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Sammanfattning 
 

 

Titel:                                Kunskapsöverföring, vid introduktionsfasen för nyanställda 

  
Författare:                    Christian Wendner  

Rasmus Nilsson  
 

Handledare:                    Marie Aurell 
 

Institution:                        Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

Kurs:                                Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

  
Bakgrund & problem:     En utmaning i introduktionsfasen hos företag är att på ett effektivt 

sätt se till att de nyanställda tar del av företagsspecifik kunskap för 

att självständigt kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Introduktionsfasen idag är för många företag en kostsam fas och 

därför behöver organisationerna säkerställa att 

kunskapsöverföringen sker på ett tydligt och väl fungerande sätt.  
  
Syfte:                                Syftet med arbetet är att undersöka kunskapsöverföringen vid 

introduktionsfasen för nyanställda och på så vis öka förståelsen för 

hur kunskapsöverföringen av företagsspecifik kunskap bidrar till 

introduktionsarbetet. 
  
Metod:                             För att undersöka kunskapsöverföringen vid introduktionsfasen för 

nyanställda utfördes en kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer på fyra olika företag. Vi utförde även litteraturstudier 

med syfte att skapa en kunskapsbas innan vi utförde intervjuerna.  
  
Slutsats:        Studiens undersökning visade att kunskapsöverföringen vid 

introduktionsfasen har en viktig del i den nyanställdes assimilering. 

Vår studie visar att kunskapsöverföringen är starkt beroende av hur 

kunskap förmedlas av den ansvarige samt den nyanställdes förmåga 

att ta till sig kunskapen. 
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Abstract 

  
Title:                               Knowledge transfer, during the induction phase of new employees 

  
Authors:                           Christian Wendner 

                                         Rasmus Nilsson 

  
Supervisors:                     Marie Aurell 
  
Institution:                        School of Management, Blekinge Institute of Technology 

  
Course:                            Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

  
Background & problem:  A challenge in the induction phase of the company is to ensure that 

new employees will take part of company-specific knowledge 

effectively to independently carry out their duties. The induction 

phase is for many companies a costly phase and therefore 

organizations need to ensure that knowledge transfer is done in a 

clear and well functioning way. 
  
Purpose:                                The purpose of this essay is to investigate how knowledge is 

transferred during the induction phase of new employees and 

increase the understanding for how knowledge transfer of 

company-specific knowledge contribute to the induction work. 
      

Method:                                  To investigate how knowledge is transferred during the induction 

phase of new employees we performed a qualitative study using 

semi-structured interviews at four different companies. We 

performed literature studies with the aim of creating a knowledge 

base before we conducted the interviews. 
 

Conclusion:       The study's survey showed that knowledge transfer in the induction 

phase is a key part of the new employee assimilation. Our study 

shows that knowledge transfer is highly dependent on the 

communication from the controller and the new employee's ability 

to absorb knowledge. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Yigitcanlar (2010) skriver om den globala kunskapsbaserade ekonomin som tvingar företag att 

anpassa sig och utveckla strategier för att skaffa sig konkurrensfördelar. Beijerse (1999) skriver 

att en så kallad kunskapsbaserad ekonomi innebär att företagens främsta tillgång är kunskap och 

tillvaratagandet på denna. Tidigare ekonomier har vilat på arbetskraft och kapital men det har 

övergått till en mer och mer kunskapsbaserad ekonomi, där kunskapen har framträtt som det 

främsta konkurrensmedlet (Beijerse, 1999). Lee och Kim (2001) menar samstämmigt med 

Beijerse att den primära strategiska resursen för 2000-talet är kunskap och hur du ska använda 

och hantera denna för att skaffa konkurrensfördelar.  
 

Beijerse (1999) menar för att kunna styra och kontrollera sin kunskap krävs hantering av 

kunskapen, en av metoderna för detta är att använda knowledge management. Robinson 

(refererad i Kanapeckiene, Kaklauskas, Zavadskas & Seniut 2010) skriver att knowledge 

management avser att utnyttja kunskapen och göra den tillgänglig för organisationen. Det 

handlar även om att kunna dela kunskap och identifiera kompetenser som redan existerar. Det 

finns flera olika förklaringar till knowledge management och dess betydelse. Nonaka och 

Takeuchi (refererad i Kanapeckiene et. al 2010) diskuterar fyra återkommande steg i knowledge 

management som används för att förtydliga innehållet. Dessa fyra utgångspunkter är 

kunskapsskapande, kunskapsspridning, kunskapsöverföring och en kunskapsbank (Nonaka & 

Takeuchi 1995, refererad i Kanapeckiene et. al 2010). Problemet vi angriper i uppsatsen är 

kunskapsöverföring vid introduktionen av nyanställda och därför förtydligar vi denna process. 

Gilbert och Cordey-Hayes (1996) har valt att dela upp modellen i fem olika delar bestående av: 

acquistion, communication, application, acceptance och assimilation. Gilbert och Cordey-Hayes 

(1996) beskriver denna process som förvärvet av kunskap och hur den förmedlas vidare till den 

nyanställde, som leder vidare till assimilationen av kunskapen som innebär att det riktiga 

lärandet tar plats. Dessa verktyg syftar till att undersöka hur och om kunskapsöverföring bidrar 

till att den nyanställde kan utföra arbetet med hög kvalitet och på ett effektivt sätt. 
 

1.2 Problembakgrund 
 

Enligt Rollag, Parise och Cross (2005) som tagit del av en undersökning gjord av Mellon 

Financial Corporation förlorar ett företag vid nyanställning mellan 1 - 2,5 procent av sina 

intäkter på grund av minskad produktivitet. Blatter, Muehlemann och Schenker (2012) skriver att 

anställa nytt kostar mycket pengar i form av den tid och arbetskraft som läggs på arbetet att 

anställa, men även den tid det tar för den nyanställde att anpassa sig. Blatter, Muehlemann och 

Schenker (2012) menar även att kostnaderna generellt är högre för personer med högre 

utbildning. Davis och Kleiner (1999) skriver även de att företagen lägger mycket tid och pengar 

på att anställa personal. Coleman och Kleiner (1999) menar att effektivisering i ett företag 

snarare är regel än undantag och detta tvingar företagen att även effektivisera hur anpassningen 

av nyanställda går till för att undvika minskade intäkter. 
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Ett framgångsrikt företag ses enligt Davis och Kleiner (1999) som ett företag med hög 

produktivitet och höga vinster. Argote, Ingram, Levine och Moreland (2000) skriver att 

organisationer som är kapabla till att överföra kunskap effektivt från en enhet till en annan är mer 

produktiva än andra företag, de har på så sätt större chans att överleva än de som inte behärskar 

kunskapsöverföringsprocessen. För ett företag som inte lyckas introducera sina nyanställda på 

rätt sätt in i företaget kan det leda till både minskad produktivitet och lägre vinst, därför kan 

framgången enligt Davis och Kleiner (1999) bero på att ha ett lyckat introduktionsprogram. Även 

Rollag, Parise och Cross (2005) anser att företag har problem med att stora resurser läggs på att 

få nyanställda att anpassa sig till företaget. Davis och Kleiner (1999) anser därför att pressen 

ökar på att introducera de nyanställda på ett passande vis i företaget då de ses som en investering 

för framtiden. Brown (2006) skriver att även om de kan lära sig av erfarenhet kan det leda till 

kostsamma och onödiga misstag på vägen till erfarenhet som skulle kunna undvikas med en 

korrekt introduktion in i företaget.  
 

Coleman och Kleiner (1999) menar att det övergripande målet med introduktionsfasen är att 

skapa ett gott intryck och ta bort oron över att vara ny, samt att sätta förväntningarna för 

arbetsprestationen. Brown (2006) skriver om vikten av att den nyanställde lär sig så fort som 

möjligt vad som förväntas av dem men även vad som kan förväntas av andra. En av 

anledningarna till att ett introduktionsprogram kan misslyckas är enligt Brown (2006) att den 

anställda inte känner till vilka förväntningar och krav som arbetsgivaren ställer på 

arbetsprestationen. Wanous och Reichers (2000) skriver om hur viktigt det är att 

kunskapsöverföringen vid introduktionen in i företaget innefattar realistisk information, med 

detta menar de att företaget måste kommunicera ut allt den nyanställde kan förvänta sig. För att 

undvika en chock hos den anställda menar Wanous och Reichers (2000) att negativa såväl som 

positiva aspekter gällande anpassning och hantering måste tas upp vid introduktionen. Wanous 

och Reichers (2000) skriver att den nyanställde behöver veta hur det kan komma att kännas och 

även hur det har känts för tidigare anställda i samma situation. De behöver också veta vilka mål 

som finns för deras fortsatta anpassning samt vilka handlingar som är mest fördelaktiga för att få 

en lyckad övergång. 
 

Enligt Acevedo och Yancey (2011) bidrar introduktionsprogram till att nyanställda i många fall 

kommer snabbare in i arbetet. Davis och Kleiner (1999) menar även de att den grundläggande 

idén med att introducera nyanställda är att få till en problemfri övergång där den nyanställde 

snabbt kan komma in i arbetet. Detta eliminerar på så vis en del av den tid som krävs från andra 

medarbetare för att assistera den nyanställde. Acevedo och Yancey (2011) skriver att 

socialisering och anpassning till kulturen är en mer informell del av introduktionen. Acevedo och 

Yancey (2011) tar upp att socialiseringen kan hjälpa den nyanställde till ökad trivsel, vilja att ta 

initiativ och vilja att stanna kvar på företaget. Robbins (refererad i Acevedo & Yancey 2011) 

beskriver vidare den mer formella delen som berör vad den anställde ska göra och hur det ska 

utföras. Vi har valt att inrikta oss på den formella delen av introduktionsfasen som handlar om 

kunskapsöverföringen samt förmedling av arbetsuppgifter och hur de ska utföras.  
 

Brown (2006) menar på att introduktionen av de nyanställda på arbetsplatsen är en av de 

funktioner som försummas i många företag. Kunskapsöverföringen vid introduktionen kan ske 

på flera olika sätt. Den anställda kan exempelvis lämnas med en hög av papper eller en handbok 
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som inte fyller någon som helst funktion (Brown, 2006). Efter att Rollag, Parise och Cross 

(2005) intervjuat nyanställda kom de fram till att de flesta företagen har en informativ 

förhållning vid förmedlingen av kunskap till nya medarbetare. De delar ut en massa information 

om rutiner och tekniska specifikationer, och på så sätt menar Rollag, Parise och Cross (2005) att 

de tar förgivet att den nyanställde har kompetensen att filtrera och ta till sig all information som 

ges för att utföra uppgiften. Hård af Segerstedt (2011) talar om vikten av att kommunicera ut den 

insamlade kunskapen men även att kunna bearbeta den. Om den nyanställde får tydlig 

information om var resurserna finns kommer de på egen hand söka upp resten av informationen 

för att kunna anpassa sig i verksamheten (Rollag, Parise och Cross, 2005). Brown (2006) menar 

att det är viktigt att avsätta tid för den nyanställde och tillämpa en heltäckande introduktion in i 

företaget, med målet att assistera dem i anpassningen till jobbet och den nya miljön. Wang, Tong 

och Koh (2004) beskriver kunskapsöverföringen som en process som kräver åtagande både från 

den som framför budskapet samt den som tar emot det. Gupta och Govindarajan (refererad i 

Wang, Tong & Koh 2004) anser att förmågan hos mottagaren att ta till sig kunskapen har en stor 

bidragande effekt på kunskapsöverföringen. Ett av målen med studien är därför att ta reda på hur 

den nyanställdes förmåga att ta till sig kunskap bidrar till kunskapsöverföringen.  
 

Vi har valt att fokusera på överföringen av formell företagsspecifik kunskap som tilldelas den 

nyanställde under introduktionsfasen för att möjliggöra utförandet av det arbete som 

arbetsgivaren kräver. Zegveld (2004) förklarar den företagsspecifika kunskapen som en 

kontinuerlig och återanvändbar kunskap som används specifikt för varje enskilt företag. Med 

introduktionsfasen menar vi den första period en nyanställd genomgår innan personen 

självständigt kan utföra sina uppgifter. Vi har valt att rikta in oss på kunskapsöverföringen av 

företagsspecifik kunskap då denna syftar till att underlätta anpassningen till organisationen. 

Kitchen och Daly (2002) har identifierat hanteringen av kunskap, anställda och intern 

kommunikation som de mest vitala delarna för företagets överlevnad och för att skapa tillväxt.  

Enligt Liyanage, Elhag, Ballal och Li (2009) handlar kunskapsöverföring om att kommunicera 

vidare viktig kunskap och information från en person, avdelning eller verksamhet till en annan i 

syfte att mottagaren tar del av ny kunskap och lär sig. Då uppsatsen inriktar sig på 

kunskapsöverföring vid introduktionsfasen har kommunikationen en stor roll vid överföringen. 

Wanous och Reichers (2000) menar på att det inte räcker med att kommunicera knapphändig 

information utan att den måste vara absolut. Nyanställda behöver få klar information om mål och 

uppdrag från sin uppdragsgivare för att kunna klara av att planera för att utföra uppgiften på egen 

hand (Wanous och Reichers, 2000). 
 

Sammanfattningsvis är en av utmaningarna i introduktionsfasen att på ett tydligt sätt överföra 

företagsspecifik kunskap till den nyanställde som bidrar till att personen självständigt kan utföra 

sina arbetsuppgifter. Introduktionsfasen är för många företag en kostsam fas och därför behöver 

organisationerna säkerställa att kunskapsöverföringen sker på ett tydligt och väl fungerande sätt. 

Företagen måste ta hänsyn till ett flertal aspekter vid introduktionen av nyanställda. Dels vilken 

kunskap som är viktig, hur kunskapen förmedlas samt de nyanställdas förmåga att ta till sig den. 

 

1.3 Frågeställning 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951603000439#BIB23
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Hur överförs och mottages företagsspecifik kunskap vid introduktionsfasen och på vilket sätt 

bidrar det till introduktionen av en nyanställd utifrån kunskapsöverföringens fem faser? 
 

1.4 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka kunskapsöverföringen vid introduktionsfasen för nyanställda 

och på så vis öka förståelsen för hur kunskapsöverföringen av företagsspecifik kunskap bidrar till 

introduktionsarbetet. 
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2. Metod 

2.1 Undersökning 
 

Då syftet med arbetet är att öka förståelsen för kunskapsöverföringen valde vi att använda en 

kvalitativ ansats då den enligt Olsson och Sörensen (2011) ger en bra helhetsbild.  De kvalitativa 

studierna riktar in sig på hur människor upplever och uppfattar saker olika (Backman, Gardelli, 

Gardelli och Persson, 2012). En kvalitativ studie inriktar sig på meningar och innebörder till 

skillnad från den kvantitativa som utgår från statistik och mätbära tal (Alvehus, 2013). Vi har 

utfört intervjuer för att undersöka betydelsen av kunskapsöverföring i introduktionsfasen och 

därför riktat in oss på en mer djupgående information. Vi har även tagit reda på hur den anställda 

upplever kunskapsöverföringen samt vilka faktorer som kan påverka individen, därför är en 

kvalitativ ansats bäst då Backman et. al (2013) skriver att en kvalitativ intervju innehåller en 

större mängd data sett till färre faktorer. En kvalitativ studie tillämpas oftast på ett mindre antal 

källor (Backman et. al, 2013).  
 

Vår undersökning är helt konfidentiell och vi har därför inte nämnt varken företagens eller de 

anställdas verkliga namn. Detta för att inte utlämna någon av de intervjuade men även för att 

läsaren ska rikta uppmärksamheten mot innehållet och inte företaget i sig. 

2.2 Litteraturstudier 

 

Vi tillämpade litteraturstudier i början av vårt uppsatsskrivande då vi behövde en teoretisk grund 

att stå på. Dels för att kunna basera vårt arbete på tidigare forskning men även för att hitta en 

kunskapslucka och precisera vårt arbetsområde. Litteraturstudierna bidrog också till att kunna 

genomföra en relevant undersökning då frågorna i intervjuerna utformades med hjälp av relevant 

kunskap. Våra studier utgörs av vetenskapliga artiklar och vi har kritiskt granskat den teori som 

vi använt. Litteraturstudierna bestod till största delen av vetenskapliga artiklar som vi tagit del av 

i Blekinge Tekniska Högskolas artikeldatabaser samt genom sökningar i google scholar för att 

finna en så omfattande kunskap som möjligt. Vi har även använt oss av viss litteratur i form av 

böcker ifrån biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola. 
 

2.3 Intervju 
 

För att få svar på vår frågeställning har vi utfört kvalitativa intervjuer. Då vi var ute efter 

beskrivande data som innefattar respondenternas egna talade eller skrivna ord utfördes 

kvalitativa intervjuer (Olsson & Sörensen, 2011). En kvalitativ intervju kan enligt Alvehus 

(2013) ha tre olika strukturer, antingen strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. Syftet 

var att få fram respondentens tankar samtidigt som vi ville undvika att komma utanför ämnet, 

därför valde vi en semistrukturerad intervju. Med intervjuerna var målet att få en öppen 

diskussion utan att ställa ledande frågor. Vi valde därför att noga formulera frågor som bidrog till 

en bra diskussion med möjlighet till uppföljningsfrågor (se bilaga). Alvehus (2013) menar att en 
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semistrukturerad intervju centreras runt ett tema med frågor som öppnar upp för respondenten att 

påverka intervjuns innehåll och sätter större vikt vid att intervjuaren aktivt lyssnar. Vi valde att 

utföra intervjuerna ansikte mot ansikte med de anställda på företagen för att minska 

tolkningsleden vid datainsamlingen. Vi erhöll på så vis primärdata som enligt Alvehus (2013) 

ökar tillförlitligheten av insamlad data. Studien bygger på sju kvalitativa intervjuer där vi valde 

att intervjua ansvariga för introduktionen av nyanställda samt anställda som gått igenom 

introduktionsfasen. Intervjuerna utfördes muntligt och enskilt med respondenterna. 

2.4 Val av företag 

Vi valde att intervjua anställda på företag som arbetar i branscher med högre kunskapsintensitet. 

Företagen lämpar sig väl eftersom det främst är inom dessa branscher som kunskapsöverföringen 

är av större vikt och de nyanställda behöver en mer ingående introduktion. När de nyanställda 

behöver ta del av en större mängd kunskap blir kunskapsöverföringsprocessen mer omfattande 

och därmed ökar också kostnaderna. Det är av denna anledning av större intresse för företag i 

kunskapsintensivare branscher att överföra företagsspecifik kunskap i introduktionsfasen för att 

på så sätt underlätta introduktionen för de nyanställda.  

2.5 Val av respondenter 

 

Vi valde att intervjua personer med liknande positioner på samtliga företag, dels chefer samt 

nyanställda konsulter och ingenjörer. Ett vanligt förekommande är att högutbildade innehar en 

högre lön och därmed blir tiden som läggs på introduktionen mer kostsam för företagen (Blatter, 

Muehlemann & Schenker, 2012). Vi var även noga med valet av respondenter för att intervjua 

rätt person och på så vis få tag i information av hög kvalité. Det är enligt Denscombe (2009) 

viktigt att bedöma huruvida respondenten kan förväntas ha den kunskap som efterfrågas och att 

personen kan svara på frågorna på ett vederhäftigt vis. Vi valde att intervjua personer med två 

olika perspektiv på själva introduktionsfasen. Den ena gruppen vi riktade in oss på var den som 

ansvarar för introduktionen. Deras syn på hur information förmedlas och vilka 

introduktionsmetoder som används kommer vara till stor användning i vår undersökning. Det 

andra perspektivet utgår ifrån anställda som gått igenom introduktionsfasen för att få information 

från mottagarens sida i kunskapsöverföringen. För att öka validiteten i intervjuerna var vi noga 

med att formulera klara och tydliga frågor för att undvika missförstånd. Vi ställde öppna frågor 

för att inte begränsa respondenten med egna värderingar (Svenning, 1999). 
 

Reliabilitet syftar till att resultaten från en undersökning skall vara tillförlitliga (Svenning, 1999). 

För att uppnå en hög tillförlitlighet valde vi att intervjua personer med likartade positioner på de 

olika företagen. Hög reliabilitet innebär att det finns en hög överensstämmelse vid 

undersökningarna (Olsson & Sörensen, 2011). Målet med att intervjua personer med likartade 

positioner var att öka möjligheten för en hög reliabilitet och på så vis uppnå en bättre 

undersökning. I vårt arbete planerade vi att intervjua fyra anställda som gått igenom en 

introduktionsfas och fyra personer som ansvarat för introduktionen av nyanställda. På grund av 

att en av de anställda som var tilltänkt att delta i intervjun avslutat sin tjänst blev det endast totalt 
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tre intervjuer med anställda som gått igenom introduktionsfasen. Trots detta ansåg vi att de 

intervjuer som utförts tillfört tillräckligt med material för studien.  

2.6 Bearbetning av empiri och analys 

 

Vårt tillvägagångssätt har baserats på vad Kvale och Brinkmann (2014) kallar för 

meningskoncentrering. Som hjälpmedel under intervjuerna gjordes ljudinspelning av samtalen då 

det enligt Kvale och Brinkmann (2014) ger en möjlighet för intervjuaren att koncentrera sig på 

interaktionen med respondenten. Vi lyssnade sedan igenom intervjuerna för att få en helhet innan 

vi plockade ut meningsenheterna. Vi formulerade om och kortade ner den mottagna data som var 

mest relevant för vårt syfte utifrån hur vi uppfattade budskapet. Citaten som finns med i texten är 

ordagrant refererade utefter respondentens utsago. Genom att använda punkter i citaten framgår 

det när respondenten kommit bort från ämnet och för att undvika utdragna och irrelevanta 

uttalanden har dessa klippts bort. Kategoriseringen av meningsenheterna i olika teman användes 

för att underlätta tillämpandet av teorierna.  
 

För att tydliggöra vilket perspektiv empirin utgår ifrån har vi valt att döpa de ansvariga för 

introduktionen med namn som börjar på bokstaven C som i chef. Vidare benämns anställda som 

gått igenom introduktionsfasen med bokstaven A som i anställd.  
 

Strukturen i analysen utgår ifrån fem-stegs modellen för kunskapsöverföring där vi valt att 

analysera empirin med hjälp av dessa faser. Vi har sedermera vävt in olika teorier i modellen så 

som absorptionsförmåga, mentorskap, intern-, formell- samt verbal- och icke-verbal 

kommunikation. Anledningen till detta var för att nyansera och klargöra modellens olika stadier.  
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3. Teori 

3.1 Knowledge management 
 

För att teoretisera knowledge management behövs begreppen management och knowledge först 

introduceras. Nationalencyklopedin (2000) förklarar management som ett brett område där allt 

inom företagsekonomi ryms. Begreppet används inom företagsledning och som allmänt begrepp 

inom ledning och styrning av en organisation. En stor del av management består av att inspirera 

(Rowan 1989, refererad i Beijerse 1999). Detta är fortfarande en otydlig definition enligt 

Beijerse (1999) när det kommer till modeller inom knowledge management. Management 

handlar om att uppnå verksamhetens mål på ett bra och effektivt sätt genom planering, ledning 

och organisering av organisationens resurser (Beijerse 1999).   
 

Den Hertog och Huizena (refererad i Beijerse 1999) sammanfattar kunskap som en samling av 

kunskap och regler som tillsammans uppfyller en funktion. Kunskap delas upp i två olika 

områden, tacit och explicit. Skillnaden mellan tacit och explicit kunskap är avgörande för att 

hantera kunskap inom en organisation (Smith, 2001). Beijerse (1999) själv förklarar kunskap 

som information, förmågan att tolka och analysera data för att ge en förklaring till vad den 

insamlade datan innebär. Tacit knowledge är informell och går ej att finna i böcker, manualer 

eller liknande utan baseras på egen kunskap, tankar och antaganden (Smith, 2001).  

Explicit knowledge är formell till skillnad från tacit och består av data och information 

exempelvis manualer och patent. Explicit kunskap skiljer sig från tacit på så sätt att det kräver en 

akademisk bakgrund som fås från en formell utbildning (Smith, 2001).  
 

Knowledge management i sin helhet har många olika definitioner och vi kommer gå in på den 

del som behandlar kunskap inom en organisation och dess koppling till nyanställda. Knowledge 

management innebär att hantera all kunskap inom en organisation för att uppnå de krav som sätts 

inom organisationen (Quintas et al. 2007, refererad i Kanapeckiene, et al. 2010). Beijerse (1999) 

definierar även knowledge management som en organisations metod för att uppnå uppsatta mål 

och resultat genom att motivera och underlätta för medarbetare att utveckla och använda sin 

förmåga för att förmedla nödvändig data och information. Detta genom att ge data och 

information en tydlig mening för att på så vis underlätta för medarbetare att ta den till sig 

(Beijerse, 1999). En intressant skillnad mellan management och knowledge management som 

Beijerse (1999) lyfter är hur management fokuserar på att motivera och stimulera människor i 

organisationen medan knowledge management exempelvis fokuserar på en specifik persons 

kunskap. Som nämnt tidigare i bakgrunden delar Nonaka och Takeuchi (refererad i 

Kanapeckiene et. al 2010) upp knowledge management i fyra olika områden. De pratar om 

kunskapsskapande, kunskapsspridning, kunskapsöverföring och kunskapsbank. I arbetet 

undersöks hur företag går tillväga för att överföra kunskap till nyanställda så att de självständigt 

kan utföra sina arbetsuppgifter. Enligt Liynage et.al (2009) innebär kunskapsöverföring att 

kommunicera ut kunskap på ett sätt som underlättar tillämpningen. Vi anser därför att 

kunskapsöverföringsprocessen är ett lämpligt område att fokusera på inom knowledge 

management för att analysera den insamlade data vi tar del av. Detta baserat på att 
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kunskapsöverföringen tydliggör processen där kunskap överförs från en person till en annan 

(Liyanage et. al, 2009), vilket är den centrala delen av undersökningen. 
 

3.2 Kunskapsöverföring 
 

Liyanage et. al (2009) definerar kunskapsöverföring som att identifiera tillgänglig information 

som redan finns, förvärvning av den kunskapen och sedan tillämpning av denna för att kunna 

skynda på en process samtidigt som en förbättring av processen sker. Kunskapsöverföring 

handlar inte bara om utnyttjande av resurserna utan även om hur de förvärvas och absorberas 

samt tillämpas och kommuniceras ut för att effektivisera (Liyanage et. al, 2009). 
  
Liyanage et. al (2009) skriver om kunskapsöverföring som ett kunskapsområde där det handlar 

om rörelsen av kunskap över gränserna, de menar att överföringen av kunskap sker från en 

person eller plats till någon annan. En lyckad kunskapsöverföring beskriver Liyanage et. al 

(2009) som när resultatet av överföringen leder till att mottagaren kan assimilera sig ny kunskap. 

Gilbert och Cordey-Hayes (1996) berör ämnet på liknande vis då de påvisar att det faktiska 

lärandet, alltså den lyckade kunskapsöverföringen inte sker förrän i assimilationsfasen. Gilbert 

och Cordey-Hayes (1996) har också identifierat fyra faser som sker innan assimilationen för att 

den ska lyckas. Gilbert och Cordey-Hayes (1996) menar även att processen för 

kunskapsöverföringen inte är statisk utan snarare dynamisk med en fortlöpande inlärning. Ett 

ramverk för kunskapsöverföringen skapades av Gilbert och Cordey-Hayes (1996) för att kunna 

spåra organisationens förmåga att uppnå kunskapsöverföring. Gilbert och Cordey-Hayes (1996) 

identifierade de viktigaste faserna i kunskapsöverföringen vilket ledde till att modellen som 

utvecklades för processen för hur kunskapen överförs bestod av acquisition, communication, 

application, acceptance och assimilation.  
 

Liyanage et. al (2009) förklarar kunskapsöverföringen som en process som börjar med att 

identifiera värdefull kunskap för att sedan göra den användbar för mottagaren. Vidare beskriver 

Liyanage et. al (2009) att det är viktigt att mottagaren kan ta emot kunskapen och i fasen där den 

ska göras användbar omvandlar mottagaren kunskapen genom att lägga till eller ta bort delar. Ett 

annat sätt att omvandla kunskapen är att relatera den kunskap som mottagits till organisationen 

och på så sätt tydligare se den möjliga fördelen och komma till ett sorts accepterande (Liyanage 

et. al, 2009). Avslutningsvis menar de att värdet för kunskapsöverföringen inte skapas förrän den 

överförda kunskapen kan appliceras i rätt sammanhang. För att processen ska kunna genomföras 

menar Liyanage et. al (2009) att kommunikation och samarbete är en vital del då 

kunskapsöverföring inte är en envägsprocess utan där både sändaren och mottagaren har något 

att vinna på överföringen. 
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Figur 1, Fem-stegs modellen för kunskapsöverföring, (Gilbert och Cordey-Hayes, 1996, s.309) 
 

Modellen för kunskapsöverföringen visar hur kunskapen förvärvas och kommuniceras vidare för 

att möjliggöra tillämpningen av kunskapen i företaget. Kunskapen måste sedan accepteras av 

mottagaren för att den ska kunna assimileras vilket leder till rutiner som gör den anställde 

självständig i sitt arbete. Processen börjar sedan om igen inom verksamheten och sker löpande. 

Nedan följer de fem delar av kunskapsöverföringsprocessen som gör kunskapsöverföring möjlig 

enligt Gilbert och Cordey-Hayes (1996). 

3.2.1 Acquisition  
 

Gilbert och Cordey-Hayes (1996) skriver att det första steget i kunskapsöverföringen är 

förvärvningen av kunskap. Organisationen kan lära från sitt förflutna, genom att göra, låna eller 

genom att skaffa ny kunskap i form av nya individer (Gilbert och Cordey-Hayes, 1996). Hur 

kunskapen såg ut vid starten av företaget har en stor inverkan på hur företaget rör sig framåt, vad 

det söker efter men även hur det tolkar förvärvad kunskap (Gilbert och Cordey-Hayes, 1996). 

Gilbert och Cordey-Hayes (1996) menar också att sortens kunskap som förvärvas beror på källan 

som har inhämtat den. Zahra och George (refererad i Liyanage et. al (2009) beskriver knowledge 

acqusition som en organisation eller individs förmåga att identifiera och förvärva kunskap som är 

viktig för uppdraget. Zahra och George (refererad i Liyanage et. al (2009) menar att det finns tre 

huvudsakliga attribut som är intensitet, fart och riktning. Dessa attribut kan påverka 

förvärvningen av kunskapens kvalitet. 
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3.2.2 Communication 
  
Det andra steget av kunskapsöverföringen är enligt Gilbert och Cordey-Hayes (1996) modell hur 

den förvärvade kunskapen kommuniceras ut. Förklaringarna kring kommunikation är oändliga 

och berör allt från att prata med någon till att förmedla information inom en organisation (Fiske, 

2003). Hård af Segerstedt (2011) talar om hur kommunikation är ett av människans vanligaste 

och viktigaste beteenden. Han talar också om vikten av att kunna samla information, bearbeta 

denna och kommunicera med omgivningen för att kunna lösa olika problem (Hård af Segerstedt, 

2011). Asif och Sargeant (2000) definierar kommunikation som en process där individer delar 

information med syfte att skapa och bidra till önskat beteende både i och utanför en organisation. 

Fiske (2003) belyser vidare hur svårt det är att definiera ett begrepp som kommunikation i 

akademiska sammanhang.  
 

För att kunna framföra kunskap i en organisation är det viktigt att vara medveten om att det kan 

förekomma hinder i spridningen av informationen (Fiske, 2003). Modellen förutsätter att 

kommunikationsmetoderna i företaget är tillräckligt utvecklade för att kommunikationen ska ske 

effektivt (Gilbert och Cordey-Hayes, 1996). Bhatt (2001) har valt att kalla det som Gilbert och 

Cordey-Hayes kallar för kommunikationsfasen för distribution av kunskap. Bhatt (2001) menar 

att kunskapen måste distribueras och delas i organisationen innan det kan utnyttjas och 

sedermera appliceras. Distributionen kan enligt Bhatt (2001) ske på många sätt både genom 

teknik och interaktioner mellan människor. Ett exempel är att använda sig av en mentor, vilket är 

vanligt idag hos företag när det handlar om att introducera nyanställda. Mentorns uppgift är att 

assistera den nyanställde som inte innehar någon kunskap med allt från praktiska saker till det 

mer arbetsrelaterade. Enligt Booth (refererad i Pan, Sun & Hau Siu Chow 2011) för mentorn en 

mer personlig dialog med den nyanställde vilket bidrar till en större förståelse. Mentorskapet kan 

även bidra till att den nyanställde snabbare skapar sig ett nätverk på arbetsplatsen samtidigt som 

kommunikationen i organisationen blir effektivare (Booth 1996, refererad i Pan, Sun & Hau Siu 

Chow 2011). Distributionen eller kommunikationen bör enligt Bhatt (2001) ske genom en 

förutbestämd kanal genom tillsyn för att minska ifrågasättandet av validiteten på den överförda 

kunskapen. Användandet av flera kommunikationskanaler kan stödja distributionen av kunskap 

och ge en möjlighet att tolka informationen från fler perspektiv (Bhatt, 2001). Ahlström (2007) 

menar att ett mentorskap kan leda till att den nyanställde skapar sig ett större nätverk och har på 

så vis tillgång till fler kommunikationskanaler. Vårt fokus för kommunikationen ligger i den 

formella interna kommunikationen som sker verbalt och icke-verbalt inom organisationen. 
 

3.2.2.1 Intern Kommunikation 
 

Mazzei (2010) skriver att en generell syn på kommunikation är ett flöde mellan människor som 

håller sig inom företagets gränser. Detta styrks av Kreps (refererad i Larsson, 2008) som 

beskriver att den interna kommunikationen är de beteenden bland människor som sker i en 

organisation. Den interna kommunikationen i en organisation innefattar en stor potential för att 

stärka och förbättra verksamheten som helhet, men fungerar inte den interna kommunikationen 

kan det också leda till ett nederlag (Larsson, 2008). Larsson (2008) hävdar att betydelsen för den 

interna kommunikationen har blivit uppmärksammad i en helt ny grad på senare tid. Det finns 
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fyra olika funktioner enligt Kreps (refererad i Larsson, 2008) i intern kommunikation som 

innehåller att sprida uppgifter om mål och regler, koordinera aktiviteter, förse ledningen med 

upplysningar, hur tillförlitligheten i informationen ser ut samt att socialisera in medarbetarna i 

organisationens kultur. En organisations inre kommunikation har enligt Larsson (2008) ett flertal 

olika riktningar att gå i, de tre vanligaste riktningarna är nedåtgående, uppåtriktad och 

horisontell. Där den nedåtgående riktningen syftar på den klassiska och starkt hierarkiska 

riktningen som kommer uppifrån ledningen och ner. Intern kommunikationen måste enligt 

Larsson (2008) uppfylla vissa kriterier för att bli effektivt och några av dessa är; saklighet, 

trovärdighet och aktualitet. Pearson och Thomas (refererad i Kitchen och Daly, 2002) skriver för 

att den interna kommunikationen ska vara effektiv måste ledningen ta hänsyn till tre olika 

aspekter som är; vad de måste veta, bör veta och skulle kunna veta. Pearson och Thomas 

(refererad i Kitchen och Daly 2002) menar då att under måste veta aspekten återfinns den 

informationen som krävs för att klara av sitt vardagliga arbete, under bör veta finns information 

angående organisationen i stort och skulle kunna veta är allmänt skvaller på kontoret. Fokus för 

arbetet ligger i de ansvariga för introduktionens interna kommunikation sett mot den nyanställde 

för att hjälpa denne att klara av sitt dagliga arbete samt att ge information om företagets struktur.  
 

Bratton och Gold (refererad i Kitchen och Daly, 2002) tar upp den allmänna uppfattningen om 

vad en god intern kommunikation innefattar; viljan från ledningen att kommunicera, både verbal 

och icke verbal kommunikation, effektivt ledarskap som omfattar kommunikation, 

kommunikationsutbildning och relevant information i kommunikationen. Dessa med flera tar 

Bratton och Gold (refererad i Kitchen och Daly, 2002) upp som de väsentliga delarna i vad en 

god kommunikation innebär. Neher (refererad i Kitchen och Daly 2002) tar upp forskning som 

inriktar sig mycket på miljö, kultur, aktiviteter så som problemlösning och beslutstagande men 

då fokus i arbetet ligger på kunskapsöverföring ligger Bratton och Golds forskning om god intern 

kommunikation närmre syftet. 
 

3.2.2.2 Formell kommunikation 
 

Formell kommunikations utförande har en stark koppling till organisationens struktur och utgår 

från den plan ledningen skapat genom kommunikativa aktiviteter (Larsson, 2008). Om ledningen 

lyckas förmedla tillräcklig information via formella kommunikationskanaler minskar behovet för 

informell kommunikation (Kreps 1990, refererad i Larsson 2008). Enligt Lewis (2006) är den 

formella kommunikationen strategiskt upplagd eller planerad och framförs oftast av någon i ett 

högre led. Falkheimer och Heide (2007) skriver om formell kommunikation som ledningens 

kommunikation genom de formella kanalerna sett till strukturen i organisationen. Ett exempel på 

detta är enligt Falkheimer och Heide (2007) information ifrån personalchefen. Jacobsen och 

Thorsvik (2008) är inne på samma spår då de förklarar den formella kommunikationen som 

planerade arrangemang för informationsförmedling. Dessa arrangemang menar Jacobsen och 

Thorsvik (2008) är kopplade till organisationens hierarkiska styrsystem och då ofta i form av 

instruktioner från överordnad. Något som också kan räknas in i den formella kommunikationen 

är planerat samarbete mellan olika medarbetare i organisationen samt att den är i direkt 

sammanslutning till organisationens arbete som utförs (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Den 

formella kommunikationen är den som i flesta fall sker i en vertikal riktning, och de riktningar 

som bäst lämpar sig för vår undersökning är vertikal samt uppifrån och ner (Jacobsen och 
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Thorsvik, 2008). Sett till kommunikationen i nedåtgående led innefattar denna enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2008) information angående arbetet, motiv för att utföra arbetet, information om 

organisationen gällande både praxis och ideologier samt respons på utfört arbete. 
 

3.2.2.3 Verbal och Icke-verbal kommunikation 
 

Kommunikationen mellan organisation och anställda sker på flera olika sätt vilket påverkar hur 

mottagaren uppfattar den data och information som berörs. Verbal kommunikation är det som 

någon säger eller skriver genom att använda sig av språk (Larsson, 2008). Den icke-verbala 

kommunikationen förklarar Larsson (2008) som allt annat där behovet av ord inte är aktuellt. 

Denna typ av kommunikation kan till exempel vara ansiktsuttryck, tonfall och rörelser (Jacob, 

Kreifelts, Bruck, Nizielski, Shcutz & Wildgruber, 2013). Enligt forskning är icke-verbal 

kommunikation mer förekommande än den verbala kommunikationen (Harris 2002, refererad i 

Larsson 2008). Av denna anledning utgör icke-verbal kommunikation en stor del av beteendet 

hos olika organisationer (Harris 2002, refererad i Larsson 2008). Verbal och icke-verbal 

kommunikation har en koppling till varandra där den icke-verbala kommunikationen förstärker 

den verbala (Jacob, Kreifelts, Bruck, Nizielski, Shcutz & Wildgruber 2013).  
 

3.2.3 Application 
 

Kunskapen som har förmedlats måste enligt Gilbert och Cordey-Hayes (1996) appliceras av 

mottagaren för att kunna bevaras. Det är appliceringfasen som öppnar upp möjligheten för 

organisationen eller individen att lära sig (Gilbert och Cordey-Hayes, 1996). 

Kunskapsapplicering är enligt Bhatt (2001) att göra kunskapen mer relevant och aktiv i firman 

för att skapa värde och en möjlighet att använda den i sitt dagliga arbete. Att kunna hantera 

kunskapen på ett effektivt sätt genom att förmedla den till nyanställda inom verksamheten är 

viktigt i dagens samhälle. Ahlström (2007) skriver att en mentor är ett lämpligt verktyg att 

använda sig av för att lättare kunna se den nyanställdes behov och hur kunskapen på bästa sätt 

ska förmedlas i förhållande till de uppsatta målen. Clutterbuck (2004) skriver att formella 

mentorprogram i många fall kan underlätta den svåra process som leder till assimilering av 

nyanställda i organisationen. Vid appliceringen är det viktigt att kunna ta till sig och tolka data 

vilket leder in på absorptionsförmågan. De studier som gjorts kring absorptionsförmåga inriktar 

sig främst på organisationens absorptionsförmåga och få studier går in på individnivå (Siachou 

och Gkorezis, 2014). Enligt Cohen och Levinthal (1990) handlar absorptionsförmågan om 

verksamhetens förmåga att ta del av, utnyttja och använda extern samt intern information på rätt 

sätt. Trots detta nämner Siachou och Gkorezis (2014) att befintlig teori framhäver att 

organisationers absorptionsförmåga bygger på individens förmåga att ta till sig kunskap och av 

denna anledning har vi valt att använda den förklaring som används för absorptionsförmågan hos 

organsationer. Även Cohen och Levinthal (1990) belyser hur absorptionsförmågan hos 

organisationer beror på individernas absorptionsförmåga och hur de samverkar. Baserat på detta 

säger Mu, Tang och Maclachlan (2010) att, eftersom absorptionsförmågan bygger på individerna 

i företaget och att den individuella absorptionsförmågan kan påverka hela organisationen menar 

de således att uttrycket absorptionsförmåga kan utvidgas till individnivå. Ahlström (2007) menar 

genom egna erfarenheter att mentorskap kan bidra till en ökad förståelse och att det underlättar 

absorptionen av kunskap. Deng, Doll och Cao (2007) menar att kunskapsintensiva organisationer 
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inte är produktiva om deras anställda inte har den absorptionsförmåga som krävs för att lära sig. 

För att kunna ta till sig kunskap är en av förutsättningarna att personen känner sig trygg. 

Abrahamsson & Andersen (2005) nämner de fem steg som Maslows behovsteori utgår ifrån där 

det andra steget handlar om trygghetsbehov. Detta steg belyser behovet av att känna säkerhet och 

trygghet. Huitt (2011) förklarar det som den del där individen behöver information och samtidigt 

får den hjälp som krävs för att finna trygghet. 
 

3.2.4 Acceptance 
 

Krogh (refererad i McAdam 2004) beskriver kunskapsacceptans som meningsskapande och där 

gruppen eller individen accepterar sin hållning i frågan, han menar att individen utmanas att 

ändra eller motivera sin tro och på så sätt acceptera den. Clutterbuck (2004) skriver att några av 

de vanligaste fördelarna för den nyanställde med att använda en mentor är att individen får 

möjligheten att utmana sig själv och organisationen. Vidare menar Gilbert och Cordey-Hayes 

(1996) att acceptans är en viktig fas för kunskapsöverföringen då det krävs att kunskapen är 

accepterad av mottagaren för att den ska kunna implementeras och assimileras i utförandet. Även 

vid kunskapsacceptansen spelar absorptionsförmågan en roll då Cohen och Levinthal (1990) 

pratar om samarbete mellan mottagaren och sändaren som bygger på en ömsesidig acceptans. 

Mentorskapet förbättrar arbetet med att sätta feedbacken i sin rätta mening och kan underlätta 

den ömsesidiga acceptansen (Clutterbuck, 2004). Mu, Tang och Maclachlan (2010) menar att 

absorptionsförmågan beror på kontakten mellan sändare och mottagare samt deras vilja att ta till 

sig kunskap. 
 

3.2.5 Assimilation 
 

Gilbert och Cordey-Hayes (1996) beskriver assimilationsfasen som nyckeln i 

kunskapsöverföringen. Det är här resultatet och effekterna av applicerandet av den mottagna 

kunskapen visar sig och som sedermera leder till rutiner för en organisation eller individ (Gilbert 

och Cordey-Hayes, 1996). Det är vid assimilationen av kunskapen som det riktiga lärandet sker 

och där överföringen av kunskap istället blir till rutiner (Gilbert och Cordey-Hayes, 1996). 

Assimileringen är enligt Gilbert och Cordey-Hayes (1996) en kreativ process som innefattar det 

kumulativa lärandet. Det sker en förändring i individens beteende som är en direkt följd av 

appliceringen och förvärvade kunskaper. I modellen framgår att vid assimilation börjar det 

faktiska lärandet och den nyanställde blir mer självständig (Gilbert och Cordey-Hayes, 1996).  

 

3.3 Syntes 
 

Modellen för kunskapsöverföringen bygger på den fem-stegs modell som Gilbert och Cordey-

Hayes (1996) utvecklat. Då de fem delarna i modellen förhåller sig till varandra krävs det att alla 

steg avklaras för att den nyanställde ska lära sig. För att utveckla de fem stegen som är: 

acquisition, communication, application, acceptance och assimilation har vi valt att väva samman 

dem med andra teorier för att öka förståelsen och vidga synsättet på kunskapsöverföringen vid 
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introduktionsfasen. Under communication har vi lagt in intern-, formell-, och verbal/icke verbal 

kommunikation då de är centrala för hur kunskapen överförs under introduktionsfasen.  

 

Då vi vill ta reda på hur kunskapen överförs i organisationer har vi valt att bryta ner 

kommunikationsdelen i ytterligare delar. Eftersom den största delen kunskap överförs genom 

kommunikation är detta område vitalt för att förstå processen och bredda analysen. Genom att 

tillämpa fler verktyg bidrar det till ytterligare synvinklar att analysera kommunikationen utifrån. 

Absorptionsförmågan teoretiseras i både application och acceptance avsnitten då den lyfter fram 

vikten av att kunna ta till sig kunskapen. Vi vill även öka förståelsen för hur kunskapen mottages 

av den nyanställde. Då absorptionsförmågan bygger på förmågan att mottaga kunskap ser vi det 

som ett relevant verktyg för att förklara och analysera mottagande av kunskap. 

Absorptionsförmågan lyfter fram mottagarens roll och ökar på så vis förståelsen för 

kunskapsöverföringen vid introduktionsfasen. Mentorskap som teori faller till största del under 

application och acceptance. Användandet av mentorskap är till för att underlätta överförandet 

och tillämpningen av kunskap i arbetet. Mentorskapet får som syfte i modellen att förklara en av 

processerna för överförandet och mottagandet av kunskap. Mentorskapet bidrar därför till en 

djupare och mer ingående analys av kunskapsöverföringen.  

 

Anledningen till att vi valt fem-stegs modellen är för att öka förståelsen för kunskapsöverföring i 

introduktionsfasen. Modellen bryter ner processen i delar och på så vis har vi fått möjligheten att 

analysera kunskapsöverföringen stegvis. Sammanvävningen av de teorier och modellen som 

valts har gett oss fler variabler att beakta under analysen. För att tydliggöra sammanvävningen av 

teorierna har vi framställt en modell som bildligt visar sammansättningen av teorierna. 
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4. Empiri 

4.1 Företag nr. 1 
 

Företag 1 är ett globalt ledande företag inom IT-tjänster. De har 68 000 medarbetare fördelat 

över 40 länder världen över. I Sverige finns de på ett 30-tal orter och tror på att vara både en 

lokal aktör samtidigt som de erbjuder global leverans. Företaget har en stor portfölj av tjänster 

och lösningar samt branschexpertis. Några av dessa är avancerad affärs- och IT-konsulting, 

systemintegration, applikationsutveckling, affärsprocesstjänster och även IP-baserade lösningar. 

Deras främsta mål är att deras kunder ska kunna uppnå sina affärsmål. Verksamheten på orten i 

fråga har en relativt låg personalomsättning. 
  
Uppsatsens första intervju utfördes på företag 1 där två respondenter intervjuades. Först ut var 

Cecilia som arbetar som konsultchef med ansvar för personal, kompetensutveckling och för 

kunden. Cecilia har arbetat på företaget i fyra år. Sedan intervjuades Anders som varit på 

företaget i sex månader och arbetar som programmerare.  
  
Företaget har ett introduktionsprogram som är utformat för hela koncernen och används 

internationellt. De har checklistor för vad de bör gå igenom med den nyanställde och hur den ska 

tas emot. Checklistorna innefattar punkter så som företagspresentation, verktyg som ska delas ut, 

utbildningar samt vem som ska ta emot den nyanställde på arbetsplatsen. Introduktionen börjar 

innan den nyanställde har börjat på arbetet då de skickar ut dokument med verksamhetsregler 

samt vilka avtal som gäller men även vad företaget i sig står för. När den nyanställde kommer till 

arbetet första dagen sitter ansvarig ner ansikte mot ansikte med den nyanställde och går igenom 

företagets värderingar och stadgar ända ner på lokalnivå. Detta gör Cecilia för att ge en möjlighet 

att ställa frågor kring de dokument som den nyanställde redan läst. Syftet är att skapa en öppen 

dialog och skapa en trygghet för den nyanställde. Anders berättade att han även fick påminnelser 

om att läsa igenom vissa dokument som delats ut samt att det anordnades uppföljningssmöten om 

vad företaget stod för. Han upplevde att det fanns möjlighet att stämma av den tekniska 

informationen som tilldelats genom att fråga de han arbetade närmst. Det fanns även möjlighet 

att stämma av de delarna som gällde beteendet inom företaget. Anders fick inte information om 

de anställda och vem som arbetade med vad och visste därför inte heller vem han skulle vända 

sig till utan fick lista ut det själv. 
 

På arbetsplatsen försöker de få den nyanställde att ta till sig kunskap om företagets verksamhet, 

bakgrund, värderingar, visioner och mål då det är viktigt att de vet vad företaget står för när de är 

ute hos kunden och att de ska veta vad de är ambassadör för. För att marknadsföra företaget och 

kunna anpassa sig till kunden är det viktigt för företaget att dess anställda vet vad företaget 

förväntar sig men även vad de kan förvänta sig tillbaka av företaget. De har ett ramverk för hur 

processerna inom företaget ser ut och de går igenom administrativa saker så som tidsrapportering 

och fakturering. Anders berättade att han fick information om företaget av chefen och den mer 

tekniska introduktionen av teamledaren. Anders upplevde all information som delades ut i början 

som svår att ta till sig då det var för mycket på en gång. Cecilia belyste att det kan vara mycket 

information som måste förmedlas till den nyanställde till en början som inte kan vänta. Cecilia 



Kunskapsöverföring 

Rasmus Nilsson 

Christian Wendner 

22 

pratade också om att hon försöker få de nyanställda att våga fråga om det är något som de tycker 

är otydligt och inte riktigt förstår. Det är bättre att ställa en dum fråga än att låtsas att du vet.  
 

Anders berättade att samtidigt som han tilldelades information om företaget gick han även 

igenom ett introduktionsprogram med teamet där de gick igenom alla olika system de arbetar 

med. Detta ökade mängden kunskap som skulle tas emot ännu mer vilket ledde till att han fick 

sitta hemma och arbeta för att kunna ta till sig allt. Företaget har även interna webbutbildningar i 

syfte att överföra kunskap där ett flertal är obligatoriska i introduktionen. Några av de 

obligatoriska delarna är etik, arbetsmiljö och säkerhet för att den anställde ska veta hur de ska 

uppträda på arbetsplatsen. Enligt Anders var det enkelt att få tillgång till den kunskap som 

behövdes för att kunna utföra arbetet. Det fanns alltid en möjlighet att fråga anställda som 

arbetade i teamet och som hade mer kunskap. Beroende på vilket område du behövde mer 

kunskap inom fick Anders vända sig till olika medarbetare. 
 

Företaget utser en fadder eller mentor till den nyanställde vid introduktionen, dock försöker de 

slussa in den nyanställde i arbete och börjar då oftast med arbete i grupp. Vid arbetet som sker i 

grupp faller det sig mest naturligt att gruppen som helhet fungerar som mentorer. Anders fick ta 

del av den kunskapen som hjälpte honom att utföra sina arbetsuppgifter från sina 

gruppmedlemmar. Han menade att det var viktigt för honom att kunna fråga vem som helst för 

att komma vidare. Tiden för introduktionsfasen i företaget är väldigt olika beroende på individen 

då det tar allt ifrån några månader upp till två år för vissa att bli fullt produktiva och självgående. 

Det är dock vanligt att det tar lång tid att komma in i företaget och det krävs oftast minst sex 

månader för att se vad den nyanställde går för. 
 

4.2 Företag nr. 2 
 

Företag 2 är ett konsultföretag som arbetar med att hitta och erbjuda IT-lösningar till sina kunder 

samt utveckling av befintliga system. De arbetar med programvarulösningar inom 

informationsteknologi och management. Koncernen har 1700 medarbetare i 11 länder. 

Personalomsättningen ligger på en relativt låg nivå vid det lokala kontor vi besökte. Det utfördes 

en intervju med en av kontorscheferna, Christine vars roll bland annat är att få de som hon 

ansvarar för att komma in i arbetet. Hon har arbetat på företaget i cirka ett år där hon ansvarar för 

18 personer inom systemutveckling. Vidare utfördes en intervju med Anton som gått direkt från 

studier på högskola till arbetslivet. Anton har varit inom företaget i fyra år och gått igenom dess 

introduktionsfas. 
 

Företaget har ett strukturerat sätt att introducera nyanställda där de utgår från checklistor som 

finns att ta del av via deras intranät. Checklistorna innefattar vad och vem som ska gå igenom de 

olika delarna i introduktionen. Introduktionen av nyanställda inom verksamheten börjar med att 

företaget skickar ut information i form av ett informationspaket till den nyanställde där personen 

får ta del av vad företaget arbetar med, deras policyer och visioner. De får också en 

personalhandbok och en bok om förändringar. Anton upplevde det som att allting hände på en 

gång och att det var väldigt mycket information att ta emot samtidigt. Han tyckte att 

informationen var relevant men hann samtidigt inte ta till sig allt.  
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Christine berättar att de vill förmedla företagets roll och vilken del den nyanställde har i 

företagets sfär. Syftet med informationen som skickats ut var att få den nyanställde medveten om 

vad företaget arbetar med och vad arbetet innebär. De vill att den nyanställde ska få möjlighet att 

vara påläst och kunna ställa frågor om det den läst. Anton berättade att det lades mycket vikt vid 

att våga fråga om allt och att ingen fråga var för dum. Företaget anser det vara viktigt för den 

nyanställde att veta vad företaget står för i syfte att fort kunna börja representera företaget ute 

hos olika kunder. Det framgick också i intervjuerna att de praktiska bitarna så som 

tidsrapportering är viktiga att förstå direkt från början i konsultbranschen för att kunna börja 

arbeta med och ute hos kunder.  
 

Den företagsspecifika kunskap som främst förmedlas berör tidsrapportering, att lägga upp sitt 

CV samt hur den anställde kan ta del av ledningsprocesser på företagets intranät. Den 

nyanställde får tilldelat sig kunskap om företaget från kontorschefen men får även en fadder 

tilldelad sig som går igenom delar av den administrativa kunskapen. Christine berättar att hon 

delegerar ut arbetet på flera av kollegerna för att den nyanställde alltid ska ha någon att fråga. 

Samtidigt som de får möjlighet att lära känna fler personer. Som ett konsultföretag beror mycket 

av introduktionen på individens tidigare erfarenheter och tiden det tar för den nyanställde att bli 

självständig i arbetet kan variera. 
 

Anton berättade att när han började blev han placerad i en projektgrupp med en teamledare. Där 

fick han prova på alla olika sektioner och suga åt sig så mycket kunskap han kunde. Han 

upplevde det som svårt att ta till sig det teamledaren sa ibland då teamledaren inte var 

pedagogisk nog och Anton uttryckte att han var i behov av mer hjälp som ny. Anton menar att 

han hade större nytta av gruppen då det var lättare att fråga och hjälpa varandra inom gruppen. 

Efterhand som han blev mer självständig fick han egna uppgifter men de större delarna gjordes 

fortfarande i grupp. När Anton skulle arbete med något nytt pekade teamledaren ut en kollega 

som arbetat inom det området tidigare så han visste vem som var bäst lämpad att fråga. Han 

kunde då arbeta till största delen självständigt men hade möjlighet till uppbackning vid 

eventuella problem som dök upp.  
 

Grundtanken i företaget är att den nyanställde ska vara bekväm i att utföra arbetet efter 90 dagar. 

Den nyanställde ska ha kunskap om företaget och känna sig komfortabel i sitt uppdrag för att på 

så vis kunna börja arbeta med kunder. Möjligheten för den nyanställde att fråga och få tillgång 

till kunskap är bra. Det viktigaste menar Christine är att de först och främst förstår vad företaget 

står för och hur du som konsult ska representera företaget. Det är även viktigt för den nyanställde 

att veta vilken kunskap som företaget besitter för att kunna tillämpa den i arbetet. 

4.3 Företag nr 3 
 

Företag 3 arbetar inom energi, industri och nätverksbranschen. Där erbjuder de ett sortiment av 

design-, tillverknings-, och logistiktjänster. Företaget är verksamma i 30 olika länder och har 

totalt 200 000 anställda. Designkompetensen i Sverige innefattar elektronisk maskinvara, 

programvara och testutveckling. Deras fokus ligger i att tillverka en liten volym gällande främst 

tekniktjänster, kretskortsmontering, kompletta produkter men även beställningsarbeten och 

distribution av sina produkter och tjänster. Intervjun på företag 3 utfördes tillsammans med 

Christer som är ansvarig chef för utvecklingsverksamheten inom elektronikprodukter. Christer 
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har arbetat på företaget i 18 år och innehar därmed en stor samling kunskap om introduktion av 

nyanställda. Personalomsättningen inom verksamheten är normal men lite högre än på de andra 

företag vi besökt. Personalomsättningen beror till stor del på hur världsekonomin ser ut. 

Samtidigt framgick det under intervjuerna att en del nyanställda bytt arbetet på grund av att de 

ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap för att utföra arbetet. 
 

Företaget har ett välstrukturerat introduktionsprogram där det direkt vid anställning skickas ut 

information till den nyanställde som personen kan ta del av för att bekanta sig med företaget, 

deras policyer, etiska regler, tidsrapportering och vad de arbetar med. På företaget framgår vikten 

av att den nyanställde känner trygghet och kommer in i företaget för att denne ska bli produktiv. 

Företaget förser den nyanställde med en lista där ett flertal punkter ska genomföras på den 

nyanställdes initiativ och sedan bockas av när personen utfört respektive uppgift. Listan 

innehåller bland annat etiska kurser och vilka teamledare den nyanställde ska prata med om 

respektive område. Den nyanställde ska under eget ansvar exempelvis boka in möten med andra 

på företaget för att lära sig mer om verksamheten. Syftet med dessa möten är att personen ska 

lära känna olika chefer och medarbetare och samtidigt lära sig vad de gör i företaget för att de 

ska veta vem de ska fråga om vad i framtiden. Christer menar att det underlättar för den 

nyanställde när de har ett godkännande från chefen att ta kontakt med avdelningscheferna. Det 

beräknas ta cirka två månader för den nyanställde att ta sig igenom denna lista. Inom företaget 

finns också ett enormt utbildningsutbud som de använder sig av för att förmedla kunskap till de 

nyanställda. Där kan de anställda ta del av flera typer av utbildningar via intranätet som lämpar 

sig bland annat för produkt- och affärsutveckling. 
 

En avgörande faktor enligt Christer är den tekniska grundförståelsen, att känna till vad som 

påverkar vad i produktionen. Christer menar att det krävs ett intresse och en vilja att ta till sig 

den tekniska kunskapen om den nyanställde snabbt ska lära sig och bli produktiv. Information 

om processer och hur du ska gå tillväga i olika arbetsprocesser finns på företagets intranät. Det 

finns till exempel processer som projektledare ska följa som den nyanställde även får förklarat 

för sig muntligt. Problemet med processerna menar Christer är att de inte förklarar alla problem 

som dyker upp på vägens gång utan att de bara är ett ramverk för hur arbetet kan se ut. Företaget 

förmedlar stor del av sin kunskap genom att de personer med mest kunskap inom området agerar 

mentorer och hjälper till. De försöker på så vis underlätta processerna genom att guida med en 

mentor. Christer berättar att de inte alltid utser en mentor för det dagliga arbetet utan använder 

olika mentorer för olika projekt.  
 

De som jobbar i produktionen och inte med projekt försöker företaget slussa in i arbetet genom 

att låta dem gå bredvid en mentor. På så sätt får de följa med och sitta bredvid för att se hur det 

går till och kan efterhand få mer ansvar och egna uppgifter. Det bidrar till att den nyanställde får 

kunskap om produkten och dess komponenter. Mentorn de tillsätter i många fall har tidigare 

arbetat som lärare, syftet med det är att öka pedagogiken vid överföringen av kunskap. Det är 

upp till mentorn att känna av när de nyanställda är redo för nästa steg. Christer upplever inte 

kunskapen som svår att ta till sig utan problemet är att tillämpa den i praktiken.  
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4.4 Företag nr 4 
  
Företag 4 är ett världsledande globalt företag som arbetar med produktion och tillverkning av 

tyngre maskiner inom bygg och anläggningsteknik. Företaget bygger sina produkter från grunden 

och utvecklar programvara till maskinerna samt monterar ihop alla delar till en färdig produkt. 

Företaget har som mål att ha hållbara produkter med innovativa lösningar som är utvecklade för 

högre produktivitet. Koncernen bedriver verksamhet i cirka 180 länder världen över med 

sammanlagt 44 000 medarbetare. Personalomsättningen på det lokala kontoret är relativt låg. 
  
Uppsatsens två sista intervjuer var med Christoffer och Alexander. Christoffer är gruppchef för 

cirka 12 personer med ansvar för kontrollsystem och drivlinan, han har arbetat på företaget i 22 

år. Alexander är systemingenjör som arbetar med mjukvaruutveckling och har arbetat på 

företaget i ett år. 
  
Innan den nyanställde ska börja på arbetet får de en folder som innehåller policyer, mål och 

värderingar som ska uppfyllas av den som börjar arbeta hos företaget. Där ingår också en 

presentation av företaget i stort. Första dagen på jobbet får de träffa HR avdelningen för att få 

praktisk information muntligt så som arbetstider, policyer och säkerhetsföreskrifter. Den 

nyanställde träffar sedan sin närmaste chef som i detta fallet är teamledaren som presenterar den 

nyanställde för sina närmaste arbetskamrater. De får sedan en snabb rundvandring där de visar 

upp faciliteterna. Sedan berättade Christoffer att han sätter sig ner och gör upp ett 

individanpassat introduktionsprogram tillsammans med den nyanställde. Då utgår de ifrån 

individens arbetsuppgifter och vilka delar som är viktigast för honom att känna till för att han 

sedan ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Den ansvarige visar även upp olika processer som 

de har beskrivna på intranätet så som produktutvecklings- och förbättringsprocesser. De 

beskriver då hela processen och bryter ner den i små delar. Efter att de visat processerna i datorn 

får den nyanställde gå ut i produktionen och se hur det fungerar i praktiken. 
  
Christoffer börjar med att berätta övergripande om de olika avdelningarna som en liten 

introduktion för att den nyanställde ska förstå vad de olika avdelningarna innebär. Sedan 

kontaktar HR de olika avdelningarna som bokar in möten åt den nyanställde med nyckelpersoner 

på de olika avdelningarna så att personen får bekanta sig med dem. Företaget vill hjälpa de 

nyanställda att bygga ett kontaktnät så de vet vem de ska fråga beroende på vad problemet gäller. 

När de kommer ut till nyckelpersonerna går de igenom övergripande vad som görs på den 

specifika avdelningen. Sedan får de också vara med och praktiskt utföra dessa moment på 

avdelningen för att lära sig och se hur det går till på plats. Tiden som spenderas på varje 

avdelning är beroende på personen i fråga och anpassas efter önskemål och nytta. Alexander 

upplevde introduktionen som väldigt intensiv med mycket information och kunskap att ta till sig 

på kort tid. 
 

Christoffer menar att de vill förmedla en helhetssyn på arbetet för att den nyanställda ska veta sin 

roll i företaget. De vill även öka förståelsen för hela processen med tillverkandet av produkten så 

den nyanställde har den kunskapen med sig in i arbetet. Alexander upplevde det som att resten av 

företaget hade svårt att greppa hans roll och att det i sin tur försvårade anpassningen när 

kollegerna inte visste vilken information som var relevant att tilldela honom. Han tyckte inte 

heller att han fick information om tidigare produkter i tillräcklig utsträckning för att förstå 
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utvecklingen med den nya produkten han började arbeta med. Tiden räckte inte till enligt 

Alexander för att få en helhetssyn och han kunde inte sätta sig in på djupet. Han kunde då inte 

ställa relevanta frågor och fylla i de kunskapsluckor som fanns. Mycket berodde på att han inte 

hade någon att fråga som hade kunskap om hans område. Företaget fokuserade främst på att få 

igång honom i sitt arbetsområde så fort som möjligt. 
  
Företaget arbetar mycket i projektform och ser detta som ett bra sätt att slussa in de nyanställda i 

arbete. Detta på grund av att projekten utförs i grupp och att de andra gruppmedlemmarna kan 

agera mentorer åt den nyanställde. Det ger också en möjlighet att få lite ansvar i taget i form av 

deluppgifter i projektet och att inte behöva jobba helt självständigt direkt. Alexander berättade att 

han inte hade möjlighet att få en mentor då han var den enda som arbetade inom det området. 

Istället fick han ta del av tidigare dokumentation som han upplevde som svår att ta till sig, och 

hade istället föredragit en mentor som stöd.  
 

Det tar cirka ett år för en ingenjör på företaget att självständigt börja producera saker då det är 

mycket de behöver sätta sig in i. Företaget försöker påskynda denna processen genom att låta den 

nyanställde arbeta med förbättrings- och förändringsarbete på deras befintliga produkter för att 

bredda produktkännedomen. Christoffer menar att denna processen motiverar de nyanställda då 

de känner att de faktiskt gör nytta direkt även om det är mindre uppgifter. Företaget vill även 

förmedla kunskap om produkterna genom att den nyanställde får arbeta med förbättring- och 

förändringsarbete. Alexander berättade att det var bra att arbeta med en produkt i taget då han 

inte behövde söka information på flera olika ställen. Christoffer berättade att de vill förmedla en 

känsla att företaget vill ha den nyanställde produktiv. Därför försöker de ständigt ge den 

nyanställde arbetsuppgifter och nya utmaningar för att undvika att personen blir stillasittande.  

 
  



Kunskapsöverföring 

Rasmus Nilsson 

Christian Wendner 

27 

 

5. Analys 
 

Strukturen för analysen baseras på fem-stegs modellen då faserna förhåller sig till varandra och 

förklarar kunskapsöverföringen stegvis. Modellens upplägg sammanvävt med övriga teorier ger 

oss verktyg att analysera och tydliggöra hela kunskapsöverföringen samt lyfta fram de vitala 

delarna.  
 

5.1 Acqusition 
 

Knowledge acqusition beskrivs som en organisation eller individs förmåga att identifiera och 

förvärva den sorts kunskap som är viktig för uppdraget (Zahra och George 2002, refererad i 

Liyanage et. al 2009). För att bli produktiv och tillämpa den kunskap som krävdes framgick det i 

intervjuerna att kunskapen som förmedlades främst kom från personen som var mest insatt inom 

respektive område.  
 

”Ber personen att ta och snacka med dem som är lite teamledare inom olika område 

för att lära känna dem och förstå vad de gör” (Christer) 
 

Det handlar om att använda sig av den som har mest kunskap inom området för att förmedla 

kunskapen på ett så bra sätt som möjligt. Christine tog upp att hon främst lämpar sig att förmedla 

information om företaget och själva verksamheten eftersom detta var området där hon var 

verksam och kunde mest.  
 

Sättet som den nyanställde väljer att tolka kunskapen på är avgörande när det handlar om att 

applicera den i rätt sammanhang men samtidigt hur väl den nyanställde kommer att minnas den 

kunskap som förmedlats. En trend som framgick vid intervjuerna var hur företagen tidigt låter de 

nyanställda komma ut i företaget så att de får vara med i projekt och arbeten där de går vid sidan 

av och lär av anställda med erfarenhet. Att den nyanställde får gå direkt till experterna och vara 

med i arbetet eliminerar delar av de led där det finns risk för feltolkning. Nyckelpersonerna för 

varje avdelning har också lättare att identifiera vilken kunskap som är mest lämpad att överföra 

till den nyanställde. Hade en person som är mindre insatt i området förklarat blir det lätt mer 

överskådlig information. Christoffer berättade att han endast nämnde lite snabbt om 

avdelningarna men att de ansvariga fick gå in mer på djupet. Detta för att låta experterna inom 

respektive område stå för detaljerna och på så vis öka validiteten vid kunskapsöverföringen.   
 

De huvudsakliga attribut som diskuteras inom acquistion berör intensitet, fart och riktning (Zahra 

och George 2002, refererad i Liyanage et. al 2009). Beroende på attributen påverkas sättet som 

kunskapen förvärvas och ju mer ansträngning från företaget desto fortare kan individen skapa sig 

en kunskapsbas. Med mer kunskap av hög kvalité kan den nyanställde fortare bli produktiv i 

organisationen.  
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Genom de individanpassade program som företag 3 och 4 utarbetade tillsammans med de 

nyanställda ville de skapa en kunskapsöverföring till de nyanställda som blev effektiv och lyfte 

fram de mest väsentliga delarna för individen.  
 

”Sedan gör man tillsammans med sin teamleader då oftast upp ett delvis 

individanpassat introduktionsprogram […] Det jag kallar individanpassat […] det 

beror på lite vad man har för arbetsuppgifter […]” (Christoffer) 

 

Den ansvarige för introduktionen identifierade den viktigaste kunskapen sett till var och en av de 

nyanställda och deras arbetsuppgifter. Christer och Christoffer strävade efter att bara förmedla 

den kunskap som var viktigt för just den individen och på så sätt undvika överflödig information. 

En anledning till detta är för att underlätta för den nyanställde att ta till sig kunskapen genom att 

minska mängden och hålla sig till de mest centrala delarna. Detta för att undvika risken att viktig 

kunskap inte absorberas av den nyanställde då den måste filtrera bort viss information. Ännu ett 

riskfyllt moment är då den nyanställde själv tvingas filtrera bort information. På så vis är det 

lättare för en anställd med många års erfarenhet som har helhetsbilden att identifiera och plocka 

ut det väsentliga.  
 

5.2 Communication 
 

Gemensamt för alla företag är att de har en strukturerad och strategiskt upplagd process för 

introduktionen. De har alla en planerad introduktion med checklistor för vad som bör gås 

igenom. Christine beskriver det som kartor över vad som ska ingå i introduktionen och vem som 

ska förmedla vad. Lewis (2006) menar att den formella kommunikationen är den som är 

strategiskt upplagd och planerad. Företagens mallar för introduktionen finns i deras intranät och 

blir därför lättåtkomligt för alla involverade parter. Den företagsspecifika kunskapen som 

kommuniceras ut är alltifrån företagets bakgrund och verksamhet till processer, etik, 

miljöaspekter, administrativa kunskaper men även kunskapen om produkten och vad som gör 

företaget lönsamt. Christine menar att förmedlingen av den praktiska informationen är ett måste 

direkt vid anställning.      
 

” Vad som gör företaget lönsamt är också en bit som blir viktigt […] och hur just du 

kan påverka det […]” (Christoffer)  
 

Det som förmedlas faller väl under Jacobsen och Thorsviks (2008) teori om att informationen i 

nedåtgående led innehåller information om arbetet och organisationen samt policyer. 
 

Vid intervjuerna med de olika företagen framgick att kommunikationen är något av det viktigaste 

och mest förekommande vid introduktion av nyanställda. Alla företag började med att skicka ut 

information i pappersform till den nyanställde innan de börjat anställningen. Företag 2 och 4 

pratade om detta och förklarade att de gör så för att tydliggöra företagets mål och visioner, vilket 

i sin tur kom att leda till en ökad trygghet då den nyanställde lättare förstod vad som väntade. 

Det framgick att den verbala kommunikationen var den typ av kommunikation som främst var 

aktuell under introduktionen då stora delar av kunskapen skulle förmedlas till individen. Anton 

tog upp att det förmedlades mycket information muntligt under introduktionen vilket gjorde det 
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svårt för honom att ta till sig allt. Det som var intressant var hur företag 1 och 2 valde att stämma 

av och sitta ned med den nyanställde efter att de fått ta del av den information som skickats ut 

via papper. Bhatt (2001) belyser att användandet av flera kommunikationskanaler, både muntligt 

och skriftligt stödjer distributionen av kunskap och ger en bättre möjlighet att tolka 

informationen på olika sätt. Genom att gå igenom informationen igen och låta den nyanställde 

diskutera det som skickats ut sattes en grund för en öppen dialog mellan den nyanställde och den 

ansvarige. När den nyanställde hade tillgång till utskickad information bidrog det till en djupare 

diskussion med den ansvarige eftersom den nyanställde hade mer kunskap att basera sina frågor 

på. 
 

“Det viktigaste är att hela tiden vara tillgänglig för den som är ny, jag har liksom 

alltid en öppen dörr och alltid möjlighet att prata och svara på frågor”  (Cecilia)  
 

Bratton och Gold (refererad i Kitchen och Daly 2002) menar att en god intern kommunikation 

innefattar en vilja från den ansvarige att kommunicera. Christine tar kontakt med de hon ansvarar 

för även när de arbetar i fält för att på så vis skapa och bibehålla en nära relation. Cecilia tog upp 

att hela tiden ha öppna dörrar och att hon vill förmedla till de anställda att de inte ska vara rädda 

för att fråga om de inte förstår. Anton fick under sin introduktion veta att det är bättre att ställa en 

dum fråga än att göra ett dumt misstag. 
 

Bhatt (2001) pratar om distributionen av kunskap och hur den måste spridas inom organisationen 

för att sedan kunna appliceras. Kunskap kan spridas på olika sätt dels via interaktioner men även 

med hjälp av teknik (Bhatt, 2001). Företagen använder sig av webbutbildningar för att förmedla 

viss information. De obligatoriska utbildningarna för de nyanställda innehöll bland annat etik 

och säkerhetsfrågor. Företagen valde att inte bara förmedla kunskapen via interaktioner utan att 

även använda sig av webbutbildningar för att säkerställa att den nyanställde verkligen lärt sig. 

Anledningen är likt det Asif och Sargeant (2001) skriver om att förmedlingen av information har 

för syfte att skapa ett önskat beteende hos mottagaren. Samtliga företag har webbutbildningar 

som är obligatoriska och visar därmed för den nyanställde vikten av att ta del av kunskapen. 

Samtidigt får företagen ta del av ett resultat på utbildningen och kan försäkra sig om att den är 

utförd. 
 

Formell kommunikation kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) även ske genom planerat 

samarbete mellan medarbetare. Företagen i undersökningen använder sig mycket av detta då 

samtliga företag delegerar över ansvar till olika nyckelpersoner på avdelningarna inom 

organisationen. Anledningen till det är att den nyanställde ska knyta kontakter. Ett annat sätt att 

hjälpa den nyanställde att skapa ett större nätverk är genom mentorskap (Booth 1996, refererad i 

Pan, Sun & Hau, Siu Chow 2011). Flera av företagen använder sig också av mentorer för 

överföring av kunskap.  Enligt Booth (refererad i Pan, Sun & Hau, Siu Chow 2011) bidrar 

mentorskapet till en mer personlig dialog med den nyanställde och på så vis också en ökad 

förståelse. Christer menar att användandet av mentorer går ut på att den nyanställde till en början 

går bredvid för att skapa sig en förståelse för arbetsprocessen. De vill även att mentorn håller en 

informell kommunikation med den nyanställde för att lättare kunna avgöra när personen är redo 

för nya arbetsuppgifter. Hård af Segerstedt (2011) nämner hur viktigt det är att kunna samla in 

information, bearbeta denna på ett effektivt sätt och kommunicera med omgivningen för att lösa 
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olika problem. Mentorn som utses bör därför väljas utifrån hur arbetsuppgiften eller projektet är 

utformat eftersom de har lättare för att samla in information som kan lösa problemet.  
 

Samtliga företag ansåg att det var en viktig del i introduktionen att de nyanställda fick prata 

ansikte mot ansikte med de ansvariga för varje avdelning för att undvika de hinder som Fiske 

(2003) pratar om vid spridningen av kunskap. Det visar även att företaget vill få fram en effektiv 

metod att kommunicera på likt den Larsson (2008) beskriver där han nämner vikten av saklighet, 

trovärdighet och aktualitet för att uppnå en bra kommunikation inom organisationen. Att 

kommunicera med den som har mest kunskap inom området ökar trovärdigheten då det inte 

behöver gå igenom flera led. Den person som är specialiserad på en avdelningen har lättare att 

precisera kunskapen och då föra en mer relevant presentation. Aktualiteten ökar även då de som 

arbetar på avdelningen är de mest uppdaterade. De intervjuade menade att det spelade ingen 

större roll vilken position den som förmedlade informationen hade. Istället handlade det om hur 

lämpad den var att framföra kunskapen.   
 

”Efter ett tag så känner man egentligen vad som är viktigt, det spelar egentligen 

ingen roll vem som säger det” (Alexander) 
 

Det är även viktigt för den nyanställde att veta vem de ska fråga för att lösa det specifika 

problemet i likhet med Hård af Segerstedts (2011) teori om att kommunicera med omgivningen 

för att lösa olika problem. Företag 4 och 3 framhåller vikten av att den nyanställde vet vem de 

ska fråga gällande olika problem för att snabbare kunna lösa dem. De vill undvika risken för 

onödiga ledtider som kan uppstå om de först frågar chefen som sedan måste ta saken vidare. 
 

Stora delar av introduktionsfasen för de nyanställda handlar om det verbala sättet som företaget 

kommunicerar med den nyanställde. Christoffer tog upp ett exempel som leder in på den icke-

verbala kommunikationen då han berättade om hur företaget bryter loss delar av olika projekt för 

att skapa processer där de nyanställda får ta del av arbetet och bekanta sig med en del av 

företagets verksamhet. Syftet med detta är att förmedla kunskap till de nyanställda och få dem 

produktiva genom att skapa ett driv hos individen då de får arbeta med något som faktiskt 

kommer användas i företaget. Det är alltså inget arbete som företaget tagit fram separat för 

upplärning som sedan kommer läggas på hyllan. Christoffer menade även att de ständigt ville ge 

de nyanställda nya uppgifter för att förmedla en känsla av att företaget ville att de skulle bli 

produktiva. Jacob et.al, (2013) menar att den icke-verbala kommunikationen förstärker den 

verbala. Företag 4 gör detta genom att dels muntligt tala om att de vill ha den nyanställde 

produktiv men även genom att visa det i handlingar där de inte lämnar den nyanställde sysslolös. 
 

5.3 Application 
 

För att kunna applicera den mottagna kunskapen gäller det att individen kan ta till sig 

informationen vilket kan förklaras med hjälp av absorptionsförmågan. Absorptionsförmågan 

handlar enligt Cohen och Levinthal (1990) om att ta del av och använda kunskap på rätt sätt. 

Flera av företagens anställda som genomgått introduktionsfasen tyckte att det var väldigt 

intensivt i början med mycket ny kunskap att ta emot på en gång. Detta ledde till att de inte hade 

förmågan att ta till sig av all kunskap som förmedlades vilket gjorde att de missade vissa delar. 
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Både Anton och Anders upplevde det som väldigt svårt att ta till sig så mycket kunskap och 

information på samma gång. Anton kände att kunskapen var relevant och viktig, han gick 

därmed miste om kunskap som var behövlig när han inte klarade av att ta till sig all kunskap. När 

de nyanställda inte hade den absorptionsförmåga som krävdes för att ta till sig all kunskap som 

var nödvändig gick de miste om värdefull kunskap. De som förmedlade kunskapen fick då 

upprepa informationen vilket minskade effektiviteten och förlängde introduktionsfasen. Cecilia 

som leder introduktionsarbetet tog upp att det kan vara ett problem att de lägger fram för mycket 

information till de nya men samtidigt vill de heller inte utelämna något. 
 

”Ibland är det svårt att avgöra, hur mycket ska jag berätta? Blir det för mycket 

information på en gång eller missar jag information? Så det är svårt att veta hur den 

nyanställde känner då”(Cecilia) 
 

Fiske (2003) skriver att det är viktigt att vara medveten om att det kan förekomma hinder i 

spridningen av informationen. Hindret i detta fallet är att den nyanställde inte har förmågan att ta 

till sig all information och därför absorberas inte all kunskap av den nyanställde. Cecilia nämnde 

problemet som att hon inte kunde veta hur den nyanställde kände då vissa saker som hon berättar 

är självklara för henne men kan uppfattas på olika sätt av mottagaren. När vi under intervjuerna 

frågade vad som var svårast med att hantera kunskapen framgick det att det var mängden 

information som försvårade mottagandet. 
 

”Det var väl det att det är mycket information som kommer direkt i början” (Anton) 

  
 

Företag 3 framhävde vikten av att ha en förtroendeingivande person för att mottagaren ska kunna 

ta till sig kunskapen. Det kan kopplas till Maslows behovsteori där Huitt (2011) belyser behovet 

av att känna trygghet i tillvaron. Tryggheten kan på så vis påverka mottagarens 

absorptionsförmåga då det blir svårare att ta till sig om du inte känner sig trygg med personen 

som överför kunskapen. Christer tycker att det är viktigt att bygga relationer för att få en trygghet 

och menar att detta öppnar upp för mottagandet av kunskapen. Även på företag 4 är de måna om 

att presentera den nyanställde för arbetsgruppen så de blir trygga med att fråga om hjälp. 

Abrahamsson och Andersen (2005) pratar även om att säkerhet går hand i hand med att känna sig 

trygg. Detta vill Christine ta till vara på då de vill att den nyanställde ska förstå vad de ger sig in 

på redan innan de börjar. Christine berättar att de skickar ut information till den nyanställde 

innan de börjar så att de kan vara förberedda när de anländer första dagen. Syftet är att ingjuta 

trygghet och säkerhet hos den nyanställde genom att informationen de redan fått stämmer 

överens med de verkliga upplevelserna.  
 

När den nyanställde fått kunskap om företaget tilldelat sig behöver de tillämpa denna i företaget. 

Gemensamt för alla intervjuade företag är att de försöker slussa in de nyanställda genom att 

placera dem i projektgrupper. Anledningen är att företaget på så vis har möjligheten att ge den 

nyanställde mindre uppgifter till att börja med samtidigt som de har mer erfarna och kunniga 

personer runt omkring sig till hjälp för att utföra sin uppgift. När den nyanställde arbetar i 

grupper så fungerar de andra gruppmedlemmarna som faddrar eller mentorer åt den nyanställde 

vilket gör det lättare för den nyanställde att tillämpa kunskapen efterhand. Christer berättade att 

deras mentorer låter den nyanställde bli mer delaktig i arbetsuppgifterna efterhand innan den 
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självständigt kan utföra uppgiften. Ahlström (2007) menar att mentorer har möjlighet att utgå 

ifrån nyanställdes behov och se var personen står i förhållande till det uppsatta målet för att 

kunna hjälpa denne att uppnå målet. Christoffer sa att det är den ansvarige för introduktionens 

uppgift att ge utmaningar till den nyanställde som varken är för stora eller små. Christoffer 

beskrev utförandet på så vis att de bryter loss deluppgifter i projektet som den nyanställde kan 

utföra. Gilbert och Cordey-Hayes (1996) menar att appliceringsfasen öppnar upp för individen 

att lära sig. Företagen öppnar upp möjligheter för individens lärande genom att successivt låta 

dem tillämpa kunskaper i arbetet. Det leder i sin tur vidare till det som Gilbert och Cordey-Hayes 

(1996) kallar för bevarandet av kunskap. När den nyanställde tagit till sig kunskapen och 

applicerar den i sitt arbete bevaras kunskapen i organisationen och kan fortsätta föras vidare till 

andra nyanställda. 
 

Kunskapsappliceringen hjälper enligt Bhatt (2001) till att göra kunskapen mer relevant och 

skapar ett värde av att använda den i sitt arbete. Ett sätt som företagen utnyttjade i arbetet med att 

göra kunskapen relevant var att visa den nyanställde en helhet av företaget för att de skulle förstå 

sin del i organisationen. Anton i företag 2 beskrev att han fick prova på olika arbetsuppgifter på 

flera avdelningar innan han började med sin egentliga arbetsuppgift. Christoffer berättade att de 

avsatte mellan 2-4 veckor för den nyanställde att vara med ute på de olika avdelningarna och 

produktionen för att se hur det går till och hur de olika delarna påverkar den nyanställdes jobb 

och även hur den nyanställdes arbete kan påverka resten av organisationen. Christer hade ett lite 

annorlunda tillvägagångssätt där de ville att den nyanställde själv skulle boka in möte med olika 

nyckelpersoner på avdelningarna. Ahlström (2007) menar sett till egna upplevelser att 

mentorskap hjälper den nyanställde att öka sin egen kunskap om hur hans roll påverkar 

organisationen. 
 

”[…] en helhetssyn på saker och ting att man ser var min pusselbit passar in i det 

hela mönstret.” (Christoffer) 
  
Att få en helhetssyn över organisationen och öka sin produktkunskap skapar ett värde för den 

nyanställde på så vis att de vet hur deras arbete påverkar resten av företaget. Samtidigt skapar det 

en förståelse om hur den nyanställde kan tillämpa sin kunskap i det dagliga arbetet. Clutterbuck 

(2004) menar att mentorskap kan hjälpa den nyanställde att känna sig delaktig i organisationen 

och sina arbetsuppgifter. Detta hjälper på så vis den nyanställde att skapa en välbehövlig 

helhetssyn. Anton och Anders fick båda prova på olika sektioner och arbetsuppgifter när de 

började på sina respektive företag. De tyckte båda att det underlättade introduktionen när de fick 

en helhetsbild av vad företaget sysslade med och de olika programmen de arbetade i. Alexander 

menade att ett problem för honom när han skulle börja arbeta var att han inte hade den 

övergripande produktkunskapen som krävdes för att få en helhetssyn. Detta försvårade på så vis 

hans arbete när han inte hade möjlighet att fylla i de luckor som saknades. Alexander upplevde 

situationen som ostrukturerad när han inte kunde ställa relevanta frågor på grund av att han 

saknade den kunskap som krävdes i sammanhanget. Enligt Bhatts (2001) teori om 

kunskapsappliceringen handlar den om att göra kunskapen aktiv i organisationen och möjliggöra 

för den nyanställde att tillämpa sina tidigare erfarenheter med de företagsspecifika. Christer 

menade på att det är svårt att komma in utifrån på vissa positioner i företaget då de nyanställda 

ofta saknar den förkunskap som krävs för arbetsuppgiften. Avsaknaden av förkunskap gäller 

främst den tekniska grundförståelsen för verksamheten överlag. Den nyanställde får på så vis inte 
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möjligheten att aktivt applicera sin kunskap då de saknar den företagsspecifika kunskapen som 

krävs för att exempelvis driva ett projekt. Detta har också i några fall lett till att nyanställda slutat 

på företag 3 då de inte kunnat utföra sina arbetsuppgifter. 
 

5.4 Acceptance 
 

För att kunskapsöverföringen ska fungera effektivt krävs det att mottagaren kan applicera och 

implementera kunskapen i utförandet genom att personen accepterar kunskapen (Gilbert & 

Cordey-Hayes, 1996). Under appliceringen är det viktigt att individen får en bild av hur det 

fungerar och varför. Att lära sig genom att arbeta med produkterna och få direkt feedback gjorde 

att de nyanställda hade lättare att förstå varför det gick till på ett visst sätt samt varför kunskapen 

som förmedlades var viktig. Christoffer ville därför att de nyanställda skulle se hela 

produktionskedjan för att lättare förstå meningen med kunskapen som tilldelas honom. 

Christoffer ville att de nyanställda skulle förstå vad som påverkar vad inom företaget.   
 

”Det är mer och mer viktigt att ha en förståelse för verksamheten […] och känna till 

hur det kan påverka” (Christer) 
 

Det leder i sin tur till ökat meningskapande för individen (Krogh 1998, refererad i McAdam 

2004). Detta bidrog till att de snabbare accepterade kunskapen och kunde gå vidare i 

introduktionen.  
 

Både de ansvariga för introduktionen och de som gått igenom introduktionsfasen tog upp hur 

viktigt det är att ha ett intresse och en vilja att lära sig för att ta till sig kunskapen och acceptera 

den. Mu, Tang och Maclachlan (2010) belyser mottagaren och sändarens vilja att ta till sig 

kunskap och hur det påverkar absorptionsförmågan. Anders pratade om hur avgörande det var att 

ha ett intresse för det som han behövde lära sig. Anders belyste att han för varje dag ville lära sig 

något nytt och samtidigt kände att han fick bra med kunskap från de övriga på företaget, vilket 

bidrog till motivation och ökad produktivitet. Christer lade också mycket vikt på att det måste 

finnas ett brinnande intresse hos den nyanställde för att personen ska kunna ta till sig den 

kunskap som krävs för att bli självständig och produktiv.    
 

Under intervjuerna blev det tydligt att förmedlingen av kunskap främst kom från de som arbetade 

inom området i fråga. Cohen och Levinthal (1990) talar om samarbetet mellan mottagaren och 

sändaren av kunskap där det krävs en ömsesidig acceptans. Hur medarbetarna accepterar 

kunskapen beror på absorptionsförmågan (Cohen & Levinthal, 1990). Den kunskap som den 

nyanställde behövde ta till sig kunde personen få av olika medarbetare. Ett exempel på att det 

inte spelade någon roll om det var en högre uppsatt chef eller en underordnad som förmedlade 

kunskapen framgick under intervjun med Alexander. Han nämnde att vid en hög ålder spelar det 

ingen roll om det är en chef som förmedlar kunskapen för att den ska anses viktig, det väsentliga 

är att kunskapen är relevant och hjälper personen att gå vidare i arbetet. Inte heller de yngre 

respondenterna tyckte att det spelade någon roll vem det var som förmedlade kunskapen för att 

de skulle acceptera och ta den till sig. Istället handlade det om att få tillgång till viktig kunskap 

som var lämplig för arbetsuppgiften. Det handlar om att kunskapen ska vara meningskapande för 

att individen ska tro på den Krogh (refererad i McAdam, 2004). 
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5.5 Assimilation 
 

Assimileringsfasen är den slutliga fasen som de tidigare stegen i kunskapsöverföringen övergår i. 

Gilbert och Cordey-Hayes (1996) menar att assimileringen av kunskap är det verkliga lärandet. 

Assimileringen är resultatet av att kunskapsöverföringen når sitt mål och blir internaliserad för 

att slutligen återanvändas och tillämpas på nytt. Sett till intervjuerna är det väldigt individuellt 

hur lång tid det tar att nå denna fasen. Företagen har nämnt allt ifrån tre månader upp till två år 

för att bli helt självgående och produktiv. De framhävde att det beror mycket på bakgrunden den 

nyanställde har med tidigare arbetserfarenhet och även vilken arbetsuppgift som ska utföras. 

Jämförelsevis tar det betydligt längre tid för en nyutexaminerad ingenjör än för en konsult med 

många års erfarenhet att assimilera sig all kunskap för att kunna utföra arbetet. Det beror dels på 

att de mer erfarna inte behöver samma mängd kunskap som en nyutexaminerad. 
 

Under intervjuerna med de ansvariga för introduktionen togs det upp att en avgörande faktor för 

att den nyanställde skall bli produktiv och komma in i både företag och arbetsuppgift så krävs det 

att personen har ett brinnande intresse och motivation för att vilja ta till sig all kunskap. 
 

”Så länge man vill och vet att man vill så lär man sig alltid någonting, jag har nog 

lärt mig någonting varje dag här” (Anders) 
 

Det räcker inte med att företaget är bra på att föremedla viktig kunskap, det krävs även att den 

nyanställde har viljan att assimilera och ta till sig kunskapen. Företagen har möjlighet att skapa 

ett större intresse genom att få de nyanställda mer delaktiga i arbetet.  
 

Samtliga intervjuade företag tog upp att de successivt slussar in de nyanställda i arbetet. 

Assimilationsfasen visar enligt Gilbert och Cordey-Hayes (1996) resultatet och effekten av den 

mottagna kunskapen. Cecilia menar att då de ger den nyanställde egna uppgifter efterhand är det 

viktigaste att se en framgång och att de faktiskt lär sig. Både Christoffer och Christer säger att 

det är upp till den ansvarige eller mentorn att ge utmaningar till den nyanställde som personen 

klara av. Assimilationen av kunskap förknippas med lärande som sedermera övergår i rutiner 

som möjliggör självständigt arbete (Gilbert och Cordey-Hayes, 1996). På så vis sker det en 

ständig förändring hos individens beteende som enligt Gilbert och Cordey-Hayes (1996) är en 

direkt följd av appliceringen av förvärvade kunskaper.  
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6. Slutsats 
 

När vi utfört intervjuer med de anställda på företagen framgick att det tar upp till två år för att få 

anställda att komma in i arbetet. Då företagen vi intervjuat arbetar i kunskapsintensivare 

branscher där företagens anställda har en högre lön ökar också kostnaderna för introduktionen av 

nyanställda (Blatter, Muehlemann och Schenker, 2012). Sett till tiden det tar för den nyanställde 

att helt assimilera sig i företagen och kostnaderna för en högutbildad person drar vi slutsatsen att 

introduktionen är en kostsam fas.   

 

Frågeställningen som legat till grund för arbetet är hur företagsspecifik kunskap överförs och 

mottages vid introduktionsfasen och på vilket sätt det bidrar till introduktionen av en nyanställd 

utifrån kunskapsöverföringens fem faser. Som svar på frågeställningen har vi kommit fram till att 

kunskapsöverföringen har en stor bidragande effekt på introduktionsfasen för nyanställda. En väl 

fungerande kunskapsöverföringsprocess kan förbättra och effektivisera introduktionsarbetet med 

nyanställda. Det på grund av att de behöver ta del av en stor mängd kunskap för att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter och anpassa sig till organisationen. 
     
Företagen överför kunskap till de nyanställda på flera olika sätt. Det sker både muntligt och 

skriftligt samt från olika personer inom företaget. Slutsatsen till varför de överför kunskap på 

detta vis är att användandet av flera kommunikationskanaler förtydligar kunskapen och 

underlättar mottagandet. Samtidigt gör det den nyanställde mer delaktig i företaget vilket leder 

till ett bredare kontaktnät och ökad trygghet. Användandet av nyckelpersoner som en kanal för 

kunskapsöverföring bidrog till att den nyanställde genom direkt kontakt fick rätt information, 

sparade tid och undvek onödiga feltolkningar. Användandet av nyckelpersoner visade även på att 

vem som förmedlar kunskapen inte påverkar mottagaren. Det viktiga är att kunskapen som 

förmedlas är viktig och meningsskapande för den som genomgår introduktionen för att individen 

skall ta åt sig och acceptera den. 
 

Det framgick i vår undersökning att den mängd information som under ett tidigt stadie förmedlas 

verbalt till den nyanställde var för stor och därför svår att ta till sig. Vår slutsats till att de 

nyanställda inte är kapabla att ta emot all kunskap som förmedlas beror till stor del på att den 

ansvarige för introduktionen överskattar deras absorptionsförmåga. Siachou och Gkorezis (2014) 

teori om absorptionsförmågan bygger på individens förmåga att ta del av kunskap. Det krävs att 

arbetsgivaren tar hänsyn till individens förmåga att ta till sig kunskap och anpassar förmedlingen 

av den till individen. Precis som Wang, Tong och Koh (2004) belyser krävs det åtaganden från 

både sändaren och mottagaren vid kunskapsöverföring. Ytterligare en anledning till att mängden 

kunskap är för stor att ta till sig kan ligga i förvärvet av kunskapen. Det kan bero på att personen 

som identifierat kunskapen har tagit med sådan kunskap som inte är nödvändig i det första 

stadiet av introduktionen. Hade förvärvet av kunskap varit mer noggrant kunde viss kunskap 

förmedlats vid ett senare stadie istället för att ta allt på en gång.  
 

Det framgår i undersökningen att det är viktigt för de nyanställda att få en helhetsbild över 

organisationen samt deras produkter och tjänster. Detta för att de ska veta sin del i verksamheten 

och hur de påverkar organisationen. Företagen som deltagit i undersökningen har samtliga ett 
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introduktionsarbete som går ut på att slussa in de nyanställda i arbetet där de arbetar antingen 

bredvid en mentor eller i en grupp. Anledningen till att företagen arbetar på detta vis är för att ge 

den nyanställde små uppgifter till att börja med och ge dem en möjlighet att lära sig efterhand. 

Sett till denna processen har vi kommit fram till att assimileringen i företaget sker löpande hela 

tiden under kunskapsöverföringens gång. Den nyanställde blir inte helt assimilerad vid ett 

tillfälle utan assmilerar sig kunskap löpande längs processens gång. Detta stämmer väl överens 

med det Gilbert och Cordey-Hayes (1996) nämner om kunskapsöverföringen och att det är en 

dynamisk fortlöpande inlärningsprocess där de anställda hela tiden lär sig.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
 

I den fortsatta forskningen vore det intressant att fördjupa sig i hur kunskapsöverföringen vid 

introduktionsfasen kan effektiviseras. Det vore intressant att vidare undersöka och utveckla 

processen för kunskapsöverföringen. Detta genom att utveckla nya modeller som företagen 

sedermera kan tillämpa i verksamheten för att effektivisera arbetet och minska kostnaderna. Det 

hade även varit intressant att ta del av forskning som lyfter fram möjligheter för den nyanställde 

att fortare bli självständig inom sitt arbete.     
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Appendix och Bilagor 

 

Intervjufrågor 

 

Nyanställd 

● Vad har du för roll i företaget? 

● Hur länge har du arbetat här? 

● Hur såg din första tid ut som anställd? 

● Fanns det någon introduktionsfas/introduktionsprogram du fick gå igenom? 

● Vad innehöll den/det? 

● Vem gav dig introduktionen? 

● Vad gav det för känsla av att just den personen introducerade dig? 

● Hur anser du att anpassningen till företaget fungerade? 

● Vad fungerade bra/dåligt? 

● Hur fick du ta del av kunskap när du började arbeta här? 

● Vilken sorts kunskap fick du ta del av? 

● Vem var det som förmedlade kunskapen? 

● Väljer du att prioritera kunskap olika beroende på vartifrån den kommer, exempelvis VD 

eller lägre chef?  

● På vilket sätt framförde personen kunskapen? 

● Fanns det något med framförandet som försvårade för dig att ta till dig kunskapen? 

● Fanns det något med framförandet som underlättade för dig att ta till dig kunskapen? 

● Hur tillämpade du den kunskap du fått tilldelad? 

● Tilldelades du all kunskap som var nödvändig för att kunna klara av dina arbetsuppgifter? 

● Om nej, vad behövde du lära dig utöver kunskapen som tilldelades? 

● Vad var svårast? 

● Hur hanterade du det svåraste? 

● Hur uppsökte du ny kunskap under introduktionsfasen? 
 

Ansvarig för introduktionen 

 

● Vad har du för roll i företaget? 

● Hur länge har du arbetat här? 

● Vilka delar finns med i introduktionsarbetet? 

● Vilka delar av introduktionen anser ni är viktigast? 

● Hur arbetar ni i de olika delarna i introduktionsarbetet? 

● Varför arbetar ni på det viset?  

● Vilken är din roll i det arbetet? 

● Hur ser er personalomsättning ut? 

● Hur lång är er introduktionsfas för den nyanställde?  

● Tar det lång tid för de nyanställda att anpassa sig till arbetet och dess uppgifter? 

● Når ni de mål som sätts för introduktionsfasen? varför, varför inte?  

● Vilken företags-specifik kunskap avser ni att förmedla till den nyanställde? 

● På vilket sätt överför ni kunskap om arbetet till de nyanställda? och varför? 
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● Hur identifierade ni den kunskap som överförs?  

● Varför just den kunskapen? 

● Vem kommunicerar och delar ut kunskapen?  

● Vad vill ni visa med det? 

● Har det någon betydelse var informationen kommer ifrån? 

● Tycker ni att kunskapen som överförs är tydlig/otydlig? 

● Hur arbetar ni med att göra den så tydlig som möjligt? 

● Är ni nöjda med hur ni arbetar med introduktionen av nyanställda?  

● Finns det något ni vill ändra angående hur ni arbetar med introduktionen av nyanställda? 
 

 

Datum för utförandet av intervjuerna 

 
Företag 1: 2015-04-29 

Företag 2: 2015-04-28 

Företag 3: 2015-04-28 

Företag 4: 2015-04-29 


