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Sammanfattning 

En god kunskapsöverföring inom produktionsföretag är idag en central fråga. Inom industrin 
ses arbetskraften inte längre enbart som en inkomstbringande källa utan även som en in-
samlings bas av kunskap och erfarenheter. Detta har sin förklaring i att allt fler företag har 
gått ifrån en totalfokus på själva produktionsenheterna till att konkurrerar med sina anställdas 
erfarenheter och kunskaper. Kunskapsöverföring kan ses som en nyckel för ett företags fort-
löpande välmående. Om kunskapsöverföringen är bristfällig leder det till en hämmad effekti-
vitet och en försvårad konkurrenssituation. Idag är kunskapsöverföringen mer aktuell än nå-
gonsin. Dels beror detta på ovan nämnda företagskultur men också på att den svenska arbets-
marknaden står inför en stor generationsväxling de närmaste åren. Generationsväxlingen 
kommer att innebära ett underskott av arbetskraft inom industrin och då blir kunskapsöverfö-
ringen avgörande för företagens framtida effektivitet och konkurrensmöjligheter. 
Syftet med denna rapport är att utreda metoder för att motivera produktionspersonal att över-
föra kunskap innan en person slutar. Kunskapsöverföringen mellan anställda är viktig för att 
skapa ett kontinuerligt flöde i produktionen och för att minska uppkomsten av återkommande 
problem. Rapporten bygger på en litteraturstudie och en empirisk undersökning på två stora 
produktionsföretag i Sverige. I studien av kunskapsöverföring framkom genom intervjuer 
med SSAB och Scania att det ofta saknas en helhetsbild av företagen hos dem anställda. För 
att motverka ett begränsat betraktelsesätt rekommenderar därför företagen att de anställda 
byter arbetsplats inom företaget med jämna årsintervall. Detta ger en ökad förståelse för hur 
allt hänger ihop och ökar även den anställdes kunskapsbanker vilket har en mycket god effekt 
vid själva kunskapsöverföringen då den anställde kan förmedla en mer sammanhängande och 
bättre helhetsbild av företaget. 

Personliga egenskaper, företagsledningen, mottagaren och metoden för överföringen har be-
tydelse för kunskapsöverföringen. Personliga egenskapers påverkan avser bl.a. avsändarens 
pedagogik. En persons trivsel på företaget har också betydelse för hur väl den anställde kan 
kommunicera kunskap och erfarenheter, då det infinner sig en lojalitet gentemot företaget 
som verkar i positiv riktning. Självklart kan man inte effektivisera bort alla missförstånd och 
tidsaspekter, men man kan försöka påverka dem genom de metoder man använder i sin kun-
skapsöverföring. Dessa metoder har betydelse för hur väl ett meddelande kommuniceras mel-
lan avsändaren och adressaten. Exempelvis behöver ett komplicerat och mångfacetterat bud-
skap kommuniceras mångsidigt och kraftfullt. Är däremot budskapet enkelt bör även mediet 
för kommunikationen vara enkelt. Även företagsledningen påverkar kunskapsöverföringen i 
den meningen att det finns en ständig strävan om balans mellan en effektiv kunskapsöverfö-
ring och ett kortsiktigt lönsamhetsperspektiv. Detta kan påverka de resurser och framförallt 
den tid en anställd får på sig att förmedla sin kunskap och sina erfarenheter. Hur företaget 
motiverar sina anställda att föra vidare kunskap och erfarenheter har också en stor roll i en 
framgångsrik kunskapsöverföring. Dock har företagets motivationsarbete mest lönsamhet i 
startskedet av processen, sedan måste man försöka ge den anställde en egen drivkraft att föra 
sin kunskap och erfarenhet vidare.  
En lönsam kunskapsöverföring är följaktligen ett resultat av en mängd faktorer som påverkar i 
både stärkande och försvagande riktning för vilka man bör finna en välfungerande balans, för 
att klara av kommande arbetskraftsbrist på bästa sätt. 
 
	  
	  



	  

Incentive structure for knowledge transfer 
Abstract 
A good knowledge transfer in production companies is today a central issue. In industry, 
workers no longer seen merely as a lucrative source but also as a fundraising base of 
knowledge and experience. This is explained by the increasing number of companies have 
gone from a total focus on the actual production to compete with its employees' experience 
and knowledge, so-called knowledge-intensive business. Knowledge transfer can be seen as a 
key to a company's ongoing well-being. If knowledge transfer is insufficient, it leads to inhi-
bition efficiency and a impaired competitive position. Today is the transfer of knowledge 
more important than ever. This is partly due to the above corporate culture, but largely it's 
because the Swedish labor market is facing a major generational change in the coming years. 
The generation shift will mean a shortfall of manpower in the industry, which means that 
knowledge transfer will have a crucial role in future company performance and competitive 
opportunities. 
The purpose of this report is to seek ways to motivate the production staff to transfer 
knowledge before a person quits. Knowledge transfer between employees is important to cre-
ate a continuous flow in the production and to reduce the appearance of recurring problems. 
The report is based on a literature review and an empirical study on two major production 
companies in Sweden. After interviews whit SSAB and Scania, revealed that the employees 
lack a overall picture of the. In order to prevent a limited overall picture the companies rec-
ommend that the employees change job within the company at regular basis. This provides a 
greater understanding of how everything is connected and also increases the employee's 
knowledge bank which has a very good effect on the transfer of knowledge in which the per-
son can give a more correct and better overall picture of the company. 
Personal characteristics, management, receiver and method of transfer are important for the 
transfer of knowledge and clarity of the message. Factors that make a person happy in the 
company also have a effect on how well the employee is able to communicate knowledge and 
experience to an addressee. Then there arises a loyalty to the company that operates in a posi-
tive direction.. Obviously you cannot efficiency remove any misunderstanding and timing, but 
you can try to influence them by the methods used in their knowledge transfer. These methods 
are relevant to how well a message is communicated by the sender and is received and con-
verted to the understanding by the addressee. For example, needs a complex and multifaceted 
message communicate versatile and powerful. On the other hand, if the message is simple the 
medium of communication should be simple. Although management affect knowledge trans-
fer in the sense that there is a constant striving for balance between the efficient transfer of 
knowledge and short-term prospects. 
This can affect the resources and particular the time an employee receives to communicate 
their knowledge and experience. How the company motivates its employees to pass on 
knowledge and experience also have a major role in a successful knowledge transfer. 
However, the company's motivation work is most profitable in the start stage of the process 
and then you have to try to give the employee a self-motivation to bring his knowledge and 
experience further.  
A profitable knowledge transfer is therefore a result of numerous factors that influence in both 
strengthening and weakening direction for which you should find an effective balance, to 
cope with the coming labor shortage in the best way. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Den svenska arbetsmarknaden står inför den kanske största generationsväxlingen genom ti-
derna då en mycket omfattande pensionsavgång kommer att ske år 2010-2015.  Generations-
växlingen kan i det stora hämma BNP-tillväxten då det sker en bromsning av arbetskrafts till-
växt. I olika regioner och branscher kommer denna generationsväxling att slå olika hårt.  För 
industrin betyder generationsväxlingen enligt statistiska centralbyrån att uppskattningsvis 37 
procent (motsvarande 255 000 personer) kommer att lämna arbetsmarknaden under 2010-
2025. Vilket innebär att en skillnad mellan tillträdande och avgångar om uppskattningsvis 45 
000 personer i industrin utifrån nuvarande förutsättningar.[11] Generationsväxlingen kommer 
att innebära att kunskapsöverföring blir än mer centralt de kommande åren då företagen vill 
vara konkurrenståliga på marknaden.  Av dessa skäl fann författarna det intressant att titta 
djupare på vilka metoder som finns för att förbättra kunskapsöverföringen samt för att se 
hur/om företagen tillämpar sådana metoder i dagsläget. 

I många produktionsföretag finns den viktigaste kunskapen i produktionen. Det är där man vet 
hur processen går till i detalj och hur olika arbetsmoment ska utföras för att uppnå önskat re-
sultat på bästa sätt. Stor del av den kunskap som de anställda besitter finns inte antecknad 
utan denna har den anställde fått lära sig med tiden av egen erfarenhet eller från kollegor[10]. 
Personer som besitter kunskap och erfarenhet kan oftast hantera och lösa problem som upp-
kommer i produktionen på en kortare tid än en oerfaren person. Därav blir en fungerande kun-
skapsöverföring en primär fråga för företag ur effektivitetssynpunkt. Det gäller att företaget 
kan ta tillvara på kunskap och erfarenheter som kan bidra till en förbättring av företagets ef-
fektivitet och produktivitet innan en person lämnar företaget.  
 
Det kostar mycket pengar för företag att anställa nya medarbetare och att tillhandahålla en 
god upplärning där kunskaps sprids. Utan denna process skulle effektiviteten minska avsevärt. 
Med tanke på framtida generationsväxling kommer det vara viktigare än någonsin att kun-
skapen från de personer som väntar en pensionsavgång sprids vidare så att den nya generat-
ionen kan arbeta utifrån samma förhållanden för att undvika att produktionen hämmas.  
 
Kunskapsöverföringen i sig kan se ut på olika sätt och det finns faktorer och metoder som 
verkar i både störande och stärkande riktning. Företagsledningen har intresse av att upplär-
ningsperioden är snabb och effektiv samt att produktionsmålen följs då de med tanke på ak-
tieägarnas vinstanspråk vill driva företaget med förtjänst[15]. Det gäller att finna en balans 
mellan lönsamhetsperspektivet i det långa och det korta loppet.  Det är dock produktionsper-
sonalen som kommer ha den direkta kontrollen över hur denna överföring utförs. Ledningen 
ger instruktioner och metoder men hur tillämpas dessa i produktionen och i processen att lära 
ut sina kunskaper och erfarenheter?   
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är utreda metoder för att motivera produktionspersonal att återföra 
kunskap i ett företag innan en person slutar. För att kunna komma fram till metoder för detta 
kommer vi arbeta utifrån följande frågeställningar: 
 

• Hur tar man på bästa sätt tillvara på kunskap innan en person slutar? 
 

• Vilka metoder finns och hur används dem för att bevara kunskapen i ett företag? 
 
Vår ambition med rapporten är att den ska verka som en fingervisning och öka förutsättning-
arna till en lyckad kunskapsöverföring. 
 
1.3 Avgränsningar 
Denna rapport inriktar sig till produktionsföretag och anställda som jobbar inom produktionen 
på line eller som operatörer i privat sektor.  

2. Metod 
Idéer och inriktning till detta arbete kommer från en seminarieserie inom kunskapsöverföring.  
Processen i detta arbete följdes därefter av en litteraturstudie som ligger som teoretisk grund 
för arbetet.  
Därefter har intervjuer gjorts med personer som arbetar med eller har arbetat med personal-
frågor. Deras kunskap och erfarenhet tillsammans med teoretiska modeller har legat som 
grund för uppsatsens diskussion och slutsats. 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudiens syfte är att ligga som grund för arbetet och användas som en analys av arbe-
tets empiri.  För att besvara frågeställningen söktes information om motivation och kunskap. 
Genom att visa motiveringens koppling till incitament definierades motivation och två moti-
vationsteorier beskrevs för att visa vilken påverkan motivation har på kunskapsöverföringen.  
 
Litteraturen hämtades från KTHs bibliotek och databaser. Litteraturstudien användes sedan 
som grund till frågorna i intervjuerna.   
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3. Motivation 
3.1 Incitamentsstruktur - motivation  
Icitament betyder omständigheter som stimulerar till viss verksamhet[14]. 
När företag betalar en produktionsarbetare för att utföra en viss uppgift, har den anställda fått 
ett incitament, en anledning för att utföra sitt arbete.Här nedan presenteras begreppet motivat-
ion samt ett par olika befintliga motivationsteorier. 

3.2 Motivation  
Det som gör att vi lyckas uppnå våra mål och ger drivkraften därtill är motivation. För att en 
person ska göra något behövs oftast personen motiveras. Motivationen kan utgöra allt från 
betalning till en gentjänst. Ett vanligt exempel är att barn som ska sluta använda napp behöver 
motiveras med en gentjänst eller en känsla av att vara stor och duktig för att lyckas, någonting 
som gör det lönt för barnet att sluta med napp. Det har dock visat sig att det bara går att  
hjälpa att motivera en person i början av en process och att det är personen ifråga som måste 
fortsätta att hitta saker som gör honom motiverad. Därav kan det först kallas motivation när 
en person själv förstår att han ska göra något själv och inte bara göra en sak vid belöning eller 
befallning. [7] Eftersom detta är väldigt viktigt inom företagsvärlden och för människans 
överlevnad har det  gjorts en mängd olika studier och forskningsprojekt om ämnet motivation. 
Dessa har mynnat ut i ett antal motivationsteorier och ett par av dem större kommer användas 
som teoretisk grund och diskuteras i detta projekt.[3]   

3.3 Maslow´s behovsherarki  
Teorin uppmärksammades 1943 då Abraham Maslow, en amerikansk psykolog, skrev artikeln  
”A Theory of Human Motivation”.  Maslow´s theori handlar om människans olika behov och 
att människan hela tiden har flera behov samtidigt som ska tillfredsställas. Teorin visar vilka 
behov som människan prioriterar först för att senare kunna gå vidare med nästa behov. Upp-
fylls ett lägre behov ökar motivationen och det blir lättare att uppfylla nästa behov i hierarkin. 
Desto högre upp i hierarkitrappan destå mer ökar motivationen. Även tillfredställelsen följer 
hierarkitrappan.[4] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Maslow’s behovsherarki. 
 
 
 

Behov av Självförverkligande 

Behov av uppskattning 

Behov av kärlek och gemenskap 

Behov av trygghet 

Kroppsliga behov 
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Förklaring av figuren: 

• Kroppsliga behov som mat, närhet, och sömn.  
• Trygghetsbehov som säkerheten runt omkring sig själv, hemma, på jobbet och skydd 

från faror i naturen. 
• Kärleksbehovet av närhet, vänner, familj och sociala behov. 
• Behov av uppskattning på jobbet och i det privata livet att någon ser vad man gör och 

ger en feedback och uppmärksamhet. 
• Behov av självförverkligande utgörs av att kunna utvecklas till sin maximala förmåga 

och använda sig av sina olika möjligheter runt omkring i arbetet och privat. 
 

3.4 Herzberg´s motivations- och hygienteori  
(The Two Factor Theory) 
Teorin grundas på motivations- och hygienfaktorer som påverkar en anställds arbetsinsats på 
olika sätt.  Teorin grundas på intervjuer av 200 ingenjörer, revisorer och resultatet analysera-
des. Resultatet visar faktorer som påverkar den anställdes motivation. [3] 
 
Hygienfaktorer - Icke jobbrelaterade faktorer 

• Organisationspolitik 
• Lön 
• Medarbetare  
• Kontrollsystem  
• Förhållanden   

Motivationsfaktorer - Faktorer länkade till jobbet  
• Uppnådda mål  
• Uppmärksamhet  
• Arbetets innehåll 
• Ansvar 
• Karriär, personlig- och professionell utveckling.  
 

Hygienfaktorerna har en positiv inverkan på de anställdas motivation men motivationspåver-
kan är begränsad. Att enbart uppfylla hygienfaktorerna kommer inte påverka motivationen 
långsiktigt. Ur den anställdes perspektiv finns de mest centrala behoven under motivations-
faktorer. T.ex. utgör lönen inte lika stor motivationspåverkan som uppnådda mål eller arbetets 
innehåll. Om  en anställd får en viss summa pengar för att sprida sin kunskap till sina medar-
betare skulle förmodligen detta ge en kortsiktig ökning av informationsflödet inom företaget, 
men det skulle däremot inte skapa en naturlig kunskapsöverföring eftersom de anställda se-
nare skulle behöva motiveras på nytt. [1] istället för att ge en summa skapar en arbetsmiljö 
som bidrar till en naturlig kunskapsöverföring där de anställda blir motiverade av att deras 
information leder företaget framåt och utvecklar det. Genom att använda sig av motivations-
faktorer i större omfattning än hygienfaktorer i kunskapsöverföringen då dem har en mer po-
sitiv inverkan på de anställda.[9] Se figur 2. 
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Tydliga och rimliga mål för dem anställda bidrar till tillfredställelse med presterat arbete vil-
ket långsiktig är mer motivationshöjande än tillfälliga löneförhöjningar.  
 
 
 
 

 
 

 
Figur 2: Herzberg´s motivations- och hygienteori[7]. 

 
Figuren visar i procent hur olika faktorer kan motivera samt vilka som inte motiverar en an-
ställd[7]. 
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4. Kunskapsöverföring 
4.1 Kommunikation:  
Kunskapsöverföring handlar till stor del om kommunikation mellan individer. Kommunikat-
ion är när information överförs från en punkt till en annan. Språket utgör bara en lite del av 
vår kommunikation. Vi kommunicerar även genom ickeverbala uttryck såsom signaler, sym-
boler, kroppsspråk och gester. I stort sett alla mänskliga beteenden kan ses som kommunikat-
ion. Ett produktionsföretag kan ses som en plattform för kommunikation. [6] 
 
På arbetsplatsen behöver människor ständigt både avsiktligt och oavsiktligt kommunicera. 
Det som ska kommuniceras möter en del störningsmoment innan det når sitt mål. Exempelvis 
kan det vara problematiskt att kunna formulera en tanke till ett meddelande som är överförbart 
och förståeligt. När man överfört tanken till tal så kan själva tekniken inverka som störnings-
moment. Exempelvis kan man vid telefonsamtal känna en avsaknad av bild. Sedan kan själva 
mottagaren självklart ha svårt att kunna applicera budskapet från exempelvis en text till för-
ståelse genom egen tankeverksamhet. [13] 
 

4.2 Vad är kunskap 
Definitionen av kunskap har diskuterats flitigt inom filosofin och ordet kunskap har omkon-
struerats många gånger. Man brukar dela upp kunskap i två grupper, implicit och explicit kun-
skap.  Implicit kunskap brukar översättas till tyst kunskap. Michael Polanyi är den person som 
ofta kallas för upphovsmakaren till begreppet tyst kunskap eller ’Tacit knowledge’ som är det 
engelska begreppet. [16]. Tyst kunskap beskriver den kunskap vi har men som är svår att 
kommunicera. Den är personlig och djupt rotad i varje individs erfarenheter, känslor, värde-
ringar och ideal. [17] Tyst kunskap är svår att förklara men författaren Persson gör ett försök 
att exemplifiera det med en simmare.  ”En simmare kan inte tala om hur hon gör för att hålla 
balansen”.[16] Den andra typen av kunskap kallas för explicit kunskap och är kunskap som 
kan kommuniceras i ett formellt språk. Med det menas att den kan lagras i arkiv, bibliotek och 
databaser. [17] Nonaka har utvecklat en teori där han visar hur överföringen mellan tyst och 
explicit kunskap kan ske. Modellen består av en fyrfältsmatris, så kallad SECI-modell som 
illustrerar fyra olika sätt som kunskap kan överföras på. En förutsättning för att modellen ska 
fungera är att personerna som överföringen sker mellan delar varandras erfarenheter.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
       Figur 3: De fyra sätten att omvandla kunskap (Nonaka, sid 20). 
 

Socialization	   Externalization	  

Internalization	   Combination	  

Tacit	  knowledge	   Explicit	  knowledge	  

Tacit	  knowledge	  

Explicit	  knowledge	  

From	  

To	  
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Nedan följer en förklaring till dem olika delarna i SECI-modellen. 
 
Socialization: 
Tyst kunskap förmedlas tyst genom socialisering mellan människor. En viktig del för inhäm-
tandet av tyst kunskap är gemensamma erfarenheter. [17] 
 
Externalization: 
Omvandlingen från tyst kunskap till explicit kunskap sker lättast genom samarbeten mellan 
personer, där gemensamma berättelser och historier kan skapa en viktig grund för att bygga 
upp en gemensam förståelse.[17] 
 
Combination: 
Explicit kunskap, återskapas genom sortering och addering av redan existerande information, 
t.ex. genom databaser eller dokument.[17] 
 
Internalization: 
Överföringen från explicit kunskap till tyst kunskap sker genom handlande, där personer delar 
explicit kunskap genom handlingar och där interaktionen och ”learning by doing” omvandlar 
explicit kunskap till tyst kunskap.[17] 
 
 

4.3 Kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföring kan beskrivas som induktion mellan två strömspolar där det löper en 
ström (av kunskap) i den ena. Magnetfältet från den första spolen gör att det uppstår en ström 
i den andra. Spolarna har inte någon kontakt med varandra och ledningarna är inte ihopkopp-
lade. Är strömmen i den första spolen låg och avståndet stort är det inte säkert att det uppstår 
någon ström i den andra spolen.  [16] 
 

4.4 Metoder som underlättar inlärningen 
För att nå en lyckad kunskapsöverföring bör man vara medveten om att det finns olika meto-
der att underlätta inlärningen.  Egenskaper hos personen som ska överföra kunskapen har ofta 
stor betydelse. Ett grundläggande krav för att kunskapsöverföringen ska fungera är självklart 
att personen i fråga kan sin sak väl. Om en djupgående kunskap finns är det lättare för perso-
nen att identifiera problem samt förklara en arbetsuppgift eller kunskap grundläggande och 
schematiskt. Även något så självklart som uppförandet har en stor inverkan på inlärningspro-
cessen. Om man talar väldigt nedlåtande eller oförskämt till personen som ska motta inform-
ationen kommer fokus att flyttas och personen blir per automatik inte lika tillgänglig för in-
lärning. En god förberedelse inför kunskapsöverföringen är också mycket viktigt. Man måste 
anpassa nivån efter åhöraren och ta den tid som behövs för att nå det önskade resultatet. Vad 
som även kan underlätta vid inlärningen är att instruktören ska uppfattas som en auktoritet 
och vara tillgänglig. Det måste finnas plats för respekt, frågor och flexibilitet. Det är även 
viktigt att instruktören skapar en positiv atmosfär. Om instruktören öppet visar sitt missnöje 
med att agera som instruktör svalnar eller överflyttas intresset hos mottagaren vilket man bör 
undvika. Vad som skulle kunna vara en god utgångspunkt är att instruktören sätter sig in i 
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mottagarens situation. Hur mycket känner mottagaren till? Hur skulle instruktören själv öns-
kat att kunskapen förts över till honom? etc.[5] 
 

4.5 Metoder att förenkla kunskapsöverföring 
Det är inte bara egenskaper som påverkar inlärningen utan även olika metoder för kunskaps-
överföringen.  
 
(Rapp) skriver i sin bok om hur människor i olika grad tar åt sig av information beroende av 
hur dem får den.  
 
 
 
 
 
 Hög   Ansikte mot ansikte 
 
   Telefon 
   E-post 
   Brev 

anteckning 
Mediets rikedom    PM 
   Särskild rapport 
 
 
 
 Låg    Affish 
 
 

Figur 4: Hierarki över media richness. Sid 50(Rapp och björkegren). 
 
Här menar författaren att det rikaste mediet i modellen är ansikte mot ansikte. Detta beror till 
stor del på att man får direkt feedback av den person som man kommunicerar med. Ansikte 
mot ansikte kommunikationen är både verbal och ickeverbal. Vilket innebär att personerna i 
fråga även överför sina kulturella koder och visuella intryck vilket berikar den verbala in-
formationen. Kommunikation via telefoni ger direkt personlig feedback men inga visuella 
signaler.  Mail och brev saknar både ”audiella och visuella dimensioner”. 
 
Rapp skriver att ”de olika medierna skiljer sig åt både vad det gäller rikedomen i överföringen 
av kommunicerade signaler och innehåll”. [6] 
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                       Mångsidigt, 
                        kraftfullt 
 
 
 
 

Mediet är… 
 
 
 
 
 
                           enkelt 
 
 
 
 
 
                        Budskapet är… 
 
                                                          Entydigt          tvetydigt 
 

Figur 5: Effektiv kommunikation ur Rapp(1993). 
 
Av figuren framgår att ett entydigt budskap är mest effektivt att kommunicera via ett enkelt 
media, exempelvis elektronisk post. Medan ett tvetydigt meddelande effektivast kommunice-
ras med ett mångsidigt och kraftfullt medium, t.ex. via telefon eller ansikte mot ansikte. 
 

4.6 Kompetens 
Kompetens härstammar från grekiskans competo och betyder ”att skapa någon form av resul-
tat”. En persons totala kompetens kan delas upp i fem olika delar:  
 

1. Vetande: exempelvis från utbildning. 
2. Kunnande: intellektuellt eller kroppsliga färdigheter. 
3. Erfarenhet: erhålls exempelvis genom att lära sig av egna misstag. 
4. Värderingar: vad man själv tror på, vad som känns rätt. 
5. Sociala nätverk: vilken förmåga och hur stort intresset är för att bygga nya relationer. 
[6, sid 53] 
 

Med denna uppdelning menar författaren att en person kan vara kompetent i en socialmiljö 
men när miljö blir förändras kan vissa delar av kompetensen försvinna eller te sig i andra ut-
tryck.  
 

Effektiv	  
kommunikation	  
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Sveiby menar att det är omöjligt för en person att beskriva all sin kompetens, vilket kan 
grunda sig i att den till stor del utgör tyst kunskap. Delar av den kunskapen kan nå andra 
människor genom artikulering, där tolkningen av informationen leder till ny kunskap hos mot-
tagaren.  [2] 
Denna kunskapsöverföring är oberoende av personen medan kompetens är beroende av indi-
viden. Rapp menar att en stor del av ett företags kunskap ”sitter i väggarna” och är därav oar-
tikulerad. [6] 
 
Ekstedt (1988) delar upp kunskap i erfarenhetsbaserad kunskap och referatkunskap. 
Erfarenhetsbaserad kunskap är kunskap som skapas genom egna erfarenheter från arbete, och 
referatkunskap ”hämtats på annat sätt”. Erfarenhet har dock stor betydelse för att få en ”pro-
fessionell kompetens”. Ordet kompetens skulle därav kunna hämtas från erfarenhetsbaserad 
kunskap som blivit beprövad. Då skulle man kunna beskriva kunskap som att ”veta att”, me-
dan kompetens består i att ”veta hur”.[12] 
 
Kunskap och kompetens är begrepp som är nära relaterade till varandra.  Kompetens kan dock 
ses som en vidareutveckling där även värderingar och den sociala förmågan tas med till skill-
nad från kunskap. [6] 
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5. Resultat av Empiri 
Empirin består av två stycken intervjuer, båda på cirka 60 minuter vardera. De intervjuade 
fick först svara på ett antal frågor med inriktning på deras roll i företaget samt allmänna frågor 
om företaget. Därefter följde ett par frågor angående vårt projekt med ett antal följdfrågor. 
Frågorna följdes inte till punkt och prick utan den intervjuades lät prata relativt fritt för att få 
ett bra flyt i intervjun. Frågorna som ställdes är bifogade som bilaga i detta arbete. 
 

5.1 Introduktion 
SSAB och Scania är stora produktionsföretag både inom Sverige och internationellt. Vi inter-
vjuade Per Ahl från SSAB och Christer Jansson från Scania.  
 

5.2 SSAB  
Per Ahl arbetar som platschef för SSAB i Oxelösund och är Vd för Merox som är ett dotter-
bolag inom SSAB koncernen. Han har jobbat som personalchef på SSAB Oxelösund i cirka 
10 år och har jobbat inom SSAB i 25 år med bl.a. personalfrågor. 
 
Upplärning  
SSAB lär upp sina nyanställda genom att ge dem en kortare utbildning om säkerhetsföreskrif-
ter och regler genom böcker och litteratur. Arbetsuppgiften lärs ut genom att de får gå med en 
erfaren arbetare under ett antal veckor, där information fås både praktiskt och verbalt. Själva 
upplärningstiden varierar kraftigt mellan olika arbetsuppgifter. En stor nackdel med att ha 
parallellupplärningen med en elev och en handledare är att dyrbar tid förloras och i många fall 
måste låta handledaren jobba övertid. SSAB har börjat med att undervisa vissa enklare arbets-
uppgifter genom olika datorprogram.  
För att kunna garantera en jämn grundnivå kräver SSAB att deras anställda ska ha minst god-
känt i grundämnena från gymnasiet. Detta underlättar när de senare ska vidareutbilda sin per-
sonal och dem kan då anpassa upplärningen efter den krävda grundnivån. 
 
Kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföringen inom SSAB sker genom att de anställda återför sin egen kunskap och 
erfarenhet till de nyanställda genom praktisk upplärning. Detta kan ses som en trappa, desto 
längre upp en anställd kommer desto mer erfarenhet har den anställde.  För att klättra högre 
på trappan måste den anställde bli upplärd från någon som befinner sig  på ett högre trappsteg.  
 
SSAB uppmuntrar sina anställa till att byta uppgift eller område inom företaget då detta bidrar 
till en ökad motivation hos den anställde samt en förstärkt helhetsbild. Den anställde utveck-
las både personligt och professionellt. Det leder även till en ökning av den anställdes kun-
skapsbank vilket bidrar till en positiv kunskapsöverföring mellan olika avdelningar, samt en 
uppbyggnad av kommunikationsbroar som bidrar till bättre samarbete. Genom trappstegsmet-
oden samt rotationen på olika avdelningar undviker SSAB i största möjliga mån att vissa per-
soner sitter på vital kunskap. Trots detta finns det vissa programmerare som varit med och 
tagit fram mjukvara till maskinerna från första början. Om en sådan person plötsligt skulle 
sluta är SSABs lösning att anställda en konsult tills en ersättare hittas, men deras ambition är 
att föra över den mesta av programmerarens kunskap innan för att undvika ett stort kunskaps-
tapp. 
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Förmedla kunskap 
SSAB använder sig av datalagringsprogram när de t.ex. ska rapportera ett fel i produktionen. 
Eftersom de jobbar i 5-skift är det väldigt viktigt att nästkommande skiftet får reda på ev. fel 
och information som kan påverka deras arbete. Det löser de med olika dataprogram som log-
gar information om produktionen och maskinerna. Om det rör sig om allmän information an-
vänder de sig av informationstavlor eller olika kommunikationsprogram. [10] 

5.3 Scania  
Christer Jansson arbetar som human resourc på Scania i Södertälje på avdelningen Engine 
Production Assembly. Han är personalchef för cirka 650 personer på motormonteringen och 
jobbar med anställningar och andra personalfrågor dagligen. 
 
Upplärning  
Scanias upplärningsperiod består av 18 dagar av utbildning, först blir de upplärda på Scanias 
eget industrigymnasium i 9 dagar. De får lära sig olika grunder, arbetssätt, vad Scania står för, 
om de olika produkterna, ergonomi och grupputbildning. Den andra utbildningen sker på sin 
egen arbetsplats där de går in lite djupare på de saker de ska jobba med och hur de fungerar. 
Den sista utbildningsdelen innehåller praktiskt arbete med stöd från en handledare. Scania 
använder sig av en 4-stegs metod för att utbilda sin produktionspersonal. 

• Läraren: Hur de gör en sak – varför de gör det  
• Eleven: Gör det 
• Eleven: Utför uppgiften – förklarar vad han/hon gör   
• Uppföljningen av eleven och läraren 
 
 
 

Vid produktionslinjen vill Scania att alla anställda ska arbeta på samma sätt, med samma rö-
relser. T.ex. hur de för skruven till motorstycket och hur skruven ska fastsättas mot motors-
tycket. De olika arbetssätten är framtagna för att göra produktionen effektivare och minska 
arbetsskador.  
 
Kunskapsöverföring 
Scania har inget krav på att de anställda måste ha godkänt i grundämnena för att få en anställ-
ning, men om de väljer mellan två personer väljer de den med godkända grundämnen först. 
För att undvika personalbrist anställer de på prognos. På motoravdelningen räknar de med att 
cirka 5 personer kommer sluta varje månad och eftersom de anställer personal innan tidigare 
personal har slutat får de en bättre övergång och mindre kunskap försvinner. Scania tillämpar, 
precis som SSAB principen om att uppmuntra sin personal att flytta runt inom Scania för att 
sprida kunskapen och erfarenheten inom företaget och öka motivationen hos de anställda.  
Om motormonteringen får in en del från en annan avdelning som inte passar i monteringen på 
grund av slarv vet troligen inte den personen som slarvat hur mycket det påverkar personalen 
på motoravdelningen. Men om personalen skulle flytta runt får de en större förståelse för sitt 
egna jobb och vad det resulterar i. Även inom avdelningarna försöker de utbilda sin personal 
på flera olika arbetsuppgifter för att dem inte ska vara lika sårbara för avhopp, för en bättre 
ergonomi och nöjdare anställda.  
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Förmedla kunskap 
När Scania vill informera sin personal använder de sig av bl.a. möten och lappar på anslags-
tavlor.  Detta sätt visar sig fungerar bättre än att informera över dator. För information under 
produktionen använder de sig av olika loggningsprogram och arbetsinstruktionerna kan den 
anställde få från papper och dataskärm vid produktionslinjen. 
Scania använde sig av 2-skiftslag, informationen mellan skiften sker mellan korta rapporter 
och muntlig information. Det nya skiftlaget har även tillgång till loggningen från förgående 
skift.[8] 

6. Diskussion  
Företag har tidigare inte lagt ner så mycket tid på att motivera en produktionsarbetare att göra 
ett bättre jobb. I dagsläget jobbar många företag med att man ska hitta nya sätt för att få arbe-
tarna att jobba mer och öka produktionen. Detta gör man genom att få dem mer involverade i 
företaget och låter dem vara med och diskutera fram olika förbättrande åtgärder. Företag strä-
var efter att ge sina anställda en helhetsbild av företaget för att dem ska få se vad deras arbete 
slutligen resulterar i. De företagen vi har kommit i kontakt med försöker motivera sina an-
ställda att arbete mer och bättre genom att ta hjälp av olika motivationsteorier. Exempelvis 
planeras möten in för att få de anställda att känna sig delaktiga i beslut, genom fortbildning 
vill företagen att de anställda utvecklas och får mer ansvar. De flesta aktiviteter som moderna 
företag som SSAB och Scania planerar för sina anställda kan man koppla till olika motivat-
ionsfaktorer. Om företagen lyckas med att motivera sina anställda och får dem att trivas på sitt 
arbete behöver man inte erhålla de högsta lönerna inom sitt område eftersom lön inte har lika 
stor påverkan som andra faktorer (se figur 2). Om företagen utför ett skickligt motivationsar-
bete kan de alltså öka produktionen, minska skador, få nöjdare anställda, bättre utveckling och 
hålla nere lönekostnaderna.   
 
I produktionen är tidsaspekten en faktor som spelar en stor roll. Företagsledningen strävar 
efter att produktionen ska utföras effektivt. Självklart har kostnadsaspekten också stor inver-
kan. Detta kan leda till att ett företag ibland inte har råd att tillsätta en person på en upplär-
ningspost.  
 
Av både litteraturen och av intervjuerna framgår att det är dem anställda som besitter den vik-
tigaste kunskapen. Vissa delar av den kunskapen har företagen försökt att samla i databaser 
men en stor del utgör tyst kunskap som inte går att lagra. Både SSAB och Scania har löst det 
problemet genom att låta ny personal arbeta in kunskapen ute i produktionen.  
 
För att få en så bra kunskapsöverföring som möjligt ligger stort ansvar på instruktören men 
också på mottagaren. Företagen har löst detta genom att försöka att i så stor utsträckning som 
möjligt undvika att en person besitter all kunskap själv. Istället strävar företagen efter att in-
formationen delas upp på flera anställda. På så sätt ökar man chansen att den tysta kunskapen 
överförs då mottagaren kan ta den till sig från flera olika källor. 
Företagen har även funnit en strategi för den person som ska ta del av ny kunskap genom att 
tillämpa ett kunskapskrav för att få en anställning. Man krävde i SSABs fall godkända gym-
nasiebetyg och en hälsoundersökning. SSAB tillämpade utbildningskravet som en indikation 
på att den nyanställde är tillgänglig för kunskap samt att utbildningen har gett bakgrundskun-
skaper om kan vidareutvecklas ute på företaget.  
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Både SSAB och Scania uppmuntrar sin personal till att byta avdelning och arbetsuppgifter 
inom företaget för att den anställde ska få en helhetsbild av processen. Detta påverkar den 
anställdes inlärningsförmåga och kapaciteten att lösa nya problem som kan uppkomma posi-
tivt eftersom den anställde kan sätta produktionsprocessen i ett större perspektiv.  
 
Av intervjun framgår även att den anställde behöver tid att ta in kunskapen och skapa förstå-
else. Denna studie visar även att kunskap överförs mest effektivt med ett så enkelt medel som 
möjligt i förhållande till komplexiteten i informationen. Exempelvis behöver inte enklare för-
ändringar i produktionen ta tid genom att överföras face to face utan en lapp eller ett mail är 
bättre. Detta tillämpade företagen genom att dem satt upp enklare instruktioner på anslag ute 
vid stationerna, vilket pekar på att modellen fungerar även i praktiken.  
 
Under upplärningen är umgänge med varandra nödvändigt för att öka kunskapsspridningen. 
Gemensamma raster och aktiviteter från arbetet kan alltså vara att föredra. 
 

6.1 Diskussion av metod 
Detta arbete har skrivits och baserats utifrån två intervjuer med SSAB och Scania. Resultatet 
har påverkats av dessa två intervjuer och dem intervjuades personliga tankar och reflektioner. 
Men även författarnas följdfrågor kan ha påverkat utgången av resultatet. Studien kan ses som 
en generaliserad bild av hur företag ska hantera kunskapsöverföringen. 
För att styrka resultatet av detta projekt ytterligare hade det behövts göras fler intervjuer. 
Dock bygger litteraturstudien på en mer omfattande studie, vilken kan ses som en grund i 
detta arbete. Därför kan intervjuernas resultat styrkas då dem pekar åt samma håll som littera-
turen. 

7. Slutsats 
Slutsatsen i detta arbete sammanfattas i punktform och berör faktorer som ett företag behöver 
ta hänsyn till för att ta tillvara på kunskap som en anställd besitter.  
 
 

• Involverade. Få anställda mer involverande i företaget. Informera dem om hur företa-
get presterar och vilka förändringar som väntar.  Låta dem känna sig delaktiga i strate-
giska beslut. 

 
• Behövda. Låta dem anställda känna sig behövda. Visa dem uppskattning för det arbete 

dem utför och ge dem insikten av vad deras arbete leder till ur ett större perspektiv. 
 

• Tid.  Projektet har visat att företag inte kan samla all sin information i exempelvis en 
databas, utan att den stora delen kunskap dem anställda har bara kan överföras face to 
face. Där krävs det tid och att dem anställda får möjlighet att prata med varandra under 
arbetet. 

 
• Helhetsbild. Kunskapsöverföringen underlättas om mottagaren får en helhetsbild av 

företaget. 
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• Inhämtandet av kunskapen. Överföringen skall komma från flera håll, allt för att få 
med så stor del av kunskapen som möjligt. Befintlig kunskap som går att dokumentera 
skall dokumenteras då det är motiverat.  

 
• Kunskapsöverföringen. Instruktionens karaktär bestämmer hur den ska överföras. En-

klare instruktioner bör man tillhandahålla via enkla medier.  
 

• Underlättande faktorer För att förenkla kunskapsöverföringen behöver mottagaren 
visa prov på att denne är kapabel att ta del av informationen. Exempelvis genom en 
godkänd gymnasieutbildning. 

 
• Helhetsbild. Personalen på företaget måste inse vikten av att överföra kunskap vidare. 

Det kanske inte påverkar dem kortsiktigt, men det kan exempelvis handla om faktorer 
som säkrar deras jobb i framtiden. Mottagaren måste inse att det är för ett större syfte 
han tar del av informationen. 

 
• Inställning. Både personen som lärs upp och läraren behöver känna sig ha en god in-

ställning till sin arbetets uppgift. 
 

 
 
Avslutningsvis vill författarna nämna att dem inte har funnit ett generellt recept på hur kun-
skapsöverföring ska gå till. Dock bidrar faktorerna som tagits upp till hur överföringen mellan 
anställda kan förbättras. Författarna har märkt att faktorer som gör att den anställda trivs på 
företaget oftast förbättrar inställningen till kunskapsöverföringen.  
För vidare forskning inom detta område rekommenderar författarna att man breddar under-
sökningen och även jämför skillnader mellan små och stora företag. 
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Bilaga 
 
Frågor till intervjustudien SSAB 2011-03-07 

Scania 2011-03-10
  
 

1. Hur länge hur länge har du varit anställd och vad är och vad har varit dina arbetsupp-
gifter. 
 

2. Vilka typer av arbetsuppgifter finns i produktionen på Scania/SSAB ? 
 

3. Vilka förkunskaper krävs? 
 

4. Vad krävs för att få en anställning på Scania/SSAB? 
 

5. Hur är fördelningen i åldrar/kön? 
 

6. Är omsättningen på personal hög/låg?  Varför? 
 

7. Scania är stort är väldigt stort, uppmuntrar ni personal att byta arbetsuppgifter? 
 

8. Har ni långa upplärningstider? 
 

9. Upplever du det som ett problem att inte kunskap och erfarenheter sprids på företaget. 
 

10. Har ni personal som sitter på viktig kunskap i produktionen.  Hur har dem fått sin kun-
skap? 
 

11. Om ny personal kommer till arbetet för att ersätta, hur lärs dem upp? 
 

12. Vilka problem finns det i att lära upp ny personal? (t.ex. i tid?) 
 

13. Vilka konsekvenser kan det bli ifall inte kunskap sprids på företaget? (genombrott?) 
 

14. Har ni några tekniska lösningar på att överföra/bevara information. 
Hur bra tycker du dem fungerar? 
 

15. Hur bevaras kunskap inom organisationen, upplärning, kurser, dokumentation? Och 
hur tycker du dem fungerar. 
 

16. Motiveras personalen att dela med sig av sin kunskap.  
 

17. Har ni några incitament för att förbättra kunskapsöverföringen. 
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18.  Hur vill du att en överlappning ska gå till? 
 

19. Hur kan ni undvika att en person sitter ensam på nyckelkompetens 
 

20. Vilka hinder ser du att inte kunskaps sprids 

 
 
 
 
 


