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Förord 

Vi vill börja med att tacka Västerbottens läns landsting som organisation för att vi fått möjlighet att 

göra studien hos dem. Vidare vill vi rikta ett stort tack till studiens deltagare för deras medverkan. 

Tack till vår handledare Cecilia Stenling som med konstruktiv feedback och engagemang fått oss i rätt 

riktning. 



 
 

Sammanfattning  

Dagens arbetsmarknad kännetecknas av ständig rörlighet av arbetskraft och en generationsväxling 

som under de närmsta åren kommer att påverka efterfrågan på arbetskraft. Under sådana 

omständigheter är det viktigt att säkra att de kompetenser som organisationers medarbetare innehar 

stannar kvar även om enskilda medarbetare väljer att lämna organisationen. För att säkra dessa 

kompetenser var kompetensöverföring en central fråga att arbeta med. Svensk sjukvård är inget 

undantag från denna verklighet, utan är i stort behov av att attrahera nya och kompetenta 

medarbetare. För att säkra att nya medarbetare får den kompetens som behövs för organisationens 

verksamheter, är individuella och organisatoriska villkor för kompetensöverföring under inskolning 

varit viktiga faktorer. Vi har studerat medarbetares upplevelser av vad som villkorar 

kompetensöverföring under inskolningsprocessen på Norrlands universitetssjukhus. Utifrån tidigare 

forskning har vi definierat begreppet kompetens genom faktorerna motivation, kunskap, färdigheter, 

erfarenheter, nätverk och värderingar. Dessa har utgjort grunden för genomförandet av denna studie. 

Vidare har strukturer som HR-strategier, handledar- och mentorskap samt inskolning identifierats. 

Strukturerna har studerats ur perspektivet att dessa utgör villkor för hur kompetensöverföring genom 

inskolning kan ske. Resultaten av studien visade på att alla ovan beskrivna villkor påverkade hur 

kompetensöverföring sker. Samtliga deltagare upplevde även att kompetensöverföring genom 

inskolning är ett område som bör ges stort fokus i syfte att säkerställa god och hög kvalité så väl ur 

medarbetar- som medborgarperspektiv. 

  

Nyckelord: Competence development, competence knowledge, competence transfer, human resource 

strategies, On the job training, workplace learning  
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Inledning 

Kompetensöverföring är viktigt utifrån många olika aspekter. En aspekt är att säkerställa att 

medarbetare har den kompetens som arbetet kräver. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är den att 

dagens arbetsmarknad genomsyras av en ökad rörlighet av arbetskraft både mellan arbetsgivare inom 

samma branscher och över gränserna då det blir allt vanligare att byta yrkesinriktning under 

arbetslivet. Varje gång en individ byter arbete medföljer också någon sorts inskolning eller 

introduktion för det nya arbetet. Det behövs för att säkerställa att arbete ska kunna utföras på ett rätt-, 

säkert- och effektivt sätt. Sveiby och Risling (1986) beskriver att det i offentlig sektor är humankapital 

och kunskap som är bränslet i produktionsmaskineriet. Innebörden av detta gör att villkor för 

kompetensöverföring är viktigt att studera, speciellt inom organisationer av den typen som producerar 

tjänster. Västerbotten läns landsting är en arbetsgivare som huvudsakligen verkar inom 

tjänstesektorn. De senaste årens stora pensionsavgångar tillsammans med rörligheten av arbetskraft 

har bidragit till att olika sektorer på marknaden tampas med en problematik där värdefull kompetens 

ständigt går förlorad (Hewitt, 2008). Enligt statistiska centralbyrån (2014) kommer det att behövas 

cirka 160 000 nya medarbetare inom offentlig sektor i Sverige fram till år 2035.  Sveriges landsting 

förutspås ha behov av 89 000 nya medarbetare mellan åren 2013-2022 (Färnsten & Neij, 2014). 

Därför är det viktigt att möjliggöra kompetensöverföring för att säkerställa att kompetenser som finns 

i verksamheten i dag inte går förlorade i framtiden. Kompetensöverföring i organisationer kan ske på 

ett antal olika sätt. Två av dessa är genom inskolning och introduktion för nyanställda men också för 

etablerade medarbetare som ska få nya arbetsuppgifter beskriver (Dixon, 1996). 

  

Studien fokuserar på vilka villkor som råder för överföring av kompetens under inskolning internt på 

Norrlands Universitetssjukhus. Utifrån att detta är ett ämne som intresserar oss och som vi anser 

viktigt, har vi föreslagit den berörda organisationen att utföra studien hos dem vilket de tyckte var 

intressant och högaktuellt. Sjukhuset är ett av Sveriges nio Universitetssjukhus och har omkring 5600 

medarbetare (Västerbottens läns landsting, 2014). Organisationen är en av Umeå kommuns största 

arbetsgivare, vilket är en anledning till att det är viktigt att studera rådande villkor för 

kompetensöverföring i denna organisation. Eftersom att detta är en arbetsgivare som omsätter många 

anställda och behovet av ny arbetskraft är stort, så är det av största vikt att nyanställda får de bästa 

förutsättningarna att skaffa sig den kompetens som behövs redan under inskolningen. Att säkerställa 

detta är också ett sätt att förhindra att viktig och ibland ovärderlig kompetens inte försvinner ur 

organisationens olika verksamheter.  För att kunna skapa en så djup kunskap som möjligt i ämnet, har 

vi valt att studera olika nivåer inom organisationen. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vad inskolare på Norrlands Universitetssjukhus upplever 

som villkor för kompetensöverföring under inskolningsprocessen. För att besvara vårt syfte har vi valt 

att studera detta ur ett individuellt- samt och ett organisatoriskt perspektiv.  
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Forskningsgenomgång 

Tidigare forskning gällande vad som villkorar kompetensöverföring tycks till stor del saknas. Detta 

beror troligen på att det idag finns rätt begränsad forskning kring överföring av kompetens. Istället 

tycks det inom forskning ha varit en större fokusering på att identifiera vad kompetens är.  Med det 

som utgångspunkt och att syftet med studien är att försöka svara på vad som utgör villkor för 

kompetensöverföring måste först begreppet ”kompetens” tydliggöras.  Kompetens kan ses som ett 

flerdimensionellt begrepp utan entydig innebörd (Lundmark & Söderström, 1992). Begreppet 

innefattar flera dimensioner så som yrkesskicklighet, färdighet samt en förmåga att använda den 

kunskap individen har. För att aktiviteter som inskolning ska kunna ske behövs också ett engagemang 

och en vilja hos både organisationen och dess individer. Detta gör att motivation också utgör ännu en 

faktor i den här studien. Då kompetensöverföring i inskolningsprocesser till stor del har grund i de 

villkor som arbetsgivare ger är det ytterligare en viktig aspekt att inkludera. HR-strategier och 

handledarskap villkorar också hur kompetensöverföring i inskolningsprocesser sker, då det ger den 

formella ramen för hur- och på vilket sätt som kompetensöverföringen ska ske.  Vår 

forskningsgenomgång kommer att beröra dessa områden. Meningen med detta är att skapa en 

grundförståelse för det område som studien omfattar. 

 

Kompetens 

Organisatorisk kompetens kan beskrivas utifrån de färdigheter som medarbetarna har. För att dessa 

färdigheter ska komma till gagn för organisationen måste det dock finnas tillfällen för att synliggöra 

dessa kompetenser. Motivation är ytterligare ett villkor som behöver tillgodoses för att integrera den 

individuella kompetensen till den organisatoriska kontexten. Organisationer behöver lyckas med att 

motivera enskilda medarbetarna till att låta deras förmågor komma organisationen till fördel (Hanson 

1997). Keen (2002) beskriver sin modell kompetenshanden som innebär att förmågor som kunskap, 

färdigheter, erfarenheter, nätverk och värderingar är aktuella begrepp som hjälper till att beskriva en 

definition av kompetens. En modell som bygger på samma utgångspunkt är den Sandberg (1987) 

beskriver. Han lägger extra vikt vid funktionen av nätverk och informationskällor av både intern- och 

extern karaktär. Han menar att dessa källor är avgörande villkor för att individer och organisationer 

ska kunna utveckla och bevara sin kompetens. Faktorerna motivation, kunskap, färdigheter, 

erfarenheter, nätverk och värderingar bildar en definition av kompetens som ringar in begreppet och 

även utgör de villkor som behövs för att överföring av kompetens ska kunna möjliggöras under 

processer som inskolning. 

 

Nedan fördjupar vi ytterligare vår teoretiska utgångspunkt genom att beskriva var och en av de sex 

faktorer utifrån tidigare forskning. 

 

Motivation 

Teorier om vad som motiverar medarbetare i organisationer är aktuella när vi ska förklara skeendet 

kring inskolning. För att kompetensöverföring i inskolningsprocesser ska kunna ske behöver 

organisationer skapa och tillgodose olika individers- och gruppers behov av motivation. Genom att 

tillgodose detta villkor kan högkvalitativa inskolningar ske, vilket bidrar det till att nya medarbetare 

får så goda förutsättningar som möjligt. Hein (2012) beskriver Herzbergs tvåfaktorteori och menar att 

denna är aktuell på dagens arbetsmarknad. Författaren redogör vidare för teorin genom att beskriva 

att det finns två olika typer av behov. Det ena är grundläggande biologiska behov. De andra typerna av 

behov grundar sig i rena motivationsfaktorer som arbetstillfredsställelse, möjlighet till engagemang 

och erkännande för sitt arbete. För denna studie är de senare faktorerna i modellen mest centrala då 

de beskriver behov som individer behöver få tillgodosedda för att kunna agera på ett så 

tillfredställande sätt som möjligt när det gäller kompetensöverföring genom inskolning. På grund av 
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detta utgör motivation ett nödvändigt villkor, då detta är det första steget i kedjan som möjliggör att 

kompetensöverföring kan ske.   

En studie gjord av Harvey och Jordan (2008) gällande linjechefers potentiella möjligheter att genom 

motivation förändra medarbetarnas resultat, visar på vikten i att verka för att stärka motiverande 

drivkrafter hos medarbetare. I studien beskrivs en modell som de förkortar AMO. Modellen bygger på 

att medarbetarna har förmågan, kunskapen och motivationen att utföra aktiviteter som till exempel 

kompetensöverföring.  Dessa faktorer är viktiga för de enskilda inskolningshandledarna att ha.  

 

Kunskap 

Nästa faktor som utgör ett villkor för kompetensöverföring är kunskap. Denna faktor är viktig för 

eftersom att olika sorters kunskaper utgör en del av de kompetenser som ska överföras. Kunskap kan 

indelas i fyra olika former, dessa former utgör ett flerdimensionellt perspektiv. Faktakunskaper är en 

av dessa och är detsamma som det en individ vet, och på något sätt går att kvantifiera genom 

rangordning eller storleksbestämning. Förståelse är en annan dimension som innebär att kunskap är 

individuellt eftersom att fenomen kan uppfattas på olika sätt. Vidare är tyst kunskap centralt, 

Wittgenstein (1992/2012) beskriver att tyst kunskap är all den kunskap som en individ har men som 

inte kan översättas i ord och beskrivningar. Det kan handla om kunnande som individer tillgodogör sig 

genom att vistas i ett visst sammanhang och som sedan kan omsättas i handlingar och aktiviteter i 

andra situationer. Stewart (1999) framställer explicit kunskap som en sorts motsats till tyst kunskap 

genom att beskriva det som kunnande som kan verbaliseras och skrivas i ord. Omvandlade tysta 

kunskaperna kan även beskrivas som färdigheter individer innehar och som kan praktiseras (Keen, 

2002). Förtrogenhet inom ett kunskapsområde innebär ett sorts kunnande som gör att man kan 

hantera de fenomen som tillhör ett område. Ofta bygger förtrogenhet på att individer genom 

erfarenhet kan tillskansa sig kunskaper som sedan omsättas till en vardagspraktik (Granberg, 2014). 

 

Nätverk 

Nätverk av olika slag är ur ett kompetensperspektiv av stor vikt både utifrån individuellt- och 

organisatoriskt perspektiv. Kompetens som genereras genom interaktioner i nätverk mellan individer 

kan under rätt omständigheter komma verksamheterna till godo (Hansson, 1997). Utifrån samma 

grundidé kring nätverk som faktor för kompetensöverföring bör nätverk även ses som ett villkor för att 

överföring av kompetenser ska kunna ske. Detta eftersom att många kompetenser lärs och överförs 

mellan individer i strukturer som arbetsplatser utgör. Både arbetskamrater och utbildningsaktörer är 

exempel på strukturer som möjliggör bidragande av kompetser som sedan kan överföras genom den 

interaktion som ett nätverk innebär. 

 

Värderingar 

Faktorn värdering har sin grund i social inlärningsteori och bygger på ett sätt att se på individens 

kompetens ur en kontextuell synvinkel. Med det avses att kompetensen ligger i sociala och kulturella 

nätverk där individen verkar eller har verkat (Lindmark & Önnevik, 2013). Detta innebär att 

värderingar som tillskansas genom interaktioner över tid kommer att skapa en form av kompetens. Att 

denna faktor är en del av begreppet kompetens beror på att värderingar hos individer och 

organisationer skapar en norm och acceptans gällande hur kompetens värderas i en viss kontext. De 

kontextuellt skapade värderingarna utgör på det sättet ett villkor för under vilka förutsättningar som 

kompetensöverföring kan ske. 

 

Ovanstående beskrivning av kompetens indikerar att det är viktigt att belysa hur överföring av 

kompetens mellan individer och organisationer ser ut och vilka formella strukturer som villkorar att 

detta möjliggörs eller uteblir. I kommande stycke kommer vi att presentera ytterligare tre faktorer som 
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utgör villkor för kompetensöverföring. Dessa är HR-strategier, handledar-/mentorskap samt 

inskolning. En problematik som diskuteras i teorier om organisatoriskt lärande är frågeställningen var 

kunskap ska finnas för att lärande ska kunna benämnas som organisatoriskt. Ett vanligt synsätt inom 

tidigare forskning kring lärande är att det sker individuellt men Kim (1993) menar att kunskap måste 

komma organisationen tillgodo för att lärande ska kunna åberopas som organisatoriskt. I lärande 

organisationer spelar även HR- funktionen en viktig roll enligt van Zolingen, Streumer, de Jong och 

van Klink (2000). De anser att det behövs miljöer på arbetsplatser där individer och grupper kan lära 

av- och ta del av varandras kunskap för att det ska bli möjligt med arbetsplatslärande. Deras 

beskrivning knyter an till de olika villkorande faktorer som beskrivits tidigare i 

forskningsgenomgången. van Zolingen, Streumer, de Jong och van Klink (2000) bidrar genom sin 

beskrivning till konklusionen att organiseringen av strukturer inom organisationer villkorar 

kompetensöverföring. 

 

Strukturer för kompetensöverföring 

Tidigare beskrevs att motivationsfaktorer som är planerade på organisatorisk nivå villkorar 

kompetensöverföring under inskolningsprocesser. Det finns dock strukturer som styr hur detta kan 

ske. HR-strategier, handledarskap och inskolning är strukturer som är etablerade inom Västerbottens 

läns landstings verksamheter (Västerbottens läns landsting, 2014). Robbins (1983) pekar i sin studie 

på att strukturer kan tjäna som ett sorts ramverk och en kontroll för hur processer ska se ut inom 

organisationers olika verksamheter. Fastän strukturer bidrar med stabilitet genom det ramverk som de 

utgör är det viktigt att det finns möjlighet till förändring och utveckling av processer inom 

strukturområdena. Syftet är att se till att processerna hålls levande och naturligt förankrade i 

organisationerna (March, 1991). 

 

HR-strategier 

Ulrich (1998) betonar vikten av att ha tydliga och väl förankrade strategier som löper genom 

organisationens alla nivåer, han menar att detta bidrar till att säkerställa aktiviteter som till exempel 

kompetensöverföring. Denna uppfattning stärks av Schuler (1992) som genom sin beskrivning menar 

att enskilda strategier måste vara väl anpassad till övriga strategier inom organisationen för att kunna 

fungera optimalt. Han pekar även på vikten av att anpassa strategier till det dagliga operationella 

arbetet. Att arbeta med strategier som villkor för kompetensöverföring erbjuder positiva effekter till att 

öka den interna kompetensen inom organisationer (Sachin & Ravi 2012). Kompetensöverföring är en 

HR - strategi som genom väl planerad utformning kan bidra till att främja medarbetarnas möjlighet till 

överföring av individuella kompetenser och färdigheter (Ulrich & Brockbank 2007).  I Kock, Gill och 

Ellströms (2008) studie om utveckling av kompetens i små och medelstora företag beskrivs att 

motivation som drivkraft för kompetensutveckling också har stark relation med den strategi som 

används och i vilken grad den nyttjas som resurs. 

 

Handledar- och mentorskap 

Handledarskap som villkor definieras genom ett av det mål som Dixon (1996) utverkat ur Action 

Learning teorin. Att medarbetare inom organisationen innehar individuell kompetens är något som 

Dixon (1996) menar bör användas till att lära av varandra.  Detta kan ses som en typ av inkörsport till 

handledarskap som villkor för kompetensöverföring. Förhållandet mellan teoretisk och praktisk 

kunskap som förmedlas genom handledning är något som beskrivs som en kontroversiell och 

omtvistad fråga. Generellt sett har det teoretiska lärandet utgjort det tongivande villkoret för 

överföring av kompetens i förhållande till det praktiska (vetenskapsrådets rapport, 7:2012).  
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Utifrån denna beskrivning finns en risk att organisationer med många oerfarna medarbetare riskerar 

att lida brist på den praktiska kompetens som behövs för dess verksamheter eftersom att nya 

medarbetare ofta har en teoretiskt grund men saknar praktisk erfarenhet. En artikel skriven av 

Russell, Ferris, Thompson och Sikora (2015) belyser vikten av att använda erfaren arbetskrafts 

praktiska kompetens till att delge och lära medarbetare med mindre praktisk erfarenhet.  I artikeln 

visas det också på att det i mångt och mycket handlar om att entusiasmera och skapa förutsättningar 

för att den erfarna arbetskraften ska motiveras att överföra kunskaper och kompetenser de innehar. 

Organisationer som lyckas med detta arbete kan åtnjuta effekterna av att erfarna medarbetarna 

upplever egen utveckling i rollen som lärare/kompetensöverförare. Det kan även skapa effekter av 

tillfredsställelse hos de mindre erfarna medarbetarna som får möjlighet att utvecklas genom de 

kunskaper och stöd som de får under handledarskapet (Russell et al., 2015).  

 

Handledning som struktur kan ske på olika sätt och under delvis olika tidsramar. I handledarskapet 

följer handledaren adepten under en kortare tid medan mentorskapet innebär att adepten följs under 

längre tid och handleds i coachform (Pulce, 2005). Stödet som mentorskapet ger sker dock på ett 

likartat sätt som i handledarskapet. En skillnad när det gäller begreppet mentorskap är att det ofta är 

förknippat med stöd till nya medarbetare på chefsnivå även fast det förekommer på andra 

professionsnivåer (Granberg 2011). 

 

Inskolning 

Inskolning kan förstå som en process där en nyanställd under första tiden på arbetsplatsen får stöd 

och trygghet av en mer erfaren kollega. Detta anses som så betydelsefullt att det även regleras i lag. 

Arbetsmiljölagen (AFS 2001:01), ålägger arbetsgivaren att så tidigt som möjligt introducera nya 

arbetstagare i deras arbetsuppgifter, hur dessa samverkar med andras arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen samt organisationen i övrigt. Lave och Wenger (1991) har en teori om lärande, situated 

learning eller situated action och menar att lärande flyttar fokus från den enskilda individen och 

förklarar lärandet som en process där individen lär genom att delta i aktiviteter i den kontextuella 

miljö som arbetsplatsen utgör. För en lyckad inskolningsprocess beskriver Eisner (2015) att det är 

viktigt att alla omgivande kollegor i arbetslaget har inflytande över den nyanställdes vardag i arbetet. 

De bör också vara involverade i dennes inskolningsprocess som ett nätverk kring den nye på 

arbetsplatsen. Detta är även ett tillfälle för lärande beträffande den personal som är involverade i 

inskolningen. Ellström och Hultman (2010) beskriver att det dagliga arbetet som sker utan specifika 

instruktioner under inskolningsprocessen kan ses som en del av lärande och kompetensutveckling. 

 

Metod  

I det här metodavsnittet avser vi att ge läsaren en inblick i hur vårt syfte operationaliserats eftersom 

det kommer att vara till hjälp för förståelsen av studiens genomförande och helhet (Descombe, 2013). 

Valet av metod har utgått ifrån att studien tar sikte på att skapa kunskap om vad som villkorar 

kompetensöverföring under inskolningsprocessen på Norrlands universitetssjukhus. Vårt syfte var att 

nå kunskap genom informanternas beskrivningar kring vad som villkorar kompetensöverföring. Detta 

har bidragit till valet av en kvalitativ undersökning. En kvalitativ undersökning erbjuder möjligheter 

att på ett så detaljerat och fylligt sätt som möjligt ge svar på vårt syfte (Bryman, 2011). Då vi ville fånga 

individers erfarenheter utifrån vardagsmiljön och dessutom skaffa en djupare kunskap för deras 

upplevelser och syn på de villkor som råder för kompetensöverföring i inskolningsprocesser valdes en 

kvalitativ metod. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014)  är lämpligt vid sådana typer av studier. 
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Urval 

Att välja ut rätt personer är en viktig del för att få ett trovärdigt resultat. Bryman (2011) menar att det i 

kvalitativa undersökningar finns en benägenhet att välja ut antingen för många eller för få 

informanter. Om för få väljs ut är det omöjligt att generalisera och är det för många går det inte göra 

några ingående tolkningar på fenomen som upptäcks. Tumregeln är att välja ut så många som man 

anser sig behöva och som det finns tid för. Vår studie har inte för avsikt att generalisera utifrån 

empirin utan snarare spegla den upplevda verkligheten på Norrlands Universitetssjukhus. Därför 

kommer vi att intervjua åtta personer på olika organisatoriska nivåer inom organisationen där alla har 

olika kunskap och ansvar kring vad som villkorar hur kompetensöverföring genom 

inskolningsprocessen sker. 

Vi har använt oss av ett målstyrt urval, vilket innebär att vi sökt kontakt med informanter som vi haft 

utifrån personliga kontakter inom organisationen. Dessa personer har sedan förmedlat kontakter till 

informanter som de visste hade relevanta kunskaper utifrån studiens syfte (Bryman 2011). Samtliga 

informanter har vid något tillfälle själva blivit inskolade i någon av organisationens olika 

verksamheter. De har även själva haft ansvar för handledskap vid ett eller flera inskolningstillfällen av 

ny medarbetare. De informanter som ingått i studien befinner sig på fyra olika organisatoriska nivåer. 

Urval är grundat i vilka som kunnat ställa upp vid den aktuella tiden för datainsamling vilket kan 

anses vara ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

 

Intervjuguider 

Vi utformade en intervjuguide som applicerats på informanter från strategisk till operationell nivå vars 

ändamål var att ge svar på vårt syfte. Målet var att skapa kunskap om vilka villkor som styr 

kompetensöverföring i inskolningsprocessen. Den initiala föreställningen var att det kunde råda 

skillnader i vad som villkorar kompetensöverföring under inskolningsprocessen beroende av vars i 

organisationen individerna verkade. Med detta som utgångspunkt gjordes valdes att skapa två guider 

som hade sin grund i studiens syfte, likt det Bryman (2011) beskriver som ett sätt att skapa sig kunskap 

inom ett område. Intervjuguiderna utgick ifrån begreppen motivation, kunskap, färdigheter, 

erfarenheter, nätverk, värderingar, HR-strategier och handledarskap. Dessa begrepp hämtades utifrån 

den definition av kompetens som vi beskrivit i forskningsgenomgången. Begreppen utgjorde teman för 

våra intervjufrågor. Kvale och Brinkman (2014) beskriver vikten av att använda ett enkelt och 

allmängiltigt språk som är begripligt för de informanter som avses att intervjuas. För att skapa 

intervjuguider med sådana förutsättningar testades frågorna i en pilotstudie med två informanter som 

har kunskaper och yrkeserfarenhet inom organisationen. Dessa två informanter och intervjuades vid 

två separata tillfällen. Efter genomförd pilotstudie visade det sig att skillnaderna inte vara så stora som 

vi initialt trodde mellan de olika organisatoriska nivåerna. Därför blev det relevant att använda en helt 

ny intervjuguide som sammanförde de centrala delarna ur de två första guiderna. 

 

Datainsamlingsprocess 

Då målet med vår studie var att på ett strukturerat sätt skapa kunskap om vad som villkorar 

kompetensöverföring på Norrlands Universitets sjukhus genomfördes en intervjustudie. Intentionen 

med intervjuerna var att de skulle innehålla en tydlig struktur och ett reellt utrymme för att kunna 

komplettera med följdfrågor. Detta för att öka möjligheten till kunskapsskapande i ämnet. För att nå 

detta valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer då fördelen med denna teknik är att man 

öppnar upp för en mer levande och anpassningsbar dialog. När dialogen får en sådan struktur skapas 

lättare ett naturligt samtalsklimat och informanterna ges större frihet att uttrycka sina kunskaper 

inom ämnet. Studien inkluderade ett lednings- och medarbetarperspektiv och många av de frågor vi 

ställde i intervjuerna var av arten hur-, vad- och varför- (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Praktiskt genomförande 

Till att börja med kontaktades potentiella informanterna via e-mail eller personlig kontakt. Vid dessa 

kontakter fick alla de tillfrågade en kort information muntligt eller skriftligt om studiens syfte. I de fall 

där de tillfrågade valde att delta i studien bokades tider för intervjuer med dessa informanter. Vid 

detta tillfälle informerades de potentiella informanterna om den tilltänka tidsåtgången för 

intervjuerna. 

 

Norrlands Universitetssjukhus är en stor och komplex organisation med många anställda, vitt skilda 

arbetsplatser och arbetsuppgifter där olika villkor råder när det gäller att komma ifrån för att delta i 

studier.  Intervjuerna har i samtliga fall utom ett fall förlagts på respektive informants arbetsplats, 

under eller efter arbetstid, då vi ansåg att detta skulle hjälpa till att få dem att känna sig trygga i 

intervjumiljön. Detta val gjordes även utifrån att de inte skulle behöva avvara mer tid än nödvändigt 

från sitt ordinarie arbete eller privatliv. Där intervjuerna genomfördes på respektive informants 

arbetsplats kan det ha inverkat på hur informanterna valde att framställa sig själva och organisationen 

(Ahrne & Svensson, 2015). Den intervju som inte genomfördes på informantens arbetsplats 

genomfördes i en förhand bokad lokal på Umeå universitet. Detta eftersom att det passade 

informanten bäst. 

 

Vid varje intervju har samtalsledaren kort presenterat sig själv och syftet med studien. Då en av 

samtalsledarna har en mångårig anställning inom organisationen valde vi medvetet att inte ge annan 

information än att vi var personalvetarstudenter. Detta för att inte äventyra att viktig information för 

studien skulle gå förlorad i samtalen då informanterna eventuellt skulle kunna utelämna vissa 

förgivettagna kunskaper som en med kännedom om organisationen har. Vid de tillfällen som vi kunnat 

förutse att informanten eventuellt skulle kunna ha kännedom om att denne samtalsledare har 

tillhörighet i organisationen, har denne varken hållit eller deltagit i de aktuella intervjuerna.  

 

Initialt fick informanterna inför varje intervju läsa igenom intervjuguiden så att de skulle ha tillfälle att 

fråga om det var någon fråga som de inte förstod (se bilaga 1). Syftet med det var att kunna få så 

innehållsrika intervjuer som möjligt men också för att underlätta ett så naturligt samtalsklimat som 

möjligt. De fick även information om de etiska aspekterna som gäller för deltagande i studien (se 

bilaga 2). Information om att intervjuerna skulle spelas in delgavs och de informerades om att det 

inspelade materialet skulle utgöra studiens rådata (Bryman, 2011). 

 

Analysmetoder 

Inledningsvis har de inspelade filerna transkriberats i sin helhet, detta för att omvandla orden till en 

text med förutbestämd kodning för pauser av olika längd.( Kvale och Brinkman, 2014).  Syftet med att 

transkribera materialet i sin helhet var att inte gå miste av nyanser i texterna. Sedan har var och en av 

oss läst igenom alla intervjuer ett flertal gånger i syfte att skaffa oss en första uppfattning om 

materialet. Därefter har vi brutit ner texterna till mindre enheter och tagit bort det som inte har med 

syftet att göra. Detta för att få ett mer överskådligt material att analysera. För att i största möjliga mån 

säkerställa informanternas konfidentialitet valde vi att koda våra informanter från nummer ett till åtta 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare har bärande stycken och meningar identifierats. (Fejes och 

Thornberg, 2009). De meningsbärande enheter som identifierats har utgått ifrån vårt syfte och 

forskningsgenomgången. Vidare har dessa placerats in under tillhörande fråga utifrån vår 

intervjuguide (se bilaga 1) och sedan skapades kategorier utifrån de teman som identifierats utifrån vår 

forskningsgenomgång (Bryman, 2011). Därefter påbörjade vi analysen av de meningsbärande 

enheterna. I analysarbetet har vi kritiskt granskat och tolkat enheterna. I vissa fall har vi kunnat göra 

flera tolkningar av samma enheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta eftersom vissa enheter enligt vår 
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tolkning passat in under flera olika kategorier.  I resultatavsnittet valde vi att använda citat kopplat till 

de olika teman för att förstärka trovärdigheten och de resultat som vi presenterat. 

 

Tillförlitlighet 

Som redan beskrivits prövades två intervjuguider genom pilotstudien vilket efter genomförd 

pilotstudie resulterade i beslut om att använda sig av en gemensam guide. Detta beslut grundade sig i 

att resultaten från de olika guiderna i pilotstudien visade på så likartade utfall att en guide var 

tillräcklig för studien (Bryman, 2011). Denna förändring skapade behov av att omformulera frågorna i 

den för studien använda intervjuguiden. Då syftet var att skapa de bästa förutsättningarna för att nå 

kunskap om de villkor som råder för kompetensöverföring under inskolningsprocessen på Norrlands 

universitetssjukhus. Då vi båda har en bakgrund av mångårigt arbete inom offentlig sektor, innebär 

detta en viss förförståelse. Genom vår medvetenhet kring detta har vi kunnat vara vaksamma på att det 

inte påverkat studiens utfall. Detta har vi gjort genom att kritiskt granska och analysera våra egna 

tolkningar av materialet och för att på detta sätt bevaka att vår förförståelse inte färgat resultat och 

analys. Vår målsättning har varit att beskriva processen och arbetets gång så transparent som möjligt 

då genomskinlighet är av stor vikt för att nå trovärdighet med studien (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Etik 

De etiska aspekter vi tagit hänsyn till utgår från de fyra forskningsetiska grundkraven som varje 

forskare bör förhålla sig till. Dessa krav är formulerade av vetenskapsrådet (2002) och innehåller 

dessa principer: 

Informationskravet innebär att informanterna ska få information om vad syftet med vår studie är. De 

ska även få information om att deltagandet i studien är frivillig och att de när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att de potentiella informanterna kommer att få forskarnas kontaktuppgifter 

muntligt och skriftligt. De tillfrågade som vill delta i studien kontaktar sedan oss och ger på det sättet 

samtycke. 

Konfidentialitetskravet vilket betyder att de uppgifter som informanterna lämnar under studien 

kommer att behandlas med största möjliga säkerhet. Med detta menas att det inte kommer att gå att 

spåra vem som har sagt vad och att materialet som utgör studiens grund bara får användas av 

forskarna och i forskningens syfte samt för vidare forskning inom området. 

Nyttjandekravet innebär att informanterna kommer att bli informerade om hur de uppgifter som 

framkommer under intervjuerna kommer att användas i studien. Detta har skett genom att varje 

informant fått läsa igenom och verbalt godkänt att medverka i studien.  

Inför intervjuerna informerades informanterna om de etiska aspekter som vi har förhållit oss till (se 

bilaga 2). Vidare spelades intervjuerna in efter godkännande av informanterna. Detta för att lätt kunna 

gå tillbaka och kontrollera att ord och meningar uppfattats rätt, men även för att kunna hålla fullt 

fokus på informanterna genom intervjuerna. Intervjuerna har sedan vid transkribering avidentifierats 

genom att de numrerats från ett till åtta. I resultatet presenteras utsagorna som helhet genom enskilda 

informanters citat. Genomgående under studien gång har vi arbetat utifrån de ovan beskrivna 

forskningsetiska principerna. 
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Resultat och Analys 

Avsnittet har fokus på de resultat som analyseras här. Dessa är baserade på de åtta semistrukturerade 

intervjuer som genomförts utifrån den utarbetade intervjuguiden inför studien. Avsnittet är 

strukturerat så att vi beskriver resultaten i följande ordning: motivation, kunskap, färdigheter, 

erfarenheter samt nätverk, värderingar, handledarskap och strukturer i form av inskolningsstrategi 

samt HR-strategi. De olika avsnitten utgör vart och ett de villkor som råder för kompetensöverföring 

genom inskolningsprocessen inom organisationen. I intervjuerna framkommer beskrivningar av 

inskolning och introduktion som sammantaget ger en bild av de villkor som råder på individuell och 

organisatorisk nivå gällande kompetensöverföring. Avslutningsvis följer en sammanfattning av 

resultatanalysen. 

 

Motivation 

I intervjuerna beskriver informanterna att motivationsfaktorn tid utgör ett villkor för hur 

kompetensöverföring genom inskolning kan ske. Bristen på tid bidrar enligt många informanter på ett 

negativt sätt till att kompetensöverföring ska kunna ske. 

 

”Därför att ja tror inte (…) den tiden finns inte egentligen att göra en riktigt bra inskolning. 

Ja tro att de kan bli lite hafsigt. Åsså tänk man att ja de där får du lära dig när du kom hit 

eller de där får du lära dig då du börjar på arbetsplatsen. Så du kanske ä halvfärdig då du 

kom på arbetsplatsen nästan för att de är ingen egentligen som har haft riktigt tid att ta 

hand om dig på avdelningen” 

 (Informant 4).  

 

Brist på tid beskrivs även när det gäller reflektion av pågående och avslutad inskolning, ”Men sen 

måste man ju också ta tid för reflektion, sätta sig ned och prata om vad som har hänt”(Informant 8). 

Informanterna beskriver att det genom tillförsel av resurser kan skapas utrymme för bland annat 

reflektion, vilket möjliggör att kompetensöverföring ständigt kan förbättras. “Ja för det första så måste 

det väl vara tid och resurser. Att man avsätter tid och man avsätter resurser och att, alltså det måste ju 

vara i rätt sammanhang” (Informant 2). Harvey och Jordan (2008) beskriver att denna typ av faktorer 

utgör villkor som behöver uppfyllas för att möjliggöra motivation som drivkraft. Genom detta kan man 

dra slutsatsen att det på en organisatorisk nivå måste skapas resurser som sedan kan utgöra ett rimligt 

villkor på individnivå för kompetensöverföring genom inskolning. 

 

Vissa informanter lyfter fram behovet av att få en mer pedagogisk grund att stå på i sitt handledarskap. 

Detta i syfte att säkerställa att kompetensöverföringen sker med så god kvalité som möjligt. Många av 

informanterna menar att det finns handledarutbildning som ska kunna fylla detta syfte, men då det på 

många ställen inte finns möjlighet att på arbetstid delta i dessa utbildningar upplever man det som att 

prioriteringen för sådana utbildningar är låg. En av informanterna uttryckte det så här: 

 

“Man skulle kunna tänka sig att man får (…), ledig tid för den men de är nog inte så att 

man får den på betald arbetstid i alla fall. (…), när de är neddragningar så är (…), de är 

lite knepigt ur min situation att de inte värdesätts mer för då hade ju gjort (…) att bara få 

gå en utbildning om man tar på sig ett uppdrag som innebär att man ska handleda andra 

då, då tycker ja alltså att man ska efterfråga i större utsträckning (…), teoretisk utbildning 

för det också. Men man kan inte låta (…). Liksom vem som helst handleda. Jag tror inte att 

det blir (…) varken kostnads- eller tidseffektivt egentligen”  
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(Informant 7). 

 

Utbildning under arbetstid kan ses som en form av utvecklingsmöjlighet i likhet med det som Hein 

(2012) pekar på i sin beskrivning av Hertzbergs tvåfaktorteori när det gäller att skapa förutsättning för 

att motivera enskilda individer till aktiviteter som kompetensöverföring. Ur ett organisatoriskt 

perspektiv beskriver Hansson (1997) att medarbetare som är motiverade till att överföra sin 

kompetens utgör en förutsättning för att möjliggöra att kompetensöverföring sker mellan etablerad 

arbetskraft och organisationen. Med detta i åtanke behöver organisationen skapa förutsättningar för 

att medarbetarna ska motiveras till att genomgå handledarutbildning. En sådan faktor skulle kunna 

utgöras av att medarbetare får en teoretiskt grund att stå som de sedan kan applicera under det 

praktiska handledarskapet. 

 

Det skulle även kunna medföra att förutsättningar skapas för att kompetens stannar kvar inom 

verksamheterna även om enskilda medarbetare lämnar organisationen. Detta eftersom ett ständigt 

arbete med kompetensöverföring ökar sannolikheten till spridning av relevant kunskap mellan 

individer och grupper i organisationen. 

 

Engagemang som villkor för kompetensöverföring under inskolningsprocessen är en annan 

motivationsfaktor som lyfts i intervjuerna och som beskrivs utifrån två olika perspektiv. Det ena är att 

vissa informanter upplever att det är lättare att inskola individer som är engagerade och intresserade i 

de nya arbetsuppgifterna som ska läras. Eftersom att detta villkor påverkas av många andra 

förutsättningar så kan detta vara problematiskt att tillgodose i en organisation, då frivillighet till 

inskolning på ny arbetsplats och nya arbetsuppgifter inte alltid är möjligt för en arbetsgivare att 

tillgodose. “Man märker ju om en människa är intresserad och vill. Då går det ju som mycket bättre, 

men, när dom tar för sig och visar intresse av att vara med blir det som mycket lättare” (Informant 5). 

Det andra perspektivet som villkorar kompetensöverföringen i inskolning är att den som handleder är 

intresserade av att lära ut eftersom att det till stor del kan påverka kvalitén på den kompetens som ska 

överföras. “Jag tycker ofta att det är roligt att vara handledare för att annars kanske man bara gör som 

man brukar. Nu måste man ju tänka efter och kanske förklara lite mer så att (…). Själv tycker jag att de 

ä roligt att handleda” (Informant 6). Att få medarbetare som är intresserade av att handleda innebär 

ett ständigt arbete på många plan. Det kan röra sig om villkor som handledarutbildning och tid som 

nämnts ovan men även om att tillgodose mer basala behov som lön och uppmärksamhet för det arbete 

man utför. 

 

Kunskap 

I resultaten kring faktorn kunskap som villkor framkom det att de kunde delas in två grupper. 

Generellt ansåg informanterna att det rörde sig om antingen formell eller praktisk kunskap. Merparten 

av informanterna beskriver att en förening mellan teoretiska och praktiska kunskaper tillsammans 

villkorar kompetensöverföring i praktiken. Informanterna menar att enbart teoretiska eller enbart 

praktiska kunskaper inte räcker för att överföra kompetens. Den som inskolas behöver ha en teoretiskt 

grund att stå i för att kunna tillgodogöra sig inskolning som ges i samband med nyanställning. Ur ett 

handledarperspektiv behöver den som handleder ha både praktisk och teoretiskt kunskap för att på ett 

tillfredställande sätt delge kunskaper genom handledning. Informant tre beskriver det så här:  

 

“Formell kompetens så du måst ju ha gått en utbildning och fått ett bevis på att du har 

tillgodogjort dig teoretiska kunskaper inom det område du har utbildat dig till. Sen behöver 

du också en reell kompetens, den du förvärvar genom yrkesliv.” 
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(Informant 3). 

 

I några av intervjuerna beskrev informanterna ytterligare en typ av kunskap. Det kunskapsområdet 

kunde inte i direkt mening härledas till någon av de ovan nämnda. Denna var teknisk kunskap och 

informanterna menade att det i vissa fall krävs kunskap om hur värden mäts och hur de ska tolkas för 

att kunna förstå hur det kan kopplas till den teoretiska och praktiska kunskap som individen innehar 

när de är verksamma på arbetsplatsen. Den tekniska kunskapen utgör således ett villkor för att 

handledaren på ett tillfredställande sätt ska kunna överföra nödvändiga kompetenser. Informanterna 

beskrev det till exempel på följande vis: 

 

“Ja, ja, jag har väl saker som jag behöver, saker som jag ä bra på och mindre bra på så. 

Jag är ju ändå, ja ä ganska ny. Jag har ändå inte jobbat så jätte, jättemånga år, speciellt 

inte som där jag ä nu på(…) Å de är ju en ganska avancerad avdelning med många(…), (…) 

hjälpmedel å de krävs en del teknisk kunskap bakom hur det fungerar. Man kan ju alltid se 

på ett värde, men sen exakt hur de fungerar de där med dessa mätinstrument de kan vara 

lite svårare.” 

(Informant 7). 

 

Tyst kunskap är intressant ur ett organisatoriskt perspektiv då de kunskaper som medarbetare besitter 

utgör ett villkor för organisationens fortlevnad. Tyst kunskap utgör till stor del nyanserna av det 

praktiska-, teoretiska- och tekniska kunnandet som behövs för att verksamheter ska kunna fungera på 

en högkvalitativ nivå. Dessa kunskaper anses av informanterna som problematiska att verbalt överföra 

då dessa ofta omedvetna för individerna. Istället blir inskolningsprocessen och den bredvid gång som 

den innebär avgörande för att den tysta kunskapen ska kunna överföras. Wittgenstein (1992/2012) 

förmedlar detta i sin beskrivning kring att kunskapsöverföring kan ske genom att medarbetare vistas i 

den omgivning de ska verka i. Tyst kunskap kan även likställas med de färdigheter som Keen (2002) 

beskriver som en förening av förvärvad praktisk- och teoretisk kunskap i samspel med erfarenhet. 

Detta kan ses som ett kompletterande villkor för att få den mest kvalitativa inskolningen även om 

inskolning naturligtvis kan ske på god nivå utan dessa tysta kunskaper.  Citatet ovan från informant 3 

belyser detta genom sin beskrivning kring reell kompetens. 

 

Färdigheter 

Färdigheter handlar om vad som utförs utifrån individens teoretiska grund vilket också har tät 

koppling till området erfarenhet som kommer att behandlas senare. Keen (2002) beskriver färdigheter 

genom sin modell kompetenshanden och menar att de omvandlade tysta kunskaperna även kan 

beskrivas som de färdigheter individer praktiserar utifrån de kunskaper som denne innehar. “Men det 

tycker jag väl mer är som att man är säker i det man gör, alltså känna att man behärskar någonting 

man (…) ja man vet varför man gör det och att man förstår handlingarna” (Informant 5). Ur ett 

handledarperspektiv utgör Keens beskrivning kring färdigheter också ett villkor som måste uppfyllas 

för att kompetensöverföring av god kvalité ska kunna ske mellan handledare och adept. Informanterna 

lyfter exempel på vad färdigheter är och vad de kan beskrivas att vara. 

 

”Den tysta kunskapen den är ju (…) den praktiska. Jag menar det här är ju ett hantverk. I 

hantverket ligger ju den här tysta kunskapen (…) men den här tysta kunskapen (…) jag tror 

inte att man har den från dag ett, när du går ut din utbildning. 

(Informant3). 
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Citatet illusterar beskrivningar kring hur färdigheter villkorar kompetensöverföring genom att 

beskriva dessa som hantverk som måste läras över tid. 

 

Erfarenheter 

Att erfarenhet utgör ett villkor för kompetensöverföringen är tydligt. Trots att man har en formell 

kompetens så beskriver man en känsla av otillräcklighet när det gäller den praktiska erfarenheten som 

villkor för handledning. Flera informanter beskriver upplevelser av att de kunskaper man får genom 

erfarenheter ofta ställs på sin spets vid inskolningstillfällen. Detta beskrivs särskilt tydligt av en 

informant: 

 

“Alltså problemet är, problemet är egentligen att, som det är liksom för oss sjuksköterskor, 

är ju att min erfarenhet då jag handledde var kanske ett halvår mer än den jag handledde. 

I och med att de var mycket nytt folk som vara ganska så nya i yrket så, så kan ja, ja sa, 

Javisst no kan ja utifrån PM:et var ju jättebra å så. Men att dom hära, (…), den här tysta 

kunskapen den, den tog ju ganska lång tid innan ja kom åt.(…), så de kunde man väl 

kanske sakna.” 

 (Informant 7). 

 

Som framgår av resultatet berättar flera av våra informanter att erfarenhet av det praktiska arbetet är 

ett viktigt villkor för kompetensöverföring genom inskolning. Russell et al. (2015) belyser detta i sin 

artikel där de beskriver nödvändigheten utav erfaren arbetskraft och deras ofta stora kompetens när 

det kommer till att delge och lära andra. För att erfarenhet ska kunna vara till hjälp i 

inskolningsprocessen behöver organisationen entusiasmera och skapa förutsättningar hos den erfarna 

arbetskraften för att erfarenhet som villkor ska kunna tillgodoses. Lyckas organisationen införliva de 

förutsättningar som krävs för detta, kan även goda effekter som till exempel att erfarna medarbetarna 

upplever egen utveckling i rollen som lärare/kompetensöverförare möjliggöras. Det kan också skapa 

tillfredsställelse hos de mindre erfarna mottagarna som kan utvecklas genom de kunskaper och stöd 

som de får.  

 

Villkoren värderingar och erfarenheter kommer organisationer och individer till gagn genom villkoret 

nätverk, som finns på arbetsplatser. Detta visar också på att de olika kompetensfaktorerna kan länkas 

till varandra. Nätverken är med och bidrar till kunskapsöverföring genom den spridning som kan ske 

inom dessa. Informanterna beskriver att nätverken bidrar till trygghet och stabilitet genom att erfarna 

kollegor kan stötta upp med sina kunskaper där man själv saknar kompetens vilket gör att nätverken 

utgör villkor för kompetensöverföring med god kvalité i inskolning. 

 

Nätverk 

I intervjuerna framkommer att nätverk som villkor för kunskapsöverföring har stor betydelse inom 

verksamheterna. Informanterna beskriver att nätverken både kan ha positiv och negativ inverkan 

genom de värderingar som skapas på arbetsplatser kring hur man agerar i inskolning av nya 

medarbetare. Det beskrivs som att det genom nätverk kan skapas ett klimat kring inskolning som blir 

rådande för hela arbetsplatser.  När nätverk har positiv inverkan handlar det främst om att nätverk 

utgör ett villkor för att öka de kompetenser som överförs, bland annat genom att arbetsgruppen kan 

bistå med det som en handledare vid inskolning inte själv kommer på eller av andra anledningar 

missar att överföra.  
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I motsats till de positiva nätverkens inverkan menar informanterna att när det finns nätverk med 

negativt klimat så blir detta tongivande för arbetsplatsens inskolningsprocess. Nedan följer ett antal 

olika uttalanden som förmedlats i intervjuerna: 

 

”Jamen alltså om (…), Om jag inte har tid så måste jag kunna lämpa över till någon annan 

till exempel. Eller (…), mycket som inte jag kan men som någon annan kan som jag vet att 

jamen han ä jätteduktig på respiratorer eller han är eller hon är jätteduktig på sårvård då 

kan ju jag (…) säga att jamen kan du hänga på henne för att nu ska hon gå, ta och göra en 

omläggning så att man hjälps åt å de ä ju aldrig nå problem tyck ju ja”  

 

(Informant 4) 

 

”Intervjuare: skulle du säga att andra på tidigare arbetsplats under inskolning bidrog till 

inskolningen som du ansvarade för? Informant: Nä det är ju inga som vill ha en 

inskolning. Intervjuare: Nä just det. Varför vill man inte ha inskolning? är det någon 

speciell anledning? Informant: Nä jag tror att det är ingen som vill göra någonting” 

(Informant 5). 

 

Hansson (1997) beskriver nätverks betydelse ur det individuella perspektivet som till exempel hur en 

inskolning upplevs av en ny medarbetare. Vidare beskriver Hansson (1997) att positiva nätverk på 

arbetsplatserna kan skapa mervärde för hela organisationer. I detta fall skapar positiva nätverk 

mervärde genom att kvalitén på kompetensöverföring genom inskolning ökar. 

 

Värderingar 

När det gäller värderingar så beskrivs det på snarlika sätt av de olika informanterna. Ett exempel på 

hur dessa resultat kunde se ut är: 

 

”känsla för hur du pratar med en patient, alltså inte bara kunskap utan kanske även känsla 

(…) men det är svårt att lära ut (…) det här handlaget eller vad ska jag säga (…) att kunna 

ta patienter är ju ganska svårt att lära ut”  

(informant 4).  

 

Värderingar påverkar på vilket sätt kompetensöverföring genom inskolning kan ske genom att 

organisationer och individer måste vara medveten om och förstå att detta är ett villkor som är 

nödvändigt att tillgodoses. Dock är denna faktor svår att överföra och därför kräver både tid och 

resurser. Att det var så svårt skulle enligt vår analys kunna spegla den beskrivning som Lindmark och 

Önnevik (2013) presenterar kring värderingar. De menar att individer och organisationer skapar och 

uttrycker sina värderingar genom de kulturella och sociala situationer som individer och grupper 

befinner sig i. Utifrån Lindmark och Önneviks beskrivning kring detta kan man dra slutsatsen att 

kompetensöverföring kring värdringar tid för möten mellan individer och organisationen. Dock skulle 

verksamheterna med fördel kunna sträva efter att öka kunskapen och förståelsen kring varför detta 

villkor är så viktigt för organisationen. Resultaten utifrån denna faktor visar på hur nära 

sammanslutna individuella och organisatoriska värderingar är samt att de utgör villkor för att 

kompetensöverföring ska kunna ske. 



14 
 

 

Handledarskap 

Handledar- och mentorskap kan beskrivas som en formell struktur för de individer som överför 

kompetens under en inskolningsprocess. Det handlar om att organisationer skapar en ram för under 

vilka former som en handledare eller mentor kan arbeta med kompetensöverföring i inskolning.  

Strukturen utgör på detta sätt alltså vilka villkor som råder för handledare eller mentorers 

kunskapsöverföring. En informant beskrev mentorskapet så här: 

 

”Det är ju verkligen ett givande och tagande och det känns tydligt i det här med och vara 

mentor och adept, för adepten som kommer till mig med sina saker, så har jag aldrig i 

förväg tänkt ut att (…) jaha nu ska vi prata om att (…) att jobba med medarbetare som är 

si eller så, utan hon kommer med sitt problem och jag har ju inte förberett mig (…) utan då 

gör jag liksom det bästa utav det, så det är ju verkligen ett givande och tagande”  

(Informant 8). 

Utbildning 

Delar av informanterna beskriver att förutom strukturen kring handledar- och mentorskap så utgör 

också utbildning ett ytterligare villkor för att kompetensöverföring i inskolning ska kunna ske med så 

hög kvalité som möjligt. I resultatet beskrivs det att detta villkor till viss mån tillgodoses av 

arbetsgivaren idag, men att ytterligare arbete med utbildningsinsattser skulle kunna ge positiva 

effekter på kvalitén på själva överföringen under inskolningen. Nedan följer exempel på 

informanternas beskrivningar av betydelsen kring utbildning för handledare och mentorer när det 

gäller kompetensöverföring: 

 

”Jag skulle ju efterfråga att de kanske skulle finnas lite mera handledarutbildningar som 

man skulle kunna gå för dom som är intresserade. Så att man kanske kan koncentrera sig 

på dom punkterna som är viktiga. Man, de är ju alltid viktigt men det kanske finns mer 

eller mindre viktiga saker att koncentrera sig på så att de är (…) som man, så att studenten 

får med sig de viktigaste så att säga från sin period. Å de finns säkert bättre pedagogik hur 

man ska lära ut å så vidare.  Så de tror jag skulle va. I mitt fall skulle det i alla fall vara 

bra.  

(Informant 7). 

 

Enligt Russell et al. (2015) utgör utbildning ett villkor för att kunskapsöverföring med god kvalité ska 

kunna ske.  

 

Inskolningsstrategi 

En inskolningsstrategi utgör inte ett villkor för att kompetensöverföring ska kunna ske förens när den 

brukas.  De flesta av informanterna beskriver att någon form struktur för inskolningsarbete finns och 

används inom organisationen. Då många av verksamheterna i den undersökta organisationen är 

komplexa och arbetar med ständigt olika och unika situationer, så är formella strukturer en sorts 

påminnelse- och kontrollsystem som blir väldigt viktigt i arbetet med inskolning. Detta eftersom att en 

etablerad inskolningsstrategi som villkor för kompetensöverföring hjälper till med säkerställandet av 

att alla inskolningar kan ske med samma kvalité. Informanterna beskriver de rådande strukturerna för 

inskolning på följande sätt: 
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”Ja men som en checklista över vad vi vill och liksom även om man (…) säg som (…) 

kommer som student och det är så olika vilken handledare som dom går med (…) att dom 

kanske får göra jätte mycket, dom får se jätte mycket och så går dom med nån annan och 

då är det mer att man inte får göra någonting och det blir ganska orättvist (…) både (…) 

alltså mot den nya (…) det blir ju jätte tokigt så då är det ju bättre att oavsett om det är en 

student eller om det är en nyanställd att vi ska få prova allt det här 

(Informant 5). 

 

 ”Men vi har ju vår egen modell alltså vi har ju introduktionsmodeller hos oss på varje 

avdelning och det är ju ganska lika men det är ju liksom en checklista och sedan följer man 

upp det (…) och efter ett visst antal månader också kan följa upp det igen om man tycker 

det är någonting man har missat”  

(Informant 8). 

 

Informanterna beskriver att detta villkor uppfylls eftersom att det på samtliga informanters 

arbetsaplatser finns någon form av inskolnings- och/eller introduktionsprogram som stöd för arbete 

med kompetensöverföring till den som är nyanställd eller student. Den goda uppslutningen kring detta 

villkor kan ha sin grund i det lagmässiga krav som finns i arbetsmiljölagen (AFS 2001:01). Det sätt 

som programmen är utformade på visar trots allt på förståelse inför betydelsen av att inskolning och 

den kunskapsöverföring som kan ske i den situerade lärsituationen som inskolning utgör (Lave och 

Wenger, 1991). En sekundäreffekt av detta villkor är att det också kan skapas lärotillfällen för den 

personal som är ansvariga för inskolning av nyanställd. Detta eftersom att det i interaktionen mellan 

handledare och den som inskolas kan ske en utveckling genom att kunskap överförs i motsatt riktning. 

Med det avses att handledaren också kan ta del av den nyanställdes tidigare kunskaper och 

erfarenheter (Ellström & Hultman, 2010). Inskolningsstrategi som villkor för kompetensöverföring 

genererar på detta sätt en dubbelsidig riktning av kunskapsöverföring som beskrivs så här av 

informant tre: 

 

”Men grejen är ju, i de kan ju grejen vara att hitta rätt inskolare till rätt medarbetare. För 

har man en handledare som, som vill vara som jag tänker när jag handledde, jag vill att du 

tänk, jag vill föra dialoger, ja se ju jag såg ju också ett tillfälle för mig som handledare att 

lära mig någonting. Här kommer dom med ny kunskap, fräsch kunskap. Jag vill ju också 

kunna suga åt mig, jag vill lära mig nytt jag också” 

 

(Informant 3). 

 

I ett fåtal av intervjuerna har det framkommit att det kan råda en skillnad mellan introduktion- och 

inskolning som villkor för kompetensöverföring. I dessa fall menar man att introduktionen är en del av 

något som arbetsgivare generellt erbjuder sina nyanställda genom tillhandahållandet av ett program 

som möjliggör kunskapsöverföring av kunskaper som är lika för alla inom organisationen oavsett 

placering. Dessa beskrivningar kunde se ut på följande sätt: 

 

 ”Det finns nog ett generellt program och det är en del som ligger på lärande landsting på 

vll:s hemsida. Det finns en del inspelade filmer där eller snuttar liksom som vi brukar visa 

våra nya anställda och det är ju mer generellt alltså om sjukhuset och om vissa saker. Sen 

så brukar vi ha en gemensam introduktion för personalen som kommer till oss. Landstinget 
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har ju introduktionsdagar för nyanställda, dels tittar om lite på de här filmerna och så går 

de igenom olika saker.”  

(Informant 8). 

 

”För exakt om du introduceras i Västerbottens läns landstings organisation genom ett 

nätbaserat, (…), ja en berättelse och med lite kontrollfråger å så där, så jaa, man kan ju se 

det som en del av en inskolning men, absolut, men det är ju inte en specifik inskolning för 

själva arbetsplatsen och inte heller kanske för yrket utan det är mer en ja mer den stora 

organisationen som du kommer att tillhöra liksom mer så. Så jaa, vissa gemensamma 

grejer som sekretess å annat kanske man blir upplyst om men, men det kan ju också vara 

någonting man kan beröra, iallafall begreppen för dom går ju delvis in i varann.”  

(Informant 1). 

 

Att det finns områden kring kompetensöverföring som kan ske under en generell 

introduktionsstruktur är inte konstigt och det utgör istället ytterligare ett villkor för under vilka former 

som inskolning i en ny organisation och arbetsplats kan ske. 

 

HR-strategi 

En väl fungerande strategi, i detta fall rörande kompetensöverföring villkorar och främjar enligt Ulrich 

(1998) medarbetarnas arbete. Ulrich (1998) menar att en väl anpassad strategi som samvarierar med 

andra villkor som rör kompetensöverföring är positivt. Emellertid kan en god anpassning få till följd 

att det blir svårt för medarbetare att tydligt urskilja att det faktiskt finns en strategi. I resultatet kring 

frågan om informanterna kände till om det fanns någon strategi som villkorade kompetensöverföring 

gällande inskolning var det endast svarande som arbetade på positioner inom chefs- och 

ledningsstrukturen som kunde verbalisera att man kände till en kompetensöverföringsstrategi. Schuler 

(1992) beskriver att välanpassade strategier ofta är osynliga för medarbetarna, vilket han också menar 

är positivt och ett kvitto på att strategin är välfungerande. Informanterna i studien beskriver en del 

aktiviteter som kan härledas till strategi kring kompetensöverföring. Det tycks dock vara precis som 

ovan nämnda författare beskriver eftersom flertalet av informanterna inte tycks känna till någon 

strategi. De beskriver dock aktiviteter som utförs på arbetsplatserna kring överföring av kompetens i 

inskolning som kan härledas till det strategiska arbetet som sker i organisationen kring inskolning. 

Nedan beskriver informant ett, vad denne anser vara ett frånvarande villkor för kompetensöverföring: 

 

”Varför inte, oavsett om det är en undersköterska eller sjuksköterska, alltså vissa 

gemensamma sådana basala saker gäller ju oavsett yrkesgrupp i princip, (…), och att 

man då slår ihop introduktionen för (…) kanske större, alltså flera kliniker för vissa 

moment som hjärt- och lungräddning” 

  (Informant 1). 

 

Trots att vissa informanter upplever frånvaro av villkor så finns det andra som beskriver motsatsen. 

Dessa menar att det finns en strategisk struktur kring exempelvis praktiskt lärande av kunskaper kring 

vissa moment. Denna kompetensöverföring sker på det som kallas kliniskt tränings centrum (KTC). 

Informant två beskriver det så här: ”Istället för att varje klinik sitter eller står och gör dom momenten 

så slår man ihop det till vårt kliniska träningscentrum tillexempel och så kommer det en grupp på 

kanske tjugo personer och genomför dom här momenten”. När vi undersöker var denna verksamhet 

befinner sig i organisationen så finner vi att den är en del av HR-staben som försörjer landstinget med 
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stöd till medarbetarna i frågor rörande kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Det villkor 

som kliniskt träningscentrum som funktion för kompetensöverföring utgör beskrevs så här av 

informant åtta, ”Men sen har vi någonting som är helt fantastiskt och det heter KTC där man kan 

träna, kliniskt tränings centrum som det heter” (Informant 8). Den kompetensöverföring som sker på 

KTC tycks ha som avsikt att likt det som Sachin och Ravi (2012) beskriver det, öka den interna 

kompetensen hos medarbetarna på Norrlands universitetssjukhus.  KTC som struktur är enligt vår 

analys alltså ett villkor för överföring av delar av praktiska kompetenser i organisationen.  När det 

gäller KTC beskriver vissa av informanterna det som problematiskt att se det som ett villkor som kan 

bindas till en rådande strategi för kompetensöverföring. Denna upplevelse kan som tidigare beskrivits 

av Schuler (1992), ses som något positivt då det tyder på att strategin kring kliniskt träningscentrum är 

så väl inpassad i organisationen så att det inte går att uttyda den som en formell strategi.  

 

Sammanfattning resultatanalys 

Informanterna i studien beskriver att tid villkorar inskolning Deltagarna menar att tid är viktigt både 

för att skapa utrymme för praktiskt utförande av inskolningsarbete men också för att motivera 

individer på olika nivåer till att vilja ta på sig handledarskapsrollen som behövs för att 

kompetensöverföring genom inskolning ska kunna ske på ett tillfredställande sätt. Informanterna 

beskriver att det finns behov av att skapa utrymme för reflektion under- och efter inskolning. De 

menar att detta villkor utgör en viktig funktion under inskolningen genom att det bidrar till ökad 

trygghet och förståelse för det arbete som den enskilde inskolas till. Detta kan härledas till det Russel 

et al. (2015) beskriver när de talar om att organisationen måste skapa förutsättningar som motiverar 

erfarna medarbetare till att överföra sin kompetens till andra. Även Harvey och Jordan (2008) menar 

att det är av största vikt att skapa förutsättningar som bidrar till att tillvarata medarbetarnas kunskap 

och förmåga. Det kan vara svårt att planera tidsutrymme, särskilt i verksamheternas operationella 

nivåer. Detta gör att kompetensöverföring i inskolning till mer oförutsägbar inom delar av 

organisationens verksamheter. Oförutsägbarheten ligger i att inskolningsarbetet sker parallellt och 

även inkluderas med patientarbetet. Detta medför att det är svårare att säkerställa kunskapsöverföring 

inom villkorad tidsram. Tid för uppföljning av inskolning och handledning är ett utvecklingsområde 

som de flesta informanter tar upp. Att ha en strategi kring uppföljning och utvärdering skulle kunna 

öka chanserna till att inskolning och kompetensöverföring sker på ett mer systematiskt sätt likt det 

Sachin och Ravi (2012) beskriver. Utifrån studiens informanter utgör tid ett viktigt och avgörande 

villkor för att skapa en välfungerande inskolningsprocess. 

 

De kunskaper som informanterna anser kan överföras genom inskolning är av både teoretisk och 

praktisk karaktär. De menar dock att merparten av kunskaperna är praktiska som kan förmedlas av 

individer med erfarenhet och av färdighet i arbetet. Detta gör att både färdighet och erfarenhet hos 

handledaren utgör villkor för att kompetensöverföring ska kunna ske på ett så tillfredställande och 

kvalitativt sätt som möjligt.  Informanterna pekar dock på att erfarenhets- och praktiska kunskaper 

kan vara lite knepiga att överföra då det inte alltid är lätt att sätta ord på dessa. “Vi lär ju mycket 

liksom genom ögat som inte går att beskriva” (informant 5). Detta är exempel på citat som på ett 

illustrativt sätt beskriver att nyanställda behöver titta på och uppleva hur andra utövar kunskap för att 

kunna ta den till sig och omvandla den till sin egen kompetens. Med det menas att genom att visats i 

den miljö som det praktiska arbetet genomförs i kan man ta till sig kunskap som annars är svår att lära 

sig. Granberg (2014) beskriver en vidareutveckling av denna företeelse genom sin beskrivning kring att 

individer genom praktiskt utförande av arbetsuppgifter får erfarenheter. Wittgenstein (1992/2012) 

stärker ytterligare tolkningen av detta resultat genom sin beskrivning kring att tyst kunskap är något 

som individer tillskansar sig när de befinner sig i den fysiska miljön på arbetsplatsen. 

 

På de fysiska arbetsplatserna finns förutom den autentiska miljön också andra medarbetare som utgör 

ett nätverk kring den nyanställde och den inskolningsprocess som denna genomgår. När det råder en 
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positiv kultur kring inskolningsprocessen så inverkar nätverket till att hjälpa till med att möjliggöra att 

kompetenser kan överföras till den nyanställda. Nätverket utgör alltså ett villkor som skapar mervärde 

för inskolningsprocessen. I de fall som värderingarna kring inskolningsverksamheten är av negativ 

karaktär kan det dock leda till motsatsen, nämligen att inskolningsprocessen blir försämrad.  

 

Handledarskap som struktur för inskolning utgör ett sorts ramvillkor för under vilka omständigheter 

som kompetensöverföring i inskolning kan ske. Delar av informanterna beskriver ett sorts stödvillkor 

som finns för att handledarskapet som villkor ska kunna fungera på ett så tillfredställande sätt som 

möjligt. Det villkorade stöd handlar om att alla som handleder ska ha en utbildningsgrund kring 

handledarskap att stå i när man går in i rollen som handledare. Resultaten pekar på att det till viss del 

är något som organisationen tillgodoser idag men att det ytterligare skulle kunna utvecklas i syfte att 

säkerställa en så tillfredställande kompetensöverförings som möjligt, när det gäller 

inskolningsprocesser. 

 

Strategier är något som först när det etableras och används i det vardagliga arbetet utgör villkor för 

kompetensöverföring. Flertalet informanter beskriver att checklistor är något som används idag för att 

säkerställa att kompetensöverföring sker på ett så likartat sätt som möjligt vid varje nyanställds 

inskolning. Förutom de lokala checklistor som enligt många av informanterna finns på 

arbetsplatserna, så beskriver en del av informanterna att det finns en sorts introduktion till 

organisationen som sker utanför respektive arbetsplats men också utgör ett villkor för 

kompetensöverföring i inskolningsprocessen. Denna introduktion handlar då främst om att överföra 

mer generella kunskaper om landstinget och Norrlands universitetssjukhus men också moment som 

kan läras tillsammans oavsett yrkesprofession och placering i organisationen. De senare nämnda 

momenten kan till exempel vara hjärt- lungräddning för nyanställda på operationell nivå medan det 

kan röra sig om handlingsplaner vid katastrofberedskap på lednings- och strategiskt nivå. När det 

gäller HR-strategi som villkor för kompetensöverföring i inskolningsprocessen är det många 

informanter som inte upplever att de känner till någon sådan. Trots detta tyder det de beskriver kring 

de aktiviteter som sker i deras verksamheter på att det finns en strategi i organisationen eftersom 

många av aktiviteterna är av likartad karaktär och har samma grunduppbyggnad. Schuler (1992) 

beskriver att välanpassade strategier ofta är osynliga för medarbetarna och menar att detta ska ses 

som positivt och ett kvitto på att strategin är välfungerande.  

 

Diskussion 

I avsnittet kommer vi att diskutera vårt metodval och utvalda delar av resultaten kopplat till ett större 

sammanhang. Vidare kommer vi att presentera förslag på framtida forskning inom området 

kompetensöverföring vid inskolningsprocessen. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad medarbetare upplever villkorar kompetensöverföring vid 

inskolningsprocessen på Norrlands universitetssjukhus. Inskolning är en situationsanpassad 

lärprocess vilket gjort att vi anser att valet av en kvalitativ metod var den mest relevanta metoden. 

Detta eftersom den kompetensöverföring som sker i inskolning är unik och svår att kvantifiera. Utifrån 

att vi använt oss av kvalitativ metod valde vi att operationalisera vårt syfte genom semistrukturerade 

intervjuer (se bilaga 1). På det sättet kunde vi få tillgång till informanternas upplevelse och kunskaper 

om vad som villkorar kompetensöverföring under inskolningsprocessen. Under intervjuerna fick vi 

möjlighet att ställa följdfrågor till deltagarna vilket bidrog till den fördjupade kunskapen som vi fick 

kring ämnet. Ytterligare en aspekt kring semistrukturerade intervjuer som teknik var att detta hjälpte 

till att skapa ett naturligt och bekvämt samtalsklimat för informanterna. Då vi tagit kontakt med 
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informanterna själv utan att använda oss av någon mellanhand anser vi att det stärker både studiens 

tillförlitlighet. Om urvalet hade skett genom närmaste chef menar vi att risken hade funnits för att 

valet av informanter skulle kunnat bli för selektivt. Detta hade kunnat minska tillförlitligheten för 

studien. Då en av oss hade kännedom om organisationen sedan tidigare kan detta anses ha påverkat 

urvalet av informanter. Dock menar vi som forskare att det endast legat i vårt intresse att skapa en så 

autentisk och trovärdig studie som möjligt, vilket gör det osannolikt att denna kännedom på ett 

negativt sätt skulle ha påverkat studien. Informanter som eventuellt haft kännedom om denna 

forskare sedan tidigare har inte träffat forskaren under studiens gång. Valet av att vara en 

samtalsledare vid varje intervjusituation var medvetet då vi ville undvika att skapa en ojämn 

maktbalans mellan samtalsledare och informant. Innan intervjuerna informerades informanterna om 

vårt etiska förhållningssätt (se bilaga 2), och vi frågade om de godkände att intervjuerna spelades in. 

Att spela in intervjuerna grundade sig i att vi på detta sätt skulle kunna vara fullt fokuserade på 

samtalet under intervjuerna och vi ansåg även att detta skulle hjälpa oss i strävan att skapa ett så 

naturligt och avspänt samtalsklimat som möjligt.  Att vi varit två personer under detta arbete har på 

många sätt varit en fördel, då vi kontinuerligt kunnat diskutera och varva olika moment av arbetet 

mellan varandra i syfte att skapa en studie med kvalité. Att tillsammans kunnat leta tidigare forskning 

och litteratur inom området och samtidigt kunna ifrågasätta varandras tankar och idéer under 

processen, är exempel på varför det varit till fördel att vara två. I analysprocessen har det varit 

värdefullt att diskutera de tolkningar som vi gjort av resultaten, vilket bidragit till den slutgiltiga 

analysens kvalité. 

 

Resultatdiskussion 

Vår studie har visat att relevant kompetensöverföring inom offentlig verksamhet framstår som allt 

viktigare med tanke på hög personalomsättning samt stora framtida pensionsavgångar. Detta med 

tanke utifrån de prognoser som Statistiska centralbyrån (2014) visar på, att det fram till år 2035 

behövs cirka 160 000 nya medarbetare inom offentlig sektor. Enligt Färnsten & Neeijs rapport (2014) 

beräknas Sveriges landsting ha ett behov av 89 000 nya medarbetare. Detta innebär att konkurrensen 

av ny arbetskraft inom hela den offentliga verksamheten ökar. Då humankapitalet och dess kunskap är 

det som påverkar kvalitén hur verksamheten bedrivs på ett för medborgarna säkert sätt behöver 

organisationen hitta strategier som säkerställer detta. Ulrich (1998) visar i sin forskning tydligt på att 

det inte räcker med att ha en uttänkt strategi om den inte löper genom hela organisationen. Strategin 

måste enligt honom löpa som en röd tråd genom alla delar av organisationen för att säkerställa att 

olika aktiviteter som tillexempel villkor för kompetensöverföring möjliggörs. 

 

En central aspekt som framkommit är tidens betydelse för kompetensöverföring. Resultatet visar att 

informanterna upplever att förutsättningar gällande tidsutrymme under inskolning minskat. Att 

informanterna upplever att tiden minskat samtidigt som det visar sig att tiden för själva 

inskolningsprocessen förlängts framstår som förbryllande. Denna skillnad i resultatet kan bero på en 

rad olika faktorer. Att informanternas upplevelse av tidsbrist ändå tycks påverka förutsättningarna för 

att kompetensöverföring kan ske ser vi som problematiskt. En förklaring till detta skulle kunna vara 

ett alltmer ökat tempo samt ökade krav på effektivt inom organisationen. Kombinationen av ökat 

tempo och ökade krav på effektivt skulle kunna förklara informanternas upplevelse. Eftersom att det 

med ökat tempo tillkommer utmaningar som till exempel att skapa förutsättningar för välfungerande 

nätverk i verksamheterna. Nätverket på arbetsplatsen beskrivs av samtliga informanter som en stor 

tillgång i samband med inskolningsprocessen. Förutom nätverkets betydelse för själva 

kunskapsöverföringen betonar informanterna att nätverket är viktig för att överföra andra aspekter 

som är av vikt för organisationens verksamhet, så som värderingar och attityder. Utmaningen kring 

detta villkor ligger i att inom slimmade verksamheter kunna skapa möjlighet för aktiva nätverk likt det 

Lindmark och Önnevik (2013) beskriver gällande nätverk och den kompetens som både utvinns och 

skapas inom dessa.  
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Samma upplevelse av tidsbrist förekommer när det gäller en annan aspekt av kompetensöverföring, 

nämligen huruvida det finns utrymme för handledaren att beakta den nye medarbetarens individuella 

kunskapsbehov. Att kunna anpassa inskolningen till den enskildes kunskapsnivå kan medföra en 

effektivare kompetensöverföring, något som kan leda till positiva följdverkningar för organisationens 

verksamheter. 

 

Genom det som framkommit drar vi parallellerna till Hertzbergs tvåfaktorsteori (Hein 2012), där 

denna upplevelse kan innebära att organisationen inte lyckas tillfredsställa delar av 

medarbetarbetarnas motivationsbehov. Att ha motiverade medarbetare som känner att det finns 

tillräckligt med tid för inskolning och kompetensöverföring belyser Hansson (1997) som en 

förutsättning genom sin forskning. Han menar även att motiverade medarbetare är en förutsättning 

för att individuella kompetenser skall kunna bli en del av den organisatoriska kontexten. Utifrån detta 

perspektiv anser vi att de närmsta cheferna utgör en betydande roll för att hitta motivationsfaktorer 

med stöd av organisationens HR- strategier. Att förstalinje chefer har stor betydelse för att påverka 

medarbetares motivation visar studien gjord av Harvey och Jordan (2008). Deras studie visar att det 

är förstalinjens chefer som har både kunskapen och till viss del mandatet att skapa förutsättningar 

som behövs för att medarbetare ska kunna agera som handledare under inskolning. Utifrån detta är 

det rimligt att anta att de som kan stödja motiverande insatser kring inskolning och 

kompetensöverföring, är de närmsta cheferna. 

 

Informanterna i studien beskriver upplevelser av att nuvarande handledarutbildning som 

tillhandahållas av organisationen inte alltid matchar de behov som handledare har för att kunna utföra 

en inskolning med hög kvalité. Detta stöds utifrån den forskning Russell et al. (2015) genomfört, där 

de belyser att utbildning utgör ett villkor för att kunskapsöverföring. En alternativ tolkning som vi 

menar hänger ihop med dagens sjukvård är att den blivit alltmer högspecialiserad och därmed alltmer 

differentierad, medan vårdutbildningar är grundutbildningar, till exempel sjuksköterskeprogrammet 

och gymnasiets omvårdnadsprogram. Ur denna synvinkel kan det vara rimligt att specialisering bäst 

sker på själva arbetsplatsen. Här utgör enligt oss kliniskt träningscenter en del av organisationens 

strategi för att minska gapet mellan de kompetenser medarbetare tillskansar sig genom 

grundutbildningarna och den kompetens som verksamheterna kräver. Detta sätt att arbeta med 

kompetenser som är likriktade till alla organisationens verksamheter är tidseffektivt och ökar både 

möjlighet till interaktioner och nätverk, vilket bidrar till potentiellt ökad spridning av fler 

kompetenser. I förlängningen är det rimligt att anta att detta kan leda till att kompetenser i högre grad 

stannar kvar inom organisationen då detta kan ses som ett organisatoriskt lärande. Här kan man dra 

paralleller till den forskning som van Zolingen, Streumer, de Jong och van Klink (2000) gjort och som 

belyser vad organisatoriskt lärande innebär. 

 

Kompetensöverföring framstår som en ödesfråga för Norrlands Universitetssjuks. Det är en högaktuell 

fråga både utifrån vårdens specialisering samt utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv där offentlig 

sektor har en särställning på grund av hög personalgenomströmning och allt färre som väljer att 

utbilda sig inom området. Organiseringen av kompetensöverföring behöver fortsätta utvecklas i en 

riktning som både säkerställer nya medarbetares behov av inskolning samt arbetsplatsens 

förutsättningar att tillhandahålla inskolning som faktiskt medför kompetensöverföring. 
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Fortsatt forskning 

Utifrån de aspekter vi i har funnit i vår studie gällande villkor för kompetensöverföring vore det 

intressant att i vidare studier fokusera på att mäta och studera huruvida kompetensöverföring faktiskt 

sker.     

 

Författardeklaration  

Under studies gång har vi samarbetat i samtliga delar. I forskningsgenomgången har vi gemensamt 

letat, värderat och diskuterat val av relevant forskning och litteratur. Intervjuer har skett enskilt men 

vi har delat upp intervjuerna mellan varandra. Analysen har skett i ett gemensamt arbete. Alla 

studiens delar har genomsyrats av dialog mellan varandra 
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Bilaga 1.  Intervjuguide 

 

1. Vad betyder ordet kompetens för dig? 

- Hur skulle du beskriva din egen kompetens?  

 

2. Kan du berätta om ett inskolningstillfälle där du varit handledare? 

- Vad upplevde du själv fungerade bra under det tillfället? 

- Fanns det delar som kunnat fungera bättre? 

- Hur skulle du beskriva dig själv som handledare under den 

processen? 

 

3. Vilka typer av kunskaper anser du överförs genom inskolningsprocessen 

idag? 

- Finns det kunskaper som är svårare än andra att överföra? 

- Vilka är dessa? 

- Kan du utveckla dessa? 

 

4. Bidrar andra på arbetsplatsen under inskolningsprocessen? 

- Om JA, på vilket sätt? 

- Om Nej varför inte? 

 

5.  Hur upplever du att ditt din roll som handledare vid inskolning värderas 

på din arbetsplats? 

- Hur värderar du själv din roll som handledare? 

 

6. Vad ser du som viktiga inslag i hur man får inskolningsprocesser att 

fungera? 

 

7. Känner du till om det finns någon modell angående 

inskolningsprocessen inom Landstinget? 

- Hur skulle du beskriva den? 

- Vad tänker du är skälet till att den utformats? 

- Har den förändrats över tid? Och i sådana på vilket sätt? 

 

8. Hur skulle du beskriva att denna kompetensöverföringsmodell bidrar till 

att inskolning ska kunna ske i verksamheten? 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2.  Etiskt förhållningssätt 

 

Vi heter Annelie Johansson och Kristoffer Forsgren och är studenter vid 

personalvetarutbildningen på Umeå universitet. Vi gör just nu vårt examensarbete 

och avsikten med det arbetet är att undersöka hur kompetensöverföring sker vid 

inskolning och vilka villkor som råder för detta. Vår studie utförs i Västerbottens läns 

landsting med fokus på Norrlands universitetssjukhus. För att ta reda på det önskar 

vi ställa ett antal frågor till dig som du har möjlighet att besvara. Det rör sig om 8 

frågor och intervjutiden rör sig om 30-45 min. Intervjun kommer att spelas in men 

avidentifieras helt efter genomförandet. Sedan kommer den att transkriberas och 

analyseras för att sedan utgöra en del i studien. De inspelade intervjuerna kommer 

att raderas direkt efter avslutad studie. 

 

Ditt deltagande i studien innebär att dina åsikter och tankar kring ämnet ska hjälpa 

till att skapa en så heltäckande bild som möjligt kring kompetensöverföring i 

inskolningsprocesser. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som 

helst välja att avbryta ditt deltagande utan att vidare behöva förklara varför. Som 

deltagare har du rätt till, att om du så önskar direkt efter avslutad studie ta del av det 

färdiga resultatet innan det lämnas vidare. Den färdiga studien kommer att 

presenteras för Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. 

Tack för att du tagit del av denna inledande information! 

 

Annelie Johansson och Kristoffer Forsgren  

Personalvetarstudenter 

Umeå Universitet 


