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Sammanfattning 

Kunskapsöverföring har ansetts vara av vikt inom företag och organisationer för att bevara 
kunskapen, informationen och för att kunna förmedla den vidare till andra medlemmar. 
Studiens primära syfte var att genom forskningsteorier och intervjuer effektivisera Rädda 
barnens Ellen och Allan projekt i deras kunskapsöverföring. 5 aktiva medlemmar inom Ellen 
och Allan projektet intervjuades samt 1 kontrollintervju genomfördes med en rutinerad 
projektledare från Svenska kyrkan, för att få fram dennes syn på projektets nuvarande 
situation gällande kunskapsöverföring.  
 Resultatet visade att det finns en viss otrygghet i rollerna och framförallt hos 
projektledarna, som inte har någon specifik roll- eller uppdragsbeskrivning. Genom resultatet 
kunde vi även se att kunskapsöverföringen bör vara ett ingående moment i organisationens 
projektbeskrivning för att det ska fungera på bästa sätt. Fysiska möten och god 
kommunikation mellan deltagarna bör även prioriteras för att effektivisera 
kunskapsöverföringen inom projektet.  
 
 
Key words: Knowledge transfer, knowledge sharing, networking, motivation, social exchange 
theory 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill tilldela ett särskilt tack till alla informanter i undersökningen som bidrog med sin tid 
och sina erfarenheter. Vi vill också passa på att tacka vår handledare för den hjälp och 
konstruktiva kritik vi har fått ta del av under arbetets gång.   
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Inledning 

Inledningsvis kommer en allmän bild av ideellt arbete samt en förklaring av arbetet att 
presenteras. En av arbetets författare som är aktiv inom det aktuella projektet kommer även 
att dela med sig utav sin bild för att belysa problemet som finns inom projektet och ge några 
exempel. Innovationsarbete och kunskapsöverföring som är två väsentliga inriktningar i detta 
arbete kommer även det att beskrivas kort för att sedan ge en bredare bild av 
kunskapsöverföring som är arbetets huvudsakliga inriktning i den teoretiska referensramen. 
Under detta avsnitt kommer bakgrunden och problemområdet beskrivas. 
 
Ideellt arbete fyller en viktig funktion i samhället. För att ideellt arbete ska fungera måste det 
finnas ett tydligt mål att rikta sina insatser mot och det måste finnas människor som är villiga 
att lägga sin tid på att utföra arbetet. Detta arbete har riktat in sig just mot ett ideellt projekt 
och framförallt kunskapsöverföringen i detta projekt. Den ursprungliga ansatsen har varit att 
effektivisera kunskapsöverföringen för att organisationen på ett effektivt sätt ska kunna 
uppfylla sina mål och för att de människor som ingår i projektet inte ska behöva utföra 
dubbelarbete. Initiativet till denna studie kommer från en av rapportens författare. Då denna 
person är aktiv inom det aktuella projektet och har gått från att vara samtalsledare till att bli 
projektledare. Denna övergång upplevdes dock inte som smidig vilket den först verkade. 
Utbildningen för att bli projektledare var bra och stödet från den tillhörande lokalföreningen 
var exemplarisk, men vid vissa tillfällen upplevde personen i fråga osäkerhet i sitt eget 
agerande på grund av bristande kunskap och erfarenhet. Många gånger rörde det sig om saker 
som inte nödvändigtvis behövde ingå i den allmänna utbildningen utan snarare borde skötas 
lokalt mellan tidigare projektledare och nya projektledare. Ett exempel på problem var att 
rekryteringen av föreläsare inträffade i samband med semestertiderna. Då hade det varit bra 
att som projektledare ha kännedom om bra föreläsare och vilket ämne dem föreläste i för att 
göra en effektivare rekrytering. Ett annat exempel var när projektledarna skulle rekrytera 
samtalsledare, här skulle det ha varit väldigt bra att veta vilka vägar man kunde gå, 
exempelvis vem man kontaktade för att sprida massmail på högskolan som är en av de största 
källorna till nya samtalsledare. Det kunde också röra sig om enklare saker som 
kontaktuppgifter till rätt personer på de olika skolorna som deltar i projektet. Det kan alltså 
röra sig om en rad olika företeelser men eftersom det är saker som påverkar den egna 
säkerheten och tryggheten i den befattning man ingår är det väsentligt att ta upp. För att lösa 
dessa problem eller åtminstone komma med förslag på åtgärder finns en rad olika sätt att 
använda sig av, vilket i detta arbete kommer att ligga på innovation och innovativa lösningar 
för att förbättra kunskapsöverföring. Nedan beskrivs vikten av nätverk, interaktion med andra 
människor och olika kompetenser som några exempel på vad som är väsentligt vid 
innovationsarbete och kunskapsöverföring.  

Bakgrund 

Ellen och Allan projektet är ett ideellt projekt inom organisationen Rädda barnen som riktar 
sig mot elever i årskurs åtta landet över. Projektet grundar sig i barnkonventionen och står för 
barns lika värde till liv, utveckling och jämställdhet. Projektet finns till för att stärka barn i 
sina rättigheter för att de själva ska kunna avgöra när de blir felaktigt behandlade och för att 
kunna ställa krav på de vuxna i samhället. Ellen och Allan är ett feministiskt projekt som 
verkar för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. (Ellen- handledning för samtalsledare, 
Elanders 2006). Denna studie har riktat in sig på kunskapsöverföring i Rädda Barnens ideella 
projekt Ellen och Allan. Projektet står till grund för stor del av organisationens kunskap 
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angående barn och ungas livsvillkor i dagens samhälle i Sverige. Eftersom projektet verkar 
för att skapa ett mer jämställt samhälle, värna om ungas rättigheter och finnas där för unga vid 
frågor och funderingar är det väldigt viktigt att kunskapsspridningen är välfungerande inom 
organisationen och dess projekt. Vår ambition är att hjälpa organisationen med att bevara 
kunskaper från projektet hos medlemmarna genom att på något sätt ta vara på tidigare 
erfarenheter från föregående medlemmar som annars kan tänkas gå förlorad vid avslutad 
medverkan i projektet.  

Problemområde 

Ellen och Allan projekten fortlöper med skolterminerna men utanför skolverksamheten. De 
involverade i projektarbetet är Rädda barnens huvudansvariga för det aktuella området, minst 
två projektledare och ett antal samtalsledare. I organisationen arbetar endast ett fåtal individer 
mot ersättning och merparten av medlemmarna arbetar ideellt. Eftersom många utav de 
verksamma i projektet har en annan huvudsaklig sysselsättning förekommer en viss rotation 
mellan projektledare och samtalsledare. Problemet som har upptäckts är att vid rotationer 
bland organisationens medlemmar kan en del information och kunskap gå förlorad vilket 
orsakar extra arbete för nyrekryterade som egentligen kunde ha tagit över föregående 
projektmedlemmars material, kunskap och erfarenheter. I dagsläget sker samma arbete för 
varje ny medlem som istället kunnat överföras från föregående till ny medlem och på det viset 
effektivisera kunskapsöverföringen och arbetet inom projektet. Vad just detta arbete syftar till 
att kunna frambringa finns att läsa om härnäst.  
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Syfte 

Nedan kommer studiens syfte, avgränsning och problemformulering att framföras för att 
skapa en överskådlig bild av vår intention och om intervjudeltagarna. I denna del 
pressenteras även problemet inom Rädda barnens Ellen och Allan projekt.  
 
Detta arbete har för avsikt att genom befintliga forskningsteorier och intervjuer hjälpa Rädda 
Barnens Ellen och Allan projekt att effektivisera kunskapsöverföringen mellan projekten och 
projektledarna men även mellan andra medlemmar i organisationen.  

Avgränsning 

Studien har fokuserats på Ellen och Allan projektet i två städer i Mellansverige. För att 
besvara studiens frågeställningar har intervjudeltagarna som valts ut varit samtalsledare, 
projektledare eller lokalföreningsordförande. Fokus för intervjuerna på de individuella 
faktorerna har varit: förtroende för medarbetare, motivation samt tron på den egna förmågan. 
För de organisatoriska faktorerna har fokus varit på den upplevda organisationskulturen samt 
kommunikationsvägarna. Med hjälp av denna information i kombination med vetenskapliga 
teorier har avsikten varit att ge Rädda Barnen ett förslag på effektivare kunskapsöverföring 
främst mellan projektledarna för Ellen och Allan men även mellan andra medlemmar i 
organisationen. Problemet vi belyser och vill åtgärda finns beskrivet nedan och för att 
genomföra detta är återigen kunskapsöverföring den huvudsakliga faktorn.  

Problemformulering 

Det erfarenhetsmässiga identifierade problemet var kunskapsöverföringen mellan projekten 
och mellan föregående och nya projektledare. Visionen har varit att kunskapen som en 
projektledare erhåller under projektet på ett effektivt sätt överförs när en ny projektledare 
tillträder. För att genomföra detta krävs det att projektledarna förstår betydelsen av 
kunskapsdelningen och att en kommunikationsväg för denna information tillhandahålls. Det 
naturliga tillvägagångssättet var därför att studera olika teorier samt att undersöka olika 
medlemmars uppfattning om kunskapsöverföringen i det aktuella projektet för att komma 
fram till en effektiv metod som även kan besvara våra frågeställningar och på det sättet hjälpa 
Rädda barnens Ellen och Allan projekt i deras arbete framåt.  
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Frågeställningar 

Huvudfråga: 

Hur kan kunskapsöverföringen i Ellen och Allan projektet effektiviseras? 

Underfrågor: 

Vad kan en effektivare kunskapsöverföring bidra med i Ellen och Allan projektet? 
Vilka faktorer påverkar kunskapsöverföring teoretiskt och i praktiken? 

Innovationsbidrag 

Studiens innovationsbidrag består av en metod för att effektivisera kunskapsöverföring i 
Rädda barnens ideella Ellen och Allan projekt. Den framtagna metoden kommer 
avslutningsvis att presenteras för det lokala Rädda Barnen kontoret, där dem själva får göra 
ett ställningstagande angående en eventuell implementering. Innovationsarbete och kunskaps-
överföring är två viktiga komponenter i detta arbete och kommer i slutändan vara till stor 
hjälp i en önskvärd framtagning av en effektivare kunskapsöverföring.  
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Metod 

Metoden kommer att belysa studiens tillvägagångssätt. Den kommer även innefatta 
information om deltagarna, det använda materialet, proceduren, hur data bearbetades samt 
metodkritik. Detta tas upp för att ge läsaren en rättvis bild av arbetets genomförande. 
Eftersom intervjuerna baserades på egen konstruerade intervjuguider kommer dessa att 
redovisas som bilaga 1 och bilaga 2 i appendix som är placerad i slutet av arbetet. 
 
 Arbetet består av 5 intervjuer inom Rädda barnens Ellen och Allan projekt samt en 
kontrollintervju med en erfaren projektledare inom Svenska kyrkan. Arbetet är av kvalitativ 
karaktär där 6 stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts. Urvalet för 
referensintervjun var att individen skulle ha erfarenhet från att arbeta inom olika projekt. 
Urvalet för Rädda barnen intervjuerna bestod utav aktiva medlemmar med olika befattningar i 
och i nära anslutning till projektet i Mellansverige.  
 Intervjuguiderna var egenkonstruerade. I Rädda Barnen intervjuerna utformades frågorna 
för att skilja sig åt beroende av vilket position respondenten besatt (se bilaga 1). 
Kontrollintervjun i sin tur utformades med frågor som berörde projektarbete och 
kunskapsöverföring i allmänhet (se bilaga 2). Till de olika intervjuerna följde ett missivbrev 
där information om studien angavs samt de olika etiska reglerna studien utgått ifrån. Där 
informerades även intervjudeltagarna om när studien beräknades vara klar samt hur 
undersökningsdeltagarna kunde få ta del av resultatet.  

Vetenskapsrådets etikregler 

Vetenskapsrådets etik regler består utav två kategorier, forskningskravet och 
individskyddskravet. Forskningskravet handlar om att vetenskapen ska bedrivas i viktiga 
frågor och vara av god kvalitet. Individskyddskravet handlar om att skydda individen som 
deltar i studien. För att göra detta bör individen informeras om studien och allt som kan 
påverka deltagarens medverkan. Deltagandet är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas 
utan att det får några negativa konsekvenser. För aktivt deltagande måste deltagaren ge sitt 
samtycke för att delta i studien. Information som inhämtas under studien ska behandlas 
konfidentiellt och eventuella ljudupptagningar ska efter transkribering raderas för att skydda 
individens integritet. Materialet får sedan inte användas i annat syfte än forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagare 

Deltagarna i undersökningen bestod utav 1 individ med erfarenhet av olika projekt samt 5 
aktiva medlemmar i och i nära anslutning till Rädda barnens Ellen och Allan projekt. Av de 5 
intervjuerna som genomfördes i och i anslutning till Ellen och Allan projektet var 2 stycken 
samtalsledare som leder samtalsträffarna med ungdomarna, 2 stycken projektledare, och en 
lokalföreningsordförande. Samtliga undersökningsdeltagare var kvinnor av den anledningen 
att det för närvarande inte fanns några aktiva män på någon av posterna. Deltagarna valdes ut 
tack vare sina olika befattningar i och i anslutning till projektet. Ytterligare 4 stycken 
undersökningsdeltagare tillfrågades men deltog ej. Deltagarna erhöll ingen ersättning för sin 
medverkan. 
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Material 

Insamlingen av material gjordes från databaserna Google Scholar och PsycInfo. Teori har 
även samlats från ett antal böcker som finns angivna i referenslistan. Sökord som har använts 
är knowledge transfer, knowledge sharing, networking, project learning, och motivation. 
Materialet som användes var 2 egenkonstruerade intervjuguider som testats på bekanta och 
även genomgått en kontroll av en mer erfaren innovationsforskare. Exempel på de frågor som 
ställdes var: Vad tycker du kännetecknar ett bra projekt? Hur upplever du att 
kunskapsöverföring fungerar i projektet? För att se fullständiga intervjuguider se bilaga på 
sida 33-34. Den första intervjun genomfördes via mail och här användes endast 
intervjuguiden, men kontakt via telefon erbjöds. Under de resterande intervjuerna användes 
även 2 mobiltelefoner för ljudupptagning. Som extra skyddsåtgärd fanns även block och 
penna att tillgå vid eventuella tekniska problem. 

Procedur 

Förfrågningar utgick till sammanlagt 8 stycken olika aktörer inom Ellen och Allan projektet i 
Mellansverige. Det skapades 3 avgränsningar för deltagandet, intervjudeltagaren skulle 
antingen vara samtalsledare, projektledare eller högre uppsatt i organisationen med anslutning 
till projektet. De olika kategoriserade grupperna deltog i för befattningen individuella 
intervjuer med vissa förändringar i intervjuguiden. Merparten av intervjudeltagare tillfrågades 
först personligen om en eventuell medverkan i studien. De som av olika orsaker inte kunde 
tillfrågas personligen fick vid första tillfället ta del av en förfrågan via mailkontakt. Här valde 
en utav de tillfrågade undersökningsdeltagarna att avsluta sin medverkan av anledningen att 
denna inte längre är engagerad inom projektet. De tillfrågade fick en veckas betänketid 
angående sin medverkan, 5 stycken svarade under denna period att de ville medverka.  
 Vid ett senare tillfälle skickades ett mail ut till de deltagare som accepterat en medverkan, 
där en djupare information av studien presenterades samt undersökningsledarnas prefererade 
tidsram för intervjuerna. Då vi ännu inte hade erhållit svar från 2 utav de tillfrågade 
undersökningsdeltagarna togs beslutet att om svar inte kommit inom 3 veckor från första 
kontakten uteslöts deras medverkan. Intervjudeltagarna ombads att själva återkomma om en 
lämplig tid för sin medverkan. Intervjuerna fortlöpte under cirka en veckas tid från det att 
kontakten etablerats. Vid samtliga intervjutillfällen informerades intervjudeltagarna åter igen 
om studiens syfte och om de etiska riktlinjerna från Vetenskapsrådet. Deltagarna erbjöds även 
att få ta del av resultatet samt att om känslig information framkom under undersökningen 
skulle den visas innan rapporten lämnades från undersökningsledarna. Därefter efterfrågades 
undersökningsdeltagarnas medgivande för ljudupptagning under intervjun. Vilket samtliga 
tillät och intervjuerna inleddes. För att undvika att försätta intervjudeltagaren i obehag 
inleddes intervjun med enklare frågor för att sedan gå djupare in i ämnet för att till sist återgå 
till enklare frågor. Efter samtliga intervjuer erbjöds en kort briefing där undersökningsledarna 
försäkrade sig om att intervjudeltagarna inte tagit skada av sin medverkan. 
 Efter genomförandet av Rädda Barnen intervjuerna kontaktades en erfaren projektledare 
inom Svenska kyrkan för medverkan i studien. Projektledaren accepterade sin medverkan. 
Pågrund av distansen utfördes intervjun via mail och erbjuden telefon kontakt. Intervjuguiden 
skickades till deltagarens mailadress. Deltagaren fick en veckas svarstid. 
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Databearbetning 

För att författaren med erfarenhet i projektet inte skulle tolka in svar som faktiskt inte var 
undersökningsdeltagarnas fick den andra författaren rollen att kritiskt granska och ifrågasätta 
vid behov. För att kunna garantera att informationen behandlades konfidentiellt kodades 
ljudupptagningarna till intervju 1, intervju 2 och så vidare. När materialet sedan transkriberats 
togs ljudupptagningen bort och den fulla transkriberingen sparades under kodnamnen. Den 
bakomliggande tanken var genom att intervjua en individ med erfarenhet av att arbeta inom 
olika projekt och titta på tidigare forskning inom olika områden skapa en alternativ bild av 
hur kunskapsöverföring och arbete i projekt kan gå till. Materialet som samlas in användes för 
att jämföra och diskutera ytterligare resultat från ett antal intervjuer inom och i nära 
anslutning till projektet. Dessa intervjuer har haft avsikten att besvara frågorna om 
kunskapsöverföring är ett viktigt moment i projektet. Samtliga resultat analyserades mot 
varandra och bidrog till att tolka följande frågor: Vad som behövs för att skapa en effektiv 
kunskapsöverföring, teoretiskt och i det aktuella projektet, hur kunskapsöverföringen kan ske 
inom projektet samt vad kunskapsöverföring kan bidra med? 

Metodkritik 

Önskvärt för studien hade varit om ytterligare någon eller några intervjudeltagare var högre 
uppsatta i organisationen eftersom det skulle ge en bredare bild av organisationen i helhet. 
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Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen berör olika teorier och faktorer som på olika sätt påverkar- 
eller visar på konsekvenser av kunskapsöverföring. Dessa teorier kommer senare att 
användas som underlag för diskussionen i ett försök att besvara frågorna: Hur kan 
kunskapsöverföringen i Ellen och Allan projektet effektivisera? Vad kunskapsöverföringen 
kan bidra med? Samt vilka teoretiska faktorer som påverkar kunskapsöverföring? 

Innovationsarbete och kunskapsöverföring 

Innovationsarbete består utav många olika faktorer, bland annat nätverk, att kunna se och 
tolka omvärldens behov, att tillsammans arbeta mot gemensamma mål genom utbyte av idéer 
och kunskap (Björk & Magnusson, 2009). Innovation är inget man kan göra ensam utan det 
krävs fler deltagare för att skapa något. Oavsett om det är en entreprenör eller ett etablerat 
företag som försöker skapa en innovation kommer det inte ske innan flera aktörer är 
inblandade. Det finns många sätt att skapa innovationer på, nätverkande är en av de viktigaste 
faktorerna och det kan ske mellan organisationer, mellan företag och kunder, utav 
forskningsföretag och av leverantörer av innovativa lösningar. Några av dessa ovan nämnda 
faktorer kommer att ges en närmre beskrivning av i den teoretiska referensramen för att även 
förtydliga vad som krävs för att förbättra kunskapsöverföringen inom Ellen och Allan 
projektet. Det är även viktigt att förstå att helheten är bättre än summan av delarna för att 
skapa innovation och därför krävs det att flera parter är inblandade för att någonting ska 
uppnås (Bessant & Tidd, 2007). Att arbeta med innovation innebär att vara lyhörd för 
vardagliga behov, ett divergent tänkande som innefattar olika kompetenser och skapa eller 
utveckla en produkt eller tjänst som är önskvärd och möter behovet (Bergvall-Kåreborn, Holts 
& Ståhlbröst, 2009). Det är även viktigt att kunna arbeta mot och genomföra gemensamma 
mål. För att kunna göra det är det ytterst väsentligt att organisationens medlemmar delar med 
sig av sina kunskaper, erfarenheter och uppfattningar av eventuella behov. Inser man att olika 
personer har olika kunskaper är man en bra bit på vägen till framgång. Det är även 
betydelsefullt att kunna dela sin kreativitet med andra och få flera infallsvinklar för att nå sin 
fulla potential (Bessant & Tidd, 2007).   

Motivation 

Många undrar säkert vad det är som driver människor att arbete inom ideella organisationer 
utan att få någon ekonomisk ersättning för utfört arbete, svaret är många gånger motivation. 
Motivation inom ideella projekt är avgörande för projektets överlevnad. Det är den drivande 
kraften bakom ett beteende som leder oss till att uppnå någonting och undvika något annat. 
Fredrik Hertzberg grundade på 1950 talet en två-faktors teori om inre och yttre motivation 
(Nilsson, 2005). Yttre motivation så som belöningar för utfört arbete och status bidrar till 
arbetstillfredsställelse vid ett arbete (Cruz, Pérez & Cantero, 2009; Kowalski, Western, 2010) 
medan inre motivation som exempelvis ansvar och självförverkligande leder till en hög 
motivation i det man utför (Nilsson, 2005). Inre motivation gör även individer mer benägna 
att dela sin kunskap och den typen av motivation kommer ofta från att vilja uppfylla de yttre 
kraven. De yttre faktorerna bidrar i sig inte mycket till motivation utan mer till att inte skapa 
missnöje. De inre faktorerna bidrar å andra sidan till motivation. För att skapa motivation och 
tillfredställelse krävs det att båda faktorerna är uppfyllda och detta bidrar främst till en hög 
inre motivation (Nilsson, 2005). 
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 Vid arbete i grupp beter sig ofta gruppmedlemmarna på ett sätt som antas leda till 
belöningar och strävar man efter en viss belöning är man också motiverad att arbeta för att få 
ta del av den. Dock är det viktigt att belöningen är i resonlig storlek till ansträngningarna 
eftersom det annars kan ha motsatt effekt (Nilsson, 2005). Den sociala utbytes teorin säger att 
våra val att utföra någonting exempelvis kunskapsöverföring föregås av jämföranden mellan 
ansträngningens kostnad och den eventuella vinningen. Det vill säga förväntade kostnader 
som ansträngning och tidsåtgång vägs mot förväntade fördelar som förväntad nytta och att må 
bra av sitt beslut att dela sin kunskap för att hjälpa någon annan (Myers, Abell, Kolstad & 
Sani, 2010; Wang & Noe, 2010). 

Information, kunskap och lärande organisationer 

Forskare har ännu inte nått en koncensus angående gränsen mellan vad som är information 
och vad som är kunskap (Wang & Noe, 2010). Men för att effektivt kunna dela sin kunskap är 
det viktigt att kunna strukturera informationen. All information är inte väsentlig att dela med 
sig utav. En tolkning är att information är data som har blivit organiserad, grupperad och 
kategoriserad i specifika mönster. Organiseringen ger information relevans och betydelse 
samt i det flesta fall tillförs även ett värde till data. Kunskap är information som har gett 
mening åt något och på så sätt gjorts mer relevant och mer användarvänlig (Bessant & Tidd, 
2007).  
 Omvandlingen från information till kunskap involverar jämförelser av olikheter, samt 
identifiering av samband och konsekvenser, därför är kunskap djupare än information. Det 
inkluderar även inramad kompetens, erfarenheter, värden och insikter (Bessant & Tidd, 
2007). Det finns dessutom olika typer av kunskap vilket kan vara viktigt att känna till 
eftersom olika kunskaper är olika svåra att identifiera och kommunicera. Den explicita 
kunskapen kan enkelt kodifieras och är därför mer lätt kommunicerad. Tyst eller implicit 
kunskap är däremot personlig, erfarenhetsbaserad och svår att formalisera och därför även 
svår att kommunicera (Bessant & Tidd, 2007). Att dela med sig av sin kunskap är en 
huvudsaklig faktor för att ingå i ett personligt och organisatoriskt lärande. Lärande i en 
organisation kan ses som något mer än summan av delarna där delarna består av individernas 
lärande i organisationen. Lärandet i organisationen växer av dess individers kunskaper. En 
organisations kunskap kan vara gemensamma föreställningar som ligger till grund för 
handlingar inom organisationen, gemensamma idealiseringar och slutligen systematiserade 
manualer om hur man bäst agerar i olika situationer (Lind & Rennestam, 2007). Individers 
kunskapsöverföring från projekt till organisation kan tillföra värdefulla lärdomar som kan 
vidarebefordras och utnyttjas av andra projekt inom organisationen. Tanken med lärande 
organisationer är att en organisation som lär sig blir bättre på att anpassa sig, förändras och 
växa. En konkurrenskraftig organisation behöver vara medveten om de snabba förändringar, 
och den kunskapsintensiva miljö dem verkar i för att kunna planera kontinuerliga kunskaps- 
och teknikuppdateringar (Furnham, 2005). Lärande kan beskrivas som en process där en 
reflekterad erfarenhet leder till ny förståelse som omsätts till en ny eller förbättrad handling 
(Lind & Rennestam, 2007). Information som leder till lärande handlar om att informationen är 
unik och tillför ett värde (Wang & Noe, 2010). 

Kunskapsöverföring  

Att dela med sig av sin kunskap är en huvudsaklig faktor för att ingå i ett personligt och 
organisatoriskt lärande. Nästan alla behöver regelbundet lära sig nya saker för att kunna 
genomföra sina dagliga åtaganden. Därför menar Furnham (2005) att organisationer bör träna 
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sina medarbetare för att höja sina prestationer. Att lära sig nya saker, ändra attityder, 
värderingar och motiv kan öka medarbetarnas skicklighet och kunskap och därmed även 
produktivitet och arbetstillfredsställelse. Kunskapsöverföring refererar till tillhandahållandet 
av uppgiftsinformation och know-how för att hjälpa andra, och inleda samarbeten för att 
tillsammans lösa problem, utveckla nya idéer eller implementera policys eller procedurer 
(Wang & Noe, 2010). Kunskapen kommer från olika källor som delas och leder till nya 
kunskaper eller förståelser. Kunskapsdelningen tycks vara kopplad till individens uppfattning 
av sin egen förmåga att dela användbar information till andra. Flertalet studier visar att 
individer med högt förtroende för den egna förmågan att dela användbar kunskap är mer 
benägna att engagera sig i kunskapsöverföring. 2 andra viktiga komponenter för 
kunskapsöverföringen är tillit och rättvisa. Upplever man sina medarbetare som ärliga, 
rättvisa och plikttrogna delar men hellre sin kunskap. Studier har också visat att 
kunskapsöverföringen förbättras markant när organisationens värderingar och rutiner 
understödjer den. En organisation som belönar kunskapsöverföring och uppmuntrar 
samarbeten mellan team bidrar enligt Wang & Noe, (2010) till att skapa det förtroendet som 
krävs för en effektiv kunskapsöverföring. 
 Det delade lärandet bygger till stor del på aktivt deltagande från olika aktörer som kan 
utmana idéer till vidareutveckling. Deltagandet från andra aktörer kan också vara utvecklande 
vid nya och svåra situationer (Bessant & Tidd, 2007). Oftast finns det många personella 
resurser inom en organisation vilket är ett betydelsefullt element för lärande (Newell & 
Edelman 2008). Skillnader mellan olika organisations kulturer-, strukturer-, ekonomiska-, 
tekniska- och mänskliga- resurser kan nämligen vara de huvudsakliga faktorerna som hindrar 
eller stödjer kunskapsöverföringen (Allen, Hyde & Leslie, 2012). Forskning har visat att 
kunskapsöverföringen har en positiv påverkan på projektutveckling och presterande (Wang & 
Noe, 2010) men många gånger vet inte organisationer om sin egentliga potential. Därför är 
det viktigt att organisationen skapar tillfällen för interaktion för att effektivisera 
kunskapsöverföringen mellan individerna (Wang & Noe, 2010). Ett tillvägagångssätt för att 
omvandla och koppla ihop kunskap från olika delar av en organisation är enligt Bessant & 
Tidd (2007) kommunikationen under fysiska möten som förenar olika människor med olika 
kunskaper och uppmuntra samverkan. 

Kommunikation 

Kommunikation är en betydelsefull byggsten inom alla organisationer och är något som alltid 
finns där, eftersom kommunikation kan ske på så många olika sätt så som muntlig, kroppslig, 
intern och extern är det omöjligt att inte kommunicera inom organisationer (Nilsson, 2005). 
Nilsson (2005) beskriver kommunikation som ett redskap för kontakt, överföring av idéer, 
utveckling och påverkan. Dessa redskap kan användas på olika sätt och beroende på 
skicklighet, vilket till stor grad påverkar hur kommunikationen kommer att te sig. Det finns 
skillnader i hur kommunikationen mellan 2 eller fler personer sker, i en grupp är det fler som 
ska komma till tals och mindre fokus läggs på den enskilda individen. I en grupp är det även 
fler områden som kommer diskuteras och ju större gruppen är desto mindre del får man av det 
totala samspelet (Nilsson, 2005). För att kommunikationen ska fungera i en organisation talar 
Hamrefors (2009) om att processen, strukturen, den sociala interaktionen och 
omvärldsrelationen som fyra verksamhetsdimensioner som ledarskapet inom organisationen 
måste arbeta med. Samt att god kommunikation är något som väldigt sällan belönas, då det 
kan ses som en självklarhet för vissa eftersom det är en så stor del i vardagen, dock straffas 
ofta brister i en kommunikation vilket kan ge följder som gör att kommunikation och vikten 
av dess innebörd blir något som talas tyst om (Hamrefors, 2009). För att uppnå en god 
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kommunikation kan det vara bra att känna till vad som påverkar kommunikationen, och hur 
kommunikationen påverkas. Några faktorer som påverkar kommunikationen är: återkoppling, 
defensiv kommunikation och om kommunikationen sker virtuellt. 
 Återkoppling är en viktig del av kommunikationen i grupp då det är på så sätt man får reda 
på hur andra uppfattat det man gjort. Nilsson (2005) menar även på att återkoppling kan öka 
förståelsen och fördjupa relationerna i en grupp, framförs återkopplingen på ett konstruktivt 
sätt kan det även öka trivseln och effektiviteten.  
 Den defensiva kommunikationsstilen handlar om att man är försvarsinriktad vilket leder 
till att det blir svårare att tolka andras budskap vilket även lätt kan leda till feltolkningar. En 
defensiv kommunikation uppstår eller ökar när man känner sig negativt bedömd, när andra 
inte lyssnar, eller när man känner sig överlägsen. Vid en defensiv kommunikation i grupp är 
det även svårare att genomföra förändringar (Nilsson, 2005). 
 Virtuella grupper och virtuell kommunikation är den kommunikationsform som sker 
elektroniskt vilket har funnits i många år men som kan vara problematisk då det egentliga 
syftet eller meningen inte alltid är lätt att överföra. Med denna typ av kommunikation kan tid 
och rum frigöras då man i grupp kan arbeta med samma område men på en helt annan plats 
eller annan tid då man inte arbetar tillsammans fysiskt (Nilsson, 2005).
 Organisationer som arbetar med nätverk av olika slag lägger stor vikt på en god 
kommunikation. Kommunikationen måste fungera både uppåt och nedåt i organisationen och 
mellan de nätverksrelationer man har. Uppåt innebär det att man måste kommunicera 
information som gör aktörerna beredda på förändringar. Nedåt måste man kommunicera 
sådant som möjliggör för aktörerna att förbereda kommande händelser (Hamrefors, 2009). 
Det är även viktigt att hålla allt som sker inom organisationen transparent för de medverkande 
aktörerna och då är kommunikation det huvudsakliga verktyget.  

Nätverkande 

Nätverk kan ses som en komplex koppling inom en grupp eller ett system (Wang & Noe, 
2010) där man kommunicerar den individuella kunskapen för att skapa en gemensam kunskap 
(Bessant & Tidd, 2007). De bästa förutsättningarna för nätverkande har i teorin visat sig 
förekomma vid informella tillfällen då individer byter sina idéer under sociala interaktioner 
och som nämnts ovan även gäller vid kunskapsöverföring. Många organisationer och företag 
arbetar med interna nätverk men har problem med att de har ett flertal personer utspridda över 
sina organisationer med olika slags kunskaper. Många av dessa olika kunskaper är och förblir 
osammanhängande och svåra att koppla samman, det kan liknas med ett stort pussel som bara 
har några av bitarna på plats.  
 För att projekt ska kunna nå sin fulla potential motsvarar kunskap från tidigare genomförda 
projekt en stor pusselbit som bör tas tillvara på. Det kan vara svårt att fånga och dela lärdomar 
mellan projekt (Newell & Edelman 2008), vilket leder till att man många gånger får 
återuppfinna hjulet (Bessant & Tidd, 2007). Därför måste kunskapen också nå ut till alla på 
ett effektivt sätt då kan det vara viktigt att omvandla data, text och information till kunskap 
som når ut till alla (Bessant & Tidd, 2007). Vanligtvis involverar projektlärande att ta in och 
behålla projektdokumentation för fortsatt användning av kunskapen i organisationen och 
projektmedlemmar förväntas sätta sig in i organisationens befintliga kunskap (Schindler & 
Eppler 2003).  
 På 1900-talet var ett väl utbrett antagande att stor användning av informationsteknik skulle 
förbättra förbindelsen mellan olika personer och olika kunskaper. Detta har resulterat i att det 
finns många databaser och system som används för att lagra information, men det databaserna 
inte gör är att hjälpa organisationen att använda den interna informationen, därför börjar nu 
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alltfler företag inse att avancerad informations- och kommunikations teknik kan bidra till 
förbättring. Det huvudsakliga behovet hos organisationer är kunskapsnätverk inom 
organisationen. Detta kan kopplas till Spaghetti modellen för innovation (se figur 1), som 
visar hur individer i en organisation behöver interagera med varandra för att skapa en helhet. 
Det är lättare att interagera med ett fåtal personer än när många aktörer är inblandade i en 
process, det kan då komma att bli väldigt spretigt. De senaste åren har dock en viss 
ansträngning gjorts för att effektivisera innovativa nätverk som kan främja organisationer och 
dess affärer (Bessant & Tidd, 2007). 
 

 

   
 

Figur 1: The Spaghetti model of innovation (Bessant & Tidd, 2007 s. 83) 
Spaghettimodellen visar hur individerna i en organisation bör integrera med varandra för att effektivt 
skapa en helhet. Interaktionen har en tendens att bli spretig när det är många aktörer som behöver ta 
del av informationen i en organisation och därför sker innovationer på ett sätt som upplevs spretigt då 
många är involverade och information och utbyte av idéer går åt flera olika håll åt gången. 
 

Gruppledning och gruppkomposition 

“En ledare är person vars uppfattningar och instruktioner åtföljs- dvs. en person som kan 
utöva inflytande på andra människor utifrån deras vilja snarare än utifrån tvång” (Nilsson, 
2005). Många studier har visat att ledarskap har en stor betydelse för kunskapsprocesser 
överlag. Man har bland annat sett samband mellan ledarstilar och kunskapsöverföring i 
organisationer. Ledarstilar med strikt policys har visat sig vara mindre stödjande för 
kunskapsöverföring än ledarstilar som baserar sig mer på exempelvis modellering som 
innebär att ledaren uppvisar ett beteende som är önskvärt även hos organisationens 
medlemmar och belönar och stödjer ett liknande beteende hos medarbetarna (Von Krogh, 
Nonaka & Rechsteiner, 2012). Ledarskap i grupp skiljer sig mot ledarskap i exempelvis 
politiken. Enligt Nilsson (2005) handlar ledarskap till stor del om påverkan från en eller flera 
medlemmar i en grupp på övriga personer i gruppen. Det är ledaren som ska hjälpa 
gruppmedlemmarna att nå gruppens mål och utan ledarskap finns risken att gruppen upplöses 
(Nilsson, 2005). Genom att modellera ett beteende där ledaren öppet delar sina kunskaper, tar 
sig tid till att reflektera och dokumentera den samma kan ledaren påverka gruppen till att ta 
efter detta beteende (Von Krogh et al., 2012). Det är också viktigt att ledaren känner till vad 
medlemmarna i en grupp anser vara av vikt och inte, då man som ledare genom det kan stärka 
medlemmarnas motivation. Den mest effektiva ledaren anses vara den ledare som smidigast 
kan anpassa sig efter gruppens behov men även efter situationens behov (Hamrefors, 2009; 
Nilsson, 2005). 
 Gruppkomposition: För att kunna rekrytera och sätta samman grupper inom projekt är det 
viktigt att ha kunskap om gruppdynamik som kan uppstå till följd av olika ledarstilar.  
Gruppkomposition handlar om kunskapsrepresentation och balans i grupper. Grupp-
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kompositionen anpassas vanligtvis efter hur ett särskilt attribut påverkar gruppens utförande. 
Attributen kan vara medlemmarnas kunskap, skicklighet, erfarenhet, personlighet, kognitiv 
och beteendemässiga stil. Det kan även vara trosystem som värde, attityd, kultur, kön eller 
etnicitet. Ofta vill man skapa grupper med skilda kompetenser för att öka insikten i det 
aktuella arbetet. Detta kan dock medföra en del problem (Thompson & Choi, 2006). 
Kommunikationen mellan medlemmarna kan även försvåras utav medlemmarnas olika 
bakgrunder. Team vars medlemmar kommer från olika funktionella bakgrunder har oftast 
med sig olika grundantaganden om hur man lämpligast förhåller sig i arbetet. Detta kan 
hindra teamen från att se den gemensamma kompetensen de olika perspektiven skulle kunna 
utgöra (Maznevski & DiStefano, 2000). Trots detta har tidigare studier visat att olikheter 
främjar kreativiteten genom ett bredare spann av idéer och perspektiv. Det kan också leda till 
mindre önskvärda effekter som låg medlemstillfredsställelse, svag identifiering med gruppen 
och större emotionella konflikter (Thompson & Choi, 2006). Dessa skillnader måste 
tydliggöras för att kunna hanteras på ett sätt som främjar de goda resultaten och motverkar de 
negativa effekterna.  
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Empiri 

Empirin grundas på 6 stycken intervjuer varav 5 av dem utgöras av aktiva medlemmar inom 
Rädda barnen och den 6:e intervjun genomfördes som en kontrollintervju där personen i 
fråga är en erfaren projektledare. Resultatet visas i deras uppfattningar och tycken om bland 
annat projekt, kunskapsöverföring, förändringsarbete och motivation.  

Rädda Barnen intervjun 

 Ellen och Allan projektet. I Rädda Barnen intervjuerna får vi en bild av vad projektet går ut 
på och en översikt över hur det går till idag. Projektet startades av Rädda barnens 
ungdomsförbund och har sin grund i barnkonventionen. Det går ut på att tala med barn under 
18 år ur ett genusperspektiv. Ellen och Allan grupper startas inom Rädda barnens 
lokalföreningar genom att minst två projektledare för varje grupp rekryteras, ofta har de nya 
projektledarna varit samtalsledare tidigare. Projektledarna utbildas av Rädda barnens anställda 
personal och får tillgång till material och verktyg. Projektledarnas första uppgift är att 
rekrytera föreläsare till en utbildning och samtalsledare som leder grupperna. Innan 
samtalsledarna går ut till högstadieskolorna och rekryterar ungdomar till grupperna måste de 
utbildas i vad det innebär att vara projektledare och vad Ellen och Allan står för. 
Samtalsgrupperna träffas mellan åtta och tolv gånger under en skoltermin utanför skoltid.  
 
 
Samtalsledarna beskriver sin syn på projektet och sina uppgifter såhär: 

”Man ska få mer fokusering på det normkritiska…, För mig innebär det att 

stötta tjejerna och samtala om ämnen som är viktiga i dagens samhälle.”  

”Det är som en reflektion för hur samhället ser ut för ungdomarna.”  

Under terminen kan projektledarna hålla i nätverksträffar med samtalsledarna för att få 
statusuppdateringar. Projektet avslutas med att projektledarna skriver en slutrapport utav 
samtalsledarnas dokumentation. Lokalföreningarna har det yttersta ansvaret för Rädda 
barnens verksamhet, och därmed Ellen och Allan projektet. Projektet styrs av ett färdigt 
koncept eller metod som inte har förändrats speciellt mycket de senaste 7 åren. Konceptet ser 
likadant ut i alla kommuner som har Ellen och Allan. Dock har en hel del förbättrats med 
tiden. Lokalföreningsordföranden ansvarar huvudsakligen för ekonomin och håller e en 
kontinuerlig kontakt med projektledarna under arbetets gång och hjälper till som en extra 
stödfunktion vid problem. Projektledarna finns som kontaktpersoner för samtalsledarna under 
arbetets gång.  Vi får veta att projektet är viktigt dels för att det finns ett stort behov från 
barnens sida men även för att samla information som sedan kan användas politiskt via opinion 
som är Rädda barnens främsta arbetssätt. Eftersom projektet är så viktigt för organisationen 
finns det ett stort stöd för fortsatt engagemang. 
 
 Utbildning och andra förkunskaper. Samtalsledarnas utbildning är över en helg från fredag 
kväll till söndag eftermiddag. Under denna utbildning får de blivande samtalsledarna 
kunskaper om Rädda barnen och om projektet. Vanligtvis kommer ett antal föreläsare som 
talar om olika ämnen som kan vara relevanta för de blivande samtalsledarna. Det är också 
under utbildningen som samtalsledarna paras ihop. Båda samtalsledarna berättar att dem även 
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har gått adekvata utbildningar på högskolan och att dessa kunskaper har kommit väl till pass 
under samtalsträffarna.  
 
En av samtalsledarna berättar om sina tidigare kunskaper som på olika sätt har underlättat 
hennes arbete som samtalsledare när hon säger att:  

”Jag har ju läst på beteendevetenskapliga programmet och läst bland annat 

samtalsretorik och professionella samtal…, och det har ju gett mig väldigt bra 

verktyg att prata med tjejerna.”  

Den andra samtalsledaren säger att hon har fått bra förkunskaper och att hon själv har sökt sig 
till information om projektet innan hon valde att engagera sig. Det vi får veta om 
projektledarnas utbildning är att den är förlagd i Stockholm och är två dagar lång och består 
av föreläsningar från Rädda barnen och Rädda barnens ungdomsförbund. Föreläsningarna 
förklarar bland annat hur organisationen är uppbyggd vad det innebär att vara samtalsledare 
och vad det innebär att vara projektledare och även lite vad som bildar en bra gruppledning. 
Mellan föreläsningarna lektes det även en del lekar för att demonstrera hur det kan kännas att 
delta i samtalsgruppen. Enligt projektledarna var utbildningen väldigt inspirerande och man 
fick många tips men under intervjun antyds ändå en önskan om mer kunskap om 
gruppledning. Även båda projektledarna har tidigare erfarenheter som på verkar deras arbete 
idag. En av dem studerar inom närliggande ämnen och den andra hänvisar till sitt intresse för 
människor.   

 Arbetet i de olika rollerna. Samtalsledarna säger att dem känner sig trygga och tar mycket 
stöd av varandra. En av dem beskriver en viktig uppgift som ingår i att vara samtalsledare:  

”Man bör eller behöver förenkla frågorna litegrann ifrån Ellen boken, dem är 

lite för stora men när man väl förenklar dem blir det roliga diskussioner och 

det kommer upp så roliga vinklar på saker och ting.” 

Projektledarna anordnar en utbildning för samtalsledarna, inför och under utbildning har 
projektledarna olika uppgifter att hålla reda på. Projektledarna berättar att dem b.la. få tag på 
relevanta föreläsare som kan hjälpa samtalsledarna i deras arbete och ge dem en bra bild av 
projektet, ha hand om en hand kassa, alla inköp av mat och fika samt dela in samtalsledarna i 
par som ska arbeta tillsammans på ett bra sätt.   
 Lokalföreningen finns som ett stöd för projektledarna under hela terminen. 
Lokalföreningsordföranden berättar att hon är med och utbildar samtalsledarna i vad Ellen 
och Allan är och det är ju något som även projektledarna tar del av, oftast två gånger eftersom 
många tidigare varit samtalsledare innan.  
  
 Rutiner. För de flesta tillfällen finns det en färdig manual att följa under projektet men 
ibland sker oväntade saker som inte täcks av manualen som man får lära sig hantera med 
erfarenheten. Trots manualen ger undersökningsdeltagarna en delad bild av hur väl förberedda 
de har känt sig för sina åtaganden. De flesta säger att dem har känt sig förberedda, men det 
finns också dem som inte har känt sig lika väl förberedda.  
 
Exempel på den delade bilden av hur förberedd man har känt sig inför sitt uppdrag är citat 
som:  
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”Ja, jag känner mig förberedd till den nivå man kan förbereda sig.” 

”Det har varit många gånger vi har känt oss vilsna i projektet.” 

”Mesta dels så gör jag det.” 

Deltagarna berättar att dem däremot vet var dem ska vända sig om dem skulle stöta på 
problem. Trots detta får vi veta att det finns en känsla av osäkerhet tack vare det ansvar som 
medföljer några av positionerna. Vi frågar projektledarna om specifika tillfällen då det har 
varit extra tydligt och får veta att projektledarna har känt sig osäkra att besvara några av 
samtalsledarnas frågor under samtalsledarutbildningen samt i hur man lämpligast delar in 
samtalsledarparen.  
 
En av projektledarna förklarar svårigheten med att dela in samtalsledar paren när hon säger 
att:  

”Många som har sökt till samtalsledare är ofta kompisar så att dem vill ju 

gärna vara tillsammans i själva grupperna.” 

En av samtalsledarna berättar i sin tur om konsekvenserna i samtalsledarnas samarbete när 
hon säger att:  

”Jag kan väl känna det ibland att i vår samtalsgrupp att vi är fyra stycken 

samtalsledare det blir lätt jag och en till tjej som pratar mest.”  

Trots bra rutiner finns det situationer som inte går att förbereda. Ett exempel på oväntade 
händelser som vi får ta del av är att det kan vara svårt att få igång projektet för att det finns ett 
motstånd hos ungdomarna. Detta kan resultera i att det inte går att genomföra projektet på den 
aktuella skolan. Ytterligare ett exempel på oväntade händelser som vi får ta del av är en 
tragisk händelse som inträffade på en skola där projektet var aktivt där två unga tjejer under 
en väldigt kort period tog livet av sig. Vid sådana tillfällen kan man inte längre följa 
manualen. 
 
Lokalföreningsordföranden berättar om situationer som inte går att förutse och som påverkar 
prioriteringarna när hon säger att:  

”då var det bara att lämna det som hade planerats och prata om det som hade 

hänt, naturligtvis.”  

Det var en situation som ingen hade förutsätt och man var tvungen att lösa situationen för 
stunden. När vi pratar om rekryteringen av samtalsledare berättar projektledarna att dem har 
använt sig av många olika sätt för att locka nya samtalsledare.  
 
När en av projektledarna uttalar sig om strategin för rekryteringsprocessen säger hon att: 

”Vi har väl tänkt såhär, bara vi på något sätt får in samtalsledare.”  
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Vi får ta del av några av de olika tillvägagångssätten, man har b.la. satt upp affischer, delat ut 
flyers, använt massmail på den lokala högskolan, man har kontaktat bekanta som är insatta i 
olika typer av rekryteringsprocesser och använt sig av sociala medier som facebook.  
 
 Kommunikation och kunskapsöverföring. När vi pratar om kommunikation och 
kunskapsöverföring inom och utanför projektet säger undersökningsdeltagarna att 
projektledarna är centrala för att kommunikationen ska fungera eftersom dem kommunicerar 
åt flera håll. Dels får dem information från lokalföreningarna, dem får information från Rädda 
barnen och Rädda barnens ungdomsförbund under utbildningen och sen kommunicerar dem 
med samtalsledarna för att kunna skriva slutrapporten. Slutrapporten som lämnas till styrelsen 
är egentligen den stora kunskapsöverföringen från projektet som gör att organisationen senare 
kan göra uttalande om hur barn har det i dag. En av projektledarna berättar att ibland är det 
mycket information i omlopp men det är ett bra system:  
 
Projektledarna berättar om sitt arbete, sina upplevelser av kommunikationen och deras 
möjlighet att ta hjälp av andra när dem säger att: 

”Som samtalsledare hade man projektledarna att bolla tankar med och som 

projektledare har vi haft vår mentor eller vad man ska säga att bolla med.”  

”Det är mycket självständigt arbete…, det kräver mycket disciplin…, och 

ibland har vi kört fast och det är mycket som saknas om hur vi ska göra.”  

Trots det är det avgörande för organisationen att kommunikationen till projektledarna går till 
på detta sätt eftersom lokalföreningarna annars skulle ha betydligt svårare ekonomiskt och 
personellt att genomföra projekten.  
 
Lokalföreningsordföranden berättar hur viktigt det är att kommunikationsvägarna ser ut som 
dem gör och hur det skulle vara om dem inte gjorde det:  

”så skulle det bli väldigt stora skillnader, alltså en lokalförening skulle kanske 

kunna klara det och någon annan skulle inte kunna klara det.”  

På intervjuerna med projektledarna talar vi om hur mycket kunskapsöverföringen från tidigare 
projekt påverkar deras arbete och då får vi veta att det påverkar relativt mycket. 
Erfarenheterna och kunskaperna som man får tillgång till under projektets gång är värdefulla. 
 
En av projektledarna ger ett exempel på hur deras arbete påverkas av kunskapsöverföringen 
från tidigare projektledare:  

”I vårat fall så var det så att projektledarna som var innan oss bara försvann, 

vi hade ingen kontakt alls och då blev det så att vi fick ju börja om på nytt kan 

man säga med att leta föreläsare och allt sådant.”  

Den andra projektledaren har haft större tur och säger att hon har fått tagit del av tidigare 
projektledares erfarenheter och på så sätt kunna fortsätta att förbättra projektet därifrån.  
 
Projektledaren som upplevt svårigheter i kunskapsöverföringen från tidigare projektledare 
berättar om de åtgärder hon själv har använt för att ändra situationen när hon säger att:  
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”Man försöker ju att verkligen vara tydlig för samtalsledarna, att har dem 

några frågor så är det bara att fråga, och verkligen har vår e-mail och 

telefonnummer så att man bjuder in dem så dem vet att de alltid kan fråga.”  

Intervjudeltagaren tror själv att orsaken till att den bristande kommunikationen mellan henne, 
hennes kollega och de förra projektledarna till stor del beror på att de förra projektledarna 
upplevde höga krav och tappade motivationen. När vi senare frågar samtliga 
intervjudeltagarna om de vet hur kunskapsöverföringen faktiskt går till svarar dem lite olika. 
Lokalföreningsordföranden berättar att hon inte har så stor del i den stora 
kunskapsöverföringen, och har därför hittills inte haft något behov av att sätta sig in i hela den 
processen, men hon har inte heller hört att det skulle vara ett problem. Det är också ovanligt 
att andra från styrelsen deltar i utbildningen och kunskapsöverföringen där. Den kunskaps-
överföring lokalföreningsordföranden däremot är med och bidrar till är den till projektledarna 
och samtalsledarna angående hur man kan göra inom projektet. Anledningen till att 
informationen endast vänder sig till projektledarna och samtalsledarna är att det inte är 
relevant att informera styrelsen eftersom dem redan känner till projektet. Styrelsen får istället 
en årlig information utifall det har kommit nya styrelsemedlemmar. Projektledarna berättar att 
dem tror att kunskapsöverföringen fungerar förhållandevis bra men en av dem säger att 
eftersom organisationen till stor del består utav ideell arbetskraft menar hon att det kan vara 
svårt att säga om informationen kommer rätt eller att den hanteras rätt eftersom det inte går att 
ställa samma krav på en ideell- som på en vinstdrivandeorganisation. Båda projektledarna 
tycks vara av uppfattningen att det finns viktiga nyckelpersoner som håller ihop allt och att 
det skulle kunna bli stora problem med kunskapsöverföringen om en sådan nyckelperson 
valde att gå ur organisationen. Även om andra säkert skulle försöka lösa det på ett bra sätt. En 
annan för projektledarna gemensam bild tycks vara att mycket av kontakten och 
kunskapsöverföringen i organisationen sker elektroniskt. En av projektledarna berättar att i 
deras arbete har lokalföreningen varit avgörande för kontakten och kunskapsöverföringen 
mellan dem och de tidigare projektledarna. Hon nämner också att den informationen som dem 
använt sig av är ingenting som har gått att få tag i på tex. Rädda barnens hemsida. 
Samtalsledarna berättar att dem inte riktigt vet hur kunskapsöverföringen går till i 
organisationen mer än till dem närmsta kontakterna som projektledarna, lokalföreningen.  
Samtalsledarna som vi pratar med har även gått en utbildning för att bli projektledare nästa 
termin därför har dem även fått två kontaktpersoner på huvudkontoret i Stockholm. 
Kunskapen som samtalsledarna har fått tagit del av har däremot varit bra dem har bland annat 
fått bra böcker med material att diskutera på samtalsträffarna. Vi får även veta att det idag 
finns ett starkt stöd mellan samtalsledarna.  
 
En av samtalsledare berättar om samarbetet i det praktiska arbetet runt samtalsgrupperna och 
om det upplevda stödet från de andra samtalsledarna när hon säger att:  

”Vi i samtalsledare fungerar väldigt bra ihop. Vi planerar väldigt mycket och 

pratar och mailar och hör av oss och sådär.”  

Samtalsledaren berättar också om ett tillfälle i början av terminen då det inte var lika väl 
fungerande tack vare det dåvarande samtalseldarparets olika bild av projektet: 

”Då var det lite, ja vad ska man säga, vi hade lite olika bilder på vad Ellen står 

för jag och mina förra samtalsledarkompisar…, Dem hade fått en mer merit 

bild av projektet.”   
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Den andra samtalsledaren berättar att kunskapsöverföringen och kommunikationen i ett 
projekt förändras med tiden:  

”På ett sätt tror jag att det alltid är så att ett projekt stärks med tiden, man 

lär känna varandra på ett annat sätt. Så då blir det lättare att kommunicera 

samtidigt som det kan bli så att man inte är lika tydlig som man är i början.”  

Motivation. Under intervjuerna talar vi om motivation och samtliga deltagare säger att dem är 
motiverade, vissa mer än andra. Exempel på det är svar som:  

”Jag tycker personligen att det är ett jätteviktigt projekt. Framförallt för att 

prata med barn om barns egna rättigheter…, för om barn inte känner till sina 

rättigheter då kan dem inte heller hävda sig eller kräva sina rättigheter.”  

”Det är väl just ändamålet med projektet just att alltså stärka unga tjejer.” ”Ja 

det där går lite upp och ner…, jag tycker det är kul att göra det här…, men 

ibland känner man bara att man inte riktigt får någon feedback så man vet 

inte om är på rätt spår eller gör rätt.”  

”Jaaa gud ja, vi träffas ungefär tre timmar innan våra möten jag och 

gruppen…, vi sitter och söker information på internet och gör nya övningar 

och letar lekar.”  

Samtliga intervjupersoner ger en bild av att det är den belönande känslan av att förbättra för 
barnen som är den bakomliggande drivkraften.   

 Önskemål från organisationen. Under intervjuerna frågar vi undersökningsdeltagarna om 
det finns något som dem skulle vilja förändra och i så fall vad dem själva skulle kunna göra 
för att bidra till den förändringen. De önskemål som kom upp var:  
 En längre projektledarutbildning eftersom alla som vill bli projektledare inte har samma 
förkunskaper om vad det innebär att bli projektledare många av dem sökande är unga och kan 
behöva mer förberedelser innan de påbörjar sitt arbete. Individen som kom med detta 
önskemål säger att hon skulle kunna etablera en bättre kontakt med dem som anordnar 
utbildningen och förmedla sin uppfattning till dem. 
 Ett annat önskemål handlar också om utbildning. Detta önskemål är att utbildningarna ska 
vara mer relevanta för både projektledarna och samtalsledarna. Det undersökningsdeltagaren 
själv skulle kunna göra för att få det att fungera bättre är att informera de samtalsledare som 
senare ska bli projektledare om vilka resurser som finns tillgängliga och ge förslag på hur 
man kan gå tillväga. Detta kan i sin tur hjälpa de nya projektledarna att utforma den 
utbildning dem vill.  
 Det tredje förslaget vi får ta del av är att det borde satsas mer på att skapa Allan grupper 
eftersom killarna uppvisar ett behov och en önskan om att få delta i samtalsgrupperna. Även 
denna undersökningsdeltagare nämner relevansen på utbildningen framförallt för 
samtalsledare att man understryker det normkritiska och det roliga med Ellen och Allan för att 
undvika missuppfattningar om vad projektet går ut på.  Undersökningsdeltagaren ska själv bli 
projektledare och känner att hon kommer ha bra förutsättningar att förändra dessa punkter.  
 
Samtalsledaren säger också att:  
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”Som samtalsledare kan jag självklart prata med projektledarna eller 

lokalföreningen…, så jag skulle nog kunna ändra om jag skulle känna att det 

behövdes utan att vara projektledare.” 

Det fjärde förslaget vi får in berör även det pojkars behov av att ingå i samtalsgrupperna. Här 
föreslår man att det kanske skulle vara möjligt att skapa kombinerade tjej- och killgrupper. 
Men i dag ser reglerna ganska tydliga ut att det ska vara kvinnliga samtalsledare för 
tjejgrupper och manliga samtalsledare för killgrupper. Det man skulle kunna göra för att 
möjliggöra detta är att: diskutera i organisationen och kanske fråga deltagarna i 
samtalsgrupperna vad dem skulle känna för det. Undersökningsdeltagaren tror att orsaken till 
att man arbetar på det sätt man gör idag är för att det finns en föreställning av att könen måste 
delas upp för att stärkas i sina respektive roller.  

Kontrollintervjun  

 Process. I början av kontrollintervjun ber vi vår deltagare berätta om hur processen i ett 
projekt kan se ut. Hon berättar att uppdragsgivaren utser en styrgrupp som definierar 
projektet. Sedan utses projektledare som lägger fram förslag till en projektgrupp, en tidsplan, 
ekonomi för projektet och avstämningsmöten med styrgruppen fastställs. Det är 
projektledarens uppgift att se till att det finns en gemensam bild av uppdraget och vem som 
kommer göra vad. Efter projektets avslut läggs en projektredovisning fram till styrgruppen.  
 
 Erfarenheter. Under kontrollintervjun får vi även ta del av intervjupersonens erfarenheter 
från projekt hon har varit med och lett. Hon berättar att de brukar använda sig mycket av den 
interna kunskapen inom organisationen och hur viktigt det är att alla bidrar efter sina 
förutsättningar när hon säger att:  
 
Hon berättar: 

”Det är som jag ser det den som arbetat länge inom ett arbete som bäst vet på 

vilket sätt rutiner kan förbättras för att uppnå ett bättre resultat.” 

Hon säger också att:  

”Som ett led i förankringsprocessen tror jag att förkunskaper samt erfarenhet 

av det projektet avser är A och O för att få trovärdighet när projektet ska 

förankras inom organisationen.”  

Hon menar att ett bra projekt kännetecknas av ett tydligt uppdrag, en klar avgränsning, en 
tidsplan, avstämningsmöten med uppdragsgivaren för projektet samt en utvärdering av 
projektet. 
 
Kunskapsöverföring. Under intervjun talar vi en del om kunskapsöverföring och vi får veta att 
det är väldigt viktigt att kunskapsöverföringen fungerar både internt och externt.  

”Det är sällan så att ett projekt är helt fristående från övrig verksamhet och 

därför är omvärldsbevakningen viktig.”  
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Kommunikationen i projektet är en viktig faktor för att man på ett bra sätt ska kunna nå 
projektmålet. Ett bra förslag kan vara att göra ett pilotförsök för att få erfarenheter som man 
senare kan hänvisa till när man genomför det skarpa arbetet. Externt kan det vara en god idé 
att kommunicera och dela kunskap med andra som arbetar i liknande projekt för att hjälpa 
varandra.  
 
Intervjudeltagaren talar om hur kunskapsöverföringen bör genomföras för att nå bästa resultat 
när hon säger att:  

”Kunskapsöverföringen måste göras på ett trovärdigt sätt och här bör man 

inte underskatta betydelsen av personliga möten. Hur mycket information 

och mail som skickas över internet behöver det kompletteras med personliga 

möten.”  

Intervjudeltagaren fortsätter att berätta att de personliga mötena tar mer tid, men det brukar 
vara lönsamt. För att kunskapsöverföringen ska fungera mellan olika projekt menar 
intervjudeltagaren att det är viktigt att projektledarna öppnar upp möjligheten att få input och 
lyfta blicken från det egna projektet.  
 
Intervjudeltagaren berättar om konsekvenser av att ta in extern information när hon säger att:  

”Det kan också vara så att ny information kommer in i projektet som 

väsentligt påverkar inriktningen på själva projektet.”  

Därför kan det också vara bra om projektbeskrivningen omnämner att det ska vara en 
kunskapsöverförning mellan de aktuella projekten och man bör tydligt lyfta fram orsaken.  
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Analys och diskussion 

Under diskussionen kommer intervjusvaren att diskuteras mot teorin som sedan kommer leda 
fram till den slutsats och de rekommendationer som sedan presenteras för Rädda Barnens 
lokalförening. Analysen kommer att delas in under rubrikerna en effektiv kunskapsöverföring, 
faktorer som påverkar kunskapsöverföringen samt effektivare kunskapsöverföring. 
Indelningen av analysen syftar till att på lämpligaste sätt kunna besvara var och en av 
forskningsfrågorna.    

En effektiv kunskapsöverföring  

Under studiens gång talade vi om arbete i de olika rollerna och fann intressanta svar.  
 Något som vi upplevde extra intressant under studien var att när vi talade om arbetet i de 
olika rollerna visade samtalsledarna att dem kände sig väldigt trygga i sin roll medan 
projektledarna inte gav samma trygga bild. Det som tycktes skilja de två grupperna åt var hur 
dem kommunicerade med varandra och andra. Samtalsledarna tycktes ha en närmare kontakt 
och använda sig av mer fysiska möten vilket teoretiskt sätt ska vara den bästa förutsättningen 
för god kunskapsöverföring, enligt Newell & Edelman (2008) är erfarenhet också en 
avgörande faktor för att nå den fulla potentialen inom projekt. Projektledarna i sin tur tycktes 
visserligen ha bra kontakt och kommunikation med varandra men den tycks inte vara lika 
välfungerande utåt. Detta kan ha att göra med att projektledarna har mer information att hålla 
reda på, men mer troligt efter svaren som vi fått beror skillnaden på möjligheten till 
återkoppling. Samtalsledarna får en återkoppling i veckan i samtalsgrupperna vilket gör dem 
mer uppmärksamma på hur dem ska hantera nästa situation. Projektledarna i sin tur har 
egentligen ingen återkoppling alls om dem inte anordnar nätverksträffar. En viss skillnad 
visades även på hur samtalsledarna och projektledarna ser på projektet. Samtalsledarna känner 
sig överlag trygga i sina roller och tycks vara av uppfattningen att kommunikationen och 
informationen fungerat utan komplikationer och varit relevant för att de ska klara sitt arbete. 
Dem har även bra kontakt sinsemellan och vet vart de ska vända sig vid behov, då det oftast 
är projektledarna som finns där för dem. Projektledarna känner sig däremot lite mer 
utelämnade då dem inte alltid vet vart de ska vända sig och hur det ska lösa svåra situationer. 
I teorin visar det sig att kunskapsöverföringen kan bidra med ett antal individuella och 
organisatoriska fördelar. 
 
Individuella fördelar 
 Bland de individuella fördelarna kan man se bland annat ett personligt lärande som leder 
till ett bättre handlande. En förbättrad handling kan även uppstå när erfarenheter leder till nya 
förståelser och på så sätt omsätts till en förbättrad handling (Lind & Rennestam, 2007). Den 
förbättrade förståelsen för arbetet kan höja den individuella prestationen och föda nya idéer 
vilket även gynnar organisationen (Furnham, 2005). Individerna i organisationen blir även 
enligt Furnham (2005) skickligare på sina uppgifter vilket ökar förtroendet för den egna 
förmågan att dela bra kunskap. Genom olika samarbeten får individerna en större kunskap 
vilket i sin tur påverkar produktiviteten och den yttre motivationen som påverkar 
arbetstillfredsställelsen (Crutz, Pérez & Cantero, 2009; Kowalski & Westen, 2010).  
 
Organisatoriska fördelar 
 Kunskapsöverföringen bidrar även till organisatoriska fördelar som exempelvis ett klimat 
som präglas av lärande och systematiseringar som baserats på organisationens eget know-
how. Det ger också en bättre översikt av den egna potentialen. En bra kunskapsöverföring kan 
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också bidra med en mer effektiv problemlösning och mer engagerade medlemmar som 
utvecklas och presterar på hög nivå (Wang & Noe, 2010). Detta kan i sin tur leda till bättre 
samarbeten och strategiska beslut. Genom en bättre strategi blir organisationen mer 
anpassningsbar och har lättare att utvecklas och genomföra förändringar.  
 I Rädda Barnen och i Ellen och Allan projektet skulle detta kunna innebära bättre 
genomförda projekt och därmed bättre informationsunderlag till organisationen. Med ett ökat 
förtroende för den egna kunskapen skulle projektledarna kunna hjälpas åt att utveckla 
projektet ytterligare. Med starkare informationsunderlag skulle Rädda Barnen kunna få ett 
starkare inflytande i samhället i sitt arbete för att förbättra barns livssituation.  

Faktorer som påverkar kunskapsöverföringen 

Inom ideella projekt och organisationer som drivs utan någon ekonomisk ersättning är den 
vanligast förekommande drivkraften den inre motivationen (Nilsson, 2005). Inom Ellen och 
Allan projektet var samtliga deltagare motiverade, dock uppgav en individ att osäkerhet kan 
förekomma då feedback på det man gör inte är så vanligt förekommande. Enligt Hertzbergs 
två-faktor teori är feedback och återkoppling en av drivkrafterna bakom inre motivation, 
vilket i detta fall är av stor vikt då inre motivation visat sig vara den vanligaste drivfaktorn. 
Detta kan stärkas genom att organisationen blir bättre på att ge återkoppling på utfört arbete 
och ser till att alla känner sig säkra i den roll de besitter. Hamrefors (2009) talar även om 
vikten av att hålla allt i en organisation transparent för alla medverkande aktörer, vilket skulle 
underlätta för alla deltagare att ta del av varandras arbete och erfarenheter om allt delades och 
hölls transparent. Enligt den teori som vi har tittat på är de faktorer som påverkar 
kunskapsöverföring även här indelade i individuella och organisatoriska faktorer. 
 
Individuella faktorer 
 De individuella faktorerna som påverkar kunskapsöverföringen i organisationen är 
individens inre motivation, det vill säga viljan att uppfylla de yttre kraven för att undvika 
missnöje. Det ska också upplevas belönande att dela sin kunskap. Det kan handla om att 
individen är medveten om att informationen faktiskt kommer att användas och kommer hjälpa 
någon annan. Det är också viktigt att ansträngningen är i proportion till belöningen det ska 
med andra ord vara lätt och upplevas belönande att dela kunskapen (Nilsson, 2005). Det 
måste även finnas en känsla av rättvisa och tillit för att människor ska vilja dela med sig utav 
kunskap. Övriga organisationsmedlemmar måste alltså göra sig förtjänta av informationen 
och kunskapen. Men en av de viktigaste individuella faktorerna tycks också vara individens 
egen uppfattning av sin förmåga att dela med sig värdefull kunskap. Detta kan handla om 
tidigare erfarenheter av mottagande från organisationen (Wang & Noe, 2010). Det är alltså 
viktigt att kunskapen får ett bra mottagande och hanteras på ett välkomnande sätt. 
 
Organisatoriska faktorer 
 När det kommer till organisationen är värderingar, rutiner, kultur, struktur, ekonomi, 
teknik och mänskliga resurser de huvudsakliga faktorerna som påverkar kunskaps-
överföringen både positivt och negativt. I alla dessa faktorer är det dock viktigt att 
kommunikationen är välfungerande och att kommunikationsvägarna uppåt och nedåt är 
tydliga (Allen et al., 2012). Ledarskapet har även en kritisk roll i organisationens 
kunskapsöverföring eftersom dem modellerar ett beteende som organisationsmedlemmarna 
tar efter. Ett sätt att öka kunskapsöverföringen är att införa olika samarbeten och genom 
strukturen ge möjlighet för medlemmarna att ha fysiska möten med olika medlemmar. När 
olika individer får chansen att interagera med varandra och samarbeta i olika uppgifter 
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förbättras kunskapsöverföringen och olika kompetenser kopplas samman. Genom fysiska 
möten försäkrar man sig dessutom om att informationen kommer till praktisk användning och 
inte bara samlas i en databas (Bessant & Tidd, 2007). Även om kunskapsöverföringen 
förbättras i och med att olika individer träffas bör man dock vara medveten om att det kan bli 
svårare att kommunicera ju fler som deltar beroende på individuella olikheter. Divergensen 
kan däremot bidra till en ökad kreativitet. Ett annat sätt att förbättra kunskapsöverföringen är 
att låta medlemmarna få chans att ge varandra återkoppling och motverka en utsättande miljö. 
Det är viktigt att medlemmarna hinner reflektera över sina erfarenheter för att kunna 
strukturerar informationen som behöver överföras. 

Effektivare kunskapsöverföring 

I kontrollintervjun och genom teorisökningarna har vi fått en del uppslag om hur man skulle 
kunna effektivisera kunskapsöverföringen inom Rädda Barnens Ellen och Allan projekt. I 
jämförelsen mellan kontroll intervjun och Rädda barnen intervjuerna kan vi se vissa samband, 
bland annat i Ellen och Allan projektets uppbyggnad och i kontrollintervjuns svar om hur 
processen i ett projekt kan gå till. I Rädda barnen kan man tänka sig att lokalföreningen är 
som en styrgrupp utsedd av ungdomsförbundet. Projektledarna utses av lokalföreningen som i 
sin tur tar fram en projektgrupp bestående av samtalsledare. För att fastställa en gemensam 
bild av projektet utbildas först projektledarna i vad det innebär att vara samtalsledare och vad 
det innebär att vara projektledare. I vår kontrollintervju fick vi ta del av en rad olika sätt att 
arbeta på och utföra ett lyckat projekt. Något som nämndes var bland annat att den som 
arbetat längst med projektet antagligen är bäst på att se hur rutiner kan förbättras för att ge ett 
bättre resultat. Även vikten av fysiska möten betonades men dessa kan kombineras med 
elektronisk kommunikation. För att ett projekt ska verka trovärdigt är förkunskaper och 
erfarenhet inom det man ska jobba med A och O. Om kunskapsöverföring ska vara ett 
ingående moment i ett projekt fick vi veta att det är bra om det framkommer redan i 
projektbeskrivningen med en tydlig förklaring till orsaken. Schindler & Eppler (2003) 
beskriver projektlärande som att samla information, förvara den och att använda sig av den. 
Enligt teorin måste informationen i en organisation fungera både uppåt och nedåt för att 
organisationen ska kunna vara konstruktiv (Hamrefors, 2009). Spaghettimodellen illustrerar 
hur rörig kommunikationen kan vara i organisationer och Bassent & Tidd (2007) förklarar att 
det är enklare att interagera med ett mindre antal individer. Även Nilsson (2005) talar om 
fördelar av kommunikation i mindre grupper. Detta är något som Ellen och Allan projektet 
kan använda vid eventuella förbättringar i sitt arbete. Det förutsätter att alla tar del av en 
projektbeskrivning och förstår innebörden av kunskapsöverföring och dess effektivitet. 
 Kunskapsöverföring mellan olika projekt har visat sig förbättra projektets utveckling och 
presterande när det fungerar (Wang & Noe, 2010). Det kan dock vara svårt att genomföra 
men det bästa sättet tycks enligt kontrollintervjun och teorin vara de fysiska mötena mellan 
individer (Bassent & Tidd, 2007). Detta förhindrar de historiska problemen med 
informationstekniken (Bassent & Tidd, 2007). Enligt teorin är det väsentligt att dela sin 
kunskap för att ingå i ett personligt och organisatoriskt lärande. Nilsson (2005) beskriver att 
kommunikation kan fungera som ett redskap för kontakt, överföring av idéer, utveckling och 
påverkan därför är det viktigt att förstå vikten av kommunikation och dess effekter. Det är 
också viktigt att projektledarna öppet delar sina kunskaper, reflekterar och dokumenterar då 
det kan påverka gruppen till att ta efter det beteende vilket skulle gynna 
kunskapsöverföringen i detta fall (Von Krogh et al., 2012). Eftersom projektledarna håller i 
samtalsledarutbildningar där kommunikationen sker i grupp kan det vara betydelsefullt för 
dem att känna till hur kommunikationen skiljer sig åt beroende på antal personer. 
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 Kontakten mellan föregående och nya projektledare har uppfattats bristande vilket i 
undersökningen tros vara till följd av bristande motivation, möjligen orsakad av oklara 
uppfattningar av uppdragets omfattning. Enligt teorin får inte ansträngningen bli större än den 
förväntade vinningen (Myers et al., 2010). Detta är något att ta hänsyn till, allt bör ske i 
resonlig storlek och mängd för att uppnå önskvärd effekt då det annars kan ge motsatt effekt 
(Nilsson, 2005) vilket i detta fall leder till omotiverade deltagare. Under intervjuerna 
önskades en längre projektledarutbildning, och att utbildningen ska vara mer relevant för både 
projektledarna och samtalsledarna. Detta skulle kunna uppfyllas om en slags övergång från 
föregående till nya projektledare gjordes innan det nya projektets start.  
 Idag kan man säga att kunskapsöverföringen inom Ellen och Allan projektet består utav tre 
steg. Dessa steg kommer nedan förklaras följt av vad som i dagsläget är bra samt vad som 
teoretiskt skulle kunna förbättras.  
 

1  Steg ett består utav Rädda Barnens kunskapsöverföring till de blivande projektledarna 
under projektledarnas utbildning. Här får projektledarna kunskaper om hur 
organisationen är uppbyggd, vad det innebär att vara projektledare och lite om 
gruppkonstruktion.  

2 Steg två är projektledarnas kunskapsöverföring till samtalsledarna under deras 
utbildning. Här informeras de blivande samtalsledarna om bland annat Rädda Barnens 
organisation och om Ellen och Allan projektet. Utbildningen anordnas av 
projektledarna som använder sig utav olika föreläsare för att skapa en rättvis bild av 
projektet och om viktiga ämnen som kan tänkas vara användbara för samtalsledarna. 
Detta är antagligen samtalsledarnas första bild av projektet och kanske även om 
organisationen i helhet. Denna utbildning kan antas sätta nivån för det arbete som 
kommer genomföras under projektets gång. 

3 Det tredje och sista steget består av en kunskapsöverföring från projektledarna till 
Rädda Barnens lokalförening. Denna kunskapsöverföring är en rapport bestående av 
samtalsledarnas dokumentation av samtalsträffarna. Denna rapport används sedan som 
underlag för att bilda opinion.  

Utöver dessa tre tydliga steg finns även lokalföreningen som stödjer projektledarna och 
samtalsledarna. I vissa frågor kan projektledarna även kontakta Rädda Barnens 
administration.  
 Det som i undersökningen har visat sig vara bra i dagsläget är bland annat att samtliga 
deltagare är starkt motiverade till sina uppgifter och känner tillfredställelse i sina åtaganden. 
Det tycks vara en positiv genomsyrning i alla rollerna inom projektet och även hos 
lokalföreningsordföranden. Intervjudeltagarna tycks veta vad som skulle kunna framföras för 
att utveckla projektet till det bättre och de flesta har även en tro på sin egen förmåga och en 
tro på att deras kunskap är viktig för organisationen. Det verkar också som att 
intervjudeltagarna vet vem de ska vända sig till vilket gör det lättare att dela med sig utav den 
individuella kunskapen. Värderingarna i Rädda Barnen verkar vara stödjande för 
kunskapsöverföring med tanke på hur viktig kunskapsöverföringen från Ellen och Allan 
projektet är för deras påverkans arbete i samhället. Ekonomin är inget problem eftersom 
majoriteten utav organisationens medlemmar arbetar ideellt. Lika så de personella 
förutsättningarna är goda eftersom organisationens medlemmar drivs av den inre 
motivationen som gör att dem gärna ställer upp eftersom uppgiften är så belönande i sig själv. 
Det som däremot skulle kunna förbättras med bakgrund av teorin och enligt de svar som vi 
har fått tagit del av är bland annat kommunikationsvägarna.  
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 Projektledarna anses vara oerhört betydelsefulla för kommunikationen i projektet. Dem får 
ta del av mycket blandad information från flera håll och det är dessutom viktigt att strukturen 
ser ut på det sättet för att projektet ska vara genomförbart. Organisationen skulle även kunna 
vinna på att rutinmässigt låta projektledarna ha inplanerad tid för reflektion under projektets 
gång för att förbättra och utveckla projektet vart eftersom. Det finns också ett bristfälligt 
utnyttjat utrymme för ytterligare input och det är nätverksträffarna. Dessa träffar borde ha en 
tydligare struktur, även om det självklart ska finnas utrymme till improvisation. Den sista 
aspekten som vi har kunnat identifiera är att det läggs för lite tid på att hantera de individuella 
olikheterna som kan finnas i de olika grupperna i projektet. Dessa olikheter kan påverka 
projektmedlemmarna negativt och i förlängningen även själva projektet. 
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Slutsatser 

I denna undersökning har vi noterat en viss osäkerhet hos projektledarna i olika frågor. Detta 
skulle kunna bero på att dem får mycket blandad information från flera håll. Enligt teorin är 
det viktigt att strukturera informationen för att den ska kunna delas på ett effektivt sätt. 
Eftersom det är projektledarna som anordnar och leder samtalsledarutbildningen är viktigt att 
dem känner sig trygga i sin uppgift då dem som ledare modellerar ett beteende som påverkar 
projektets utfall. Det kan bland annat påverka samtalsledarnas trygghet, medverkan och 
engagemang, därmed även Rädda barnens informationsunderlag som senare används i 
opinion. Detta är en orsak till att strukturen bör anpassas något för att få projektledarna att 
aktivt samla kunskap som sedan överför till nästa projektledare. 
 Vår uppfattning är att det till viss del saknas lokal information för nya projektledare att 
sätta sig in i. Det kan bero på att informationen inte kommer fram dit den ska eller att den helt 
enkelt inte tas tillvara på. Ett sätt att hantera det på är att renodla kommunikationsvägarna. Att 
renodla kommunikationsvägarna görs genom att förenkla sättet att dela kommunikation på 
och göra det till en mer naturlig del i arbetet samt låta det ingå som ett obligatoriskt moment 
för projektets medlemmar. Det görs även genom att använda sig av fler fysiska möten med 
mer återkoppling och införa ytterligare en kunskapsöverföring från tidigare projektledare som 
är mer relevant för de nya projektledarnas lokala arbete. På så sätt skulle informationen 
struktureras och informationen skulle komma till praktisk användning. Detta skulle kunna 
bidra till en enklare interaktion som är mer målfokuserad och på så sätt kan ge en större 
helhetsbild.  
 Om Rädda barnen stod för all information om organisationen samt gav projektledarna 
själva uppdraget, lokalföreningen stod för informationen av bakgrunden till projektet, så 
återstår ett utrymme som behöver tas upp och det är en lokalinformation om det praktiska 
genomförandet för projektledare. Information om det praktiska genomförandet skulle kunna 
skickas vidare med hjälp av en kunskapsöverföring mellan tidigare projektledare och nya 
projektledare och bestå av tidigare vunna erfarenheter, som exempelvis hur man effektivast 
rekryterar samtalsledare, hur man delar in samtalsledarna på ett bra sätt eller vilka föreläsare 
som är bra att använda sig utav. Man skulle också kunna använda nätverksträffarna för en mer 
aktiv återkoppling där man samlar upp information och synpunkter från samtalsledarna 
rörande exempelvis vad som har varit särskilt användbart från utbildningen. Denna 
information kan projektledarna senare vidarebefordra till sin efterträdare. Detta tror vi är ett 
sätt att få projektledarna att känna sig tryggare i sin roll och därmed skapa ett bättre resultat i 
samtalsgrupperna. Eftersom samtalsledarnas bild av projektet och sin uppgift kommer bli mer 
enhetlig med den bild som Rädda Barnen har när dem ger uppdraget till projektledarna. För 
att göra denna kunskapsöverföring möjligt tror vi det bör ingå i projektledarnas 
uppdragsbeskrivning på samma sätt som slutrapporten ingår.  
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Rekommendationer 

Vår rekommenderade metod för kunskapsöverföring:  
 Kunskapsöverföringen i Ellen och Allan projektet skulle kunna effektiviseras genom att 
anpassa strukturen något med att renodla kommunikationsvägarna och införa en praktisk 
kunskapsöverföring från gamla projektledare till dem nya projektledarna. Denna tredje 
kunskapsöverföring bör ske genom fysiska möten mellan projektledarna och ingå i 
projektledarnas uppdragsbeskrivning på samma sätt som slutrapporten gör. 
 

1 Rädda Barnen står för information om organisationen samt gav projektledarna själva 
uppdraget. 

2 Lokalföreningen står för informationen av bakgrunden till projektet.  
3 Gamla projektledare står för lokalinformation om det praktiska genomförandet för 

projektledare.  
4 Projektledarna utbildar samtalsledarna med hjälp av relevanta föreläsare. 
5 Samtalsledarna håller i samtalsträffarna och samlar information som levereras till 

projektledarna.  
6 Projektledarna anordnar nätverksträffar med syfte att samla information och 

synpunkter från samtalsledarna som sedan kan användas för att utveckla projektet. 
7 Projektledarna författar slutrapporten till lokalföreningen som tidigare. 
8 Projektledarna träffar de nya projektledarna för att dela sin kunskap om projektet. 
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Appendix 

Bilaga 1 

Här redovisas intervjuguiderna till rädda barnen intervjuerna. Först kommer frågorna som 
ställts till alla redovisas, efter det kommer frågor som har ställts till projektledarna och 
samtalsledarna redovisas därefter kommer frågorna som har ställts till projektledarna och 
lokalföreningsordföranden sist kommer frågorna som endast har besvarats av projektledarna 
eller lokalföreningsordföranden. 

Frågor besvarade av samtliga: 

1. Vad innebär Ellen och Allan projektet?  
2. Vad är din roll i projektet?  
3. Vad är det som motiverar dig?  
4. Har du fått den uppdragsbeskrivning som du behöver för dina uppgifter? 
5. Av vem har du fått den informationen?  
6. Har informationen du fått förberett dig på de olika situationer man kan möta i din roll?  
7. Känner du stöd från organisationen?  
8. Finns det något du skulle vilja förändra i projektet?  
9. Känner du dig motiverad för din rolls uppgifter?  

 
Frågor som besvarats av projektledare och samtalsledare: 

1. Hur upplever du att kunskapsöverföringen fungerar i projektet?  
2. Vad kan det bero på?  
3. Har det förändrats över tid?  
4. Vet du hur kunskapsöverföringen fungerar i organisationen?  
5. Finns det något i din befattning som du skulle kunna göra för att förbättra detta?  
6. Känner du dig trygg i din roll?  

 
Frågor som har besvarats av både projektledare och lokalföreningsordföranden: 
 

1. Hur ser projektets uppbyggnad ut?  
2. Hur ser arbetsklimatet ut?  
3. Upplever du att dina tidigare erfarenheter har varit avgörande för att du ska klara av 

att uppfylla din roll?  
4. Har du delat med dig utav din kunskap?  
5. Hur gjorde du det?  
6. Har andra i organisationen delat med sig av sina erfarenheter?  
7. Har det hjälpt dig i ditt arbete?  
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Frågor som har besvarats av projektledare eller lokalföreningsordföranden: 

1. Hur ser rekryteringsprocessen ut? Frågas projektledarna 
2. Hur går samtalsledarutbildningen till? Frågas projektledarna.   
3. Hur paras samtalsledarna ihop? Frågas Projektledarna. 
4. Har du fått information om vad som bildar en bra gruppledning? Frågas projektledarna. 
5. Vad tror du kunskapsöverföringen innebär för organisationen? Frågas 

lokalföreningsordföranden. 
6. Hur påverkas projektet av kunskapsöverföringen från tidigare projekt? Frågas 

projektledarna. 
7. Hur upplever du kunskapsöverföringen inom organisationen? Frågas 

lokalföreningsordföranden. 
8. Till vilka har du delat din kunskap? Frågas lokalföreningsordförande: 
9. Har projektledarna för Ellen och Allan delat med sig av sina erfarenheter? Frågas 

lokalföreningsordföranden. 
10. Vet du vart du kan vända dig vid behov? Frågas projektledarna. 

Bilaga 2 

Här redovisas kontrollintervjuguiden. 
 

1. Vad tycker du kännetecknar ett bra projekt? 
2. Har du ingått i ett sådant projekt? 
3. Berätta lite om det 
4. Har du varit med och lett ett sådant projekt? 
5. Hur såg kunskapsöverföringen ut där? Internt / Externt 
6. Hur såg projektets uppbyggnad ut? 
7. Fanns det tydligt definierade roller? 
8. Fanns det tydliga kommunikationsvägar? 
9. Krävdes det någon förkunskap? Vad för förkunskap krävdes i så fall? Var det lika för 

alla? Varför tror du att det krävdes förkunskaper? 
10. Utifrån dina erfarenheter, vad utgör en bra projekt grupp? 
11. Utifrån dina erfarenheter, vad påverkar kunskapsöverföring inom ett projekt? 
12. Vad kan tänkas påverka kunskapsöverföringen mellan projekt? 
13. I de projekt du har verkat i, hur har kunskapsöverföringen påverkat projekten? 
14. Vad har i så fall varit de positiva effekter som du har lagt märket till? 
15. Beskriv processen under ett projekt. 
16. Beskriv processen för nya medlemmar i ett projekt. 
17. Har du i början fått tagit del av något material som har varit behjälpligt under ett 

projekts gång? I så fall vad har det varit för typ av material? Har det varit till hjälp? I 
så fall hur? 

 

 


