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Sammanfattning	

Studien är skriven vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och behandlar 

kunskapsöverföring inom ideella föreningar. Syftet med studien är att undersöka hur 

erfarenheter och kunskap uppstår samt förvaltas för att sedan överföras i en organisation. 

Undersökningen ämnar även identifiera förbättringsåtgärder med hjälp av det resultat som 

genereras. Studien bygger på en fallstudie, där Stockholms nation i Uppsala har undersöks 

utifrån hur organisationen hanterar den kunskap som uppstår och finns bland de engagerade. 

Ett kvalitativt arbetssätt har använts, där intervjuer har gjorts med engagerade på nationen. 

Informationen har analyserats med hjälp av en teoretisk referensram innehållande teorier om 

upplärning, olika typer av kunskap, samt förvaltningen av den. I studien framgår det tydligt 

att den enskilde individens kunskap bygger på learning-by-doing, samt att erfarenheter från 

tidigare ämbeten på nationen är någonting som används i senare ämbeten. Tre olika typer av 

överlämningar har identifierats och dessa används beroende på vilket typ av ämbete det är 

som ska överlåtas. Det ligger dock i ämbetsmannens intresse att bestämma hur omfattande 

överlämningen blir. Vidare visar det sig att den enskilde individens vilja att vara med och 

utveckla nationen är en avgörande faktor för hur väl kunskapsöverföringen i organisationen 

fungerar.  

 
Nyckelord: kunskapsöverföring, kunskapsförvaltning, upplärning, tyst kunskap, uttalad 
kunskap, engagemang 
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Centrala	begrepp	

Administratör, styrelse Ämbete med stora krav på långsiktigt engagemang och kunnande 

om nationen. 

Andre kurator Ansvarig för nationens ekonomi. 

Barmästare Ansvarig för nationens alkoholservering. 

Emeritus/Emeriti Ämbetsman som har klivit av ämbetet i fråga. 

Erfarenhetsliggare Det arbetsdokument som diverse ämbetsmän samlar sina 

erfarenheter från engagemanget i. 

Förste kurator Nationens representant utåt, ansvarig för nationens medlemmar,  

kulturella traditioner samt säkerhetsfrågor. 

Högskolereformen Även kallad Bolognaprocessen. Innebar bland annat att 

universitets examina delas in i tre olika nivåer: grund-, avancerad- 

och forskarnivå. Studietiden för många utbildningar kortades ner 

till tre år eller förlängdes till fem år från tidigare fyra år. 

KK-kort Kort utfärdat av Kuratorskonventet som ger företräde i kö och 

gratis inträde till nationers olika verksamheter. 

Kuratel Kallas den samling ämbetsmän som arbetar på nationen heltid 

över en period på minst ett år. I kuratelet ingår förste kurator, 

andre kurator, tredje kurator samt barmästaren. 

Landsman Medlem av Stockholms Nation. 

Landskap Nationens högsta beslutande organ som sammanträder sex gånger 

per år, tre på våren och tre på hösten. Samtliga medlemmar av 

nationen kan delta och röstberättigade är de som är skuldfria 

gentemot nationen. 

Mästare Kallas de ämbetsmän som ansvarar för nationens olika 

restaurangverksamheter. 

Restaurangchef Assisterande tredje kuratorn samt ansvarig för delar av nationens 

restaurangverksamheter. 

Tredje kurator Ansvarig för nationens restaurangverksamheter samt har ansvar 

för nationens personal. 

Verkare Kallas ämbetsmän i nationens olika restaurangverksamheter. 

Ämbete Förtroendeuppdrag på studentnation. 

Ämbetsman Är den landsman som av Landskapet, styrelse eller 
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Seniorskollegiet fått ett förtroendeuppdrag. 
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1 Inledning	

1.1 Bakgrund	

På flera ställen i Sverige finns så kallade studentstäder; städer som erbjuder 

universitetsutbildningar och som väldigt ofta har en historia av diverse studenttraditioner. Två 

städer som utmärker sig med en längre historia av studenttraditioner är Uppsala och Lund, där 

har studenter kunnat utbilda sig sen år 1477 (Uppsala universitet, 2016-02-23) respektive år 

1666 (Lunds universitet, 2016-02-23). I både Uppsala och Lund huserar dessutom olika 

studentnationer. Studentnationer är ideella föreningar (Bladh, 2015-12-16), ofta med en 

landskapsanknytning, där studenter kan engagera sig och ta del av de studenttraditioner som 

tidigare nämnts. Steget in nationsengagemanget är sällan särskilt långt, och för flera studenter 

sträcker sig engagemanget sedan över flera år. Engagemangen går ofta från grundläggande till 

ett mer avancerat engagemang, där de engagerade får mer ansvar och till slut kan få en 

beslutsfattande position på nationen, med det yttersta ansvaret för en del av verksamheten 

(Johansson, 2016-04-06). 

 

Under en intervju med Stockholms nations förste kurator, Carl Wigow (2016-02-23), 

förklarar han att nationerna idag först och främst syftar till att skapa ytterligare sammanhang, 

där studenter kan berika sitt studentliv och hitta nya bekantskaper utanför sitt program och 

årskurs. Vidare förklarar Wigow (2016-02-23) att engagemang på nationerna ger en möjlighet 

till ansvarstagande och utveckling på ett sätt som inte alltid är möjlig på studenternas 

respektive program eller kurser. Det finns många olika sätt att engagera sig på nationerna och 

varje så kallat ämbete på nationen ansvarar för olika områden. Som engagerad kan man till 

exempel vara med och förbereda samt servera lunch, jobba med olika kulturella engagemang, 

klubbar och andra tillställningar för studenter. 

 

Då nationerna, med deras omfattande verksamheter, drivs av studenter, kräver detta en stor 

skara studenter som är villiga att spendera delar av sin fritid på nationen. I och med att 

studenter befinner sig på nationen en begränsad tid, ofta begränsad till studentens år av studier 

- eller kortare ändå - innebär detta en stor omsättning av engagerade på nationerna 

(Johansson, 2016-04-06). Detta i kombination med att de flesta ämbetsmännen sitter på en 

post i max två terminer leder till att omsättningen av de engagerade är hög, och att nya 

personer får axla uppgifter och ansvar som de kanske tidigare inte är bekanta med.  
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1.2 Problematisering	

Ideella föreningar i allmänhet bygger på ideellt engagemang. De som engagerar sig i 

nationerna är studenter, som söker efter något mer att göra utöver sina studier. Under sin tid 

på nationen samlar de engagerade på sig, för nationen, värdefulla erfarenheter. Om dessa 

erfarenheter inte förvaltas på rätt sätt när ämbetet lämnas över till nästa person finns risk för 

att dessa erfarenheter glöms bort. Det är i nuläget huvudsakligen de heltidsarvoderade på 

Stockholms nation som har som krav på sig att skriva ner sina erfarenheter, i så kallade 

erfarenhetsliggare, vilket gör att de övriga cirka 150 ämbetsmännen ofta kliver på sitt ämbete 

med begränsade kunskaper. Nationen, speciellt kuratelet, har varje år stora krav på sig att 

fortsätta förvalta men också utveckla nationens verksamheter. Många ämbetsmän sitter på 

värdefull information som skulle kunna bidra till denna utveckling, men utan ett utbyte av 

kunskap och erfarenheter mellan generationerna, tappar nationen erfarenheter vid varje 

terminsstart och utvecklingen av verksamheterna går således långsammare. 

1.3 Syfte	

Syftet med studien är att undersöka förvaltningen och överföringen av erfarenheter till 

ämbetens efterträdare på nationen. Vidare är syftet att presentera eventuella 

förbättringsåtgärder gällande kunskapsöverföringen med det resultat som arbetet genererar. 

2 	De	fyra	kunskapscyklerna	-	Kunskap	i	organisationen	

Modellen som presenteras i följande stycke visar hur kunskap uppstår, utvecklas, sprids och 

bevaras i en organisation genom fyra cykler. Den första cykeln utgår från den enskilda 

individen, där kunskapen skapas och används genom en inlärningsprocess med fyra faser. 

Den andra cykeln omfattar aktiviteter där kunskapen överförs och delas till den kollektiva 

gruppen. Kunskapen går då från att vara den enskilde individens till att bli en resurs för 

omgivningen, kunskapen går med andra ord bland annat från att vara tyst till uttalad. Den 

tredje cykeln beskriver det steg där kunskapen formaliseras för att kunna spridas till resten av 

organisationen. Den fjärde cykeln, karakteriserad av integrationsmetoder, illustrerar hur 

kunskapen kan nå utanför organisationen. Tredje och fjärde cykeln finns representerade 

tillsammans i en sjustegsmodell. De fyra cyklerna beskriver alltså kunskapsflödet från den 

enskilda individen till omgivningen och finns illustrerat i Figur 1. Det kunskapsflödet är dock 

inget som sker spontant, effektivt och kontrollerat. För att uppnå ett långsiktigt och positivt 

resultat gällande kunskapsspridning, måste organisationen vidta ordentliga åtgärder för att 

hantera och förvalta kunskapen (Borga et al., 2004).  
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Figur 1. Kunskapsutveckling i ideella organisationer (Borga et al., 2004). 

2.1.1 	Första	cykeln	-	Inlärningsprocessen	

Enligt Szulanski (1996) kan individens inlärningsprocess ses som en cykel i sig, med fyra 

separata faser. Han förklarar vidare att detta förlopp går att identifiera i både större och 

mindre sammanhang, men att de alltid uppkommer i en viss ordning; initiering, 

implementering, användning och integration.  

 

Initiering, den första fasen i processen, innehåller alla de händelser som leder till en 

överföring. Denna överföring startar när ett behov uppstår hos en individ och det finns 

kunskap som kan möta detta behov (Szulanski, 1996). Bhatt (2000) skriver att motivation, 

inspiration och ren slump spelar en viktig roll i att identifiera ett överföringsbehov. 

Identifieringen av ett behov kan trigga ett sökande av potentiella lösningar, vilket kan 

resultera i upptäckten av kunskap hos överordnade. Alternativt kan upptäckten av kunskap 

som finns hos andra, men som inte individen själv besitter, sätta igång överföringsprocessen. 

När en möjlig lösning till behovet är identifierat utforskas möjligheten till överföring, samt 

hur väl lösningen uppfyller behovet (Szulanski, 1996).  

 

Implementeringsfasen involverar aktiviteter där kunskapen sedan överförs mellan mottagaren 

och sändaren, och eventuellt delas till andra individer som en tredje part. Szulanski (1996) 
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beskriver detta som en specifik överföringsrelation som skapas mellan källa och mottagare. 

Denna relation anpassas för att på så sätt passa de förväntade behoven på mottagarsidan. När 

den överförda kunskapen hos mottagaren börjar användas blir relationen mellan mottagare 

och sändare mindre viktig, eller upphör helt (Szulanski, 1996). 

 

Den tredje fasen, användningsfasen, inleds med att mottagaren börjar använda den förvärvade 

kunskapen. Under detta skede kommer mottagaren främst identifiera, hantera och lösa 

oväntade problem som hindrar denne från att använda sig av den nyförvärvade kunskapen, 

och uppnå förväntat resultat (Szulanski, 1996). 

 

Den fjärde fasen innebär integration och börjar när mottagaren uppnår förväntat resultat med 

användningen av den nya kunskapen. Den överförda kunskapen blir gradvis rutinbelagd och 

allt eftersom tiden går skapas ett gemensamt nyttjande av kunskapen hos mottagaren. Olika 

aktörer och åtgärder identifieras och exemplifieras samt blir sammankopplade sinsemellan. 

Denna nu spridda kunskap i organisationen bidrar till samordning av verksamheten, vilket gör 

olika beteenden förståeliga, förutsägbara och stabila. På detta sätt blir nya metoder 

institutionaliserade och kunskapen förlorar gradvis sin nyhet och blir en del av målet och en 

självklar del av organisationen (Borga et al., 2004; Szulanski 1996). 

2.1.2 Andra	cykeln	-	Kunskapsspridning	från	individ	till	gruppnivå	

Följande modell resulterar i en kunskapskarta inom den ideella föreningen, som illustrerar 

spridningen av kunskap i organisationen. Nonaka och Takeuchi (1995) menar att, för att 

kunna hantera ett intellektuellt kapital, måste två typer av kunskap kunna hanteras; tyst 

kunskap (tacit knowledge) samt uttalad kunskap (explicit knowledge). Polanyi (1966) samt 

Nonaka och Takeuchi (1995) menar att merparten av den kunskap som en individ besitter är 

tyst. Denna typ av kunskap är, olikt uttalad kunskap, svår att fastställa eller förklara. I 

modellen är målet att uttalad kunskap ska gå från individnivå till gruppnivå samt vara 

dokumenterad i den ideella föreningen, för att på så sätt undvika beroende av personer som 

innehar en viss kunskap. Målet med den tysta kunskapen är att den ska sprida sig från individ 

till resten av organisationen (Borga et al., 2004). Polanyi (1966) poängterar vikten av att ett 

system för att hantera kunskap inom organisationer måste, förutom ett sätt att hantera uttalad 

kunskap, ta hänsyn till att medarbetare kan kommunicera och sprida tyst kunskap mellan sig 

under informellare former. Enligt Pommier (2007) är kunskapen i individens sinne mer känsla 

än tanke och förmedlas då bäst genom historier och att individer socialiserar. Thomas et al. 
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(2001) anser att för att kunna dela kunskap explicit måste ledningen skapa en miljö där 

engagerade kan dela erfarenheter direkt med varandra. Detta kräver två saker av ledningen: 

öppen kultur och platser där personalen kan umgås. 

 

Swap et al. (2001) skriver att kunskap är genererad genom erfarenheter och att expertis 

utvecklas genom övning, ofta under vägledning av en kunnig lärare. Vidare hävdar de att 

kunskap även går att erhålla genom att äta lunch med en kollega, observera medarbetare och 

handledare, samt genom att ta del av andras erfarenheter. Denna typ av kunskapsdelning är 

inte alltid strukturerad och kan ske utan initiativ till lärande. Mentorskap identifieras bland 

annat som en möjlighet för informellt lärande. Enligt författarna handlar mentorskap 

förvånande lite om att överföra de färdigheter som krävs för att utföra ett arbete. Det handlar 

snarare om att förmedla kunskap om organisationens rutiner och ledningssystem, lära ut 

normer, värdet av organisationen och vikten av traditioner. För att bereda för lärande är det 

viktigt att mentorn delar med sig av information i en kontext, för att på så sätt underlätta att 

omvandla informationen till kunskap. Swap et al. (2001) förklarar vidare att aktivt lärande är 

av stor vikt för att befästa kunskap. Möjligheten att utvärdera kunskap och sig själva ges 

genom reflektion, självövervakning och feedback, då man genom att ställa frågor och som 

sedan besvaras ger en djupare förståelse. Feedback som fokuserar eleven på en uppgift är 

synnerligen användbart. Det är även visat att människor kan lära genom observation av andra, 

speciellt om det som observeras är ett tillförlitligt och känt system eller är värdefullt på annat 

sätt.  

2.1.3 Tredje	och	Fjärde	cykeln	-	Kunskapsbevarande	
Tidigare presenterades kunskapsspridningen i ideella organisationer genom en modell med 

fyra cykler, men enligt Borga et al. (2004), sker inte sådan kunskapsöverföring enbart 

spontant, utan behöver även en stöttande struktur för att lyckas bibehålla kunskapen inom 

organisationen på lång sikt. Följande figur illustrerar hur det bör gå till genom en sju-

stegsmodell. 
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Figur 2. Sjustegsmodell av förvaltandet och införandet av ny kunskap i en ideell förening 

(Borga et al., 2004). 

 

Det första steget handlar om att den ideella föreningen ska samla in den kunskap som alla 

aktiviteter i den ideella föreningens genererat. Kunskapen är då antingen den mer 

lättillgängliga uttalade kunskapen, eller den mer svåråtkomliga tysta kunskapen (Borga et al., 

2004). Organisationen ska alltså utveckla och främja en omgivning där kunskap sprids och 

delas mellan de engagerade där de interagerar med varandra, så att kunskapen enklare kan 

samlas in (Bhatt, 2001).  

 

Steg två handlar om strävan och vikten av att dokumentera den här kunskapen, vilket gör det 

lättare att sedan sprida den. Ideella föreningar har en tendens att tillhandahålla och sprida 

kunskap genom kommunikation från person till person, vilket skapar sämre förutsättningar för 

kunskapsspridning (Borga et al., 2004). Att skapa en öppen kultur i organisationen är viktigt, 

och görs genom incitament och policyers för att engagerade ska kunna dela kunskap mellan 

varandra. Genom att skapa en öppen kultur och tillit till ledingen ökar delandet av 

erfarenheter utan att förlora den unika individens värde i processen, det ökar också viljan att 
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dokumentera kunskapen (Birgit, 2008). Bhatt (2001) menar att en enskild individs kunskap 

inte är tillräcklig för att lösa mer komplicerade problem, utan att det är den gemensamma 

insatsen tillsammans med tekniker och teknologier som behövs. Därför är det viktigt att 

kunskapen är dokumenterad för att kunna fördela dessa kunskapspaket till rätt plats i 

organisationen. 

 

I steg tre ska all dokumenterad information sparas för att kunna användas i framtiden. Det bör 

göras på enklast möjliga vis så att informationen är så tillgänglig som möjligt. Det vill säga 

genom ett system som organisationen använder sig av eller för ändamålet införskaffar, till 

exempel en trådlös hårddisk eller liknande. Det kan också göras på ett mer primitivt sätt, 

genom att den dokumenterade informationen samlas analogt i skrift, i ett arkiv eller på 

allmänna ytor (Borga et al., 2004). 

 

I steg fyra ska kunskapen göras tillgänglig och distribueras i den ideella föreningen. Det ska 

vara enkelt och smidigt att ta del av den sparade informationen för de engagerade i 

organisationen. Något som görs genom att den formella processen för att ta del av information 

är så trivial som möjligt. Kunskapen ska sedan tillhandhållas på ett så standardiserat sätt som 

möjligt i steg fem, så att så många som möjligt kan använda sig av informationen. Men det 

räcker inte enbart med att informationen finns lättillgänglig, utan den ska också spridas av 

ansvariga och ledning till de engagerade (Borga et al., 2004). Organisationen bör med fördel 

vara snabb att förvandla data till information och information till kunskap (Bhatt, 2001). Bhatt 

(2000) skriver att information och kunskap är distinkt skilda i sin organisation. Ackoff (1989) 

identifierar data som symboler som representerar händelser och egenskaper hos objekt. Vidare 

består information av data som är bearbetad för att öka användbarheten av den. Slutligen är 

kunskap information som sätts i kontext och får en mening. Skillnaden mellan information 

och kunskap beror alltså på användarens perspektiv (Ackoff, 1989; Bhatt 2000). 

 

Efter detta ska sedan kunskapen, i steg sex och sju, användas i den ideella föreningens 

organisation och tillsammans med nya erfarenheter skapa ny kunskap som sedan går ett till 

varv i modellen, som den ursprungliga kunskapen gjorde. Den här processen hjälper de 

ideella föreningarna att förvalta kunskap inom organisationen samtidigt som de tar in ny 

kunskap. Vägen som kunskapen tar är enligt Borga et al. (2004) en cyklisk process som 

aktiverar och när sig själv. I varje steg kan varje medlem delta, men det är vanligare att 

ledningen styr och ser över de diverse stegen, även om aktiviteterna ska omfatta alla 
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medlemmar i organisationen. Det är också viktigt att organisationen inte håller för hårt på sin 

insamlade kunskap då organisationen på ett enkelt och effektivt sätt bör kunna byta ut den 

information som inte längre fungerar i sammanhanget (Bhatt, 2001).  

 

Bhatt (2001) menar vidare att kunskapshantering inte bara handlar om att samla in, förvara 

samt överföra information utan att det krävs tolkning och organisering av informationen från 

flera perspektiv. För att kunna påverka verksamheten behövs förändringar i organisationens 

kultur som skapar andra förutsättningar för interaktion mellan engagerade, nya tekniker och 

teknologier. Kunskapshantering är alltså en omfattande process av kunskapsskapande, 

kunskapsvalidering, kunskapspresentation och applicerandet av kunskap. Att optimera dessa 

faser är kritiskt för att organisationens kunskapsbas ska utvecklas så effektivt som möjligt, 

samt vara så relevant som möjligt. Det är alltså hantering av dessa olika delar som blir 

avgörande för organisationens kunskapsutveckling och bevarande. 

3 Metod	
Studien bygger på en kvalitativ insamlingsmetod. I detta kapitel kommer först den abduktiva 

ansatsen förklaras, för att sedan gå vidare till en förklaring av forskningsprocessen, hur data 

har samlats in och behandlats, för att till slut ta upp studiens trovärdighet samt arbetets 

överförbarhet. 

3.1 Ansats	
Enligt Halvorsen och Andersson (1989) figurerar två dominerande tankesätt i 

samhällsvetenskaplig metodlära. Den induktiva ansatsen innebär att det görs rena 

observationer. En deduktiv studie innebär att en ren observation av forskningsfältet inte kan 

användas, då forskningsfältet kan anses outforskat. Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver 

en blandning av dessa två och benämner detta som abduktion, där empiriska fakta ligger som 

utgångspunkt i studien, men där även teoretiska resultat vägs in. Genom att använda sig av en 

abduktiv metod är det möjligt att ändra och utveckla teoretiska ramverk under arbetes gång, 

vilket också är karakteristiskt för studier som använder sig av detta arbetssätt. Det är även på 

samma sätt möjligt att utveckla och ändra empiri och analys för att på så sätt anpassa 

innehållet till vad som förklaras (Dubois & Gadde, 2002). Det abduktiva arbetssättet är även 

passande med tanke på arbetets tidsram, då det inte krävs ett linjärt arbetssätt och det är 

möjligt att utveckla delar i arbetet parallellt (Saunders et al., 2012), vilket har gjort att detta 

arbetssätt passande för studien. 
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3.2 Forskningsprocessen	
Enligt Bryman (2011) består en kvalitativ undersökningsprocess av flera steg. Dessa steg och 

den modellen som omfattas av dessa ligger till grund för den kvalitativa metoden i den här 

studien. Det inledande steget rör de generella frågeställningarna där forskningsfrågorna ska 

anpassas efter det område som ska undersökas till följd av begränsad kunskap. Det område 

som ska undersökas mer omgående är i det här arbetet den ideella studentföreningens förmåga 

att förvalta och överföra kunskap inom organisationen. Steg två i undersökningsprocessen är 

att välja platser och personer som anses relevanta för undersökningen. Det tredje steget består 

utav att samla in data som sedan följs av steg fyra där data sedan tolkas. Det sista och femte 

steget innebär att forskningsrapporten skall formuleras i termer av analys och slutsats. Målet 

med processen är att skapa en trovärdighet för det tolkningar som gjorts i arbetet. 

3.3 Fallstudie	
För att besvara syftet har en fallstudie gjorts. Johannessen och Tufte (2003) skriver att det 

sällan går att hitta likheter mellan olika fallstudiers resultat och utgångspunkter. De skriver 

också att utgångpunkten för en fallstudie är att samla detaljerad information om ett enskilt 

fall. Eftersom målet med denna kandidatuppsats är en djupare förståelse om hur en ideell 

förening fungerar, passar en fallstudie väldigt bra. Givet att studentnationerna i Uppsala 

verkar på mer eller mindre samma premisser, anser författarna att genom att skapa oss en 

förståelse för en enskild nations kunskapsöverföring, kan detta ge en förståelse för övriga 

nationers omständigheter, svårigheter och möjligheter gällande detta. Stockholms Nation är 

föremål för undersökning i den här fallstudien och kommer således vara den enda av de 13 

studentnationer som vi undersöker. Stockholms Nation valdes för att nationens 

organisationsstruktur liknar många andra nationer i Uppsala, men även för att den har ett stort 

antal engagerade på olika nivåer i organisationen. Då syftet med arbetet är att analysera flödet 

av kunskap inom en ideell förening är det relevant att fokusera på en nation där det finns en 

mängd ämbeten på olika nivåer med en spridning av ansvarsområden, samt med olika mängd 

ansvar, vilket Stockholms Nation har. Med tanke på arbetets omfattning ansåg vi att 

undersöka en nation skulle vara en rimlig utmaning sett till den ursprungliga uppgiften samt 

arbetets tidsram.  

3.4 Informationsinsamling	

3.4.1 Primär	och	sekundärdata	
Det är vanligt att göra skillnad på två olika sorters data; primär data och sekundär data. 

Halvorsen och Andersson (1989) lägger fram primär data som en beteckning av den 
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information som inhämtas av forskaren själv genom att använda sig av olika 

insamlingsmetoder. Primära data samlas normalt in genom till exempel experiment, 

intervjuer, observationer, undersökningar och enkäter. Vidare anger författarna sekundär data 

som redan befintlig och som har samlats in vid ett tidigare tillfälle. 

 

Halvorsen och Andersson (1989) argumenterar att via sekundärdata kan man erhålla en stor 

mängd information om ett ämne, men att det är viktigt att tänka på att denna data inte är 

anpassad för forskarens syfte eller frågeställning. Tidsmässigt är sekundärdata fördelaktigt, 

eftersom skribenten slipper spendera tid på att samla in och sammanställa data. 

3.4.2 Förklarande	intervju	
Då en kvalitativ metod har valts som utgångspunkt, och endast en begränsad kunskap om 

undersökningsområdet finns hos författarna, är det av största vikt att intervjuerna är upplagda 

på ett sätt som ger bästa möjliga underlag för genomförande av analysen. Då en förklarande 

intervju kan användas för att samla kunskap om det man inte känner till, passar denna typ av 

intervju väldigt bra för att besvara studiens syfte. 

 

För att samla in användbar data inom ett okänt område är det viktigt att kunna ställa öppna 

frågor med utrymme för förklarande svar och med möjlighet att ställa följdfrågor. På grund av 

detta används en semistruktuerad intervjumetod, som diskuteras och förklaras av Darmer och 

Freytag (1995). Under en semistrukturerad intervju ställer intervjuaren öppnare frågor som 

berör vissa i förväg noterade områden och nedskrivna frågor. Detta öppnar upp för en dialog 

mellan intervjuare och respondent, och ger utrymme för intervjuaren att gå djupare in på 

teman som dyker upp under intervjuns gång. 

3.4.3 Val	av	respondenter	
För att få en övergripande förståelse över hur nationen hanterar och förvaltar kunskap, är det 

relevant att intervjua personer som sitter på positioner där detta redan görs. Då de 

heltidsarvoderade personerna i kuratelet har mycket ansvar, samt har en förståelse och 

kunskap om nationens historia, är de relevanta för studien. Under den inledande intervjun 

framgick det även att det i nationsstyrelsen sitter en administratör, som fungerar som en 

kunskapsbank för nationsstyrelsen. Denna person är också relevant för vår studie, då 

administratören har erfarenheter och kunskap om nationen över en längre tidsperiod. 

Personerna på dessa högre positioner har även en förståelse för de övriga verksamheterna då 

det vid någon tidpunkt i deras nationsengagemang oftast har varit engagerade i dem. Vidare är 
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det även av vikt att de ämbetena som respondenterna har haft tillsammans representerar en 

heltäckande bild av de ämbeten som finns på nationen, samt att samma ämbete gärna får ha 

innehafts av mer än en ämbetsman, som intervjuas, för att på så sätt göra arbetet mer 

trovärdigt. En lista över respondenternas engagemang på nationen återfinns i Bilaga 2. 

 

I arbetet har följande personer blivit intervjuade: 

Namn Ämbete Plats Datum  Längd 

Wigow, C. Förste kurator Stockholms Nation 2016-02-23 40 min 

Kangas, A. Andre kurator Stockholms Nation 2016-04-06 60 min 

Johansson, C. G. Tredje kurator Stockholms Nation 2016-04-06 90 min 

Almgren, M. Andre kurator 
emeritus Stockholms Nation 2016-04-11 60 min 

Juhlin, L. Barmästare Stockholms Nation 2016-04-13 50 min 

Wiklund, E. Administratör, 
Styrelsen Stockholm, Gamla Stan 2016-04-13 60 min 

Eneqvist, F. Restaurangchef  Stockholms Nation 2016-04-14 50 min 

Mattsson, C. Ordförande, 
Styrelsen Stockholms Nation 2016-04-20 60 min 

3.4.4 Dokument	
För att få djupare förståelse av vad förväntningarna är på respektive ämbete har även 

Stockholms Nations stadgar används som referenspunkt när respektive ämbete har behandlats. 

Stadgarna har även använts när det uppstått osäkerhet eller meningsskiljaktigheter kring ett 

ämbete och dess arbete. Då nationens stadgar finns tillgängliga för granskning av nationens 

medlemmar samt är det dokument som reglerar verksamheten, måste detta dokument ses som 

en tillförlitlig källa till information. 

3.5 Tillvägagångssätt	

3.5.1 Pilotintervju	
Då arbetet har en abduktiv ansats var det inte klart vid studiens början exakt vad som skulle 

vara föremål för undersökning. Vid skrivandets start noterades områden av personligt 

intresse, men det stod snart klart att det behövdes en inledande intervju för att få en tydlig bild 

av vad som kunde undersökas på nationen. Pilotintervjun fördes den 23e februari med 
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Stockholms nations nuvarande förste kurator, Carl Wigow, och ligger till grund för arbetets 

undersökning av kunskapsöverföring. 

3.5.2 Inför	intervjuer	
För att förbereda intervjuerna utformades en intervjuguide (se Bilaga 1) för intervjuarna att 

förhålla sig till. Frågorna utformades för att kunna behandla respondentens engagemang i 

form av vilka ämbeten denne haft under sin tid på nationen, samt hur respondenten upplevde 

överföringen av kunskapen från sin företrädaren samt hur denne skötte överlämningen till sin 

efterträdare. Det kändes naturligt för intervjuarna att utforma guiden på ett sätt där varje 

ämbete behandlades för sig snarare än att fråga respondenten om sitt engagemang och sina 

erfarenheter i stort för att på så sätt få en så klar bild över hur överlämningar går till för olika 

ämbeten.  

 

Intervjuguiden syftade inte till att få svar på specifika frågor, utan snarare för att erhålla en 

övergripande förståelse om hur organisationen fungerar och hur organisationen hanterar dess 

innestående kunskap. En guide med öppnare frågor uppmuntrar till dialog mellan parterna, 

vilket har förklarats tidigare i metoden. Den kontaktade respondenten fick i förväg reda på i 

stora drag vilka ämnen som skulle beröras under intervjun för att denne skulle få en chans att 

förbereda sig.  

3.5.3 Genomförande	av	intervjuer	
Som tidigare nämnt användes en förklarande semistrukturerad intervju för att på så sätt 

erhålla en förståelse för hur nationen fungerar med olika aspekter i åtanke. För att få en bra 

dialog under intervjun fördes den med en intervjuare, medan det andra intervjuaren 

antecknade dialogen med hjälp av stödord. Detta gjordes för att möjliggöra effektivisering av 

bearbetningen och för att kunna understryka delar av konversationen som antecknaren ansåg 

vara av större vikt. Under intervjun användes en applikation på en telefon för att spela in vad 

som sades, för att på så sätt minimera risken att inte få med viktiga aspekter och kommentarer 

från respondenten, men även från intervjuaren.  

3.5.4 Sammanställning	av	material	
Efter respektive intervju gicks anteckningarna igenom och kompletterades på de ställen det 

behövdes. Intressanta kommentarer och synvinklar diskuterades och eventuella följdfrågor 

och frågetecken i innehållet antecknades för senare uppföljning. Intervjuarna försökte även i 

största möjliga mån redan efter intervjun reflektera över hur väl respondentens erfarenheter 

stämde överens med tidigare samlat material. Det märkes tydligt att olika ämbeten innefattas 
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av olika strateger för överlämning och detta ledde till en naturlig kategorisering av olika 

ämbeten i insamlat data. Denna kategorisering innebar en naturlig uppdelning av 

empirikapitlet,  där olika typer av överlämning kommer att ligga fokus, snarare än de olika 

ämbetena och deras överlämningar separat. 

3.5.5 Trovärdighet	
Personerna som intervjuats för arbetet har i vissa fall varit bekanta då en av författarna är 

engagerad på nationen under studiens författande. Detta är något som innebär att svaren från 

respondenterna under intervjuer, kan ha varit ha blivit påverkade till följd av detta. Enligt 

Esaiasson (2007) kan författarnas relationer till respondenterna ha gjort de enklare för dem att 

öppna upp sig och dela med sig av information, för att de helt enkelt litar på intervjuaren. 

Relationen mellan intervjuare och respondent kan också ha inneburit att respondenterna 

enklare gjort sig tillgängliga för intervju och diskussionerna under själva intervjun blivit 

naturligare till följd av att respondenten känt sig mer avslappnad. De negativa aspekterna är 

att respondenterna kan ha varit mer benägna att ge svar som de tror motsvarar intervjuarnas 

förväntningar. Det kan också innebära att de givet relationen hoppar över information som de 

anser känns självklar. Intervjuarna har dock under intervjuerna varit uppmärksamma på att 

informationen från de olika respondenterna, med tanke på relationen, stämmer överens 

intervjuerna emellan, och anser att de positiva aspekterna är fler än de negativa. För att inte 

enbart förlita sig på intervjuarna har tillgängliga dokument på Stockholms Nations använts. 

Genom att applicera teoretiska ramverk på insamlad data säkerställs trovärdigheten 

ytterligare, vilket bidrar till att upprätthålla objektivitet i arbetet. Med detta till grund anser 

författarna anser att den insamlade informationen kan användas. 

3.6 Överförbarhet	
Enligt Johannessen och Tufte (2003) syftar överförbarhet till att göra det möjligt att 

förklaringar, tolkningar, mekanismer och begrepp som genererats i ett projekt skall kunna 

användas utanför det ursprungliga projektet. Detta för att överförbarheten i vissa avseenden 

kan visa i vilken utsträckning resultat i en undersökning har för andra liknande 

undersökningar. Överförbarheten handlar till skillnad från statistisk generalisering inte om att 

visa hur utbrett och vanligt ett fenomen är utan snarare hur pass etablerade förklaringar, 

tolkningar, mekanismer och begrepp ä r. Målet är att resultatet i denna studie som rör ideellt 

arbete på studentnation ska kunna användas och appliceras på andra studentnationer. 

Studieobjektet har genom analyser och tolkningar undersökts ingående genom en kvalitativ 

ansats med målet att generera kunskap och förståelse för liknande miljöer och sammanhang. 
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Det bör dock nämnas att syftet inte är att ta fram någon teori som generaliserar 

studentnationer. 

4 Empiri	

4.1 Studentnationer	som	ideella	föreningar	
Stockholms nations verksamhet omsätter nästa 23 miljoner kronor och har cirka  5900 aktivt 

betalande medlemmar. Att den drivs nästan enbart av ideellt arbetande studenter med hög 

personalomsättning gör att det ställs höga krav på att verksamheten fungerar (Wigow, 2016-

02-23). Trots att studentnationer är ideella föreningar, går de olika beslutsfattande instanserna 

under andra benämningar på studentnationerna. Vidare kan själva organisationsstrukturen 

också skilja sig från ideella föreningars. Den del som benämns som ledning och 

verksamhetschefer i ideella föreningar motsvaras av styrelse och kuratel på studentnationen, 

där kuratelet också ingår styrelsen. De högsta beslutsfattande organet (förvaltningsstämman) 

motsvaras av så kallade landskap på nationerna. det är där det slutgiltiga besluten måste 

klubbas igenom tillsammans med medlemmarna men kan komma att förberedas samt utredas 

av styrelsen innan detta (Bladh, 2015). Figur fyra nedan representerar en karta på den 

övergripande organisationsstrukturen på nationen. I denna karta finns också de olika typerna 

av överlämningar angiva. Dessa strategier för kunskapsöverföring kommer förklaras 

ytterligare längre ner i empirin. 
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Figur 3. Övergripande organisationsstruktur för Stockholms nation 

4.2 Tillsättandet	av	en	ämbetsman;	landskapsförfarandet	och	valberedarna	
Nationens högsta beslutande organ är landskapet. I och med att studentnationer och ideella 

föreningar har sina rötter i folkrörelser så fattas alla större beslut genom en demokratisk 
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process, där varje medlem i nationen har möjlighet att göra sin röst hörd, vilket sker på 

landskapet. Förutom att större beslut fattas på landskapet, tillsätts även alla nationens 

ämbetsmän där. Valberedarna är av nationen utsedda ämbetsmän, som har till uppgift att 

bland annat att, för diverse ämbeten, se till att lämpliga landsmän söker dem (Stockholms 

Nation, 2016-04-19). 

 

Att söka ett ämbete går till på följande sätt: Valberedarna utlyser tillsammans med förste 

kuratorn de ämbeten som skall tillsättas och hänger upp kandidatlistor på nationen. För att 

kandidera till dessa skriver den intresserade landsmannen upp sig på listan för det ämbete 

denne vill söka. Kraven för olika ämbeten varierar, men finns ofta utskrivet på de listor som 

sätts upp. Fullständiga beskrivningar finns tillgängliga i nationens stadgar, samt skall 

förmedlas av nationens valberedare. Nationens valberedare har även enligt nationens stadgar 

ett krav på sig att aktivt försöka tillsätta de olika ämbetena. Detta är något som på senare tid 

tyvärr till viss del uteblivit då valberedarna i sitt ämbete enbart satt upp listor och bekräftat att 

den sökande i fråga fortfarande vill ställa upp dagarna före landskapet (Wiklund, 2016-04-13; 

Mattsson, 2016-04-20). Stockholms nation har de senaste åren haft ett förhållandevis högt 

tryck på ämbeten vilket gjort att de sällan är några längre vakanser, vilket också verkar ha 

bidragit till att valberedarna inte haft någon större press på sig att hitta studenter som vill 

ställa upp till ämbetena (Mattsson, 2016-04-20). 

4.3 Olika	typer	av	överlämningar	och	ämbeten	som	tillämpar	dem	

4.3.1 Ingen	överlämning	
När studenter börjar engagera sig på Stockholms nation är det vanligt att man börjar med ett 

engagemang som inte innebär allt för mycket ansvar. Vanligt är att ett instegsämbete innebär 

att man hjälper till att driva nationens ordinarie verksamhet (Johansson, 2016-04-06; Juhlin, 

2016-04-13; Kangas, 2016-04-06). Ämbeten som driver verksamheten på nationen är bland 

annat frukostverkare, dagverkare, klubbverkare och loungevärdar, som samlat kallas 

verkarämbeten. Kangas (2016-04-06) anser att ämbeten där man jobbar med någon av 

nationens verksamheter är ett bra sätt att få en inblick i hur nationen fungerar, och att det är 

kritiskt att ha kunskap om hur verksamheten fungerar praktiskt om man är intresserad av 

ämbeten med ett större ansvar, vilket Juhlin (2016-04-13) intygar. När man börjar som 

verkare blir man snabbt en del av verksamheten och upplärningsperioden är kort. Till sin 

hjälp som verkare finns det checklistor med vad som ska göra innan, under och efter varje 

pass (Juhlin, 2016-04-13). Då verkarämbeten är praktiska ämbeten måste man utföra 
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uppgifterna i relation till sin omgivning för att lära sig dem, förklarar Kangas (2016-04-06). 

Han poängterar även att som klubbverkare lär man sig fort hur olika personer som man ska 

hjälpa prioriterar och tycker är viktigt när man jobbar, men detta kommuniceras även genom 

feedback på möten samt tillrättavisningar under jobbpassen. Johansson (2016-04-06) 

exemplifierar detta genom att förklara hur man som klubbverkare förväntas vara diskret under 

torsdagsklubbarna, men ändå förväntas veta vart bartendrarna vill ha isen och vart smutsig 

disk står. Detta kan vara svårt att veta under de första passen, men som tidigare nämnts är 

något som klubbverkarna lär sig fort. 

 

Ämbetsmännen som sitter på poster som verkare utvärderar ofta varandras arbetsinsatser efter 

ett arbetspass, tillsammans med den eller de ämbetsmän som är närmast ansvariga, så kallade 

mästare (Johansson, 2016-04-06). Många verkarämbeten har dessutom veckomöten 

tillsammans med sina mästare och ibland ytterligare ämbetsmän, där de går igenom veckan 

som har varit, samt vad som finns planerat framöver. Detta ger ytterligare utrymme för att ge 

och få konstruktiv kritik, och Juhlin (2016-04-13) poängterar att även om man inte känner 

hela arbetsgruppen i början av terminen, blir man som verkare snabbt en sammansvetsad 

grupp och vågar säga vad man tycker och tänker om personerna man jobbar med, vilket hon 

tycker är mycket utvecklande. 

 

Då verkarämbeten har som uppgift att driva nationens verksamheter, snarare än att ha något 

direkt ansvar för att verksamheterna ska fungera, finns ämbeten som har ett större ansvar för 

att verksamheterna går runt ekonomiskt. Dessa ämbeten har även ansvar för inköp och 

logistik, samt planering och fördelning av arbetsuppgifter. Johansson (2016-04-06), Juhlin 

(2016-04-13) och Kangas (2016-04-06) är eniga om att i och med att dessa mer ansvarstunga 

ämbeten finns kopplade till varje verkargrupp, finns det ingen anledning till att kunskapen ska 

föras vidare verkargenerationer emellan. Detta sker istället naturligt när en ny termin börjar, 

då det är vanligt att de som har varit verkare avancerar till ett ämbete med mer ansvar och på 

så sätt kan föra vidare sina kunskaper och erfarenheter. Kangas (2016-04-06) poängterar att 

om det hade funnits en tradition av att verkare skrev ner sina erfarenheter under terminen som 

sedan lämnades till efterträdare, skulle detta kunna skapa problem, då varje mästare jobbar 

annorlunda och värdesätter olika saker. Detta gör att verkarna måste anpassa sig till vem som 

ansvarar för dem och detta skulle kunna försvåra kunskapsöverföringen mellan verkare och 

mästare. Det är däremot inte ovanligt att tidigare verkare delar med sig av sina erfarenheter på 
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ett mer informellt sätt, genom att berätta historier om sin tid som engagerad i ett 

ämbete(Johansson, 2016-04-06).  

 

Ämbeten som omfattas: klubbverket, pubverket, frukostverket, dagverket, caféverket och 

loungeverket. 

4.3.2 Utvecklingsöverlämning	
Efter instegsämbetena (ofta verkarämbeten) följer, för de engagerade som vill, möjligheten att 

söka posten som ansvarig för respektive verksamhet. Dessa ämbeten kan dock vilken 

ämbetsman (som uppfyller kraven för ansökan i Stockholms nations stadgar) som helst söka, 

men det ses som en klar fördel, samt uppmuntras, att den sökande har arbetat i verksamheten 

som verkare innan de söker ansvarspositionen för verksamheten (Johansson, 2016-04-06). 

Dessa personer ska i sin ämbetsroll ansvara för att sin verksamhet fortlöper på ett föredömligt 

sätt, samt att verkarna i den får de instruktioner som arbetsuppgifterna kräver. Med detta 

innefattas allt från säkerhet till lagar och föreskrifter gällande hygien (Stockholms Nations 

stadgar). Dessa ämbeten kallas också för mästarämbeten och har krav på hur företrädarna ska 

genomföra sin överlämning till sina efterträdare. 

 

I ämbetet som mästare har ämbetsmannen huvudsakligen lärt sig verksamheten under 

föregående terminer då de allra flesta har arbetat i den verksamhet som de senare söker ansvar 

för. Det genomförs med andra ord ofta ingen riktigt överlämning, utan mästaren förväntas ha 

lärt sig ämbetet tidigare som verkare i verksamheten. I denna uppsats benämns denna typ av 

överlämning som utvecklingsöverlämning. Johansson (2016-04-06) säger att på senare tid har 

det införts ett krav på att föregående mästare ska skriva en erfarenhetsliggare som 

efterträdaren kan ta del av, för att underlätta arbetet för sittande och kommande ämbetsmän. 

Tredje kuratorn eller restaurangchefen är i sin tur direkt ansvariga för mästaren och övervakar 

samt leder arbetet under terminens gång (Eneqvist, 2016-04-14; Johansson, 2016-04-06). Det 

är även tredje kuratorn och restaurangchefen som utvärderar verksamheten och ger feedback, 

till exempel gällande det ekonomiska resultatet eller ger konstruktiv kritik när det behövs 

(Eneqvist, 2016-04-14). I slutet av sin verksamhetstermin förväntas mästaren tillsammans 

med sin kollega, då de alltid sitter två mästare tillsammans i varje verksamhet, författa en 

erfarenhetsliggare. Beslutet om att mästare ska författa en erfarenhetsliggare för att samla sina 

erfarenheter togs för ett par år sedan och det finns alltså inte många olika versioner av den att 

ta del av (Johansson, 2016-04-06). 
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Ett exempel på hur tillsättandet av ett mästarämbete kan gå till är när klubbmästare ska väljas. 

De senaste åren har klubbmästaren nästan uteslutningsvis valts från det föregående 

klubbverket, där klubbverkarna ibland har kommit överens om vilka de vill ska ta över som 

klubbmästare kommande termin och det således ofta blir två stycken som ställer upp 

tillsammans (Johansson 2016-04-06). Ämbetet är dock som nästan alla andra ämbeten, fritt 

fram att söka för behörig landsman och fler kandidater än två är inte ovanligt.  

 

Problem som kan uppstå i utvecklingsämbetena är att personer utan erfarenhet av 

verksamheten söker ämbetet, vilket gör att mycket tid av den verksamma terminen går till att 

lära sig själva verksamheten, istället för att leda eller utveckla den (Johansson, 2016-04-06). 

 

Ämbeten som omfattas: frukostmästare, dagmästare, klubbmästare, cafémästare, pubmästare, 

brunchmästare, barmästarbiträde 

4.3.3 Överlappande	(ordinarie/biträdande)	överlämning	
Ämbeten som inte har utvecklingsöverlämning har istället en annan strategi för att underlätta 

kunskapsöverföringen och således överlämningen. Detta system innebär att ämbetsmannen 

innehar sin post två terminer, och att ämbetsmannen under den första terminen är biträdande, 

och under sin andra termin verkar som ordinarie ämbetsman. Anledningen till att nationen har 

detta system är för att dessa ämbeten inte har något klart föregångsämbete likt klubbverkare 

och klubbmästare. Trots att det i många fall finns någon form av erfarenhetsliggare att 

förhålla sig till, trycker Johansson (2016-04-06) och Juhlin (2016-04-13) på vikten av att ha 

jobbat inom verksamheten tidigare, för att faktiskt förstå hur ämbetet fungerar samt hur man 

jobbar. Ämbeten med överlappande överlämning har krav på sig att kontinuerligt författa en 

erfarenhetsliggare för att på så sätt spara kunskapen till efterträdare i ett skriftligt format. 

Detta är dock någonting som inte alltid följs. Kvalitén på erfarenhetsliggaren för ämbeten med 

överlappande överlämning kan, liksom för många andra ämbeten, variera mycket och vara 

mer eller mindre fullständig. Detta kan vara på grund av att dokumenteringen i 

erfarenhetsliggaren inte alltid har högsta prioritet under terminen, då det ofta är mycket att 

göra. Det händer att ämbetsmän skjuter på att skriva klart sin erfarenhetsliggare till när 

terminen är nästan över (Johansson, 2016-04-06). Då kan det vara svårt att få med alla 

detaljer eftersom mycket som ämbetsmän gör under arbetspasset kan vara svårt att beskriva i 

skrift (Johansson, 2016-04-06; Wiklund, 2014-04-13). Johansson (2016-04-06) förklarar att 
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han efter sin tid som uthyrningsansvarig skrev om och ändrade upplägget på 

erfarenhetsliggaren för att få bättre struktur i arbetet och för att den skulle vara lättare att 

samla erfarenheter ifrån. Dessa erfarenhetsliggare har även en deadline då de förväntas vara 

färdigställda och inlämnade. 

 

Tanken med att ha biträdande och ordinarie ämbetsman är att de ordinarie ämbetsmännen på 

posten ska kunna lära upp och föra vidare erfarenheter till de som har biträdanderollen 

(Johansson, 2016-04-06). Ett exempel på ämbete som har denna typ av upplägg är 

uthyrningsansvarig. Uthyrningsansvariga har hand om det uthyrningar som sker i nationens 

lokaler och är ett viktigt bidrag till nationens ekonomi (Juhlin, 2016-04-13). Både Johansson 

(2016-04-06) och Juhlin (2016-04-13) intygar att man har väldigt mycket att göra som 

uthyrningsansvarig och att det är viktigt att intresserade av ämbetet vet vad som förväntas av 

dem i deras roll. Är landsmannen intresserad av ett ämbete som överlappar tidigare sittande 

ämbetsman, uppmuntrar nationen att ta egna initiativ samt vara med och arbeta under 

evenemang redan innan landsmannen blir vald till biträdande ämbetsman. Det är på detta sätt 

möjligt att få en inblick i hur arbetet går till, hur tidskrävande ämbetet är, samt vad som 

faktiskt sker rent praktiskt på posten (Johansson, 2016-04-06). 

 

Problemet med att ha ämbeten som sträcker sig över två terminer är att studenterna på dessa 

poster ofta inte sitter kvar hela perioden. De uthyrningsansvarigas roll har under Mattssons 

(2016-04-20) tid på nationen förändrats drastiskt i och med att nationen har fått fler och fler 

uthyrningar. Detta resulterade i att restaurangchefsämbetet instiftades för att underlätta och 

axla ansvaret, som tidigare hade legat på uthyrningsansvariga. Det beslutades även att öka 

antalet ansvariga för uthyrningar från två till fyra och på senare år till sex, där de valda sitter 

tre personer som ordinarie och tre som biträdande. 

 

Wiklund (2016-04-13) och Mattsson (2016-04-20) lade båda fram att problematiken med att 

ämbetsmän inte sitter de för ämbeten stadgade två terminer kan vara effekter av 

Bolognaprocessen. Bolognaprocessen innebar att många utbildningar gjordes om, och detta 

kallas också för högskolereformen. Högskolereformen innebar att man kategoriserade 

examina på tre olika nivåer; grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå (Universitets- och 

högskolerådet, 2016-04-22). Detta innebar bland annat att fyraåriga utbildningar gjordes om 

enligt den nya standarderna och kortades ner till tre år. I och med att flertalet engagerade på 

Stockholms nation läser en treårig kandidat, kan detta ha bidragit till att ämbetsmän inte 
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känner sig motiverade att sitta på samma post i ett år av sina tre i Uppsala. Detta är något som 

Johansson (2016-04-06) intygar, men han säger också, liksom Juhlin (2016-04-13), att bland 

annat uthyrningsansvarig är ett så pass tungt ämbete att det inte är många som orkar sitta båda 

terminerna. Johansson (2016-04-06) säger även att om man har siktet inställt på till exempel 

ett ämbete i kuratelet, finns det en outtalad väg med vissa ämbeten som ämbetsmannen 

“borde” ha haft för att kunna sköta kuratorsämbetet på bästa sätt, och att man i och med detta 

har en större chans att bli vald under landskapet. Detta kan för många vara en tillräcklig 

anledning till att hoppa av ämbetet halvvägs igenom när de egentligen skulle börja på sin 

andra termin. Både Enequist (2014-04-14), Johansson (2016-04-06) och Juhlin (2016-04-13) 

säger dock, att även om de hoppade av sina ämbeten som sträckte sig över två terminer, var 

de med och lärde upp sina efterträdare terminen efter de hoppat av. Samtliga trycker på vikten 

av att göra en bra överlämning för att på så sätt föra kunskapen och erfarenheterna vidare. De 

uttrycker vidare att de värnar om nationen och om en bra överlämning görs, bidrar det till att 

deras insamlade erfarenheter som aktiva i ämbetet inte faller i glömska och att nationen kan 

fortsätta utvecklas.  

 

I frågan hur nationen ska kunna se över och motverka att ämbetsmän hoppar av ett ämbete 

som är menat att sträcka sig över två terminer är Mattsson (2016-04-20) kluven. Han anser 

inte att det är rätt att “tvinga” en student ha ett ämbete som denne tröttnat på. Han poängterar 

vidare att engagemang och ämbeten generellt ska vara något lustfyllt, och att då inte låta en 

engagerad avsäga sig ett ämbete för att denne har tröttnat på det och sedan anta ett nytt är 

högst tvetydigt. Wiklund (2016-04-13) säger även att ordinarie och biträdande-systemet är ett 

gammalt system som användes innan högskolereformen och inte har genomgått några 

utvärderingar för att kartlägga systemets effektivitet och betydande för nationen. Han är även 

högst osäker på om det fördes någon diskussion på nationerna och kuratorskonventet om och 

hur högskolereformen faktiskt skulle påverka nationerna och dess verksamhet.  

 

Ämbeten som omfattas: valberedare, utskänka re, uthyrningsansvariga, landsmannaförmän, 

hovmästare, kultur- och nöjesförman, stipendiesekreterare, marknadsansvarig, idrottsförman, 

art director, programsekreterare, fotograf, radio, internationell sekreterare, fanförare, och 

ljusmästare.  
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4.3.4 Praktisk	överlämning	
De mest omfattande och ansvarstyngda ämbetena, som dessutom är ytterst ansvariga för 

nationens olika verksamheter, tillämpar en form av praktisk överlämning (Wiklund, 2016-04-

13; Johansson, 2016-04-06; Almgren, 2016-04-11). Dessa ämbeten inkluderar förste kurator, 

andre kurator, tredje kurator, barmästare och restaurangchef. De är, med undantag för 

restaurangchefen och tredje kuratorn, alla medlemmar i styrelsen, där alla har yttranderätt, 

men förste och andre kuratorn har även rösträtt tillsammans med övriga ledamöter, 

ordförande, administratör och av seniorskollegiet tillförordnade ledamöter (Wiklund, 2016-

04-13). 

 

Utöver arbetet i styrelsen och diverse nämnder fördelas ansvaret över nationens verksamheter 

i nationens ledningsgrupp huvudsakligen på följande sätt: Förste kurator ansvarar för 

säkerhet, medlemmar, yttre representation och kulturella traditioner. Andre kurator ansvarar 

för nationens ekonomi. Tredje kurator ansvarar för restaurangens verksamheter samt dess 

personal och fastighet tillsammans med restaurangchefen. Barmästare ansvarar för all 

alkoholservering på nationen. Restaurangchefen ansvarar för uthyrningsverksamheterna och 

torsdagsrestaurangerna, såväl som pubverksamheten (Stockholms nations stadgar; Wiklund, 

2016-04-13; Johansson, 2016-04-06; Almgren, 2016-04-11; Enequist, 2016-04-14). Detta 

illustreras även i Figur 3, organisationsstruktur för Stockholms nation. 

 

Johansson (2016-04-06) förklarar att från det att en ämbetsman blir vald till något av de mer 

ansvarstyngda ämbetena, påbörjas en överlämning från den sittande till efterträdaren. Den här 

överlämningen sker praktiskt efter överenskommelse mellan ämbetsmännen. Vad som också 

styr hur överlämningen sker rent praktiskt, är vilket ämbete som överlämningen faktiskt 

omfattar. Den ekonomiansvarige andre kuratorns överlämningar kan alltså komma att skilja 

sig rätt mycket från den mer verksamhetsansvariga tredje kuratorns (Johansson, 2016-04-06). 

För att säkerställa att överlämningen mellan företrädare och efterträdare har blivit korrekt 

gjord, sker innan bytet av kurator en granskning av kunskapen hos den nye kuratorn samt den 

av företrädaren skrivna erfarenhetsliggaren. Denna granskning sker av en av nationen utsedd 

instans. Verksamhetsnämnden granskar till exempel tredje kuratorns överlämning (Johansson, 

2016-04-06). 

 

Gemensamt för alla praktiska överlämningar på nationen är att de sittande ämbetsmännen har 

ett krav på sig att löpande föra erfarenhetsliggare. Erfarenhetsliggare är ett dokument där 
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erfarenheter från ämbetsmannens verksamma år ska samlas; allt från planeringen av diverse 

sittningar till hur verksamheten löper dagligen med mera (Johansson, 2016-04-06; Almgren 

2016-04-11). Efter tillträdet finns också företrädarna tillgängliga via telefon eller mail för att 

kunna svara på frågor och vara behjälpliga. Kangas (2016-04-06) säger att det är bra att det 

går att konsultera efterträdarna via telefon och mail, så man sällan känner som kurator att man 

är fullärd. Han nämner till exempel att det tog honom fram till hans två sista månader på sin 

post att känna att han kunde utföra de månatliga uppgifterna utan att behöva rådfråga någon. 

Det finns utöver företrädarna närmst i tiden också företrädare av tidigare generationer som 

ofta ställer upp när det finns ett behov (Wiklund, 2016-04-13). Till ämbetet som 

styrelseledamot sker också en praktisk överlämning där ämbetsmannen är adjungerad till 

cirka tre möten terminen innan de själva tillträder (Mattsson, 2016-04-20). 

 

Ämbeten som omfattas: förste kurator, andre kurator, tredje kurator, barmästare och 

restaurangchef. 

5 Analys	

5.1 Ingen	överlämning	

5.1.1 Första	cykeln	-	Individuell	upplärning	
För de ämbeten som inte har någon överlämning är individens upplärningsprocess relativt kort 

i och med att det är svårt att lära sig ämbetet i teorin. Enligt Szulanski (1996) kan 

inlärningsprocessen kategoriseras i fyra faser som följer varandra. Detta går delvis att 

applicera på ämbeten utan överlämning.  Fas två och tre; implementering och användning, går 

i många avseenden in i varandra, så ämbetsmannen ofta lärs upp samtidigt som denne faktiskt 

använder och praktiserar kunskapen. Som tidigare nämnt handlar ämbeten utan överlämning 

mest om att lära sig utföra ett praktiskt arbete, och detta rutinläggs fort för att kunna utföra 

arbetet så smidigt och snabbt som möjligt, vilket sker i interneringsfasen. Då respondenterna 

har nämnt att de blev engagerade av en slump och sedan stannade kvar, går det att identifiera 

en initieringsfas, där Bhatt (2000) skriver att slumpen spelar in i uppkomsten av 

överföringsprocessen. 

5.1.2 Andra	cykeln	-	Spridning	från	individ	till	grupp	
För att sprida och utvärdera kunskapen i verkargruppen sker utvärderingar både direkt under 

arbetspasset, efter arbetspasset, samt under veckomöten. Detta ger verkarna samt de närmast 

ansvariga en möjlighet att ge konstruktiv feedback för att på så sätt till exempel kunna lyfta en 
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ämbetsmans prestationer och då låta de andra i verkargruppen ta del av detta. Detta delande 

av kunskap innebär att kunskapen går från tyst till uttalad enligt Nonaka och Takeuchi (1995). 

Eftersom att feedbacken kommer från många olika nivåer i organisationen kan detta ge en 

ytterligare möjlighet för den tysta kunskapen som finns på nationen att bli uttalad, vilket kan 

identifieras när Juhlin säger att hon tycker att det är mycket utvecklande att få och ge 

feedback till medlemmarna av samma verkargrupp. Den tysta kunskapen blir även uttalad när 

till exempel en bartender tillrättavisar en klubbverkare, då bartendrar ofta vill ha saker på ett 

visst sätt för att kunna jobba effektivt och utan avbrott i baren. Vilket styrks av Borga et al. 

(2004) som menar att kunskapen kan gå från tyst till uttalad under just de informellare former 

som beskrevs. Pommier (2007) styrker även detta i och med att kunskapen ofta kan vara mer 

än känsla än tanke och som bäst förmedlas genom att individen socialiserar. 

 

I denna cykel spelar mästarna för respektive verkargrupp en viktig roll, då de ansvarar för att 

lära upp sin grupp med verkare och gör det genom att tillse att det finns tillfällen då de kan 

tala direkt med varandra (Thomas et al., 2001). Mästarna kan även ses som mentorer som 

ansvarar för att lära upp och föra vidare kunskap, dem lär även ut ett förhållningssätt och 

värdet av nationen i sig, en kunskapsöverföring som även beskrivs av Swap et al. (2001). 

Samtliga respondenter säger att dem huvudsakligen inte är engagerade för att det gagnar en 

själv, utan snarare för att få se nationen utvecklas, vilket verkar genomsyra hela 

organisationen och tydligt är något som följer med varje engagerad när denne tillträder nya 

ämbeten. 

5.1.1 Tredje	cykeln	och	fjärde	cykeln	-	Formalisering,	spridning	och	integration	
Steg ett i sju-stegsmodellen handlar om att samla in den uttalade och outtalade kunskapen 

bland de engagerade i organisationen. Det är i organisationens intresse att försöka skapa ett 

klimat där de engagerade sprider sin kunskap hellre än håller den för sig själv. Då många 

respondenter förtydligar att de gärna vill bidra till utvecklandet av nationen, kan detta ses som 

att de gärna sprider den kunskap som man tillägnar sig så att fler kan använda sig av den. Av 

detta kan slutsatsen dras att det finns ett öppet klimat på nationen som främjar spridningen av 

kunskap och därmed borde kunskapen vara relativt lätt att samla in, vilket Bhatt (2001) 

beskriver. Tilläggas kan dock att kunskapen som samlas in i en verkargrupp inte alltid förs 

vidare i hela organisationen, just därför att kunskapen som berör det praktiska arbetet inte är 

relevant för hur organisationen fungerar. 
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I steg två ska kunskapen i organisationen dokumenteras för att kunna spridas, men detta görs 

inte i ämbeten som inte har någon överlämning. Kunskapen som insamlas under en 

engagerads tid, förs allt som oftast vidare genom att två ämbetsmän i ett verk avancerar och 

blir mästare för verket terminen efter. I och med att arbetet som verkare handlar mycket om 

att just utföra arbetsuppgifterna i en kontext och det är så de nya verkarna kommer lära sig 

kanske det inte är fullt nödvändigt med en överlämning mellan verkarföreträdare och 

verkarefterträdare, och detta lyfter även vissa av respondenterna. Då verkargruppen ger 

varandra konstruktiv kritik sinsemellan verkar det som att kunskapen inom den gruppen är 

spridd, och att de utvalda mästarna från den gruppen för vidare hela gruppens erfarenheter 

snarare än enbart sina egna. Kunskapen sprids alltså mest från person till person på denna 

nivå i organisationen, vilket enligt Borga et al. (2004) skapar sämre förutsättningar för 

spridning av kunskap. Den information som finns tillgänglig för verkarna finns redan 

standardiserade och åtkomlig på allmänna ytor och anses inte behöva någon bearbetning 

mellan terminer, då system med till exempel städning fungerar bra. 

 

I steg tre i modellen skapad av Borga et al. (2004) sparas kunskapen som förvärvas som 

ämbetsman. Då det inte finns någon tradition av att dokumentera sina erfarenheter som 

verkare, finns det inte heller någon tydlig kanal eller system som sparar denna kunskap. 

Frånvaron av krav på att dokumentera kunskapen påverkar även resterande steg i modellen, 

då de senare stegen handlar om att sprida den dokumenterade kunskapen vidare. Värt att 

betona är dock att frånvaron av ett system för att spara kunskapen inte gör att den faller i 

glömska. Då det finns mästare tillsatta att ansvara för respektive verkargrupper förs 

kunskapen vidare och dokumenteras i ett senare skede. Denna kunskap är inte statisk och det 

finns utrymme för att anpassa den till individerna som ska förmedla och ta del av kunskapen. 

5.2 Utvecklingsöverlämning	

5.2.1 Första	cykeln	-	Individuell	upplärning	
Det mer omfattande ansvar som följer med ämbetet som verksamhetsansvarig, innebär att 

ämbetsmannen i fråga ska praktisera det som denne lärde sig terminen innan, då de själva var 

aktiva i verksamheten. Ämbetsmännen står dock inför nya utmaningar och ett mer omfattande 

ansvar som ställer högre krav på individens egna kunskaper, då den engagerade dessutom ska 

lära ut sin kunskap till andra. I initieringsfasen uppstår lärandet av bland annat motivation 

(Bhatt, 2000), vilket kan identifieras som en bidragande faktor till varför ämbetsmännen 

fortsätter vara engagerade inom nationen. Denna fas börjar redan innan ämbetsmännen har 
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tillträtt ett ämbete med utvecklingsöverlämning, då individen i fråga börjar funderar på vilket 

nästa ämbete ska bli. Då ämbetsmannen förväntas ha lärt sig ämbetet terminen innan, och har 

en erfarenhetsliggare till hjälp, finns inte någon traditionell kontakt mellan före- och 

efterträdare i ämbeten med utvecklingsöverlämning. Detta gör att den relation som Szulanski 

(2000) beskriver mellan mottagare och sändare uteblir. Den tredje och fjärde fasen sker 

parallellt när ämbetet praktiseras, eftersom de är ansvariga för att leda en arbetsgrupp som 

jobbar under ett evenemang på nationen. Här spelar learning-by-doing en stor roll, då det ofta 

är högt tempo och saker förväntas flyta på under evenemangen. Då ämbetsmannen inte alltid 

hr kontakt med sin företrädare är feedback, utvärdering och erfarenhetsliggaren viktiga. 

Feedback och utvärdering sker ofta efter eventet och ämbetsmannen får då möjlighet att lyfta 

problem som denne ställts inför och kan då få tips om hur denne ska hantera detta i framtiden.  

5.2.2 Andra	cykeln	-	Spridning	från	individ	till	grupp	
I och med att ämbetsmannen har ett kollektivt ansvar och ska leda samt ansvara för en grupp, 

ställs höga krav på att mästaren lyckas kommunicera ut sin kunskap och erfarenheter till 

gruppen. Hur bra det verk, ämbetsmannen ansvarar för, presterar kan ses som en direkt 

resultat av hur väl den ansvariga ämbetsmannen lyckats förmedla sin kunskap, speciellt då 

ämbetsmännen i verket inte förväntas kunna någonting när de tillträder. Det är med andra ord 

kritiskt att den, av ämbetsmannen, förvärvade kunskapen blir uttalad och kommuniceras ut 

kontinuerligt till gruppen, och då även till efterträdarna av ämbetet enligt Polyani (1966) samt 

Nonaka och Takeuchi (1995). Ämbetsmännen förmedlar kunskap kontinuerligt under hela 

den period som ämbetsmannen sitter enligt respondenterna och de upplevde att detta var 

viktigt under sin tid i de respektive ämbetena. De bidrar också till att skapa en miljö där de 

engagerade pratar med varandra och således sprider kunskapen även informellt (Pommier, 

2007). Kunskapen som mästarämbetena samlar på sig går alltså från tyst till uttalad i det 

skede överlämningen påbörjas, vilket också sker då de sittande ämbetsmännen ofta gör sig 

tillgängliga för efterträdarna innan att deras tid på posten har löpt ut. Något som enligt Swap 

et al. (2001) innebär en form av mentorskap som vidare ökar kunskapsöverföringen mellan 

individerna. Det verkade dock variera mycket mellan respondenterna huruvida deras 

företrädare gjort sig tillgängliga för att påbörja en överlämning innan efterträdarna tillträdde, 

vilket enligt alla de teorier som presenterade i cykel två, innebär att kunskapsöverföringen blir 

lidande till följd av att kommunikationen mellan de aktiva är liten. 
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5.2.3 Tredje	cykeln	och	fjärde	cykeln	-	Formalisering,	spridning	och	integration	
Mästarämbetena har sedan några år tillbaka ett krav på sig att författa erfarenhetsliggare 

tillsammans med sin kollega. En konsekvens av att kravet på erfarenhetsliggare instiftades för 

bara några år sen, gör att det inte finns så många versioner att ta del av. Arbetet med 

erfarenhetsliggarna kan ses som en formalisering av den tillförskaffade kunskapen för att 

enklare kunna sprida den och få den integrerad i verksamheten. Tittar vi på de steg som finns i 

sju-stegsmodellen Borga et al. (2004), presenterad tidigare i arbetet, ser vi att många av de 

steg som omfattas av modellen i vissa fall täckts eller delvis täckts av mästarämbetena och 

utvecklingsöverlämningen.  

 

Steg ett och införskaffandet av kunskapen sker genom första och andra cykeln, då den 

inskaffade kunskapen gått från tyst till uttalad och sedan till viss mån börjat praktiseras och 

bearbetas av den enskilde individen. 

 

I det skede erfarenhetsliggaren börjar författas är vi dock på steg två. Erfarenhetsliggaren ska 

innehålla information och erfarenheter från alla de tidigare arbetsuppgifterna som omfattas av 

ämbetet. Författandet av en erfarenhetsliggaren innebär att flera individers kunskaper finns 

tillgängliga på samma plats, något som enligt Bhatt (2001) är viktigt för att kunna lösa 

arbetsuppgifter som inte är grundläggande.  Steg tre, fyra och fem sker då erfarenhetsliggaren 

sparas för att sedan lämnas över till efterträdarna av ämbetet, vilket sker genom en inofficiell 

överlämning mellan det olika generationerna av ämbetet. Ansvarig tillser att 

erfarenhetsliggaren sprids på ett enkelt sätt, vilket enligt Borga et al. (2004) är det bästa sättet 

att förmedla informationen vidare. Bhatt (2001) trycker på att omvandlingen av information 

till data ska ske omgående, vilket också sker på nationen då det finns deadlines för de 

författade erfarenhetsliggarna. Steg sex och sju tillämpas då den mästare som disponerar 

erfarenhetsliggaren använder sig av den i sitt ämbetsutövande, för att tillsammans med den 

nya kunskapen som uppstår gå ytterligare ett varv i sju-stegsmodellen, där den gamla 

kunskapen, i det här fallet erfarenhetsliggaren, uppdateras. Det är ett bra sätt för nationen att 

se till att den lagrade informationen uppdateras löpande för att den inte ska bli förlegad och 

inaktuell enligt Borga et al. (2004) samt Bhatt (2001). Kunskapsförvaltandet är i många 

avseenden en levande process på nationen vilket är en förutsättning för att kunskapen den ska 

bli så informativ och effektiv som möjligt (Bhatt, 2001). 
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5.3 Överlappande	överlämning	

5.3.1 Första	cykeln	-	Individuell	upplärning	
Initieringsfasen aktiveras, som för ämbeten med utvecklingsöverlämning, när de engagerade 

börjar tänka på vilket deras nästa engagemang på nationen ska bli. Detta sätts ofta igång redan 

terminen innan man tillträder det påtänkta ämbetet. Den engagerade vill fortsätta bidra till 

nationen och dess utveckling, men också vara en del av den umgängeskrets som finns på 

nationen. Att vara engagerad ses som ett naturligt sätt att umgås. Detta kan identifieras som 

motivationen och inspirationen Bhatt (2000) beskriver, och som är det som startar hela 

inlärningsprocessen. Behovet som uppstår i initieringsfasen (Szulanski, 2000) kan identifieras 

som att den engagerade vill fortsätta engagera sig på nationen, och börjar söka efter en 

lösning, i detta fall handlar lösningen till största del om vilket ämbete ämbetsmannen ska ta 

sig an terminen efter. Vilket ämbete den engagerade väljer att söka handlar om individens 

intresse och inspiration för ämbetet samt dess arbetsuppgifter. 

 

Den karakteristiska relationen mellan mottagare och sändare som Szulanski (2000) beskriver 

och som skapas under implementeringsfasen, består för ämbeten med 

överlappningsöverlämning av att lära upp mottagaren så att denne ska kunna utföra ämbetet 

på ett bra sätt. I de fall där det finns ordinarie och biträdande ämbetsman sker upplärningen 

delvis då. Det är dock även vanligt att en engagerad som vill söka till posten som till exempel 

uthyrningsansvarig är med och jobbar som servitör under uthyrningar, för att så sätt få en bild 

av hur arbetet går till. 

 

Som biträdande ämbetsman får individen ansvar i sitt ämbete, vilket beskrivs i 

användningsfasen i Szulanskis (2000) upplärningscykel. I användningsfasen kan den 

engagerade då börja praktisera det denne har lärt sig under upplärningen, men det är inte bara 

denna kunskap som är viktig för att kunna utföra arbetet på ett korrekt sätt. Under intervjuerna 

framgick det tydligt att det krävs ett visst engagemang innan en ämbetsman antar ett ämbete 

med mer ansvar. En grundläggande förståelse av nationen är alltså av stor vikt för att kunna 

utföra arbetet på ett bra och effektivt sätt. Under den första tiden som biträdande ämbetsman 

är det vanligt att denne jobbar med någon som har haft och kan ämbetet, för att på så sätt ha 

någon att vända sig till om någonting skulle gå snett eller om frågetecken skulle uppstå.  

 

Under integrationsfasen ses ämbetsmannen som färdiglärd och kan utan större problem vara 

den som är ansvarig för till exempel en uthyrning eller en gasque. Ämbetsmannen kan då 
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tackla eventuella problem och kan även ansvara för andra i ämbetsrollen som har mindre 

erfarenhet. Rutinerna för arbetsgången är inlärda och både personen i fråga samt de som 

jobbar med denne under passet vet vad de kan förvänta sig i form av arbetssätt och själva 

upplägget för passet, vilket ses som den sista och avslutande delen i Szulanskis (2000) 

upplärningscykel.  

5.3.2 Andra	cykeln	-	Spridning	från	individ	till	grupp	
När en ämbetsman har kommit till det den tid att denne förväntas kunna lära ut ämbetet till 

den biträdande och själv blir ordinarie, är det viktigt att all den kunskap som personen innehar 

förmedlas vidare i organisationen och därmed till kommande generation av ämbetsmän. 

Kunskapen går även här från tyst till uttalad enligt Polanyi (1966) samt Nonaka och Takeuchi 

(1995). Kunskapsöverföringen kräver även ett engagemang av den nyvalde där 

ämbetsmannen vågar fråga varför och på vilket sätt saker bör utföras för att uppnå bästa 

resultat. Detta verkar inte vara något som skapar problem, då flertalet respondenter trycker på 

vikten av att föra deras erfarenheter vidare till nästa generation och vidare i organisationen. 

Det uppstår även löpande ett mentorskap som beskrivs av Swap et al. (2001), då efterträdare 

tar över företrädare i denna överlappande överlämning. Att ha engagerat och intresserat sig 

för ett ämbete innan den engagerade har blivit vald till ett ämbete innebär fördelar då kunskap 

går från känsla till tanke och förmedlas genom den kontakt den engagerad tar upp med 

företrädaren (Pommier, 2007).  

 

För ämbeten med överlappandeöverlämning är det viktigt att verkligen finns en ordinarie och 

biträdande ämbetsman, då den ordinarie ämbetsmännen är mer erfaren och ska kunna lära upp 

Swap et al. (2001). Det kan dock diskuteras om ämbeten med överlappning fungerar i 

praktiken, eftersom det under intervjuerna har framkommit många exempel på gånger då 

engagerade har avsagt sig sitt ämbete efter första terminen. Överlämningen blir då lidande och 

även kunskapsöverföringen (Thomas et al., 2001). Det verkar däremot inte som att de 

ämbetsmän som har hoppat av, har lämnat ämbetet helt; i många fall har det varit aktiva 

terminen efter de hoppat av och hjälpt till med att lära upp de biträdande ämbetsmännen, samt 

ansvarat för arbetet under passet. Vilket gör att kunskapen enligt Thomas et al. (2001) samt 

Pommier (2007) får bättre förutsättningar att spridas mellan ämbetsmännen igen då de 

kommunicerar och umgås med varandra. 
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5.3.3 Tredje	cykeln	och	fjärde	cykeln	-	Formalisering,	spridning	och	integration	
Nationen har en tradition av att samla och spara kunskap som används och utvecklas av 

ämbetsmän som har ett ämbete med ansvar. Kunskapen samlas genom att alla som har ett 

intresse av en viss sorts kunskap lär sig och tar reda på vilken kunskap som krävs för att klara 

av respektive ämbete. Detta gör att kunskapen delvis bevaras i organisationen, men också att 

den är lättare att samla in, vilket Borga et al. (2004) beskriver som första steget i 

sjustegsmodellen.  

 

I det andra steget i sjustegsmodellen betonas vikten och strävan av att dokumentera 

kunskapen. Birgit (2008) nämner att det är viktigt för organisationen att skapa ett klimat där 

individer kan dela kunskap utan att förlora det egna värdet. Detta är uppfyllt på nationen, då 

många respondenter har betonat dels vikten av att bidra till nationen för att de finner en 

mening i det, dels genom att de engagerade söker sig till andra engagerade för råd. Den 

identifierade viljan att vilja bidra till nationen kan också ses som den strävan av att 

dokumentera kunskapen som Borga et al. (2004) beskriver. Även om dokumentationen av 

kunskap inte sker kontinuerligt under terminen ser de engagerade detta som en del av ämbetet 

som de inte hoppar över, även om olika individer skriver erfarenhetsliggare av olika kvalité. 

 

Erfarenhetsliggaren som skrivs sparas, vilket identifieras som steg tre i sjustegsmodellen. Den 

skrivna erfarenhetsliggaren finns dels att tillgå elektroniskt, men den skrivs även ut för att på 

så sätt öka tillgängligheten av den. I och med att erfarenhetsliggaren förs vidare mellan 

företrädare och efterträdare av ett ämbete, finns erfarenheterna tillgängliga för engagerade 

som har behörighet vilket identifieras som steg fyra i Borga et al.:s (2004) modell. Som ett 

komplement till detta får den nya ämbetsmannen använda sig av sina tidigare erfarenheter 

samt annan information som kanske i första hand är tillgänglig för andra ämbeten, men som 

kan hjälpa den engagerade i sitt arbete. Information främst avsedd för andra ämbeten kan vara 

recepthandböcker eller checklistor för städning. Under en intervju framgick det att 

erfarenhetsliggaren hade gjorts om för bland annat uthyrningsansvariga. Detta är något som 

pågick i de två sista stegen i förvaltningsfasen, då kunskapen förvaltas och utvecklas (Borga 

et al., 2004). Den engagerades möjligheter att själv ta initiativ bidrar även till att kunskapen 

inte är statisk på nationen utan är i ständig utveckling vilket Bhatt (2001) anser är en viktig 

del av den ideella organisationens utveckling. Viljan av att göra ett bra jobb som lever kvar på 

nationen, kombinerat med viljan att göra en bra överlämning kan identifieras som bidragande 

orsaker. 
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5.4 Praktisk	överlämning	

5.4.1 Första	cykeln	-	Individuell	upplärning	
Praktisk överlämning ingår i de mer ansvarstyngda, omfattande ämbetena på nationen, där 

alla de kunskaper och erfarenheter som de engagerade på posterna samlat på sig under åren, 

kan komma till användning. Efter det omfattande engagemang som dessa ämbeten ofta kräver 

för att över huvud taget få söka posterna, brukar personerna som söker dem ha en rätt 

omfattande förståelse för den del av organisationen vars yttersta ansvarspost de valt att söka. 

Kraven på kunskap blir därav omfattande, så omfattande att personerna som söker ämbetena 

kommer att behöva komplettera sin kunskap kontinuerligt under året som kommer. Det finns 

alltså redan från början ett behov av ytterligare kunskap, som täcks av den upplärning som 

sker i samband med överlämningen, vilket startar inlärningscykeln. Motivation och 

inspiration från ämbetsmannens efterträdare kan identifieras som bidragande faktorer till att 

identifiera överföringsbehovet beskrivet av Bhatt (2000). Det finns dock även ett krav på att 

kunskapen ska vara tillräcklig hos efterträdaren, vilket ytterligare bidrar till att konkretisera 

behovet att att göra en korrekt överlämning. Detta kan relateras till att kunskapen hos andra 

identifieras som Szulanski (2000) beskriver. Skillnaden är dock är det som tidigare nämnt 

finns ett krav och ett kontrollsystem hos den nyvalde att tillägna sig kunskapen. 

 

Under den praktiska överlämning uppstår till följd av behovet, en överföringsrelation som 

beskrivs av Szulanski (2000). Denna relation är som starkast i början och avtar gradvis ju 

längre in i överlämningen de involverade kommer, och ju mer kunskap som den tillträdande 

erhåller. I början av sin ämbetsperiod kommer sedan efterträdaren att början använda sina nya 

kunskaper efter det att denne står inför problem som behöver lösas, vilket infaller i steg tre i 

Szulanskis (2000) inlärningscykel. I rollen som medlem av nationens ledningsgrupp behöver 

ämbetsmannen hantera allt från mindre, enklare uppgifter till mer omfattande enligt 

respondenterna. Ju mer uppgifter efterträdaren utför, desto mer rutinbelagda blir de. Detta 

skapar stabilitet i organisationen och kunskapen blir också mer benägen att sprida sig, något 

som stämmer då intervjuarnas berättelse är att arbetet går bättre och bättre ju längre tid 

ämbetsmannen har suttit. De engagerade har hela tiden också goda förutsättningar att 

tillgodogöra sig information om sitt ämbete från dels företrädare men också erfarenhetsliggare 

som de får tillgång till från den dag de valts. 
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5.4.2 Andra	cykeln	-	Spridning	från	individ	till	grupp	
Efter att ämbetsmännens efterföljare valts på landskapet, påbörjas överlämningen ganska 

omgående. Den här överlämningen sker rent praktiskt efter överenskommelse mellan nyvald 

och företrädare, och omfattar de moment som anses nödvändiga att göra tillsammans. Något 

som enligt Polyani (1966) blir bättre ju mer omfattande kontakten är då viktig kunskap även 

överförs under informellare former. Kunskapsöverföringen blir alltså bättre ju mer tid som 

spenderas tillsammans. Överlämningen tillser att de engagerade kommunicerar för att 

kunskapen de besitter ska bli så uttalad och tillgänglig som möjligt (Nonaka och Takeuchi, 

1995). Ju mer som kommuniceras mellan företrädare och efterträdare, desto bättre och mer 

informativ blir överlämningen och risken att den kunskap som företrädaren besitter går 

förlorad minskar (Borga et al., 2004). Swap et al. (2001) trycker på att viss information inte 

går att förmedla enbart skriftligt, där det så kallade mentorskapet fyller en funktion och är en 

viktig del av den praktiska överlämningen som sker mellan företrädare och efterträdare. 

Företrädaren lär ut saker som rutiner, värdet av organisationen samt vikten av traditioner. 

Informationsutbytet ger också möjlighet för efterträdaren ställa frågor under själva 

överlämningen, något som ökar kunskapsöverföringen men inte hade varit möjligt om den 

inte varit praktisk, utan enbart bestått av erfarenhetsliggare enligt Swap et al. (2001). 

 

Efterträdaren lär sig ämbetet bäst genom att delta i företrädarens arbete på arbetsplatsen enligt 

Pommier (2007) samt Thomas et al. (2001). Detta sker genom att efterträdaren skuggar den 

sittande ämbetsmannen under dennes arbetsdag för på så sätt ta del av arbetsuppgifterna, 

vilket också i vissa fall har beskrivits av respondenterna. Om alla efterträdare hade haft 

samma kunskap och erfarenheter, hade det varit lätt att ha ett mindre utarbetat 

tillvägagångssätt med olika delar som ska gås igenom under överlämningsperioden. Detta är 

dock inte fallet. Praktiska delar som den ena ämbetsmannen har som styrkor kan den andre ha 

som svaghet och vice versa. Detta faktum är något som måste tas hänsyn till under 

upplärningen, då det är upp till företrädaren och den nyvalde tillsammans att bestämma vad 

som ska läras ut, och hur detta ska ske (Swap et al., 2001). Detta ger en möjlighet till att 

anpassa kunskapsöverföringen till förutsättningarna för respektive individ.  

5.4.3 Tredje	cykeln	och	fjärde	cykeln	-	Formalisering,	spridning	och	integration	
Insamlandet av kunskap berördes tidigare och präglades mycket av tidigare erfarenheter i 

organisationen, men också av den praktiska upplärningen. Vidare finns krav på att författa 

erfarenhetsliggare (med undantag för styrelseledamöter) för ämbetsmännen i nationens 

ledningsgrupp. Denna erfarenhetsliggare kan, som för vissa av de andra överlämningarna, ses 
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som steg två och tre i den presenterade sju-stegsmodellen enligt Borga et al. (2004), där all 

kunskap som kan tänkas nödvändig ska inkluderas i erfarenhetsliggaren för att sedan ges till 

efterträdaren. Den långa traditionen av att författa erfarenhetsliggare hos ledningsämbetena 

tillser, som Bhatt (2001) uttrycker, att efterträdaren får bättre förutsättningar att lösa mer 

komplicerade problem. Erfarenhetsliggaren sparas sedan på datorn samt skrivs ut och 

överlämnas till efterträdaren på ett enkelt sätt, vilket är ett viktigt steg i processen enligt 

Borga et al. (2004). Steg fyra tillgodogörs i det här fallet då genom granskning av 

överlämningen mellan företrädare och efterträdare, där erfarenhetsliggaren ska var med för att 

överlämningen ska bli godkänd av granskande instans. Det steget tillser att informationen i 

erfarenhetsliggaren, bestående av bearbetad data och upplevelser, kontrolleras för att bli mer 

användbar och hamnar i sitt rätta kontext. En viktig del i omvandlingen av kunskap till 

information enligt Ackoff (1989). Steg fem uppfylls då erfarenhetsliggaren finns sparad på 

datorn och är tillgänglig för de ämbetsmän som vill och har behörighet att läsa den. När 

efterträdaren sedan börjar praktisera det som skrivits i erfarenhetsliggaren, vilket de alltid gör 

i viss utsträckning, så är processen således i steg sex och den nya kuratorn bör då använda sig 

av kunskapen denne tagit del av från erfarenhetsliggare. Bhatt (2001) trycker på att kunskap 

genererad i organisationen inte ska bli för befäst, utan uppdateras löpande för att den 

verkligen ska fylla en funktion, vilket också sker då erfarenhetliggaren så småningom 

uppdateras av efterträdaren. Skapandet av ny kunskap under kuratorns verksamhetsår går 

alltså sedan in i den nya erfarenhetsliggaren som efterträdaren författar i slutet av sitt år vilket 

gör att sju-stegsmodellens steg repeteras igen år efter år. Förfarandet hjälper enligt Borga et 

al. (2004) nationen att förvalta kunskapen över tiden samtidigt som nationen tar in ny och 

uppdaterar den gamla kunskapen. 

6 Diskussion	
Den individuella upplärningen präglas av praktisk övning och många av faserna i de första 

cyklerna går in i varandra. Learning-by-doing är ett vedertaget koncept som används på 

Stockholms Nation, och dessutom är nödvändig för att de engagerade ska lära sig ämbetet. 

Men utöver det verkar det onekligen vara så att nationen har olika system och metoder för att 

förvalta och sprida den kunskapen som ämbetsmännen erhåller under sin aktiva tid på 

nationen. Trots dessa system och metoder för att sprida kunskapen verkar det finnas utrymme 

för förändringar som skulle kunna komplettera och förbättra de existerande metoderna. 
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Vi har i arbetet bland annat berört de överlämningar som har kravet på sig att vara godkända 

av en granskande del av organisationen. I dagsläget är det endast ämbetena i nationens 

ledningsgrupp som omfattas av denna granskning, det vill säga: förste kurator, andra kurator, 

tredje kurator, barmästare och restaurangchef. Kravet på en godkänd överlämning ser till att 

en komplett erfarenhetsliggare och tillräckliga kunskaper är tillgodosedda över tiden för det 

respektive ämbetena. Det verkar alltså som att kravet, om än omfattande, ser till att all den 

nödvändiga kunskapen verkligen finns hos efterträdaren efter överlämning. Detta är något 

som verkar saknas i mindre omfattande ämbeten, där överlämningen beror på ämbetsmannen 

som genomför den. Frågan är då om det inte är bättre för nationen att ställa krav på övriga 

överlämningar med? Kraven behöver kanske inte vara lika omfattande som för 

ledningsämbetena, men kan till exempel bestå av att en ämbetsman tillser att en godkänd 

erfarenhetsliggare verkligen överlämnas mellan företrädare och efterträdare, i de ämbeten 

som har dessa kraven på sig. Vidare kan det tilläggas att alla ämbeten och deras överlämning 

skulle kunna gynnas av krav på erfarenhetsliggare, med undantag av instegsämbetena. Kravet 

på erfarenhetsliggare ser till, att de för verksamheten viktiga kunskaperna blir uttalade och 

görs tillgängliga för efterträdare, samt minimerar risken för kunskapsbortfall under 

överlämningen. Gällande erfarenhetsliggaren för ledningsgruppen skulle den kunna gynnas av 

att kontrolleras kvartalsvis så att sittande ämbetsman verkligen ser till att skriva löpande 

under sin ämbetsmannaperiod. Det skulle med största sannolikhet minska risken för att viktig 

kunskap glöms bort under den väldigt händelserika period de är verksamma i sitt ämbete och 

som då lätt kan glömmas bort om man skjuter på att dokumentera sina erfarenheter 

kontinuerligt. 

 

Högskolereformen kom att ändra studietiden för många studenter, vilket ofta resulterade i en 

kortare tid som student i Uppsala. Kortare tid som student visade sig också leda till kortare tid 

som engagerad. En konsekvens av detta var onekligen att en stor del engagerade ofta efter ett 

högt uppsatt ämbete lämnade staden, och inte längre var lika lättillgängliga för sina 

efterträdare för frågor och liknande. Tidigare då studietiden var längre hade ofta den 

engagerade utbildning kvar efter sitt tyngre engagemang och var således mer lättillgänglig. 

Ett sätt att parera den bristande tillgängligheten som kan uppstå mellan företrädare och 

efterträdare kan var att utse en mentor för den aktuella ämbetsmannen. Mentorskapet skulle 

då var ett komplement till den ordinarie praktiska överlämningen och skulle se till att det 

finns ytterligare en person tillgänglig om det nu skulle vara så att företrädaren av någon 
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anledning inte kan vara det. Mentorn som utses behöver då med fördel inte vara företrädaren 

utan kan vara annan person som anses lämplig samt är tillgänglig en tid framöver. 

 

Ytterligare ett problem som påverkar kanske huvudsakligen överlämningen mellan ordinarie 

och biträdande landsman är de gånger ämbetsmannen avsäger sitt, minst årslånga, ämbete 

innan deras ämbetsperiod löpt ut. En av anledningarna till detta sägs vara att ämbetsmännen 

med anledning av deras, efter högskolereformen, korta studietid vill hinna mer att testa på fler 

ämbeten och därav inte är benägna att sitta kvar på sitt ämbete året ut. Även om flertalet 

ämbetsmän hoppar av efter den första terminen, är de ändå villiga att hjälpa till och lära upp 

nästa generation, men de som har hoppat av har då valts till nya ämbeten. Detta talar för att ett 

kortande av ämbetsperioden för ämbeten likt uthyrningsansvarig inte skulle påverka nationen 

negativt, snarare tvärt om. 

 

För att kompensera för konsekvenserna som en nedkortning av ämbeten skulle innebära, 

skulle nationen kunna vara tydligare med att uttrycka vikten av att starta upplärningen av 

efterträdarna från de att be har blivit valda. Överlämningen skulle då alltså ske vid tillfällen 

mellan landskapet de valts på, till terminens slut. Den här typen av förhållningssätt skulle 

även kunna gynna ämbeten som inte har ordinarie/biträdande överlämning. Att inleda en 

diskussion med sin företrädare långt innan de själva ifråga tillträder, skulle starta 

kunskapsöverföringen tidigare och skapa bättre förutsättningar för en lyckad överlämning 

med minskad kunskapsförlust. Detta skulle ge de nyvalda större ansvar för sin egen 

upplärning, men då engagerade på nationen överlag verkar se till nationens nytta, snarare än 

den personliga, identifieras detta inte som något som skulle påverka nationen i större 

utsträckning. 

 

Problemet med de tidiga avhoppen kan också vara något som inte är känt hos ämbetsmännen, 

vilket gör att det kanske går att komma runt med tillräcklig information om vikten av att sitta 

kvar på sitt ämbete perioden ut. Valberedarna har en viktig funktion där och skulle, om de 

följde det som står i stadgarna, kanske kunna informera ämbetsmännen på ett sätt som gör att 

de blir medvetna om den problematik som uppstår i överlämningarna då de inte fullföljer sin 

ämbetsperiod. Valberedarnas ansvar för att tillsätta ämbetsmän skulle kunna förtydligas, 

vilket då förhoppningsvis också skulle öka chanserna att en ämbetsman med tillräckliga 

kunskaper skulle tillsättas till respektive ämbete. 
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En eventuell åtgärd för att minska antalet tidiga avhopp skulle också kunna vara att 

ämbetsmannen som hoppar av inte skulle kunna ta ett nytt ämbete innan den gamla 

ämbetsperioden tagit slut. Undantaget skulle vara genom ett godkännande från styrelsen. 

Detta förslag kan ses kontroversiellt och som skulle hindra ämbetsmän från att göra det de 

vill, vilket i sin tur skulle kunna få fler negativa effekter än positiva i form av att ämbetsmän 

inte vill åta sig ämbeten som sträcker sig över två terminer över huvud taget. Ett annat 

alternativ för ämbeten med längre ämbetsperioder är att det görs mer tilltalande genom att 

erbjuda KK-kort eller liknande förmåner för att göra det mer attraktivt att sitta kvar hela 

perioden.  

7 Slutsats	
Syftet med studien har varit att undersöka hur erfarenheter förvaltas och överförs mellan 

engagerade som innehar olika ämbeten på nationen, samt till efterträdarna av dessa ämbeten. 

Vidare har målet med studien varit att presentera eventuella förbättringsåtgärder gällande 

kunskapsöverföringen med det resultat som arbetet genererat. De viktigaste punkterna från 

analys och diskussion kommer tas upp i detta kapitel. 

 

Denna studie har visat att även om överföringen av kunskap mellan engagerade som innehar 

olika ämbeten på många sätt liknar varandra, finns även tydliga skillnader. Beroende på 

vilken nivå i organisationen som ämbetsmannen befinner sig i, krävs olika typer av strategi 

för kunskapsöverföring. Instegsämbeten som har hand som verksamheten, utan större ansvar, 

fungerar även om de inte har någon överlämning. Detta beror till största delen på att nationen 

har som tradition att välja engagerade som har haft ett verkarämbete föregående termin till att 

ansvara för nästkommande termins verkargrupp. Denna typ av utvecklingsöverlämning 

kombinerat med kravet att dokumentera ämbetsmannens erfarenheter i form av en 

erfarenhetsliggare bidrar till att kunskapen förs vidare i organisationen termin efter termin. 

Denna typ av överlämning anser författarna fungera på ett tillfredsställande sätt som det är 

idag. 

 

Gemensamt för ämbeten högre upp i organisationen är att samtliga i princip förutsätter att 

landsmannen har varit engagerad innan, så att ämbetsmannen på så sätt har kunskap om hur 

verksamheterna fungerar sedan innan. Detta är någonting som tydligt framgick under 

intervjuerna. Under intervjuerna framgick även att de engagerade på nationen är måna om att 
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lära upp sina efterträdare efter bästa möjliga förmåga och på så sätt bidra till att nationens 

verksamhet fortlöper. 

 

Ämbeten med överlappande överlämning, där ämbetsmannen sitter två terminer istället för en 

är problematisk, vilket tydligt framkom under intervjuerna. Högskolereformen identifieras 

som bidragande orsak till denna trend, och faktumet att få engagerade väljer att sitta båda sina 

terminer, men ändå bidrar till upplärningen av nästa generations ämbetsmän, borde göra 

ämbeten med överlappande överlämning till aktuella föremål för utvärdering. För att 

ämbetsmännen ska förstå vikten av ämbetet och varför ämbetet sträcker sig över den tid det 

gör, är det viktigt att lyfta fram valberedarnas arbete. De har ett ansvar att upplysa ämbetsmän 

om vad varje ämbete innebär. Detta skulle dock kunna utökas ytterligare genom att 

valberedarna aktivt söker efter att tillsätta ämbetsmän som passar till olika ämbeten. 

 

För ämbeten med praktisk överlämning har företrädarnas tillgänglighet identifierats som ett 

problem. Tidigare i diskussionen har högskolereformens inverkan på engagemanget tagits 

upp, där problemet med att de som har varit engagerade kan vara klara med sina studier och 

kanske har lämnat Uppsala. Dessa kan då vara svåra att få tag i om det uppstår frågetecken 

eller problem för den sittande ämbetsmannen. Detta skulle kunna vägas upp om nationen som 

komplement till företrädaren även valde en uttalad mentor som kan bistå kuratorn när det 

behövs. Denna kontakt skulle kunna hållas uppe genom samtal, mail eller återkommande 

möten. 

 

Avslutningsvis måste ämbetsmännens engagemang i nationen lyftas fram, då nationen inte 

skulle gå runt utan dem. Trots att det finns ämbeten som är tyngre och kräver många timmar 

på nationen, finns det alltid studenter där som gärna delar med sig av sin kunskap för att på så 

sätt bidra till nationens fortlevnad. Trots många olika typer av engagemang och i vissa fall 

bristfällig dokumentation, har nationen lyckats med att ta fram olika typer av överlämningar 

som under lång tid har fungerat väl. Även om alla typer av överlämning inte fungerar felfritt, 

kan det ändå konstateras att nationen lyckas ta tillvara, förvalta och utveckla den kunskap som 

dess engagerade genererar. Författarna anser att detta arbetssätt, tillsammans med mindre 

förändringar, kommer fortsätta att fungera väl i framtiden. 
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9 Bilagor	

9.1 Intervjuguide	
Om respondenten 
Kan du berätta om dig själv? 

• Studier? 
• Hur hamnade du på Stockholms Nation? 
• Nuvarande förtroendeuppdrag på nationen? Tidigare förtroendeuppdrag? 

 
Frågor (för respektive ämbete) 
Vad är ämbetets huvudsakliga syfte?  
 
Hur utvärderas arbetet i ämbetet?  
 
Hur många timmar i veckan uppskattar du att du spenderar på nationen? Fördelning? 
 
Hur fick du lära dig ämbetet? 
 
Vilka hjälpmedel hade du tillgång till för att kunna genomföra det uppdrag du/ni hade? 
 
Hur samlade du dina erfarenheter från ämbetet? 
 
Vem ansvarade för dig i din ämbetsroll? 
 
Genomfördes någon överlämning? Hur gick den till? På vems initiativ? 
 
Kommer du göra något annorlunda om man jämför med din föregångare vad gäller 
överlämning? (Vad? Hur?) 
 
Frågor rörande engagemanget i stort 
Kan du ge ett exempel på när du upplevde att kunskapsöverföringen 
a) inte har fungerat? 
b) fungerat bra? 
 
Vad tror du påverkar överlämningen och kunskapsutbytet? 
 
Tycker du att det behövs ett system för att förmedla kunskapen vidare? Hur skulle det kunna 
se ut? 
 
Tycker du att olika ämbeten behöver olika system för överföring av kunskap samt metoder för 
överlämning? Exemplifiera 
 
Kan du nämna något annat som skulle kunna förbättra systemet för kunskapsöverföring? 
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9.2 Engagemangslista	
Respondent Klubbverk Pub verk Caféverk Loungevärd Stortorsdagsvärd Idrottsförman Brunchmästare 

Carl Gustav Johansson 1 
      Alexander Kangas 1 4 

    
2,3 

Max Almgren 
 

3 
     Louisa Juhlin 1 

   
3 

  Emil Wiklund 
       Felicia Enequist 2 

 
4 1 

   Carl Matson 1 
    

2,3 
  

 

Respondent Marknadsföringsansvarig Uthyrningsansvarig Landsmannaförman Barmästarbiträde Restaurangchef 

Carl Gustav Johansson  2 3 
 

4 

Alexander Kangas  
    Max Almgren 7 
 

1,2 4 
 Louisa Juhlin  2 

 
4 

 Emil Wiklund  
    Felicia Enequist  3 

  
5 

Carl Matson  4,5 
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Respondent Barmästare Tredje kurator Andre kurator Styrelseledamot Styrelseordförande Administratör 

Carl Gustav Johansson  5,6  
   Alexander Kangas   5 (,6) 
   Max Almgren   5,6 
   Louisa Juhlin 5 (,6)   
   Emil Wiklund    
  

18 (ungefär) och framåt 

Felicia Enequist    
   Carl Matson  6,7  10,11,12,13,14,15 16,17 

  
 
Siffrorna representerar vilken termin respektive ämbete har innehafts. 

Fetstilta siffror är de ämbeten som har tagits hänsyn till under intervjun. 

Siffror inom parentes är nästkommande termins engagemang i de fall ämbetet löper över två terminer. 


