondent 8: 

”Jag var, kände mig oinsatt i början för jag förstod inte hur så kort utbildningstid kunde räcka. 

Men det var inte, det behövde inte mer, och det berodde förmodligen på att man hade varit 

aktiv i nationen innan.” 

Respondent 1: 

” Jättemycket. När jag var uthyrningsansvarig så lärde jag mig beställningssystemet. Vilket 

majoriteten av kuratorer hatar för det är sjukt svårt så det kunde jag redan när jag började. 

Likaså inventeringen. |…|Men då hade jag gjort det redan och kunde det programmet och jag 

visste, ja just inventeringen är jäkligt svår och tar tid att lära sig.” 

Intresseområden 

Flera respondenter lyfte fram de intresseområden eller områdeskunskaper varje kurator har 

som en viktig aspekt av kunskapsöverföringen. Är den avgående kuratorn bättre på en sak eller 

har större intresse för något kan det hända att vissa andra kunskaper kommer i skymundan 

under överlämningen. 

Respondent 1: 

”Ja, det blir ju det alltid för alla har olika intresseområden. Jag hade ju hygien som mitt stora 

intresseområde. Det vet jag absolut alla kuratorer som inte har haft|…| Men jag kanske inte har 

exakt lika stort intresse i, jamen dekoration på gasquer är något sådant här som jag ofta 

glömde. |…|Det har jag nog inte riktigt vart så bra på med min efterträdare, att ge tips och råd i 

en del sådana saker.” 

 



 
 

Respondent 6: 

”Ja, saker man bara vet. Jag vet inte, men en sak jag har märkt är det att det är väldigt olika 

från person till person vad man tycker är lätt liksom. Vad som är uppenbart att man redan kan 

eller bör kunna. Eh, t.ex. inom datahantering och saker.” 

En av respondenterna kopplade detta till den dokumentation som varje kurator lämnar efter 

sig. Om olika kuratorer är bra på olika saker är det viktigt att man som pågående kurator går 

tillbaka i tiden och läser sådant som flera företrädare har skrivit. 

Respondent 7: 

”De är ju dels viktiga just i det fallet när man skiftar kuratorer för att olika kuratorer gör saker 

på olika sätt och alla kuratorer är inte bra på allt och då är det ganska bra att kunna komma 

tillbaks och se; okej, min företrädare som lärde upp mig var jättebra på det här och det här men 

kanske inte lika bra på de här områdena. Och då kan man gå tillbaka till handboken och läsa 

och se vad andra tidigare kuratorer har skrivit då och funderat över för problem.” 

En annan aspekt av detta är att nationskaraktären kan förändras mycket när individer med olika 

intressen och kunskaper snabbt byter av varandra i studentnationens ledning. Som en av 

respondenterna påpekade: 

Respondent 7: 

”Absolut, det finns stora skillnader och det är det som gör att nationens karaktär förändras 

väldigt mycket” 

 Hur man lär sig  

Två av respondenterna menade även att det sätt på vilket man lär sig och tillgodogör sig 

information är något som potentiellt kan påverka kunskapsöverföringen i ett kuratorsskifte. 

Respondent 8: 
”Men många människor liksom har bättre för att komma ihåg saker så än att leta efter saker i 
papprena och det gör kanske att de har mildare respekt för PM:et och kan skriva det kortare och 
mindre detaljerat. Det som kan hända, det är ju krocken mellan en företrädare och en 
efterträdare som tänker helt olika.” 
 
Bakgrund 

På frågan vilken roll respondenterna upplevde att deras bakgrund, antingen utbildningsmässigt 

eller inom arbetslivet kunde spela för kunskapsöverföringen, varierade svaren. De allra flesta av 

respondenterna ansåg att deras bakgrund spelade viss roll för kunskapsöverföringen med det 

varierade på vilket sätt de ansåg att den gjorde det. 



 
 

Vissa lyfte fram vissa konkreta saker de hade med sig utifrån studentnationen och som var till 

hjälp när de skulle lära sig sitt kuratorsämbete. 

Respondent 6: 

”På en, det kan man väl säga på vissa sätt. En lite märklig sak är ju bland annat att andre 

kurator för protokoll i styrelsen och dess arbetsutskott och som jurist får man ju skriva väldigt 

mycket och man läser ju lite grundläggande redovisning på programmet och det har jag ju nytta 

av.” 

Andra ansåg att deras bakgrund gett dem en mer generell erfarenhet som också varit till nytta. 

Respondent 4: 

”De enda jobben jag haft utanför nationen har varit på restaurang. Kanske från någon sorts 

självförtroendesynpunkt van att jobba hårt, den typen av grejer. Men inte direkt 

kompetensmässigt.” 

Respondent 5: 

”Ja, alla erfarenheter man har är väl relevanta på sitt sätt. Jag har jobbat på 

snabbmatsrestaurang väldigt länge och det kanske inte är jättespecifikt men där lärde man sig 

restaurangverksamhet överlag som är viktigt här också eftersom vi har mycket sådant och 

stresshantering på ett sånt ställe där det är extremt stressigt.” 

 En av respondenterna påpekade även skillnaden mellan att ha bakgrund inom ett visst område 

och att sakna den erfarenheten och hur det kan påverka förmågan att lära sig det som krävs för 

kuratorsämbetet. 

Respondent 4: 

”Jag tror det är en bra idé att som 2q i alla fall läsa lite företagsekonomi för annars lär man sig 

allt från grunden. |...| Det finns säkert personliga saker, om man har kunskap sen tidigare. Min 

företrädare t.ex. hade ju läst företagsekonomi, han hade koll på bokföringsprogrammet vi 

använder, så han hade ju en bas.” 

Lönen  

Flera av respondenterna ansåg att det låga arvodet överhuvudtaget inte påverkade 

kunskapsöverföringen. 

Respondent 2: 

”Man gör det överhuvudtaget för att man tycker om det här stället, man tycker om 

verksamheten, sen spelar det ingen roll om man skulle få tre gånger så mycket betalt eller 

hälften.” 

Vissa upplevde till och med att det kunde ha en positiv effekt på kunskapsöverföringen. 



 
 

 
Respondent 6: 

”Det tror jag påverkar, det tror jag bara är en positiv grej faktiskt. För annars tror jag att man 

kan få sökanden med fel inställning liksom för det här är ju inte nåt man gör för pengarna. 

Liksom av studenter för studenter och vi är en ideell organisation och vi, det brukar finnas 

sökande ändå liksom. Trots att man inte får så bra betalt.” 

Samma respondent ansåg dessutom att kunskapsöverföringen till viss mån skulle kunna bli 

bättre om de fick betalt under en längre tid.  

Respondent 6: 

”Alltså man kan ju påverka om man får lön under en längre tid skulle det väl kunna påverka att 

folk känner att de kanske har mer tid att lägga på just den här kunskapsöverföringsdelen. Om 

man hade två månader t.ex. Då tror jag säkert att det skulle kunna vara bättre.” 

Ytterligare en till respondent ansåg att det kunde finnas fördelar med att vara arvoderad under 
längre tid 
 
Respondent 3: 
”Ja, hade man ett kontrakt till exempel att det ingår i dina uppgifter att du måste lära upp din 

efterträdare i två veckor efter nyår eller sådär så tror jag att man hade gjort det.” 

Det var dock ingen av respondenterna som lyfte fram att just den låga ersättningen hade någon 

negativ effekt på kunskapsöverföringen. De respondenter som ansåg att lönen kunde påverka 

negativt pekade, som ovan visat, snarare på perioden då kuratorerna är arvoderade. 

De flesta av respondenterna betonade istället engagemanget för nationen som den viktigaste 

drivkraften. 

Respondent 4: 

”Jag personligen, skulle inte jobba så mycket som jag jobbar på min nation för ett riktigt jobb. 

Jag skulle inte lägga ner den här tiden och energin på nåt som jag såg som ett jobb för pengar.” 

Respondent 7: 

”jag gillar att vara i organisationers så att säga centrum och se saker från ett mer överseende 

perspektiv, få en överblick över processer och hur organisationer fungerar. Också för att jag 

brinner mycket för nationsväsendet överhuvudtaget men min nation också.” 

 

 



 
 

4.1.2 Relationer, den sociala aspekten av kunskapsöverföring. 

 Flera av respondenterna upplevde att det är viktigt för kunskapsöverföringen vem som väljs till 

kurator och vad denne har för relation till sina för- och efterträdare.  

 
Respondent 2: 

”Det måste ju vara en, den som blir vald måste kunna jobba med personen som satt innan för 

fungerar man inte som människor då kommer man inte få ut något av det.” 

Respondent 7: 

”Jag tror att ett av de farligaste problemen kan vara personkemi, om det är så att man och sin 

företrädare inte kommer bra överrens eller har väldigt olika kommunikativa roller och stilar så 

är det ganska lätt att det kan bli ett problem där.” 

Som ovan visat lyfter flera av respondenterna fram en dålig relation till för- och efterträdare 

som en potentiell fara för effektiv kunskapsöverföring. Det går dock att se det från andra sidan; 

en god relation mellan för- och efterträdare kan istället gynna kunskapsöverföringen. 

Respondent 7: 

”Det är ingenting jag har någon direkt inflytande över utan jag tror nog att man får känna av 

vilken, är det en person man kommer väldigt bra överrens med kan man nog i större grad 

arbete med att man lär upp varandra genom att umgås väldig mycket.” 

Respondent 2: 

”Det är ju så att ”jag är kompis med flest” och den som är vald har flesta vänner och då borde 

de känna de flesta och då är det naturligt att de fungerar bra ihop.” 

Detta gällde även en god relation till andra företrädare än den som satt närmast före i tid: 

Respondent 1: 

”...Äldre kuratorer har också varit väldigt stöttande. Jag minns en gång när det kom in en tjej, 

för tre-fyra år sen, hon kom in på mitt kontor och låste dörren och satte sig ner. ”så, nu ska vi 

prata om din kuratorstid. Hur känner du, vad tycker du, hur går det med de andra kuratorerna. 

Prata av dig.” 

Förutom relationen mellan för- och efterträdare upplevde flera respondenter att relationen till 

sina kuratorskollegor var viktig för en smidig kunskapsöverföring. 

Respondent 4: 

”Sen måste man kunna komma överens med sina kuratorskollegor.” 

 
 
 



 
 

Respondent 3: 

”Spelar jättestor roll också vilka som är kuratorer samtidigt. Vi har ju tre kuratorer och tre 

mästare om sitter ett halvår och sitter under 3q och det spelar jättestor roll vilka de är också, 

hur skötsamma de är, hur mycket man måste klaga.” 

Detta gällde även relationen till kuratorskollegorna på de andra studentnationerna. 

Respondent 2: 

”Det finns kuratorsmiddagar, brukar visserligen vara mycket alkohol och fest men det är 

extremt viktig erfarenhet, man pratar om saker som händer, det här funkar inte, om man har 

problem med ämbetsmän eller kuratorer och sådär.” 

Respondent 1: 

”Men alla som är heltids- eller deltidsanställda inom restaurangverksamheten på nationer har 

ett eget konvent där man träffas och pratar igenom problem. Det fungerade inte när jag 

började. Då träffades man och frågade vem som var fullast i helgen ungefär sen åt man en bulle 

och gick hem sen. Men jag gick igenom väldigt mycket där att vi skulle prata mer känslor och 

problem.” 

Det respondenten ovan pekar på är just det att vilka personer som för tillfället befinner sig i ett 

visst studentnationssammanhang, i detta fall konventet för anställda inom 

restaurangverksamheten, påverkar vilken karaktär detta sammanhang får och därigenom även 

dess kunskapsöverförande roll. 

Informell kunskapsöverföring 

Flera av respondenterna framförde den informella kunskapsöverföringen som ett viktigt 

verktyg i samband med kuratorsskiften. Med informell överföring avses i detta sammanhang 

överföring som inte är dokumenterad eller vars riktlinjer inte är formellt avtalade.  

Respondent 8: 

 ”…har varit liksom lite pain in the ass för efterträdaren, bara om man kommer på något som 

man glömt om man fått med i PM:et liksom och så säger man ”du glömmer väl inte det här” och 

så vidare. Det tycker jag fungerar, man måste kombinera med det muntliga”. 

Respondent 5: 

”Förutom det så handlar det mycket om ren informell kontakt med sin företrädare som man får 

sköta själv och prata med den.” 

Denna typ av informell överföring tycktes, utifrån de svar vi fick av respondenterna, vara 

vanligare om relationen mellan för- och efterträdare var god. 



 
 

En av respondenterna lyfte fram att den informella överföringen från kurator till kurator kan bli 

ett problem när det väl väljs en kurator som inte har samma relation till sin företrädare. 

Respondent 7: 

”Om man inte har ett social insteg i det gäng som det ofta blir så måste man ju börja med att 

bygga upp det innan man kan börja med kunskapsöverföringen så att säga.” 

4.1.3 Verktyg  

Nedan listar vi de verktyg respondenterna hade kommit i kontakt med under de kuratorsskiften 

de själva hade upplevt. Åter igen är det snarare mönster i användningen av verktyg för 

kunskapsöverföring än frekvenser i användningen av sådana verktyg som är i fokus. 

PM/Handböcker  

Med PM eller handböcker avses instruktionsmanualer för vardagligt arbete på studentnationen. 

PM:et/handboken är knuten till en viss kuratorsposition och skrivs av avgående kurator till sin 

efterträdare. 

Det var tydligt utifrån de intervjuer som genomfördes att just PM/handboken var ett flitigt 

använt verktyg för att föra över kunskap i samband med kuratorsskiften. Det framgick även 

tydligt att de respondenter som tillhörde en studentnation med tydlig dokumentation generellt 

sett var nöjdare med studentnationens processer för kunskapsöverföring. 

Respondent 6: 

”Och sen har vi ju också det att två veckor efter det att man gått av ska man skriva en pro 

memoria. Det heter lite olika på olika nationer, men där det ska vara liksom praktiska tydliga 

instruktioner och råd hur man sköter vardagen”. 

Respondent 8: 

”Sen har vi vad vi kallar för PM, pro memoria då som företrädaren skriver till sin efterträdare, 

tips på vad man ska göra så efterträdaren inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt som man 

säger. Om företrädaren tänker efter ordentligt, går igenom alla förste kurators uppgifter i 

styrdokumenten och så vidare. Där tar företrädaren ansvar att skriva allt och när företrädaren 

gjort det kan företrädaren ta bort sitt eget ansvar. När allt finns på papper”. 

Som visat här lyfte flera av kuratorerna inte bara fram att sådana dokument förekom, de lyfte 

även fram den stora betydelsen dessa dokument hade för att kunskapsöverföringen skulle vara 

lyckad och förhindra uppkomsten av kunskapsglapp. 

Respondent 7: 

”Jag tror att det är väldigt viktigt att för det första ha skrivna…jag vet inte vad man ska kalla 

det, testamenten eller erfarenhetsliggare. Eller vad man nu…i vårt fall kallar det handböcker där 



 
 

man väldigt tydligt nedtecknar både stora saker men också enklare mindre lösningar som 

underlättar i det dagliga arbetet” 

Respondent 5: 

”Sen har vi också en kuratorshandbok som skrevs för kanske fem år sen av den som satt då som 

tyckte att det fanns inget nedskrivet och allt lär man sig muntligt och då kan det bli fel i 

överföringen.  Så han skrev ner allting i en ganska omfattande pärm som kanske är nästan 100 

sidor, skrev ner allt som var relevant i olika kapitel och sen har den gått vidare till person till 

person och varje person har i uppgift att revidera den när man går av…” 

Respondent 8: 

”När jag säger att systemet fungerar bara om man lägger den här tyngden på att både skriva 

och läsa PMet, då alltså jag ser det på det sättet.” 

Som ovan visat kunde formen för dessa PM/handböcker variera och de exakta formerna för 

PM/handböcker visade sig även vara något som diskuterades.  

Respondent 3: 

”Det är bara PM:et. Det är uppbyggt med all verksamhet på året och med olika frågor och 

klubbverket, hur man tar hand om personal, det är ganska strukturerat. Det är jättebra men 

fortfarande rätt mycket. Man borde ha flera olika pm som handlar om olika saker. Ett personal-

PM, ett hygien-PM, ett generellt PM så är det lättare att kolla i så blir det mer överskådligt 

istället för en stor bibba med allting”. 

Respondent 6: 

”…även om man nu börjat prata om att man ska göra om de här PMena ytterligare så att det 

kan bli mer som bara uppslagsverk liksom”. 

Precis som formerna kunde variera, var det även skillnad på hur tillgängliga PM/handböcker var 

för kuratorer som ännu inte klivit på posten. 

Respondent 7: 

”Nej, vi har en 1Q handbok sen om den är officiell eller inte vet jag inte för det är mycket i det 

som är sekretessbelagt så man får inte läsa förrän man tillträder…” 

Respondent 6: 

”Det var även så att innan jag sökte så läste jag (PM/handböcker) ju ja, tre år tillbaka. För att 

för kollar man bara på en person kan man få en väldigt skev bild eventuellt då. Bara en persons 

perspektiv och det är ju inte så…mycket att ha kan jag tycka”. 

Även respondenter som inte haft tillgång till ett PM/handbok under de egna överlämningarna 

tycktes reflektera över de problem som kan uppkomma av detta. 



 
 

Respondent 4: 

”Sedan har 1qarna och 3qarna varsin handbok, som uppdateras någorlunda löpande. Det har 

inte 2qarna vilket är ett problem såklart därför att det finns mycket regler och 

bokföringstekniska rutiner och en del saker är det lag på som man inte får veta därför att någon 

glömmer bort att säga det och det finns ingen handbok någonstans”. 

Övriga dokument 

Förutom PM/handböcker nämndes även ett par andra typer av dokument som kuratorerna 

upplevde fungerade som stöd i kunskapsöverföringen. 

Dessa dokument användes inte lika aktivt i själva kunskapsöverföringen som PM/handböcker 

och under intervjutillfällena nämndes de snarare i förbigående till förmån för just mer 

omfattande dokumentation av arbetet i form av PM/handböcker. 

Respondent 7: 

”…sen så har vi ju, alla formellt beslutade frågor och så vidare, de finns ju alltid kvar i protokoll 

och så vidare. Och vi har en ganska…väldigt noggrann arkiveringsprocess” 

Respondent 6: 

”nja, alltså vi har ju, alltså inte som själva utbildningen av den nya kuratorn däremot finns det ju 

såhär befattningsbeskrivningar för andre kurator t.ex. eller för alla befattningar och ämbeten.” 

”Vi har ett program med styrelsen för att utbilda nya kuratorer där man har en lista som den 

gamla kuraton ska gå efter där alla områden tas upp. Det är lite som en checklista som man går 

igenom. Och den är jättejättebra”. 

En viktig aspekt av dessa dokument är dock att de till skillnad från PM/handböcker i de flesta 

fall visade sig vara förankrade i stadgar och fastställda av nationens styrelse. Formellt sett bär 

de med andra ord större tyngd än de PM/handböcker som i många fall visade sig vara kutym 

snarare än något av stadgan fastställt. Just detta är något som en av respondenterna tog fasta 

på: 

Respondent 8: 

”I grund och botten har vi arbetsinstruktioner som bottnar sig i stadgar och reglementen. En 

massa styrdokument helt enkelt, har man god koll på den, vet precis vad man ska göra, det är 

grunden på nåt vis”. 

 

 

 



 
 

Digitala system 

Vid frågan på om det fanns några system för bevarandet av kunskap på nationen lyfte flera av 

respondenterna fram just mappar på datorn där företrädare sparat material. 

Respondent 1: 

”Plus att alla gamla kuratorer har en mapp på datorn där vi kan gå in och se. Så att om jag  t.ex. 

ska göra luccegasquen så kan jag se hur mina fem företrädare gjorde på luccegasquen. Jag kan 

se deras prisberäkningar, hela luccegasquekalkylen finns där, hela menyn, personal. Allt sånt 

finns där”. 

Respondent 7: 

”alltså för att bevara kunskap själv är jag väldigt noggrann med att se till att allt jag skriver allt, 

jag gör sparas…eh, väldigt uppstrukturerat och ordnat i mappar och pärmar och på datorn och 

så vidare just för att det ska underlätta att söka.” 

En av respondenterna påpekade att han även märkt hur besvärlig kunskapsöverföringen kan bli 

om detta inte görs ordenligt. 

Respondent 7: 
”För det märker man bakåt, i och med att jag ju delat dator med många av mina företrädare så 
kan man se. Vissa har varit väldigt duktiga på att lägga saker på ett logiskt, ordnat sätt som 
även är lätt för andra som kommer efteråt, som inte var med så att säga. Det försöker jag tänka 
på, att verkligen se till att det inte hamnar på konstiga ställen.” 
 
Nationsprocesser 
 
Flera av nationens processer visade sig utformade för att gynna en lyckad kunskapsöverföring.  
 
En av dessa processer är en överlappande perioden som det framkom att vissa nationer hade. 
Med överlappande period avses här en period då både den avgående och den tillträdande 
kuratorn är avlönade samtidigt. Flera av respondenterna pekade på detta som ett verktyg för 
kunskapsöverföring de hade kommit i kontakt med. 
 
Respondent 6: 

”Sen har vi en månad då där man kan välja att överlappa då båda kan ta ut lön.” 

Respondent 7: 

”Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att man får en överlämning som är, vi har på [min 

nation] löst det som så att man sista månaden man sitter på är jag arvoderad att gå bredvid 

sittande kurator och då får man insyn i det dagliga. |...| Men i och man är arvoderad en månad 

innan så får man överblick på hur ser en kurators vanlig dag ut. Vad förväntas jag hinna gör på 

en dag och så vidare.” 



 
 

Det framkom att flera av respondenterna upplevde de tidiga valen som ett betydande verktyg 

för lyckad kunskapsöverföring. Flera av respondenterna pekade just på det faktum att 

efterträdaren blir vald långt innan denne kliver på posten som en viktig nyckel för att få 

överlämningen att fungera. 

Respondent 5: 

”Vi började ganska direkt tror jag efter jag hade blivit vald, man blir ju vald ganska tidigt innan 

man börjar, började beta av den här listan genom att jag kom upp till min företrädare då och vi 

satt och prata och gick genom saker och gjorde vissa saker praktiskt också.” 

Respondent 2: 

”Man blir ju vald på landskap rätt tidigt, i början eller mitten av oktober och sen ska man gå 

bredvid.” 

Respondent 7: 

”Men jag blev vald väldigt tidigt och det tror jag också är väldigt viktigt. Att man lägger valen 

långt innan tillträdet för det innebär att jag hann också vara med på, nu satt jag i 

nationsstyrelsen, men hade jag inte gjort det…vara med på några styrelsemöten och se hur det 

ser ut och fungerar.” 

Det faktum att den tillträdande kuratorn förväntas gå bredvid efter denne blivit vald skiljer från 

den överlappande perioden på så vis att denna tid inte är avlönad för pågående kurator. 

En av respondenterna pekade även på att ett viktigt verktyg för kunskapsöverföring är det 

faktum att de olika kuratorspositionerna på en och samma studentnation sitter omlott, d.v.s. 

alla kuratorer byts inte ut samtidigt.  

Respondent 2: 

”Eftersom man sitter i olika perioder har vi ganska många personer som är gemensamma, man 

träffas och pratar genom allt och där snurrar information. De som sitter i en termin, de som är 

nya och så.” 

Nationsgemensamma organ  

Som nämnt i inledningen av denna studie ingår samtliga nationer i en överordnad organisation 

(kuratorskonventet) med ett flertal samarbetes organ där nationerna kan ta upp gemensamma 

ärenden. Flera av respondenterna nämnde just detta samarbete inom kuratorskonventet som 

ett viktigt verktyg för kunskapsöverföring. 

 

 

 



 
 

Respondent 4: 

”Och sen har vi ju de andra andre kuratorerna. Vi träffas på luncher och middagar och pratar 

om problem och man kan ofta vända sig till dem och man behöver råd och tips. Vi samarbetar 

väldigt nära alla nationer och det är jättebra”. 

Respondent 1: 

”numera så… Det är ju ett inofficiellt möte egentligen. Så man kommer till mötet och så säger 

man ”hej jag heter ---, just nu tycker jag att det är jättejobbigt, jag har inte fått sova på två 

veckor och jag har en sjukt jobbig gasque som kommer här nu”. Och så får man bara prata av 

sig lite och man får stöttning av andra.” 

Övriga verktyg 

Under intervjustudien framkom att även kurser eller program användes för att föra över 

kunskap i samband med kuratorsskiften.  

Respondent 7: 

”Ja, vi har ett ledarskapskoncept kallar vi det för här på nationen och det är inte bara för 

kuratorer men det är för våra heltidsarvoderade så för 1Q, 2Q och våra fem heltidsarvoderade 

klubbverkare. Då vi har genomgångar och framförallt då fokuserat på krishanteringar och 

ledarskap för det är saker som är ganska svåra att överföra i skriftlig text.” 

Nämnas kan här dock att det var endast en av respondenterna som hade upplevt sådana här 

program i samband med kuratorsöverlämningen, något mönster går det därför inte att tala om. 

Ett annat verktyg som nämndes av en av respondenterna var lektionstimmar fördelade över 

perioden mellan det att den nya kuratorn blev vald dess att denne klev på posten ett par 

månader senare: 

Respondent 8: 

”Men sen har man liksom lektioner men de kan tyckas oroväckande små. Jag hade lektion både 

med min företrädare och med min efterträdare och då snackade vi nog inte mer än sammanlagt 

kanske fyra timmar där vi tog någon timme och snackade om en sak och någon timme om en 

annan sak” 

Två respondenter hade även kommit i kontakt med kurser i samband med kuratorsskiftet, både 

internt inom nationen och genom nationernas gemensamma samarbetsorgan. 

Responent 4: 
”Det anordnas ju kurser av kuratorskonventet som jag aldrig gick på eftersom de lyckades lägga de när 

jag hade skolarbete, det var allmänna kurser. ” 

 



 
 

Respondent 2: 
”Sen erbjöds man med oregelbundna mellanrum en ledarskapskurs som är helt inriktad på ledarskap i 

informella miljöer. Den har jag gått en gång. Det beror lite på vad man vill få ut av den. Det är de som är 

med på kursen som formger den. Det är en bestämd föreläsare i konflikhantering.” 

Slutligen framkom det även att den avgångne kuratorn i vissa falla sitter kvar i funktioner på 

nationen som ett steg i överlämningen: 

Respondent 6: 

”Sen sitter man då som avgången kurator kvar i vissa organ som andre kurator sitter i, i 

programutskottet sitter man kvar och så sitter man kvar i nationens styrelse i ett år.” 

4.1.4 Hinder  

Nedan listas de hinder respondenterna upplevde att de stött ihop med i samband med den 

kunskapsöverföring som sker vid kuratorsskiften. Återigen går det se vissa mönster i hur 

respondenterna lyfte fram sin upplevelse av hinder och problem.  

Terminsuppdelningen 

Flera av respondenterna nämnde det faktum att nationsterminen och universitetsterminen inte 

är helt synkade som ett problem för kunskapsöverföringen vid kuratorsskiften. Problemet 

bottnar i att den tillträdande kuratorn i de flesta fall fortfarande läser aktivt vid universitet och 

har tentor när det är dags att kliva på kuratorsposten. 

Respondent 4: 

”Jag hade ju tentor i januari i år efter jag hade gått på egentligen och då kan man inte fokusera 

helt och hållet på att lära sig.” 

Respondent 2: 

”Vissa har även tentor i januari och då blir det lite konstigt. Det är enklare på sommaren även 

om det inte är så många som jobbar då”. 

Som visat ovan pekar dock en av respondenterna på att detta främst är ett problem som 

drabbar de kuratorer som kliver på sin post efter årsskiftet. De kuratorer som kliver på efter 

sommaren har vanligen haft uppehåll från studier en tid innan kuratorsskiftet. 

 

 

 

 



 
 

Utbrändhet 

På frågan vad respondenterna upplevt kan påverka kunskapsöverföringen negativt vid 

kuratorsskiften utgjorde svaret utbrändhet ett tydligt mönster.  

Respondent 2: 

 ”Jätteenkelt sätt att lösa det [kunskapsöverföringen], se till att ha normala arbetstider så man 

orkar vara kvar när man gått av så man kan vara här lite då och då.” 

Respondent 3: 

” Det är väl så att det här PM:et som ska försöka… min efterträdare hon vill bara åka bort när 

hon är klar så jag ska försöka hjälpa nästa kurator, två år efter mig, de första veckorna försöka 

få information från mitt år till honom istället för direkt efter jag var klar eftersom jag mådde 

jättedåligt när jag var klar så jag orkar inte vara här.” 

Respondent 4: 

”Och både min företrädare och han som satt innan honom finns kvar på nationen och sitter i 

styrelsen, de finns kvar för mig om jag har en fråga. Men det är inte länge det har varit så för vi 

bränner gärna ut folk, kuratorer på löpande band för att om man har haft ett dåligt år vill man 

gärna inte vara kvar då” 

Som ovan visat lyfter flera respondenter fram att många avgående kuratorer är så trötta att de 

helt enkelt inte orkar engagera sig i efterträdarens utbildning. Tilläggas här kan att detta var ett 

fenomen som lyftes fram av fler än de tre ovan citerade respondenterna. 

Det som sker sällan 

Under studien framkom ytterligare en intressant aspekt av den höga personalomsättningen på 

studentnationerna. Flera av respondenterna hade upplevt att saker som sker sällan på 

studentnationen ofta ramlar mellan stolarna och förbises i den kunskapsöverföringsprocess 

som sker i samband med kuratorsskiftet. 

Respondent 6: 

”Ja, det kan ju vara t.ex. saker som bara händer vissa gånger per år eller en gång per år eller det 

är någon arbetsuppgift som liksom bara görs väldigt, ja som jag då inte hunnit lära mig sedan 

jag blev vald för att det var liksom två månader sedan man gjorde det och samtidigt som när 

man går på är det så långt kvar till den arbetsuppgiften så man, ingen tänker på att det är 

något man måste lämna över egentligen.” 

 

 

 



 
 

Respondent 2: 

”Vi uppfinner hjulet ungefär en gång per dag varje kurator. Många problem kommer med ett 

års mellanrum och då är det nåt som bara har hänt en gång och så tänker alla så får man 

komma på det igen. Det sker varje dag.” 

Personberoende kompetens 

Ett hinder för kunskapsöverföring som en av respondenterna själv problematiserade var det 

faktum att en del kompetens på nationen är knuten till enskilda personer. 

Respondent 8: 

”Där finns en till typ av kontinuitet men den är ju riskfylld eftersom den är personberoende, har 

man en person som är där är det ju väldigt tryckt i stunden. Man kan luta sig tillbaka lita på 

henne men det är ju farligt i längden när, som man brukar säga, folk gör sig oumbärliga.” 

Andra respondenter nämnde relevant kunskap som är svår att överföra utan måste 

ackumuleras och som på så vis till viss mån blir personberoende. 

Respondent 2: 

”Det är därför erfarenhet är så viktig, det är det enda sättet att lära sig på riktigt är att ha gjort 

det.” 

 

Tyst kunskap 

Sammankopplat med den ackumulerade erfarenhet som nämns ovan är den tysta kunskapen 

eller fingerspetskunskapen som just föds ur erfarenhet (se s. 18). Ett par av respondenterna 

nämnde just den här typen av kunskaper som hinder för kunskapsöverföring då de ofta är svåra 

att sätta ord på och därför även svåra att överföra till någon annan.  

Respondent 7: 

”… det är mycket som kan vara saker som sitter i reptilhjärnan eller vad man ska säga; 

beteenden och hur man ska lösa uppkomna problem kan vara något att ha i bakhuvudet och 

vara beredd på. Men de delarna tror jag att de flesta lär sig under sin tid. Det enda sättet att 

hitta dit är att få prova på och känna efter och göra några misstag och så. Och det är nog inget 

jag tror på att överföra på något sätt.” 

En av respondenterna lyfter dock fram att den här typen av kunskaper in nödvändigtvis 

behöver ses som ett hinder: 

Respondent 2: 

“ Det är ingen idé att överföra den kunskapen för har man verktygen att lyckas så behöver man 

inte veta detaljerna.” 



 
 

En av de respondenterna tar upp problemet med att tillgodogöra sig tyst kunskap så kan det 

leda till att man tar andras kunskaper för givet.  

Respondent 5: 

”man inser själv som kurator när man ska se till att folk vet vad de ska göra att man kanske tar 

för givet att det här vet man ju, men som ny finns det inte en chans att man vet såna saker som 

vi som varit med lite längre tycker är helt uppenbart” 

4.2 Analys 

Det går att urskilja flera olika sorters kunskapsöverföring som pågår när det gäller att utbilda 

kuratorer på studentnationer. ”Learning by doing”, d.v.s. att kuratorn lär sig genom egen 

erfarenhet blir applicerbart när kunskap övergår till att bli tyst kunskap, både i de fall när 

kunskapen från början varit tyst och när den varit explicit. 

 

Nedan presenteras olika kunskapsöverföringssätt ifrån resultatet baserat på Nonakas (2008) 

teorier om kunskapsöverföring. 

 

Tacit till tacit – Tyst kunskap överförs till tyst kunskap genom att kuratorsefterträdarna får följa 

med sina företrädare för att socialiseras in i det dagliga arbetet. Detta gäller både de 

studentnationer som har en uttalad strategi för att detta ska ske samt de som bara förväntar sig 

att det ska ske. I de fall då företrädarna har lämnat nationen så fort de är klara med sitt 

kuratorsår kunde man se att deras efterträdare inte haft samma möjligheter till att lära sig på 

det här sättet. Även tidigare erfarenhet av olika uppgifter som de haft på studentnationen har 

gjort att kunskap förs vidare utan att bli explicit då det inte är något nytt de behövt lära sig. 

Eftersom de redan kan vissa uppgifter handlar det mest om att sätta in dem i en ny kontext 

snarare än att göra de explicita. 

 

Tacit – explicit kunskapsöverföring sker då kunskap ska skrivas ner i form av PM och 

handböcker. När vi betraktar resultatet framgår det att det finns en tydlig koppling mellan 

dokumentation och hur väl respondenterna upplevde att kunskapsöverföringen fungerade. De 

respondenter som uttryckte mest missnöje med nuvarande kunskapsöverföringsstrategier var 

även de respondenter som tillhörde nationer med minst utvecklad dokumentation. 

 
Explicit – explicit kunskapsöverföring sker när efterträdarna får läsa in PM, följa instruktioner 

och ställer frågor till sina företrädare. Ett par av respondenterna på nationer som inte hade 

sekretessbelagt dessa dokument nämner, som ovan visat, att de läste gamla PM/handböcker 

redan innan de sökte till kurator. Detta för att skaffa sig kunskap om arbetet och de läste då 

även PM/handböcker som går tillbaka ett par kuratorsgenerationer för att få så bra perspektiv 



 
 

på arbetet som möjligt. Troligt är att en sådan grundlig genomgång av dessa dokument inte är 

möjligt för de kuratorer som få tillgång till dem först vid tillträdet. Nämnas här bör även att det 

givetvis i många fall finns goda skäl till att sekretessbelägga dokument av det här slaget men ur 

en kunskapsöverföringssynpunkt kan sekretessen tänkas vara en nackdel. 

Explicit – tacit. När den nyinstallerade kuratorn har gått igenom den explicita informationen och 

gjort sig så pass bekant med den att viss kunskap tas för given handlar det om att den explicita 

kunskapen övergått till tyst kunskap. En av de intervjuade nämnde t.ex. att ibland finns det 

problem med att man antar att vissa kan uppgifter även om de inte kan dem eftersom 

kunskaper om uppgifterna tas mycket för givet av andra. En annan nämnde även att p.g.a. 

utbrändhet så orkade man inte lära ut de saker som ses som självklara, även om det inte är det 

för den som inte har gjort det massor med gånger. En annan respondent nämnde även att i 

slutet kunde man veta exakt var allting på nationen finns utan att ens tänka efter. 

 

4.2.1 Analys av verktyg och hinder 

Det faktum att så många av respondenterna lyfte fram nedskrivna rutiner i form av 

PM/handböcker som ett viktigt verktyg för att få kunskapsöverföringen att fungera är 

konsekvent med teoribildningen på området. I enlighet med tidigare forskning (de Holan & 

Phillips, 2004; Ton & Huckman 2008) tycks respondenterna uppleva att de negativa effekterna 

av hög personalomsättning kan dämpas något av tydligt nedskrivna instruktioner och rutiner för 

verksamheten. Den tydliga dokumentationen är även ett tecken på att flera av 

studentnationerna har ett väl externaliserat organisatoriskt minne. Den kunskap som finns att 

tillgå på en studentnationen är mer än bara summan av de enskilda individer som befinner sig 

på nationen för tillfället. Generationer av kuratorers och andra ämbetsmäns kunskap finns 

lagrade i olika former av dokumentation. 

Detta till trots är inte brukandet av PM/handböcker bortom kritik och vissa frågetecken har 

uppstått kring användandet av dessa dokument. Som ovan visat är den exakta formen av dessa 

dokument en fråga som har kommit upp. Precis som påpekats av ett par av respondenterna 

förefaller det rimligt att om det ska gå att tillgodogöra sig PM:en/handböcker krävs det att 

dessa skrivs på ett tillgängligt sätt och är lätta att orientera sig i. 

Ovan lyfter som nämnt en av respondenterna fram just risken med att kunskap bli 

personberoende. Det respondenten plockar upp och problematiserar här är just det att när 

mycket kunskap är knuten till enskilda personer utgör detta en fara för organisationen den dag 

dessa personer inte längre finns på plats. Detta är mycket konsekvent med både teoribildning 

på området och aktuell forskning(Nonaka, 2008; de Holan & Phillips, 2004). Som nämnt visar 

tidigare forskning just på farorna med att knyta för mycket kunskap till enstaka nyckelpersoner 



 
 

inom en organisation eftersom risken för kunskapsglapp om personen skulle försvinna ökar (de 

Holan & Phillips, 2004).  

Forskning visar även på att organisationer som har en generellt hög personalomsättning tycks 

klara sig bättre när anställda slutar än de organisationer som har en generellt låg 

personalomsättning (Ton & Huckman, 2008). Detta antas bero på att anställda i organisationer 

med generellt hög personalomsättning inte hinner ackumulera en särskild stor mängd kunskap 

innan de slutar. Detta tycks även vara konsekvent med våra resultat. Trots att en del 

respondenter lyfter fram det faktum att en del av kunskapen som krävs för att fungera väl som 

kurator måste tillgodogöras genom erfarenhet hinner förmodligen denne kurator ackumulera 

så mycket kunskap under sitt år att det innebär stora problem för organisationen när kuratorn i 

fråga slutar. Detta antagande förstärks av det faktum att de allra flesta kuratorer på det stora 

hela ansåg att kunskapsöverföringen fungerade väl i samband med kuratorsskiften. 

Ett tydligt genomgående mönster bland respondenternas svar var, som i resultatet visat, att 

många kuratorer blir utbrända och därför inte stannar kvar på studentnationen efter det att de 

avgått som kurator. Detta lyfte flera respondenter fram som ett av de allvarligaste problemen 

för kunskapsöverföringen på studentnationerna. Om efterträdaren är för trött för att engagera 

sig i efterträdarens utbildning blir givetvis en mindre lyckad kunskapsöverföring följden. Detta 

problem kan tänkas förstärkas ytterligare av att så mycket arbete på nationen sker helt på 

frivillig basis – saknar därför den avgående kuratorn lusten och motivationen att stanna kvar 

och hjälpa sin efterträdare finns då heller inga andra incitament som håller den avgående 

kuratorn kvar. 

Vad gäller den arvoderade period för överlappning som ett par av respondenterna nämner var 

det intressant att se att se att de kuratorer som upplevt den typen av arvoderad överlämning 

inte hade upplevt några problem med att företrädaren inte hade tid med överlämningen. Något 

som flera av de kuratorer som saknade en betald överlämningsperiod upplevde. 

4.2.2 Analys av Relationer – den sociala aspekten av kunskapsöverföring 

Något som tydligt framgick av respondenternas svar var att det är viktigt för lärandet vilka 

personer man arbetar tillsammans med på studentnationen. Det är detta som kallas för 

”interactive learning”; allt lärande har en viktig interaktiv aspekt (McCull et al., 2007). De som 

inte hade fått en bra överlämning i form av kontakt med sin företrädare påpekade detta 

problem. En berättade t.ex. även problemet med att han hade väldigt dåliga medarbetare. Dock 

finns det en tendens att den som blir kurator blir det genom popularitetsval; ens vänner röstar 

på en och i sin tur arbetar man med sina vänner och risken att man inte kommer överens 

minskar då. När flera kuratorer i rad har känt varandra väl har då kunskap ofta under lång tid 

överförts genom tyst - tyst kunskapsöverföring och tas för given inom den kretsen då den inte 



 
 

har behövts externaliserats. Detta kan i längden bli ett problem om en efterträdare inte känner 

sina företrädare inom en vänskapszon/band.  

 

Det gick även att se att den höga personalomsättningen inom nationsväsendet innebär att 

studentnationernas karaktär kan förändras relativt snabbt. Med förändringar i karaktären följer 

också förändringar i synen på kunskapsöverföring. En av respondenterna berättade att ett 

samarbetande organ för kuratorer på olika studentnationer inte fungerade särskilt väl då hon 

klev på som kurator. Genom eget initiativ styrde hon dock om detta till att bli ett väl 

fungerande samarbete för problemlösning och möjligheterna att utbyta erfarenhet ökade. 

Detta är ett tydligt exempel på hur bytet av enskilda personer kan ändra karaktären på hela 

sammanhang och därigenom även förutsättningarna för kunskapsöverföring. 

 

I artikeln Knowledge Retention and Personnel Mobility: The Nondisruptive Effects of Inflows of 

Experience av Madsen, Mosakowski, och Zaheer nämner som ovan visat (se s. 25) författarna 

att en organisations struktur inte behöver påverkas av en hög personalomsättning. Strukturen 

skiljer sig här från karaktären på så vis att struktur handlar mer om hur organisationen är 

uppbyggd och organiserad medan karaktär handlar mer om attityder och värderingar. Utifrån 

de intervjusvar vi fick tyckte vi oss inte kunna utläsa några exempel på att respondenten 

upplevde att nationens struktur förändrades nämnvärt vid byte av kuratorer. 

Något som är påtagligt märkbart rakt igenom alla intervjuer är nivån av engagemang som finns 

hos alla dem som arbetar som kurator. Då det är mycket som ska läras in är det inte bara viktigt 

med den interaktiva och innehållsliga aspekten utan även den motiverande aspekten av lärande 

som kallas för ”incentive learning” (McCull et al., 2008). Interna incitament visade sig vara 

starkt engagemang för sin egen studentnation, att man ville bidra med något och att man 

trivdes bra på nationen. Ingen av de intervjuade var däremot motiverade av pengar utan det 

var en allmän plikt- och lojalitetskänsla som gjorde att man var så pass benägen att utföra det 

arbete som krävdes samt överföra kunskapen till nästa generation kuratorer. 

  



 
 

5 Slutsatser 

____________________________________________________________________________ 

Nedan presenteras det viktigaste slutsatserna  som vi kunnat dra utifrån studiens resultat. 

____________________________________________________________________________ 

Det framgick tydligt att resultatet av vår intervjustudie i huvudsak är konsekvent med teoribildningen på 

området.  Utifrån den teoretiska referensram som utgjorde vår analytiska utgångspunkt kunde vi 

förvänta oss att se:  

 Att de organisatoriska minnet på studentnationerna är väl externaliserat då studentnationen har 
hög struktur och är van vi en hög personalomsättning  (se s. 22 ) 

 Exempel på att tydlig dokumentation motverkar de negativa effekterna av hög 
personalomsättning (se s. 23). 

 Exempel på Nonakas fyra modeller för kunskapsöverföring  (se s.20). 

 Att kunskap knuten till enskilda personer blir ett problem för kunskapsöverföringen om 
kunskapen inte har externaliserats och således  blivit organisatorisk kunskap. 

 Exempel på de tre förutsättningarna för lärande så som de definieras av McCullen et al. (se s. 
16) 

 Att nationens struktur inte nödvändigtvis påverkas av den höga personalomsättningen. 

 Både positiva och negativa effekter av organizational forgetting (se 23) 
 

Kuratorernas upplevelse av kunskapsöverföring på studentnationerna var konsekvent med samtliga 

punkter med undantag av den sista. 

Vi kunde under studien se vissa exempel på de negativa effekterna av organizational forgetting. 

Framförallt gick det att se exempel på vad de Holan och Phillips (2004)  kallar för The Deterioation of 

Stored Knowledge: Failure to Maintain (se sid 23) d.v.s. kunskapsglapp kan uppstå när personer som 

ensamma sitter på kunskap slutar utan att denna kunskap dokumenterats/externaliserats. I övrigt 

framkom förvånansvärt få exempel på organizational forgetting. Vi hade väntat oss att se andra negativa 

aspekter av att studentnationen glömmer t.ex. att nya innovationer inte hinner bäddas in i 

organisationens minne innan dess upphovsman avgår som kurator och innovationen därigenom glöms 

bort. Vi hade även väntat oss att någon av respondenterna skulle ha upplevt positiva effekter av att 

studentnationen glömmer, t.ex. att det ständigt nya inflödet av kuratorer också innebär att nationen har 

lätt för att glömma gamla förlegade kunskaper och ha lättare för att ta till sig nya kunskaper. 

En annan intressant slutsats som dock kom något oväntat var att flera respondenter konsekvent lyfte 

fram utbrändheten som ett stort problem för kunskapsöverföringen. Detta är inte något vi hade kunna 

förutsäga utifrån vår teoretiska ansats men som ändå gör ett viktigt resultat som väl kan tänkas ha 

implikationer även för andra organisationer än just studentnationerna. 

 



 
 

6 Diskussion 

____________________________________________________________________________ 
 
Nedan presenteras en diskussion av föregående resultat och analys. Syftet med denna 
diskussion är att plocka upp intressanta aspekter av denna studie som tidigare inte 
framkommit samt problematisera studien implikationer för framtida forskningsarbete. 
____________________________________________________________________________ 
 
Något vi funderade på var vilken skillnad det skulle göra ifall fler nationer hade staterat i 

sina stadgar att när man avgår som kurator så är det ens uppgift att i en viss tid utbilda sin 

efterträdare. Vissa av respondenterna hade detta som strategi och där fanns inga problem 

med att företrädaren inte hade tid att lära upp sin efterträdare. Men att implementera en ny 

officiell och kontraktsbunden strategi är lättare sagt än gjort då det är många aspekter som 

man måste ta hänsyn till. 

 

Naturligtvis kommer frågan om utbrändhet att spela roll här. Som ovan nämnt är 

en av slutsatserna av denna uppsats att den utbrändhet som drabbar många kuratorer är ett 

allvarligt hot mot effektiv kunskapsöverföring.. 

Det är dock intressant att betrakta detta fenomen ur en annan synvinkel. Det går att tänka 

sig att de långa arbetsveckorna som gör att kuratorerna ofta blir trötta kan komma sig just 

av att de har mycket nytt att lära sig och måste tillgodogöra sig mycket kunskaper under 

arbetets gång vilket är mycket energikrävande. 

 

Skulle kuratorerna vara lika trötta på deras arbete om de hade arbetat i flera år med 

samma uppgifter och därför inte behövde lära sig nya saker hela tiden? Om detta 

vore fallet så skulle man se att stor del av det som gör kuratorer så pass trötta är just 

kunskapsöverföringen och hur den fungerar. Givetvis inser vi att en kurator även är med om 

mycket mer än bara nya problem och inlärning som är uttröttande. 

 

Många av respondenterna hade fått hjälp inte bara av sina direkta företrädare utan av andra 

frivilliga som mer än gärna ville hjälpa till med kunskapsöverföringen eller bara prata om hur 

det kändes att vara kurator. Det är möjligt att om det fanns kontrakt på att man måste lära 

upp sina direkta efterföljare så kunde det skapa en känsla av att ”Den nye kuratorn har ju 

faktiskt fått utbildning av sin företrädare, det kanske är onödigt att jag också kommer in och 

hjälper till?”. Självklart finns ju fortfarande denna lojalitetskänsla för nationen kvar som vi 

redovisat tidigare så vi tror att med största sannolikhet kommer det inte vara ett problem 

med att tidigare kuratorer inte vill hjälpa framtida kuratorer. 

 



 
 

 

Istället för att ha kontrakt att lära upp sin direkta efterträdare så nämnde en av 

respondenterna en annan strategi. Han sade då att han skulle lära upp den som började 

ett år efter att han hade slutat. Detta låter som en mycket intressant strategi då den som 

avgår som kurator får ett år på sig att återhämta sig, reflektera över sina erfarenheter 

och samla motivation till att utbilda nästa generation kuratorer. Självklart skulle denna 

strategi även vara ett problem att implementera om det stod i kuratorskontraktet att man 

måste utbilda sin ersättare ett år efter man avgått. Många blir säkert kuratorer i slutet av 

sin studietid och har andra planer i livet som ett fast jobb, uppsatser som ska lämnas in eller 

till och med har lämnat landet. En tanke är att om man var tvungen att ha ytterligare två års 

framförhållning är det möjligt att nationerna istället får problem att hitta möjliga kandidater 

att bli kurator överhuvudtaget eftersom det är svårt att planera att stanna kvar i Uppsala så 

lång tid i förväg. 

 

Ekonomin spelar säkert också en roll varför inte fler nationer har en avlönad 

överlappning med två kuratorer samtidigt. Om en nation normalt har tre kuratorer som byts 

ut per år skulle det då innebära tre månaders extra arvode och arbetsgivaravgifter och vi 

inser att många nationer inte skulle ha möjlighet att då genomföra denna överlappning. 

 

Även något som det är möjligt att ha krav på förutom en överlappningsperiod är de kurser 

som erbjuds innan man går på som kurator. Vissa såg vi redan var obligatoriska, men vad 

skulle hända ifall fler kurser var det? Detta skulle innebära att den som stiger på som kurator 

hade mer ”kött på benen” i början av sitt ämbetsår. Samtidigt finns det självklara nackdelar 

med att ha detta som obligatoriskt. Eftersom många studerar innan de går på som kurator är 

det svårt att få tiden att gå ihop att gå på dessa kurser. Samtidigt är det möjligt att innehållet 

i en viss kurs är något som de redan kan p.g.a. individuella tidigare erfarenheter som de 

har anförskaffat sig i arbetsliv eller genom tidigare ämbeten på nationen. 

 

Självklart finns det många nackdelar med hög personalomsättning; organisationen riskerar 

att kunskap flyger ut genom dörren tillsammans med den före detta kuratorn samt att man 

måste uppfinna hjulet på nytt som så många respondenter nämnde. Dock så kan vi se vissa 

fördelar med att viss kunskap glöms och ny personal ständigt tas in. När personalen ständigt 

byts ut förhindras tendensen att organisationen blir låst i gamla vanor och tankemönster. 

Istället så är det de effektivaste arbetssätten som eftersträvas, inte de som finns endast 

p.g.a. traditionen. Studentnationerna är vana vid att ledningen byts ut så pass ofta att de 

måste ha strategier och rutiner som fungerar effektivt. 

 

Som nämnt var det ingen av respondenterna som nämnde att de hade upplevt denna 



 
 

positiva aspekt av organizational forgetting. Detta säger dock inte att en studie genomförd 

med annan metod eller syfte skulle finna denna typ av organizational forgetting bland 

Uppsalas studentnationer 

 

I denna uppsats har vi inte tagit hänsyn till nationernas olika storlek när vi redovisat resultat 

och analys. Detta för att vi på grund av arbetets omfattning var begränsade i mängden olika 

faktorer vi hade möjlighet att plocka in för analys. Argote (se s. 22) nämner dock att stora 

organisationer ofta klarar en hög personalomsättning bättre en mindre organisationer. 

Det vore intressant att se om detta även stämmer in på Uppsalas studentnationer, klarar 

de större nationerna kunskapsöverföringen bättre än de mindre? Argote presenterar 

dock ingen definition av vad som utgör en stor respektive liten organisation. Det är 

därför fullt möjligt att alla nationer faller under kategorin mindre organisationer och 

storleksskillnaden dem sinsemellan inte har någon avgörande betydelse. Det är även tänkbart 

att i ett nationssammanhang så har de mindre studentnationerna lättare att klara 

kunskapsöverföringen då de ofta har en mindre verksamhet med färre verksamhetsdelar 

som kuratorerna behöver ha kunskap om. 

 

6.1 Framtida forskning 

 

Så därför vore det intressant med framtida forskningsarbeten som studerar hur denna 

utbrändhet kan förhindras och om detta skulle ha positiva effekter på kunskapsöverföringen 

inom studentnationerna. Detta är givetvis inte intressant enbart för Uppsalas 

studentnationer, utan det vore överlag intressant med forskning som kartlägger relationen 

mellan utbrändhet och kunskapsöverföring i organisationer med hög personalomsättning. 

 

Vidare vore det intressant att utföra en undersökning vars syfte och metod liknar 

denna men att då använda ett företag inom näringslivet som fallstudie. Det finns en 

rad faktorer som skiljer studentnationerna från företag i näringslivet. Det faktum att 

mycket arbete på studentnationerna sker helt frivilligt, låga löner och mycket obekväma 

arbetstider även för personer med tjänstemannaliknande arbetsuppgifter är några exempel på 

några sådana faktorer. Det vore på grund av dessa skillnader intressant att se om en studie på 

företag i näringslivet skulle finna samma resultat. Då vårt resultat i mångt och mycket 

var konsekvent med teoribildning som baserar sig på studier i näringslivet är det möjligt 

att skillnaderna mellan studentnationerna och företag i näringslivet inte är så stora ur en 

kunskapsöverföringssynpunkt. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1  

Missivbrev 
 
Hej, 
 
Vi heter Olivia Laurent och Christina Fredriksson och just nu skriver vi vår kandidatuppsats i ämnet 
pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv vid Uppsala Universitet. Syftet med uppsatsen är 
att undersöka hur sittande eller nyligen avgångna kuratorer upplever kunskapsöverföringen vid 
kuratorsskiften. Vi är särskilt intresserade av det glapp i kunskapsöverföringen som kan tänkas 
uppkomma vid snabba skiften i nationens verkställande ledning (kuratelet) och hur dessa glapp 
påverkar kontinuiteten i verksamheten. 
 
De teman vi kommer att behandla i studien är vilka verktyg som används för att föra vidare kunskap 
inom nationen samt vilka hinder som kan tänkas finnas för effektiv kunskapsöverföring inom 
nationen. 
 
Då du sitter/nyligen suttit som kurator vid en av Uppsalas nationer önskar vi ditt deltagande i 
undersökningen genom en intervju som tar ca 45 minuter att genomföra. När uppsatsen är färdig i 
januari kommer du självklart få möjlighet att ta del av den. 
 

Att delta i undersökningen är helt frivilligt och du kan närhelst du vill avbryta ditt deltagande. Din 

medverkan är också helt anonym och vare sig personer eller nationer kommer att namnges. Samtliga 

intervjuanteckningar kommer även att raderas vid studiens slut. 

 

 Vänligen kontakta oss om du har några frågor.  

 

Tack på förhand!  

 

Olivia Laurent     Christina Fredriksson  

oclaurent@gmail.com    christina.fred@gmail.com 

 

 

Handledare 

Gunilla Roos 

gunilla.roos@edu.uu.se 

mailto:oclaurent@gmail.com
mailto:christina.fred@gmail.com


 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Generella inledande frågor 

 Vilken kuratorsposition har du? 

 Hur länge har du suttit som kurator? 

 Hur länge var du aktiv på nationen innan du blev kurator? 

 Vad har du gjort på nationen innan du blev kurator? 

 Vad har du för utbildningsbakgrund/framtid? 

 Har du någon annan yrkesbakgrund? 

 Varför sökte du kurator? 

 Hur många timmar i veckan spenderar du på nationen? 

 Hur många av dessa timmar i veckan arbetar du (aktivt)?  

Verktyg 

 Hur skulle man kunna gå tillväga för att bevara den kunskap som finns, samt förhindra att 

kunskap går förlorad mellan kuratorsbyten?  

 Vad har du använt för strategi för att förhindra att kunskap går förlorad mellan kuratorsbyten? 

 Hur lagras information på nationen? Har ni något system? 

 Tror du att det behövs ett system för att lagra information? 

 Har du i egenskap av kurator kommit i kontakt med utbildningsstrategier? I så fall vilka? 

 Vilka verktyg har du använt dig av? Formella verktyg som t.ex. policydokument eller 

instruktions-PM. 

 Har du fått hjälp har av tidigare kuratorer? I så fall vilken hjälp? 

 Har du haft hjälp ifrån andra än tidigare kuratorer? 

Hinder 

 Har du något konkret exempel på när du upplevt ett glapp i kunskapsöverföringen? 

Mycket av den kunskap vi har är outtalad, det är bara saker vi vet. Det kan även vara svårt att sätta 

ord på sådan kunskap och förklara hur man vet det.  

 Vilka problem kan du i att den här tysta kunskapen försvinner vi ett kuratorsskifte? 

  Be informanten exemplifiera. 

Övrigt 

 Vad tror du påverkar kunskapsöverföringen? 

a) Om de inte tar upp lön som en faktor: har ni tänkt på det här med lön? Se nedan. 



 
 

b) Hur tror du att kunskapsöverföring påverkas av att kuratorsarbetet inte är en anställning med 

lön i den vanliga bemärkelsen d.v.s. är mer närbesläktat med föreningsarbete/volontärarbete? 

 Skulle du själv arbeta annorlunda eller ha annan inställning till ditt arbete om du fick högre lön 

och ditt arbete betraktades som en vanlig anställning? På vilket sätt? 

 Vilken roll tror du valet av kurator spelar med avseende på kunskapsöverföring? D.v.s vem som 

sitter som kurator? 

 Tror du vem som helst kan bli kurator? Motivera! 

 (för sittande kuratorer)Kommer du att använda dig av en annan strategi när det är din tur att 

lära ut kuratorsarbetet till din efterträdare? Varför/varför inte? 

 (för före detta kuratorer) Använde du dig av en annan strategi när du lärde ut kuratorsarbetet 

till din efterträdare mot hur du lärde dig yrket? Varför/varför inte? 

Avslutande frågor 

 Vad var det bästa med att vara kurator? 

 Vad har du för planer nu när du är klar/när du avgår? 

 Tack så mycket för ditt deltagande! 

 


