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1. Inledning  

Eftersom de flesta människor i dag arbetar i någon form av organisation, 
offentlig eller privat, blir vi någon gång berörda av frågor som handlar om hur 
vi skapar och sprider kunskap både inom och mellan olika organisationer. Är 
organisationen liten är problemen i regel små, men ju större organisationen blir 
desto mer växer problemen. Någonstans kring 200–300 personer utgör gränsen 
för när man upphör att ha tillräcklig kontakt med varandra, och därmed ha en 
uppfattning om organisationens kunskapsresurser. (Davenport, Prusak 1998, 
s. 17) Knowledge management1 står för en filosofi som fokuserar på processer 
och strukturer som styr och påverkar kunskapandet2, vilket gör att Knowledge 
management också påverkas av organisationens struktur. Organisationsteori, 
ledarskap, strategier och kultur blir viktiga delområden att uppmärksamma för 
Knowledge management och organisatoriskt kunskapande. 

Knowledge management har funnits sedan 1600-talet om man så vill, då 
den tidens lärda försökte finna metoder för att skapa rutiner för nya upptäckter 
och finna sätt att effektivt sprida användbar kunskap. Mer vanligt är dock att 
man anser att Knowledge management växt fram under 1990-talet som en 
möjlighet att utnyttja kunskapen inom en organisation på ett bättre sätt. Det 
som markant skiljer Knowledge managements kunskapsintresse mot tidigare 
inriktningar är miljön kunskapen emanerar från. Den kunskap som nu är i 
fokus kan lika gärna uppstå i miljöer utanför forskningsavdelningarna som 
inom. Organisatorisk kunskap utgår från alla aktiviteter inom företaget. (Boisot 
2002, s. 65 f) 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att utöka förståelsen för hur kunskap genereras och 
sprids inom organisationer. I dag framhålls individen som en viktig del i 

                                                 
1 På svenska förkommer två vedertagna former: kunskapsmanagement eller Knowledge management. 
(Braf 2000, s.1) Vi har valt att behålla den helt engelska termen i stället för en halv svensk översättning. 
2 Kunskapande är ett samlingsbegrepp som innehåller skapande, spridande och uppfattande av kunskap. 
Efter Braf 2000. 
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organisationers möjligheter att skapa framgång, där en av de viktigaste 
egenskaperna som människan besitter är förmåga att skapa och använda 
kunskap. Knowledge managementstrategier syftar till att optimera dessa 
resurser. Vi vill i denna uppsats kritiskt granska grundförutsättningarna för 
strategierna som används och peka på områden som ger upphov till problem. 
Det finns olika förutsättningar i organisationens struktur för skapande och 
delande av kunskap och dessa kommer vi att undersöka. Kunskap har alltid 
varit centralt inom biblioteks- och informationsvetenskap, därför är det 
intressant att kritiskt analysera hur kunskap används för att ge varaktiga 
fördelar inom en organisation. Vi vill i vår uppsats lyfta fram 
kunskapsbegreppet och peka på dess komplexitet och problematik. Vi vill 
påvisa att en förståelse för kunskap är nödvändig för all slags organisatoriskt 
kunskapsskapande. Eftersom Knowledge management och organisatoriskt 
kunskapsskapande utförs inom organisationer blir det sociala sammanhanget 
viktigt att få förståelse för. Därför blir en kritisk granskning av Knowledge 
managementstrategier inom sociala sammanhang även viktig i denna uppsats. 
Vi hoppas att vår uppsats kan ge en utgångspunkt för fortsatta diskussioner om 
de styrinstrument och maktmönster som påverkar oss när vi är verksamma 
inom en organisation, oavsett om den är offentlig eller privat. 

Vi kommer fortlöpande att söka svar på frågor som: Vilken är individens 
roll i kunskapandet? Var och hur skapas kunskap inom organisationer? Varför 
delas inte kunskap i högre grad än vad som görs, när alla är överens om att det 
är en av de viktigaste resurserna för en varaktig konkurrensfördel? Vilka 
organisationsstrukturer och styrmedel påverkar kunskapen? Vilka teorier och 
modeller är vägledande för kunskapsoptimering och hur skulle en kritisk 
analys av dessa kunna se ut? Vi kommer även att kritiskt granska 
kunskapsskapande klimat och kultur inom organisationen och söka efter vägar 
som används för överföring av kunskap. Inom detta blir det organisatoriska 
kunskapsskapandet en betydande aspekt. Vi kommer även att undersöka vilka 
faktorer som påverkar Knowledge managementstrategier och på vilket sätt 
sådana strategier påverkar organisationen och människan. Frågorna som vi har 
inriktat oss på är relaterade till människan, då vi menar att kunskapsskapandet 
centreras kring människan snarare än systemen. Med mänskliga strategier och 
sociala sammanhang i botten kommer vi pröva ett okonventionellt grepp med 
Foucaults teorier om kunskap och makt.  

Uppsatsen har formen av ett samtal där begreppsdefinitioner kommer att 
införas i texten och i sitt sammanhang. Ett utbrytande av definitionerna skulle 
föregripa resonemangen. Vår teoretiska ståndpunkt återfinns under rubriken 
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”Konsekvenser för organisationer kunskapande” sid. 26. För den otålige finns 
ett index i slutet av uppsatsen.  

Metod och källmaterial 
Vi har valt att göra en teoretisk undersökning av några utvalda frågor inom ett 
mycket stort och mångvetenskapligt forskningsområde. Vi kommer att i 
uppsatsen pröva nya tolkningsvägar för humanrelaterade frågor. Genom att vi 
använder ett postmodernistiskt synsätt med utgångspunkt i förståelsen av 
diskursiva sammanhang och maktmönster ligger vår huvudsakliga teoretiska 
förankring i Michel Foucault.  

Vårt källmaterial är litteratur inom organisatoriskt kunskapsskapande och 
Knowledge management och delvis angränsande områden. Då organisatoriskt 
kunskapsskapande är ett mycket stort område är det omöjligt att överblicka allt. 
Urvalet av litteratur har delvis styrts av de frågor vi avser att belysa och delvis 
styrts av tillgången på litteratur. Vidare har vi valt att till stor del bortse från 
litteratur som har karaktären av receptsamlingar, eller som till största del är 
baserad på Case-studies utan större teoretiskt djup, även om de någon gång 
tjänar som illustration till ett mer teoretiskt resonemang  

Vår metod är en kombination av det Bjurwill kallar sökmetod och 
läsmetod. Sökmetoden avser att finna svar på i förhand ställda frågeställningar 
med hjälp av insamlat material, i vårt fall texter. Läsmetoden använder vi i den 
analytiska delen, då vi med utgångspunkt i vår teori analyserar svaren från 
sökmetoden. (Bjurwill 2001, s. 40 f) Analysen sammanfattas i en teoretisk 
tolkning som besvarar våra frågeställningar.  

Introduktion till Knowledge management  
Knowledge management är som skönhet – i betraktarens ögon. (Abell och 
Oxbrow 2001, s. 33)  

Förklaringen ovan är ett försök att göra ett komplicerat och problematiskt 
begrepp mer lätthanterligt. Genom att, som Abell och Oxbrow, säga att 
Knowledge management ligger i betraktarens ögon lämnar man hela 
tolkningsansvaret till betraktaren i stället för att försöka reda ut vad begreppet 
egentligen står för. I dag finns ingen fullständigt accepterad universell 
beskrivning av Knowledge management. 

Att ’kunskap’ inte är ett entydigt begrepp kommer vi att diskutera i nästa 
del av vår uppsats. Begreppet ’management’ har också en hel del att önska i 
fråga om klarhet och tydlighet. Vi återkommer till dessa begrepp löpande i 
uppsatsen. Vi kommer här att teckna en inledande bild av Knowledge 
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management. Vår målsättning är att definiera de olika delarna av begreppet och 
under hand peka på de problemområden som finns.  

Knowledge managements framväxt och den nya ekonomiska marknaden 
1993 skrev Drucker i boken Post capitalist Society att vi kommit till en 
brytpunkt i förhållandet mellan kunskap och skapandet av förmögenhet. I dag 
menar Drucker, finns ett samhälle som är beroende av utveckling och 
tillämpning av ny kunskap; ”Knowledge is being applied to knowledge itself”. 
Drucker menar att ett nytt angreppssätt blir nödvändigt, då produktiviteten dels 
är beroende av användandet och utvecklandet av ny kunskap och dels av 
bidrag från specialiserade kunskapsarbetare. Kunskapsarbetare skiljer sig 
avsevärt från tidigare generationers arbetare, inte bara i fråga om 
utbildningsnivå, utan främst genom att de nu innehar de kunskapsintensiva 
företagens primära produktionsmedel, dvs. kunskap. (Boisot 2002, s. 50 f) De 
nya kunskapsarbetarna och deras anställningsformer skapar nya behov och 
påkallar nya synsätt på organisation, ledarskap och stimulans. Framför allt när 
kunskapen är av typen tacit knowledge, se sid. 31, blir förhållanden 
komplicerade när det gäller äganderätten till innovationer och utvecklad 
kunskap. (Boisot, Griffiths 2001, s. 210)  

Kunskapsekonomins uppkomst har förändrat hur vi lever och arbetar, samt 
miljön och organisationerna vilka vi lever och verkar i. Hur omgivningarna 
förändras och vilka färdigheter som krävs för de nya kunskapsarbetarna och 
informationsprofessionella har genererat mängder med litteratur, och olika 
”skolor”. Men trots allt är de flesta eniga om att kunskap ger en avgörande 
konkurrensfördel. Företagens överlevnad är beroende av i vilken utsträckning 
organisationerna förstår sina kunder och deras miljö, samt organisationernas 
skicklighet i att tillhandahålla innovativa och konkurrenskraftiga produkter och 
tjänster. (Abell, Oxbrow 2001, s. IX, 4) Under de senaste 40 åren har tekniker 
som ’group engineering’, flexibel tillverkning, TQM (Total Quality 
Mangement) och ’bemyndigande’ flyttat fokus till att erkänna vikten av att 
medarbetaren är involverad i och tar ansvar för sin del i processen. Knowledge 
management kan ses som en praktisk applikation av många av dessa teorier. 
(Abell, Oxbrow 2001, s. 7)  

Snabbare växlingar som en följd av globalisering, IT och ökade 
kommunikationer har tvingat fram ett ökat intresse för omvärlden, information 
och kunskap. Den globala konkurrenssituationen, samhällets normer och den 
allmänna opinionen har skapat begränsningar och gjort villkoren hårdare för 
organisationerna. (Heide 2002, s. 44, Choo 1998, s. 1 - 3) För att behålla sin 
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konkurrensfördel krävs större flexibilitet med fler möjligheter att reagera på 
omvärlden med snabba och adekvata beslut. Omloppstiden för utveckling av 
nya varor och tjänster minskar hela tiden och gör att organisationerna måste 
vara ständigt handlingsberedda för nya strategiska vägval. När tidspressen ökar 
har man inte råd att ”uppfinna hjulet på nytt” utan kunskapen måste hitta fram 
till alla berörda inom organisationen. Samtidigt har relationerna mellan kund 
och leverantör närmats och går mer mot samarbeten och integration av 
systemlösningar hos båda parterna. (Hacket 2002, s. 733) Företagskompetens 
blir erkänd som en nyckel till framgång för alla typer av organisationer, 
offentliga, privata och akademiska. (Abell, Oxbrow 2001, s. XI)  

Framväxten av Knowledge management skisseras på olika sätt av olika 
författare, men det är vanligt är att koppla ihop framväxten av Knowledge 
management med ”the Intellectual Capital Movement” där humankapitalet är 
en av de största tillgångarna i konkurrensen. Det intellektuella kapitalet 
innefattar humankapital, strukturkapital och kundkapital och kan uttryckas som 
”summan av alla kunskaper ett företag har och som ger företaget 
konkurrensfördel”. (Stewart 1997, s. 9 - 13) Förskjutningen mot att överordna 
det sociala systemet över tekniken väckte funderingar om människors 
engagemang, kreativitet, samverkan och kompetens. Man insåg att mycket 
värdefull kunskap fanns inom organisationen men att kanalerna för spridning 
inom organisationen antingen var ineffektiva eller obefintliga. TQM och ’re-
engineering’ vänder uppmärksamheten från de finansiella och fysiska till-
gångarna mot de ogripbara värdena i företagen som kund- och 
partnerrelationer, människorna, processerna, infrastrukturen och det intellek-
tuella kapitalet. (Abell, Oxbrow 2001, s. 5 - 11, 15 - 17, chapter 2) Sverige har 
genom Skandia och Leif Edvinsson legat i fronten för att utveckla intellektuellt 
kapital som företagsfilosofi och som managementbegrepp. Karl-Erik Sveiby 
var också tidig med att publicera sin bok Kunskapsföretaget 1986. Både Sveiby 
och Edvinsson har fått stor internationell uppmärksamhet för sina tidiga 
insatser. Skandia används ofta som ett exempel på lyckat initiativ i den 
internationella Knowledge managementlitteraturen. Internationellt sett har 
även Stewarts bok Intellektuellt kapital haft en stor genomslagskraft. 

Trots allt som skrevs om kunskap och intellektuellt kapital hade man en 
mycket oklar uppfattning om på vilket sätt organisatorisk kunskap skapas. 
Nonakas och Takeuchis bok The Knowledge creating Company 1995 satte 
fokus på problemen och kan på ett sätt ses som en startpunkt för Knowledge 
managementdiskussionen. (Abell, Oxbrow 2001, s. 33) Nonaka och Takeuchis 
modell kommer att beskrivas längre fram i uppsatsen på sid. 35. 

 7



Det finns ett stort antal faktorer som kan sägas var motiv för att tillämpa 
Knowledge management i någon form. Davenport och Prusak menar att de för 
ett tiotal år sedan i sin konsultverksamhet mötte en ökad efterfrågan efter något 
mer än bara information. Tidigare hade de sökt efter förbättrade Information 
managementmetoder, men nu frågade klienterna efter förståelse och omdöme. 
De sökte ’best practices’, nya idéer, kreativ synergi och genombrottsprocesser 
som inte en väl administrerad information kan ge. (Davenport, Prusak 2000, s. 
xx, xxi) Insikten om att teknologi inte kan ersätta mänsklig kunskap infann sig. 
Man ville ha en större öppenhet mot tillfällighetsupptäckter, och man sökte 
efter sätt att lägga samman kunskap som fanns inom olika delar av 
organisationen för att uppnå synergi- eller hävstångseffekter, då den samlade 
kunskapens värde vida överstiger de ingående delarnas enskilda värden. Man 
insåg att organisationerna hade bristfälliga kunskaper om sin egen 
kunskapsmassa samt om vilka patent man registrerat och om patenten hade en 
potential eller om de bara var en ekonomisk belastning. Man upptäckte att man 
stod inför kostsamma kunskapsförluster i efterdyningarna av omorganisationer 
och nedskärningar samt att värdefull kunskap hade försvunnit ut ur företagen 
tillsammans med den uppsagda personalen. Tanken om att varaktiga 
konkurrensfördelar kan uppnås genom att bättre tillvarata organisatorisk 
kunskap växte samtidigt som den allmänna känslan av kris gav en mer öppen 
atmosfär och resulterade i sökande efter nya lösningar. (Davenport, Prusak 
2000, s. xix, 17, 23, 40) 

Uppfattningar av Knowledge management 
Utgångspunkten för Knowledge management är att optimera kunskap. Det är 
en holistisk infallsvinkel som riktar sig mot alla aspekter av skapande och 
användande av kunskap. (Abell, Oxbrow 2001, s. 34) Knowledge management 
handlar framför allt om en medveten ansats att fokusera på hantering, 
utveckling och spridning av kunskaper som erfordras inom kärnverksamheten, 
och inte om kunskap som ett självändamål. Kunskapsskapandet måste sättas i 
relation till organisationens kärnverksamhet. Ewa Braf beskriver Knowledge 
management som ”handlingar vilka företas i syfte att öka och säkerställa 
organisationens samlade kunskapsmassa”. (Braf 2000, s. 6) Knowledge 
management syftar till att relevant kunskap finns på rätt plats och att de olika 
aktörerna med en för tillfället eftersökt kunskap kan identifieras. (Braf 2000 
s. 9 f, 149) Knowledge managements målsättning är att ge konkurrensfördelar, 
ökad effektivitet, ökad innovation och kreativitet, kostnadskontroll och 
reducerad risk. Knowledge management vill förebygga förlorade arbetsinsatser 
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i form av upprepat arbete, undvika misstag och upprepning samt tidsförluster 
och förlorade ’möjligheter’. Detta kanske inte är helt olikt andra 
förbättringsprogram eller metoder som används inom affärsvärlden, t.ex. TQM. 
Skillnaden är att Knowledge management anlägger en integrerad ansats för att 
uppnå målen samt med ett socialt perspektiv. (Abell, Oxbrow 2001, s. 37-39, 
Davenport, E. 2001, sid. 61) 

Innebörden i Knowledge management är snarare multipel än singulär. Ett 
ökat antal discipliner arbetar på att utveckla Knowledge managements 
potential. (Depres, Chauvel 2002, s. 89) Både akademiker och 
yrkesverksamma har enats om att Knowledge management är en förnuftig 
infallsvinkel till den nya ekonomin, men här slutar samstämmigheten. 
Akademiker fokuserar i regel på teoretiska perspektiv inom kunskapsskapande 
och organisationens förutsättningar medan yrkesverksamma vill ha praktiska 
handgrepp och receptsamlingar. (Depres, Chauvel 2002, s. 89) Alvesson och 
Kärreman beskriver Knowledge management som ett paraplybegrepp som 
täcker ett brett spektrum av akademiska inriktningar som innefattar 
informationssystem, organisatoriskt lärande, strategisk management och 
innovation. (Alvesson, Kärreman 2001, s. 996) Huizing och Bouman definierar 
Knowledge management som en organisatorisk disciplin som understödjer 
lärandeprocessen och är menad att utgöra en brygga mellan 
informationsefterfrågan och informationsförsörjning. Den grundläggande 
organisatoriska uppgiften är att åstadkomma en målmedveten, koordinerad 
handling som består av många specialiserade individer och andra resurser, och 
som kan utvecklas på olika sätt och för olika ändamål. (Huizing, Bouman 
2002, s. 185) 

En vanligt förekommande uppdelning av Knowledge management är en 
tudelning i ett systemorienterat synsätt och ett mer uttalat humanorienterat. Det 
mer humanorienterade angreppssättet härstammar vanligen från 
personalavdelningen och här betonas dialogen mellan människor. (Heide 2000, 
s. 46) Det systemorienterade synsättet drivs av IT-lösningar i kombination med 
en kodifieringsstrategi och har i regel sitt ursprung i organisationernas IT-
avdelningar. Det fokuserar i första hand på att infånga, förvara och sprida 
användbar kunskap som skapas och används av de anställda. (Boisot, Griffiths 
2001, s. 210) Detta sker i allmänhet med tekniska lösningar inom intranät eller 
på Internet, och i kunskapsdatabaser med t.ex. ´best practices´, 
kommunikationssystem för kunskapsutbyte osv. (Davenport, Prusak 2000, s. 
xxi) Många av de tidiga systemlösningarna var baserade på teknik från 
Information management, som primärt var ett verktyg för informationskällor 
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snarare än delning och spridning av kunskap. Detta är också anledningen till att 
många stora tekniska Knowledge managementsatsningar aldrig givit de resultat 
man hoppats på. Systemen byggdes utan att människan utgjorde en avgörande 
faktor. (Hacket 2002, s. 734 f) Idag utvecklas bättre anpassade system som är 
byggda med människan i fokus. Ett rent systemorienterat synsätt var vanligare 
i det tidiga Knowledge managementinitiativen, men har under årens lopp 
kommit att glida över i en blandning av de två synsätten.  

Den humanorienterade synvinkeln av Knowledge management kan sägas 
fokusera på de frågor som är relaterade till människan. Infallsvinkeln har sin 
grund i det allt mer växande intresset för människan och kunskap som 
produktionsmedel. (Steward 1997, s. 9-13) Informationsteknik har en sekundär 
roll och fungerar som verktyg inom de humanorienterade strategierna, och inte 
som en uttalad strategi. (Heide 2000, s. 46) 

I sin enklaste form är en kunskapsbaserad filosofi, som är grundstommen i 
Knowledge management, ett sätt att förvalta balans mellan människor, 
processer och teknologi och dess relation med sin marknad. Knowledge 
management bör skrivas med gemener och avse ett sätt att tänka. ”KM is not a 
’one size fits all approach.” (Abell, Oxbrow 2001, s. 37) Varje organisation 
måste hitta en egen väg och tolka och implementera Knowledge management. 
Detta kan framför allt studeras i det humanorienterade synsättet. Under detta 
finns ett lager av attityder och värderingar som bestämmer huruvida 
organisationen är en kunskapsmiljö, eller en som värderar kreativitet och 
innovation. (Abell, Oxbrow 2001, s. 36 f) 

A knowledge management philosophy creates an organization that encourages ideas, 
rewards success, allows people to fail and learn from failure, enables people to admit 
problems, reflect on and share failure, success, problems and solutions, and encourages 
people to ask for help. It creates an organization that is aware of its environment, 
developing a corporate instinct that allows to react quickly and make informed decisions. 
Employees are valued for their knowledge and skill and it is an attractive environment for 
creative people and risk-takers. It is, in fact, Utopia. (Abell, Oxbrow 2001, s. 37 f) 

Inom det humanrelaterade synsättet ligger fokus på människan och 
organisationens möjligheter att ta vara på medarbetarens kunskaper och 
förmågor. Det handlar lika mycket om att möjliggöra för kunskapsdelning i 
organisationens struktur som vilka attityder och värderingar som råder inom 
organisationen. Det är främst inom den humanorienterade delen av Knowledge 
management den här uppsatsen är placerad. 
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Forskningsöversikt  
Mängden av knowledge managementlitteratur gör att det är svårt att ge en 
översiktlig bild av Knowledge management och dess framväxt samt ett aktuellt 
forskningsläge. Rent allmänt kan vi konstatera att endast en liten andel av den 
Knowledge managementlitteratur som finns gör några mer genomgående 
försök att definiera sina begrepp eller redogöra för sin teoretiska ram. Eftersom 
vi vill bedriva en kritisk analys har de teoretiskt förankrade författarna varit av 
mer intresse för oss.  

En av de mest kända Knowledge managementforskarna är Ikujiro Nonaka. 
Nonaka har tillsammans med andra kollegor gett ut ett flertal böcker och 
artiklar som beskriver hur organisatorisk kunskap skapas. Nonaka och 
Takeuchi fokuserade på kunskapsbegreppet redan 1995 i The Knowledge-
Creating Company där de bl. a. lyfte fram Polanyis explicit och tacit 
knowledge, se sid. 31. Nonakas modell utgör utgångspunkt för en stor del av 
Knowledge managementforskningen. Vi kommer att återkomma till Nonakas 
forskning i kapitel 2.  

Från svenskt håll är Mats Alvesson en av de mest internationellt kända 
forskarna, tillsammans med Karl Erik Sveiby och Leif Edvinsson som rönte 
stor uppmärksamhet med sina tidiga och internationella insatser. Ewa Braf har 
i en licentiatavhandling från Linköping inom ämnet informatik gjort en kritisk 
litteraturöversikt av Knowledge management. 

En stor grupp av Knowledge management litteratur utgår från empiri i 
form av fallstudier som gör något slags försök att generalisera utifrån iakttagna 
fenomen. Ett exempel är Thomas Davenport och Lawrens Prusaks bok 
Working Knowledge från 1998 (nyutgåva i paperback med ny inledning 2000) 
som citeras av ett stort antal Knowledge managementförfattare. Boken kan 
sägas utgöra en samling fallstudier i miniformat som författarna dokumenterat i 
anslutning till sin egen konsultverksamhet samt ihopsamlat material från annan 
Knowledge managementlitteratur.  

Max Boisot menar att Knowledge management i dag står inför tre olösta 
problem. Det första är epistemologiskt: “what exactly is it that is being 
managed?“ Det andra problemet rör kunnande (eng. knowing) som socialt 
fenomen; är det, och kan det någonsin vara ett socialt fenomen? Det tredje 
problemet utgörs av makt. Kunskap är mest användbar när den delas och ger en 
hävstångseffekt. Den allmänna policyn är ofta att söka uppnå detta. Trots det 
förekommer det ofta att kunskap inte delas, vilket Boisot menar beror på 
maktsyften. (Boisot 2002, s. 67) Boisot antyder att vi saknar en användbar teori 
för produktion och distribution av välartikulerad kunskap som t.ex. patent, 
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copyrights osv. som är anpassad för ”informationsåldern”. Att förvalta och 
administrera ett företags kunskapsresurser innebär nya teoretiska och praktiska 
utmaningar på tre nivåer: ledningsnivå, inom strategi och organisation, och på 
den operativa nivån. Boisot anser att det endast är den operativa nivån som har 
fått en utförligare behandling i Knowledge management forskningen. (Boisot 
2002, s. 75 f) 

Despres och Chauvel (2002) framhåller att den teoretiska delen av 
Knowledge managementlitteraturen är svag. De menar att det mesta inom 
Knowledge managementlitteraturen vilar tungt på distinktionen mellan data, 
information och kunskap. (Despres, Chauvel 2002, s. 89) Vanligen är det tre 
begreppen hierarkiskt ordnade. Data uppfattas som en lägre nivå, en 
obearbetad kvantitativ eller kvalitativ beskrivning av något. Information ligger 
i mitten och har en ”betydelse” eller en ”mening”. Information är infogat i en 
tolkningsram. Som en högsta nivå kommer kunskap, som är en uppsättning 
övertygelser om kausala förhållanden i världen. (Sanchez 2001, s. 5 f) 
Uppdelningen i data, information och kunskap återkommer hos en hel rad 
författare men något varierande förklaringar av begreppens innebörd. Att den 
teoretiska grunden är svag visar Despres och Chauvel genom att bryta ner ett 
stort antal Knowledge managementmodeller av olika författare i två grupper av 
strukturella mönster. De primära mönstren är gemensamma för alla modellerna 
som ingår i analysen. Likheten mellan de olika författarna är stor, mönstren är 
stabila eller rör fundamentala frågor. De primära mönstren utgörs av tid, 
typer/former/förkroppsliganden och socialt rum. De sekundära mönstren är 
frekventa, men används på olika sätt av olika författare. Dessa är kontexten, 
transformation och dynamik, bärare och media samt kunskapskultur. (Despres, 
Chauvel 2002) Despres och Chauvel visar med detta att det finns vissa 
gemensamma mönster i modellerna, men samtidigt pekar de också på de 
många olikheterna. Framför allt blir det väldigt tydligt att kunskap behandlas 
på en mängd olika sätt, och att kunskapsbegreppet blir avgörande för hur 
modellen i övrigt kommer att se ut. Det visar också att det är en väldigt liten 
samstämmighet inom grundläggande utgångspunkter vilket tyder på en svag 
teoretisk grund. 

Mats Alvesson har pekat på både problemen som rör kunskapsbegreppet 
och de problem som är kopplade till managementbegreppet. Alvesson menar 
att termen Knowledge management har ett begränsat men belysande, 
pragmatiskt och tolkningsmässigt värde. Alvesson pekar också på att 
problemen med kunskapsdelen av begreppet har lyfts fram, medan 
management delen i litteraturen har behandlats antingen som självklar eller så 
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sätter man den i en black box och undviker förklaringar. (Alvesson 2001, 
s. 996, 1000) Vi återkommer till managementdelen av begreppet i kapitel 5. 

Ard Huizing och Wim Bouman menar att Knowledge management saknar 
omfattande analyser från ekonomiskt perspektiv. Trots alla anspråk på att 
Knowledge management skall ge ökad produktivitet och ökad innovationskraft 
är det svårt att uppvisa affärsmässiga eller strategiska vinster ur ett ekonomiskt 
perspektiv. (Huizing, Bouman 2002, s. 185)  

En kärnfråga som fått litet utrymme inom Knowledge management-
litteraturen är ’organisationen’ som begrepp. Trots att de discipliner som 
forskar kring organisationer, såsom organisationsteoretiker, sociologer och 
kognitionsforskare, är eniga om att begreppet är tvetydigt, har begreppet inom 
Knowledge management fått liten uppmärksamhet.  

Knowledge management, a comparative newcomer, displays a troubling tendency to 
brush aside the definitional difficulties pertaining to ”organization”... and tends to steer 
clear of the complications posed by the view that organizational types are multiple and 
not singular. (Despres, Chauvel 2002, s. 93) 

Despres och Chauvel menar att det är rimligt att även organisationstypen blir 
en variabel att ta hänsyn till vid utformandet av Knowledge management-
insatser. En viss organisationstyp svarar kanske bättre på vissa Knowledge 
managementåtgärder än andra. Den praktiskt utövande Knowledge 
managementarbetaren möts av ett stort antal organisationsformer. Praktikerna 
kommer att konfronteras med minst två uppsättningar av organisatoriska 
karaktäristika som skiljer sig fundamentalt åt. De två kan förenklat kallas 
”gamla” och ”nya” organisatoriska tillämpningar där hierarkisk organisation 
ställs mot platt, centraliserad mot decentraliserad, funktions- eller 
produktbaserad mot projektbaserad struktur, organisatorisk segmentering mot 
organisatorisk integration, ’in-house value chains’ mot ’outsourcing’ osv. 
Endast dessa två olika organisatoriska tillämpningar borde vara skäl nog för 
fler differentierade Knowledge managementstrategier, och ändå är litteraturen 
märkligt tyst om saken. (Despres, Chauvel 2002, s. 94 f) 

Inom organisatoriskt kunskapsskapande är, som vi tidigare nämnt, Nonaka 
den som har haft störst genomslag. Dock finns ett antal ytterligare forskare som 
lagt fram alternativa modeller. En av dem är Yrjö Engeström. Med en 
bakgrund inom utbildningspsykologi forskar han om hur team och nätverk i 
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olika arbetsmiljöer och kulturer kan skapa ett kollektivt innovativt lärande. 
Engeströms teoretiska utgångspunkt baseras på activity theory3.  

Det sociala samspelet mellan människorna, framför allt inom 
organisationerna, har också spelat en stor roll för forskning anknuten till 
organisatoriskt kunskapande och Knowledge management. 1991 etablerade 
författarparet Jean Lave och Etienne Wenger begreppet communities of 
practice i sin bok Situated learning: Legitimate peripheral participation.  The 
theory of situated learning hör till en våg av teorier som är kontextuellt eller 
kulturellt lokaliserade och som behandlar ”minde and practice”. Situated 
learning theory har starka band till activity theory. Båda teorierna betonar att 
kulturella artefakter förmedlar mänskligt handlande, medan det på andra 
punkter finns viktiga skillnader mellan de båda teorierna. (Engeström, 
Miettinen 1999, s. 11 f) Förutom Lave och framför allt Wenger har också John 
Seely Brown och Paul Duguid har bidragit till att göra begreppet community of 
practice allmänt erkänt, fram för allt har boken The social life of information 
(2000) fått stort genomslag. Communities of practice har upptagits av 
Knowledge managementförfattarna och ingår i många olika modeller för 
föreslagna förbättringar. 

                                                 
3 Activity theory är ett allmänt namn för ett sätt att forska och teoretisera som initierades av den 
kulturhistoriska skolan inom rysk filosofi. Skolan grundades av Vygosky, Leont’ev och Luria. Under 
senare tid har activity theory fått större genomslag inom lärande och undervisning samt dator- människa 
interaktion.  
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2. Vad är kunskap? – och hur förhåller vi oss 
till begreppet 

Att besvara frågan om vad kunskap är och vad det syftar till samt att försöka 
definiera begreppet är en problematisk uppgift. Vi ska i detta kapitel undersöka 
kunskapsbegreppet och visa på dess komplexitet och problematik. Det finns 
många sorters kunskap och många olika tolkningar. Den vetenskapliga 
kunskapen är något man anser innehålla ett mått av sanning medan kunskapen i 
vardagen kan betraktas som sunt förnuft. Skillnaden mellan kunskap och en 
åsikt är inte alltid självklar. Inom vetenskaplig kunskap menar man att man 
måste hitta sätt att garantera att kunskapen är sann och giltig, eftersom 
vetenskapligheten måste bygga på att hitta ett slags sanning. Genom 
århundradena har kunskapen ifrågasatts rent epistemologiskt. Att veta eller att 
ha kunskap om någonting har intresserat mänskligheten sedan urminnes tider 
och vissa av de teoribildningarna som finns inom filosofin idag grundades 
redan under antiken. Kunskap måste sammankopplas med frågan om sann 
kunskap eftersom den frågan alltid är gällande när vi uttrycker att vi har 
kunskap om någonting. Hur kan vi lita på att det vi vet är sant? Är det viktigt 
att definiera en sanning eller kan kunskap vara subjektiv utan att vara mindre 
gällande? 

Eftersom Knowledge management handlar just om kunskap är det viktigt 
att få en förståelse för vad man menar med att förvalta kunskap. Vad är det 
egentligen som administratören förvaltar och vilken väg väljer man när man 
talar om kunskap? Vi kommer därför att fördjupa oss i olika sätt att se på 
begreppet för att få en förståelse för hur olika teoribildningar uppfattar 
kunskap. Vi vill även förtydliga den teori som kommer att användas för att 
belysa kunskap och management i resterande delar av uppsatsen. 
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Epistemologisk kunskap 

Rationalismen 
En stor skola inom den filosofiska vetenskapen som definierar vad kunskap är 
och vad det innehåller är rationalismen. Rationalismens grundare var Descartes 
som myntade den kända meningen ’Jag tänker, alltså finns jag till’. 
Rationalismen utgår från att vår kunskap om världen och verkligheten endast 
kan uppnås genom att använda förnuftet. Genom att använda vår medfödda 
förmåga till att uppnå kunskap kan ett mått av sann kunskap uppnås. Det finns 
ett litet antal logiska grundsatser som kallas för axiom som står för obetvivlad 
kunskap.  

Vidare består medvetandet av begrepp eller idéer som är medfödda och 
inte är härledda från vår erfarenhet. Detta medvetandes inneboende karaktär 
gör att erfarenheten kan ges en meningsfull tolkning. Erfarenheten är ett slags 
mängd av fenomen och händelser som endast genom de medfödda 
egenskaperna kan överensstämma med de förutgivna som finns i medvetandet. 
Några av dess är orsaksbegreppet, substansbegreppet och gudsbegreppet. 
Dessa begrepp utgör grunden för påståenden om verklighetens allmänna 
tillstånd, till exempel om alltings inbördes beroende, själens odödlighet och 
den fria viljans existens. (Russell 1912, s. 117) 

Rationalismen tvivlar alltså på att våra sinnen kan ge oss fullständig och 
korrekt information om vår yttre värld. Eftersom både ting och upplevelser 
tolkas olika av genom våra sinnen finns det en stark misstro att man genom 
erfarenheten genom sinnen kan komma verkligheten och sanningen nära. Kant 
menade även han att det finns en á priori kunskap om verklighetens 
beskaffenhet. Enligt Kant ger den endast kunskap om ’fenomenets värld’, dvs. 
kunskapen om tingen runt om kring oss. Kant menar vidare att de aprioriska 
begreppen inte kan avspegla en underliggande verklighet som den klassiska 
rationalismen hävdar. Giltigheten i dessa begrepp beror endast på att deras 
tillämpbarhet stämmer överens med de allmänna påståendena som vi över 
huvud taget kan ha någon kunskap om. (Russell 1912, s. 69) 

Vad som är intressant i sammanhanget är att rationalismen har från början, 
med Descartes och Spinoza som frontfigurer, utgått från att det finns en 
rationellt förklarbar sanning som kan uppnås genom att använda förnuftet. 
Våra sinnen kan inte ge denna absoluta och sanna kunskap eftersom människor 
tolkar situationer och händelser på olika sätt. Dessa tankegångar kommer att ge 
inflytande över den positivistiska skolan som är rådande under stora delar av 
1900-talet. 

 16



Empirism 
Till skillnad från rationalismen anser anhängare som Locke, Berkely och Hume 
att empirin måste styra vår kunskap om verkligheten. Empirismen förnekar att 
det finns en á priori kunskap som ligger som grund för vår förståelse och 
kunskap om verkligheten. Enligt empirismen härstammar all vår kunskap om 
verkligheten från våra sinneserfarenheter.  

Utsagor som utrycker kunskap om faktiska förhållanden kan antingen vara 
given i sinneserfarenheter eller bestå av logiska relationer. Empirismen menar 
att om sanningen endast består av logiska beskrivningar och inte uppnås genom 
erfarenheten är varje utsaga analytisk och inte säker. Det är relationen mellan 
de villkorligt uppställda ordens betydelser som då spelar spratt med vår 
kunskap om sanningen. Till exempel måste ett logiskt hävdat påstående som att 
’alla ungkarlar är ogifta’ endast vittna om dessa villkor. Det är relationen 
mellan ordens betydelser som ger en logisk grund till ett slags ’sanning’ enligt 
empirismen. Denna sanning är dock inte giltig eftersom den endast logiskt har 
uppställts. Först när man genom erfarenheten har upplevt att alla ungkarlar är 
ogifta kan man få kunskap om frågan menar empirismen vidare. (Russell 1912, 
s. 41) 

Vår kunskap om verkligheten innefattar då den empiriska subjektiva 
kunskapen som vi alla upplever genom iakttagelser, erinran och induktiv 
slutledning. Iakttagelser och erinran är kunskapens givna grundvalar medan 
den induktiva slutledningen är ett undantag som accepteras fastän man inte 
med sinnenas säkerhet kan veta att så är fallet. Till exempel vet vi att solen 
kommer att gå upp imorgon för att den har gjort det alla andra dagar före och 
genom en induktiv slutledning kan vi acceptera att så är fallet. 

Enligt empiristerna är kunskapen alltså subjektiv och baseras på den 
enskilda människans upplevelser. Empirismen menar att det går att uppfatta 
säker subjektiv kunskap genom sinnena, och genom detta påstående får man 
genast problem med att förklara hur objektiv kunskap kan finnas. Med objektiv 
kunskap menas i detta sammanhang yttre föremål och andra personer som 
existerar utanför oss. Att förklara denna objektiva kunskap genom den egna 
subjektiva erfarenheten blir ett problem. Humes menade att dessa problem 
leder till skepticism och svårighet att kunna förstå om det finns någon sann 
kunskap utanför oss över huvud taget, oavsett hur man anser att den ska 
uppnås. Inom den subjektiva grenen har den fenomenalistiska empirismen med 
Russell, Mach och Avenarius utvecklats under 1900-talet. Den moderna 
empirismen framställer erfarenheten som individens konfrontation med 
objektiva föremål. (Lübecke 1988, s. 133) 
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Ontologisk kunskap 

Skepticism 
Skepticismen har sina anor ända tillbaka i det antika Grekland där de 
försokratiska filosoferna däribland sofisterna skapade grunden för vad man 
förknippar med skepticism. Skepticismen är till skillnad från rationalismen och 
empirismen en filosofi som förnekar att det finns objektiv och säker kunskap. 
Rationalismen och empirismen som ovanstående stycken visar, vill båda 
förklara människans förmåga att ha kunskap om verkligheten, där kunskapen 
måste komma så nära sanningen som möjligt. Med den sanna kunskapen som 
mål diskuterar rationalismen och empirismen olika utgångspunkter för att 
uppnå detta stadium. (Lübecke 1988, s. 133) 

Skepticismen ställer tre frågor som angår människans lycka nämligen 1. 
Hur är tingen? Svar: Ovetbara. 2. Hur bör vår hållning till tingen vara? Svar: 
Oengagerad 3. Vad vinner vi genom denna hållning? Svar: Sinnesro. 
Anledningen till denna passivitet och skeptiska hållning till människans 
tillvaro och förmåga att inneha kunskap om världen beror på att inget sätt kan 
bevisa att objektiv kunskap består. Kunskapsteori utgår ofta från 
grundförutsättningen  

Vet en person att p (där ’p’ är ett påstående uttryckt i en sats) 
1.’p’ är sant 
2. personen är övertygad om att ’p’ är sant  
3. personen har goda, tillfredställande eller tvingande skäl för att tro att 

’p’ är sant.  

Detta grundantagande om möjligheten att uppnå kunskap genom denna 
slutledning är gällande för både empirister och rationalister, fast de har olika 
metoder för hur sanningen uppnås. Inom skepticismen menar man att man 
hamnar i en oändlig spiral eller kedja av logiska resonemang angående om p är 
sant eller inte. Kedjan utgör på så vis en oändlig regress som endast kan brytas 
med ett villkorligt beslut. Ingen av de tre ovanstående alternativen är 
tillfredsställande för en skeptiker och därmed hävdar skepticismen att objektiv 
kunskap inte går att uppnå. Den enda kunskapen som finns är därmed subjektiv 
och människan bör förhålla sig till de tre grundprinciperna ovan. (Lübecke 
1988, s. 509) 
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Realism 
Istället, för att som skepticismen betvivla om kunskap över huvudtaget kan 
uppnås på grund av den eviga spiralen av bevis, menar en del realister att det 
inte finns någon grund till panik. Även om vi inte kan ange sanna skäl för vår 
kunskap kan vi närma oss en sanning genom våra misstag.  

Inom realismen finns uppfattningen att verkligheten existerar utan att den 
behöver bli erfaren eller kan erfaras. Vi har med våra sinnen tillgång till en 
verklighet som är oberoende oss som ting. Frågan om vi kan få kunskap om 
denna verklighet kan besvaras på tre olika sätt inom realismen. Den naiva 
realismen menar att vi genom våra sinneserfarenheter får en direkt och säker 
tillgång till verkligheten. Detta kan jämföras med empirismen som även menar 
att det är genom våra sinnen som vi får kunskap och erfarenhet om världen och 
dess ting. Skillnaden är att realisterna menar att omvärlden är oberoende av oss 
och att vi genom sinneserfarenheten skapar oss en bild av den. Den 
representationalistiska realismen menar att våra sinneserfarenheter ger en 
representation av verkligheten som vi uppfattar som sann och gällande. 
Däremot kan det vi erfar aldrig vara en säker kunskap om verkligheten 
eftersom vi aldrig kan jämföra den med den äkta verkligheten. Den kunskap vi 
får om verkligheten genom våra sinnen ger endast en representativ del av hur 
den egentligen är beskaffad och är därmed även subjektiv. (Lübecke 1988, 
s. 458) 

Den kritiska realismen ställer sig mellan dessa ståndpunkter och menar att 
våra sinneserfarenheter ger oss en indirekt tillgång till verkligheten. Det finns 
en möjlighet att tränga bakom dessa sinnesupplevelser och erhålla en 
välgrundad kunskap om den.  

Idealismen 
Idealismen skapades främst genom biskop Berkeley men har utvecklats med 
den tyske filosofen Hegel. Vår kunskap om objekten runt omkring oss är en 
ofullständig bild av den sanna kunskapen som finns i ett slags allmänt 
medvetande. För Berkeley var detta allmänna medvetande Gud, och för Hegel 
ett slags högre stadium där drivkraften för kunskapens utveckling finns. 
(Johansson, Thörnqvist 1992, s. 27) 

I denna världsande fanns alla idéer, begrepp och föreställningar från början 
i fullt utvecklad form. I detta medvetande eller världssjäl finns drivkraften till 
all utveckling och även utvecklingen av kunskapen. I sinnevärlden där 
människan råder finns en outvecklad representation av tingen och kunskapen 
finns i sin perfekta form hos världsanden. Utveckling är just de idéer och 
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begrepp, dvs. den kunskap som finns i det allmänna medvetandet som kommer 
fram ur det fördolda och förverkligas till något konkret och individuellt som är 
varje människas egendom. Denna utveckling gick enligt Hegel genom den 
dialektiska processen som grundar sig på ett logiskt resonemang genom tes, 
antites och syntes. (Johansson, Thörnqvist 1992, s. 27) 

Hegel menade att det fanns ett slutmål för människans kunskap och 
utveckling. Denna punkt stod för någon slags total kunskap om världen som 
även därmed menades vara sann och äkta. Däremot kan inte människan 
producera denna kunskap om världen genom sinnen och tankeförmåga. Det 
allmänna medvetandet finns alltid som en högre sanning där människan är 
underställd. Eftersom människan inte kan producera god och sann kunskap är 
det utvecklingen genom det allmänna medvetandet som sköter kunskaps-
processen åt människan fram till slutmålet. Detta slutmål är som redan påtalat 
den absoluta sanna kunskapen som människan kan uppnå. (Johansson, 
Thörnqvist 1992, s. 28) 

 
I beskrivningen ovan har teoribildningarna som har varit rådande under stora 
delar av den vetenskapliga produktionen antagit att det finns en sann och 
uppnåelig kunskap, med undantag för skepticismen. Hur denna kunskap 
införskaffas varierar dem emellan. Descartes hävdade att vi genom vår 
förförståelse får kunskap om den existerande verkligheten. Empiristerna menar 
att det sker genom våra sinnesintryck. Sedan Descartes påstående om att det 
finns en verklighet som vi människor kan tolka utifrån, har en tudelning rått 
mellan människa och omvärld, mellan subjekt och objekt. Denna tudelning 
kallas för den Cartesianska delningen och har sedan Descartes tid varit en 
inflytelserik uppfattning inom vårt samhälle. Den innebär att vi får en delad 
syn av hur kunskap kan uppnås. Människan är enligt det Cartesianska synsättet 
ställd utanför den sociala kontexten och blir en utanförstående iakttagare. I den 
empiristiska skolan är människan en passiv mottagare av kunskap, medan inom 
den rationella blir människan en aktiv komponent med sin förförståelse som 
grund. Oavsett dessa förhållanden finns det en distans mellan människa och 
verklighet. De ses som två av varandra oberoende faktorer. 

Cartesianismen  har även gett upphov till att kunskapen ses som något 
’sant’ eller ’falskt’. Descartes som hade sina rötter inom naturvetenskapen 
menade att en sann kunskap om verkligheten var möjlig om vi använde oss av 
den förförståelse som var given till människan från Gud. (Edwards 1972, s. 40) 
Detta har präglat kunskapssynen inom både vetenskap och i samhället i stort. 
Tanken att det finns en sann och uppnåelig kunskap utan att människan har 
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satts in i sammanhanget är i många hänseenden fortfarande rådande. 
Tudelningen av subjekt och objekt samt synen på att kunskap kan vara objektiv 
och sann har varit till mycket besvär i vår tid. (Audi 1995, s. 196)  

Inom Knowledge management hävdas ofta att ju större kunskapsbas en 
organisation har desto lättare är det att skapa mer kunskap och fler 
innovationer som blir en fördel i rent ekonomiska termer för organisationen. 
(Davenport, Prusak, 2000, s. 17, Nonaka, Takuchi 1995, s. 81 f, se även 
Murray, Warren 2001 för en utvidgad diskussion) Att se kunskap som en vara 
eller produkt som kan uppmätas i omsättning eller ekonomiskt värde visar en 
speciell kunskapssyn. Vi har ovan diskuterat olika kunskapssyner och 
kunskapsläror för att påvisa att begreppet kunskap inte är har en självklar och 
påtaglig tolkning. Knowledge managementstrategier har däremot använt 
kunskapsbegreppet som ett okomplicerat begrepp där man menar att en sann 
och verklig kunskap är möjlig att uppnå och därefter ger organisationen en 
synergieffekt. Detta synsätt kommer vi att diskutera vidare i senare delar av 
uppsatsen men nu leder det in oss in i en annan teoribildning där det ifrågasätts 
och ett annat utgångsläge föreslås. 

Kontext eller diskurs?  
Ett annat sätt att se på människans tillvaro och kunskap om den, kan beskrivas 
som ett relationellt synsätt. Istället för att se kunskap som något som kan 
uppnås, och att människans tillvaro är en passiv komponent där tillvaron finns 
utanför henne, hävdar många att den kontext som människan lever i har 
betydelse för hennes tolkning av omvärlden. Människan skapar objektet 
(verkligheten) som kunskap sökes om inom en kontext som är samtida och 
verklig. Detta brukar man kalla ett emergent förhållande4. Med emergent 
menas att kontexten bildas i samtiden. Den är ingenting som består utanför 
människan eller i förväg, utan den skapas i varje nytt sammanhang. 
Förhållandet mellan subjekt och objekt i detta synsätt är en ömsesidig och 
invändig relation. Människan finns därmed i verkligheten och är en integrerad 
del av den. Verkligheten blir en väv av relationer där människan varken är 
utanför eller innanför, utan en del av den. Det är bara genom dessa relationer 
som kunskap kan förvärvas och skapas. (Johansson, Thörnqvist 1992, s. 13)  

                                                 
4 Eng. emergent: the rise of a system that cannot be predicted or explained from antecedent conditions 
(Encyclopædia Brittanica). Svensk översättning av emergent: dyka upp, uppkomma, uppstå och 
framträda. 
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Foucault väljer att beskriva denna kontext med ett annat ord nämligen 
diskurs. Att jämställa kontext och diskurs är kanske att göra ett övertramp, men 
förståelsen av de två begreppen angränsar till varandra och känns relevanta i 
detta sammanhang.  

Diskursen eller samtalet som postmodernister och Foucault använder sig 
av inom sociala relationer, är ett slags sätt att se på hur vi tolkar vår samtid. 
Danhaer uttrycker att diskursen är tolkningsgrunder som vi använder för att se 
saker på ett visst sätt. Dessa förklaringar skapar vår förståelse för oss själva 
och hur vi agerar samt vårt sätt att uppfatta verkligheten. (Danaher et. al. 2000, 
s. 31) Även i detta sammanhang finns diskussionen angående hur människan 
förhåller sig till, och förstår omgivningen. Foucault intresserar sig för vad 
diskursen bidrar till i vårt samhälle. Diskursen innehåller ett språkbruk som 
används inom det specifika området där den råder. Den är bunden till 
sociohistoriska sammanhang och kan inte förstås eller analyseras skiljd från 
dem. I diskursen finns grundläggande påståenden eller utsagor som relaterar 
till andra utsagor och därmed bilda en mening och en kontext där diskursen 
verkar. Utsagorna kan försvinna och ersättas med andra med tidens gång, men 
Foucault menar att dessa utsagor ofta är begränsade av sin art och återanvänds 
för att diskursen ska kunna legitimera sin ställning. (Danaher et. al. 2000, s. 35) 
Inom vår verklighet finns inte bara en diskurs utan många som är bundna till 
olika kontexter och sociala sammanhang.  

Olika diskurser bildas av ett komplext nätverk där relationer mellan 
individer, text, idéer och institutioner är grundstenarna. Man skulle kunna påstå 
att varje litet socialt sammanhang präglas av en diskurs som råder just inom 
den. Till exempel har de juridiska institutionerna i samhället bildat en egen 
diskurs med ett eget språkbruk som diskursen legitimerar sig själv genom. Det 
är svårt för en utomstående att ta del i och förstå juridikens språk och sätt att 
agera. Endast människor invigda i det juridiska samtalet bidrar till att 
diskussionen återanvänds, och att regler sätts upp för vad som ingår i den och 
vad som måste lämnas utanför.  

Diskursen är vidare en produktiv enhet, men inom den finns reglerat vad 
som ingår i samtalet och inte. Dessa system visar på skillnader mellan olika 
diskurser och reglerar samtidigt vad som kan accepteras inom den. Den 
diskursanalysiska synvinkeln betonar att variationerna i kunskapsstrukturerna 
inte orsakas av skillnader i individuella tolkningar. Nya eller alternativa 
tolkningar utgår från nya sociala erfarenheter. Kunskap och kunskapsstrukturer 
är varken objektiva eller subjektiva utan intersubjektiva, producerade inom ett 
gemensamt meningssystem. Kunskap består av en blandning av vetenskaplig 
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eller expertkunskap och omedvetna, selektiva sociokulturella antaganden. I en 
specifik social kontext och inom vissa speciella intressen tycks dessa 
antaganden vara giltiga, medan i andra sociala kontexter är antagandet 
tvivelaktigt. (Talja 1997, s. 71) 

Julian Henriques menar att reglerna som styr om ett antagande är 
accepterat eller tvivelaktigt, ”[..] delimit the sayable. But they do not imply 
closure. In practice discourse delimits what can be said, while providing the 
spaces, the concepts, metaphors, models, analogies, for making new statements 
within any specific discourse.” (Henriques 1984, s. 45) 

Diskursen innehåller alltså regler som ser till att kunskap inte reduceras till 
tankar, tänkande, åsikter och idéer utan bäst kan förstås i sitt sammanhang där 
diskursen verkar. Intresset för vad som ingår i diskursen och vad som styr den 
kommer vi att komma tillbaka till i och med diskussionen nedan angående 
makt och kunskap. 

Epistem 
Ett angränsande begrepp till diskurs som är viktigt för förståelsen för hur den 
kan användas och på vilket sätt den mänskliga tillvaron är organiserad är 
epistem. Thomas Kuhn (1970) menade i sitt verk The structure of scientific 
revolutions att vetenskapen gör evolutionära framsteg och att dessa framsteg 
kan uppfattas i olika paradigm. Under en period befann sig vetenskapen inom 
vad Kuhn menade vara ’normalvetenskap’ för att senare bli förkastad vid en ny 
upptäckt eller en ny kunskap. Detta förkastande var en revolution mot rådande 
kunskapssystem inom vetenskapen, och ett nytt paradigm kom att uppstå. Den 
vetenskapliga utvecklingen och därmed den vetenskapliga kunskapen var 
således evolutionär och föränderlig med dessa paradigm. (Kuhn 1970) 

Motsatt till denna tanke om vetenskapens och kunskapens utveckling står 
epistemet i Foucaults teoribildning. Diskursen är föränderlig men beroende av 
sin kontext. Istället för paradigm menar Foucault att kunskapen är ordnad i 
epistem. Ett epistem är en produkt av ett organiserande och ett relaterande av 
meningar och värden till varandra. Den ger en förklaringsgrund för hur vi ser 
på världen under en viss tid i historien. Olika epistem finns vid skilda 
institutioner i samhället och bildar ofta discipliner där en viss slags 
värdeuppfattning gäller. Epistem kan användas för det Foucault kallar för 
’discoursive formations’ eller ’ order of discourse’ 

 23



Discursive formations are the organising principles of an episteme. They work to make 
speech possible, organise ideas or concept, and produce ’objects of knowledge’ (Danaher 
et. al. 2000, s. 22) 

Epistemen är inte evolutionära och har ingen brytningstid på samma sätt som 
Kuhn menade med paradigmen. De består av en period av historien och är 
organiserade runt specifika sätt att uppfatta verkligheten och diskursen. De 
förändras slumpartat och godtyckligt. 

Inom olika samhälleliga institutioner finns en diskurs som är tongivande 
för det epistem som har bildats. En institution utgörs av ett socialt sammanhang 
där det finns relationer mellan människor och mellan ting. Detta sammanhang 
är som vi tidigare nämnt är ett relationellt sammanhang där människor och ting 
verkar tillsammans i en verklighet.  

Kunskap och makt 
Foucaults maktanalys är en oerhört omfattande teori som försöker beskriva hur 
samhället är uppbyggt, och hur det har utvecklats från upplysningen och framåt 
med den kapitalistiska statens framväxt. Vi vill i detta avseende inte utförligt 
använda maktanalysen utan belysa vilka delar som kopplas ihop med kunskap. 

Förståelsen av makt, eller power som är det engelska uttrycket för makt, är 
inte helt självklar hos Foucault. Ibland används power i betydelsen makt men 
ibland även som energi. Vi kommer att gå in på de delar av maktanalysen som 
är viktiga i sammanhanget för oss. Att utreda precis hur Foucault ville använda 
och analysera makten är en omöjlighet eftersom Foucault själv inte alltid är 
klar över detta. (Hörnqvist 1996, s. 54) 

Utgångspunkterna för maktens utveckling i samhället är Foucaults analys 
av det han kallar för bio-power och disciplinär makt. Dessa båda sammanhang 
har en historisk bakgrund med upplysningen och dess ideal i bakgrunden. I och 
med kunskapens och vetenskapens framväxt samt den disciplinära statens 
övergång från en totalitär stat där makten påvisades genom publika 
bestraffningar, till en stat där kunskap och vetenskap utvecklades som den 
ultimata maktfaktorn, förändras vår syn på maktsammanhang. Den disciplinära 
makten sammanspelar i högsta grad med kunskap och övervakning inom 
juridikens och statens intressen. Den disciplinära makten utvecklades för att få 
ett nytt slags kontroll över människan. Den går ut på övervakning och 
anpassning i ett samhälle som är skapat av makten. Vissa normer ställs upp där 
människorna ska passa inom ramarna. Den disciplinära maktutövningen 
härskar inte endast över andra människor. Det krävs även ’självbehärskning’, 
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eller disciplin, hos människorna för att lyckas. I ett modernt samhälle utgår 
makten från att människor disciplinerar sig själva att följa lagar och regler som 
är uppställda och göra den till sin egen moral och sitt eget samvete. (Liedman 
2001, s. 266) 

Bio-power handlar mer om statens övervakning av människan genom 
hennes kroppsliga funktioner. Dessa två begrepp har gett upphov till att se 
makt som något annat än en totalitär situation. 

Makten ses inte som något annat än befintlig i relationer mellan 
människor. Makten och dess sammanhang är viktigt och knyter an till de delar 
vi behöver förstå för att kunna tolka hur och varför diskursen och subjektet 
styrs. Vi kommer inte att göra en fullständig redogörelse av makten i samhället 
och hur den influerar samhället, endast beröra de punkter som har betydelse för 
kunskapens kärna i organisatoriskt kunskapsskapande. Det är viktigt för senare 
delar av uppsatsen att förstå vilken betydelse makt, kunskap och subjekt har för 
organisationer och hur kunskapen är beskaffad. 

Foucault intresserar sig egentligen inte för hur kunskapen är konstruerad 
mer än att han förtydligar att kunskap och vetande är beroende av hur språket 
formar den. Kunskapen i sig är förknippad med ett språk och utsagor som görs. 
Språket som är en viktig del i samtalet är med och formar den verklighet som 
det går att få kunskap om, eftersom det är en aktiv komponent i diskursen. 
Språkets aktiva komponenter förtydligar och beskriver verkligheten för 
människan, och samtidigt som detta utförs tvingar sig diskursen på 
verkligheten och sätter upp kategoriala ramar för hur vi uppfattar den. Enligt 
Foucault konstruerar vi stabila objekt av händelser och i dessa inför vi en 
ordning som är konstruerad när vi försöker uppfatta och förstå vår omvärld. 
(Hörnqvist 1996, s. 165) 

För att vidare förstå hur språket, kunskapen och vetandet fungerar måste vi 
försöka förstå vad Foucault menar med maktsammanhang och styrke-
förhållanden. Foucault menar att det finns makt i varje sammanhang och i 
varje människas vardag. Intresset ligger inte i hur makten är beskaffad utan 
hur den påverkar människor och deras sociala relationer. Makten kan vidare 
inte innehas eller ägas av någon. Den är en aktiv komponent istället för en 
passiv. (Townley 1993a, s. 519, Foucault 1980, s. 94) Makten finns i 
styrkeförhållanden i relationer mellan människor och det som är intressant är 
att förstå hur makt utövas, vilka tekniker som finns och hur den uttrycks i 
institutioner och organisationer.  
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En maktrelation består av agenter som agerar och utför något. Makten är 
den totala strukturen av händelser som överbygger dessa ”power is always a 
way of acting upon an acting subject.” (Introna 1997, s. 125) 

Det är inte någon eller något som står under någons makt, utan 
handlingarna är vitala i relationen av makt. (Introna 1997, s. 125) 
Maktrelationen är evigt föränderlig och tillfällig. (Introna 1997, s. 126) En 
viktig faktor i maktrelationer är att det alltid måste finnas ett motstånd, eller 
’den andra’. Annars uttrycks inte makten och blir inte synlig för oss. Makten 
visar sig endast genom de handlingar som utspelas mot varandra. Eftersom 
makten inte kan erhållas eller innehas av någon, utan är föränderlig och 
existerande endast i relationer mellan människor, är det viktigt att förstå att det 
är människans agerande som är viktigt. Vi måste förstå på vilket sätt den blir 
rådande i relationen och diskursen samt vilket uttryck den får i det dagliga 
livet. (McHoul 1993, s. 89) 

Maktens effekt i relationerna är det som enligt Foucault kan studeras. 
Makten är inte övergripande i relationen utan den finns inom den. 

Power relations are not superstructural, in a position of exteriority with respect to other 
relationships, but are immanent in these relationships. It is through them that power 
becomes material. It is bundles of these relationships that constitute individuals, 
institutions, and societies. Thus, these communicative, knowledge, sexual and economic 
relationships are simultaneously conditions for, and outcomes of, power. (Introna 1997, 
s. 128) 

Konsekvenser för organisationers kunskapande 
För att inte snärja in oss totalt i hur maktrelationerna ser ut och hur de har 
skapat samhället i stort, vill vi återgå till att makten finns i varje vardag, i varje 
diskurs och i varje socialt sammanhang. Det är detta resonemang som kommer 
vara betydande för oss i vidare aspekter gällande organisationers kunskaps-
processer och vilken betydelse sociala relationer har inom olika organisationer. 
Detta kommer även att ligga som ett grundläggande makroperspektiv i vår 
undersökning.  

Townley pekar på att det finns en grund att studera maktens utseende och 
agerande i varje vardagligt sammanhang och vilken koppling makt, kunskap 
och subjekt har till varandra. (Townley 1993a) Townley har studerat hur 
maktsammanhang kan ta sig till uttryck inom Human resource management 
och detta är viktigt även inom vårt intresseområde. 

Med detta synsätt blir kunskap och makt till en spiral där ”kunskap och 
makt regelbundet förstärker varandra /…/ i ständig växelverkan” (Foucault 
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1974, s. 262, Hörnqvist 1996, s. 161) Vad som är kunskap och legitimerar 
makten är det som stämmer överens med en uppställd sanning. Om dessa 
påståenden är ’sanna’ eller inte är i sig ointressant bara de anses sanna på en 
given plats vid en viss tidpunkt. Vad som är sant är mer sammanfogat med vad 
som är politiskt korrekt än med kunskap. (Hörnqvist 1996, s. 168 f) Detta kan 
jämföras med det synsätt teoribildningarna beskrivna på sidan 15 f., frågan om 
hur ’sanningen’ skulle uppnås är i fokus för både rationalismen, empirismen 
och idealismen. Den Cartesianska delningen  med rationalismen i förgrunden 
har gett upphov till att kunskap sammankopplas med en ’sanning’. Frågan om 
vad som är sant eller inte är ovidkommande i den postmodernistiska debatten. 
Här handlar det om vad diskursen har för måttstock för vad som är ’sant’, det 
vill säga betraktas som ’sant’ inom en viss kontext, och vad som betraktas som 
’falskt’. Det är betraktandet i sig som är intressant, inte om kunskapen kan 
uppnå ett visst mått av ’sanning’ eller inte.  

Lyotard menar liksom Foucault att kunskapsflöden och utbyten har med 
legitimering att göra. På ett liknande sätt som Foucault hävdar Lyotard att 
legitimeringen blir sann när experter och utövare menar att den är det. Sociala 
filter och sanktioner sätts upp av dessa människor på ett liknande sätt som makt 
och kunskap legitimerar vad som ingår i diskussioner och vilken kunskap som 
är sann eller falsk. (Hannabuss 1997, s. 218) Att experter sätter gränser för vad 
som ingår i diskursen är intressant när man talar om kunskapsintensiva 
organisationer, där man anser att experterna har den samlade kunskapsmassan. 
(Se vidare diskussion s. 71.) 

Townley menar att kopplingen mellan kunskap och makt främst består av 
två viktiga implikationer. Den första är att mekanismer av disciplinerad makt 
samtidigt en är mekanism för formation och ackumulation av kunskap. 
Begreppen kunskap och makt kan inte förstås utan varandra eftersom kunskap 
kan leda till makt och makt kan ge kunskap. Den andra viktiga faktorn är att 
makt är en integrerad och en produktiv del som skapar objektet. Makt är viljan 
att veta. Makten är således inte en negativ kraft utan kreativ. Foucault har 
uttryckt detta genom att  

We must cease once and for all to describe the effects of power in negative terms: it 
”excludes”, it ”represses”, it ”censors”, it ”abstracts”, it ”masks”, it ”conceals”. In fact 
power produces reality: it produces domains of objects and rituals of truth. The individual 
and the knowledge that may be gained of him belong to this production. (Townley 1993a, 
s. 521, Foucalut 1977, s. 194) 
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Vidare är individen central i relationen mellan makt och kunskap. Det 
mänskliga subjektet har enligt Townley i många studier uppfattats som något 
självklart, en enhet som kan observeras. Människan inom en organisation ses 
som en enhet som motiveras genom rätt slags rutiner, selektering, 
motiveringssystem, utveckling, utbildning och kompensation. (Townley 1993a, 
s. 522)  

Hur individens situation tas i akt med införande av Knowledge 
managementstrategier är viktigt att förstå. När man talar om Knowledge 
management måste det finnas förståelse för hur kunskap skapas och delas 
eftersom det är användandet av den kunskapen organisationen kan utnyttja. 
Hur kunskap skapas inom en organisation ska vi komma vidare in på i följande 
kapitel, men redan här kan vi konstatera att det är människornas interaktion 
inom organisationen som står för kunskapsskapandet. Interaktion mellan 
individer och sociala grupper är av största vikt för Knowledge 
managementstrategier. Vi måste således förstå på vilket sätt de sociala 
relationerna bidrar till kunskapsskapandet. Organisationen eller företagets 
förmåga att förstå hur olika ledningsstrategier eller organisationsstrukturer 
påverkar kunskapsutbytet är även viktigt när det gäller Knowledge 
management. Enligt Alvesson och Kärreman är det interaktionen mellan 
Knowledge och management och hur den ser ut, som påverkar och influerar 
organisationen och medarbetarna. (Alvesson, Kärreman 2001) 

På ett eller annat sätt uttrycker Knowledge management att det finns en 
strategi eller plan för hur kunskapen ska optimeras och utnyttjas på bästa sätt. 
Townley menar att organisationer separerar människor inom dem genom tre 
olika tekniker; enclosure, partioning och ranking. (Townley 1993a, s. 526) 
Dessa tre strategier utesluter människor från sociala sammanhang och delar 
upp dem i olika vertikala och hierarkiska arrangemang. (Townley 1993a, 
s. 526)  

Frågan om maktens betydelse inom dessa sociala relationer är inte 
ovidkommande. Vi har redan påvisat att makt och kunskap i mångt och mycket 
hör samman. En annan viktig utgångspunkt är just den diskursiva. Diskursen 
har en inneboende effekt att utesluta vissa kunskapstyper, medan andra har en 
legitim plats inom den. I vilken kontext denna diskurs finns är väsentligt för 
dess utformning. Maktsammanhangen har även här en naturlig plats, och inom 
diskussionen för organisatoriskt kunskapsskapande finns en naturlig 
utgångspunkt i den kontextuella diskursen. 

Vår teoretiska ståndpunkt bygger därför sammanfattningsvis på att 
kunskap skapas i sociala relationer och att de har en inbördes relation där makt 
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är en faktor. Kunskap och makt har en koppling till varandra inom diskursen. 
Vidare är det viktigt för förståelsen av Knowledge management att relationen 
mellan management och kunskap måste utredas då den påverkar de sociala 
relationerna och organisationens möjlighet att skapa kunskap. Hur människor 
och organisationen skapar kunskap ser vi i kommande del av uppsatsen. 
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3. Organisatoriskt kunskapsskapande  

Vi har i föregående kapitel kommit till slutsatsen att kunskap uppstår i sociala 
relationer, och att dessa påverkas av makt. Vi tar nu avstamp från en annan 
vinkel och kopplar lärande till kunskapsskapandet, då vi menar att lärandet 
ingår som en del i skapandeprocessen. Lärandet kan beskrivas i två metaforiska 
bilder. Förvärvande-metaforen beskriver att man förvärvar önskade bitar av 
kunskap, ”knowledge is a property and possession of an individual mind”. 
(Paavola et. al. 2002) Denna metafor kallas också ”mind-as-a-container eller 
”cognition metaphor”. Den andra metaforen går under beteckningen 
deltagande-metaforen, eller ”situated learning”, där man tänker sig att lärandet 
sker genom deltagande i olika kulturella bruk och inlärningsaktiviteter. Fokus 
ligger på aktiviteter, handlande och kunnande (eng. knowing). ”Learning is a 
matter of participation in a social process of knowledge production”. (Paavola 
et. al. 2002) Vår uppfattning om lärande grunder sig i första hand i den 
situerade inlärningen och det är med den utgångspunkten som vi kommer att gå 
vidare in i ämnet. Med detta som bakgrund vill vi i det här kapitlet söka svar på 
en av våra huvudfrågor: hur kunskap skapas inom organisationer?  

Vår avsikt är att visa hur kunskapsskapande och lärande tätt hänger 
samman, och att det därför är meningsfullt att väva ihop dessa båda perspektiv 
när det gäller kunskapandet inom organisationer.  

Vi definierar för ögonblicket en organisation som en grupp människor som 
arbetar tillsammans för att uppfylla ett gemensamt mål. Organisationen är 
ämnad att bemästra individuella begränsningar. Organisationen har en distinkt 
struktur, regler och normer och en livscykel som överstiger de ingående 
individernas. Vanligen finns mål, policys, procedurer och praxis. 
Organisationer interagerar med varandra, och de måste förändras internt för att 
anpassas till yttre omständigheter. (Stueart, Moran 1998, s. 94) 

Nonaka och Takeuchi hävdar att kunskap skapas av individer och att, på en 
ontologisk nivå, organisationer inte kan skapa kunskap. Organisationen under-
stödjer kreativa människor i sitt kunskapsskapande genom att utgöra en kontext 
där de kan samverka. Organisatoriskt kunskapsskapande skall, enligt Nonaka, 
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ses som en process som förstärker den kunskap som skapats av människor och 
infogas som en del av organisationens kunskapsnätverk. (2002, s. 440) 
Processen försiggår inom ett expanderande ”community of interactions” och 
uppstår när inre organisatoriska nivåer och gränser överskrids, liksom de 
mellan olika organisationer. (Nonaka, Takeuchi 1995, s. 59, 85)  

Ett annat betraktelsesätt på organisatoriskt kunskapsskapande ger Yrjö 
Engeström när han likställer sitt begrepp innovative learning med Nonakas/ 
Takeuchis knowledge creation. Istället för kunskapsskapande talar han om ett 
innovativt organisatoriskt lärande, där ett kollaborativt lärande producerar nya 
lösningar, procedurer eller systemtransformationer i organisatorisk praxis. 
(Engeström 1999, s. 377)  

Kunskapsskapande är i grunden en social process. Forskaren Miyake 
menar att den sociala interaktionen tillhandahåller de kognitiva resurser som 
krävs för fullbordan av mänskligt uppfattande. Förståelse är iterativ till sin 
natur, dvs. förståelsen uppstår genom en serie av försök att förklara och förstå 
processer och mekanismer. Genom social interaktion arbetar aktörer i en delad 
problemlösningsprocess. Aktörerna besitter olika bitar av information om 
problemet, och det gör det nödvändigt att samarbeta för att förbättra 
förståelsen. Således uppstår nya idéer eller innovationer mellan människor, 
snarare än inom människor. (Paavola et. al. 2002) Kunskapsskapandeprocessen 
tar vanligen lång tid. Den är iterativ och återkommande och beskrivs vanligen 
som spiraler eller cykler och kunskapsskapande är baserat på tvetydigheter och 
kreativt kaos. (Nonaka, Takeuchi 1995, s. 78-80, Paavola et.al. 2002) 

Explicit och tacit knowledge 
Att skilja mellan explicit och tacit knowledge som två former av kunskap har 
en epistemologisk karaktär. När vi talar om kunskap är det vanligt att man 
direkt associerar till den explicita kunskapen, dvs. den kunskap som kan 
artikuleras i ett formellt språk och förmedlas, som t.ex. specifikationer, 
manualer, patent, regler och instruktioner, utan att ens reflektera något närmare 
över innebörden av begreppet och vad det kan tänkas innehålla.  

Dock har man börjat tala om den tysta kunskapen eller tacit knowledge, det 
vill säga den kunskap som inte kan uttryckas verbalt eller notationsmässigt. 
(Johanessen 1999, s. 20, 79) Tacit knowledge grundas i erfarenheter, vär-
deringar, omedvetna värderingar, intuition, oskrivna regler m.m. Vi har i den 
här uppsatsen valt att behålla de engelska benämningarna på explicit och tacit 
knowledge. Inom Knowledge management har tacit knowledge fått stor upp-
märksamhet då man anser det vara en nyckelfaktor i förklaringsmodeller av 
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organisatoriskt kunskapsskapande. Framför allt är det den japanska forskaren 
Ikujiro Nonaka som arbetat vidare med Polanyis begrepp och lagt grunden för 
en teori om organisationers kunskapsskapande. Ytterligare en anledning att 
tacit knowledge fått en sådan uppmärksamhet är att den kunskap som är 
underförstådd, dvs. tacit knowledge, är mycket svår för konkurrenter att 
kopiera och därför kan ge en organisation en varaktig konkurrensfördel. 
(Holden 2002, s. 74) 

 I slutet av 1940-talet, övergick den nobelprisnominerade kemisten 
Michael Polanyi till filosofi och påbörjade sitt arbete med att beskriva explicit 
och tacit knowledge. (Nonaka, Takeuchi 1995, s. 91, not 5) 1966 skrev Polanyi 
boken The Tacit Dimension som ofta citeras i Knowledge 
managementsammanhang. Polanyis kunskapsteoretiska ståndpunkt kan 
sammanfattas i tre teser:  

First, true discovery, exemplifies particularly by the progress of science, cannot 
adequately be accounted by a set of wholly explicit rules or algorithms, either for finding 
or for testing theories. Second, knowledge, though public and social, is in varying degrees 
also inherently personal. Third, not only is it impossible to make all knowledge explicit, 
but the knowledge that cannot (always) be specified underlies, i.e. is more fundamental 
then, explicit knowledge. (Sanders 1998, s. 2) 

Polanyi talar om personlig kunskap och betonar att all mänsklig kunskap 
kännetecknas av att den är knuten till verksamma individer, att man aktivt 
använder kunskap för att generera ny kunskap samt att kunskapen måste vila 
på ett tyst fundament. (Johannessen 1999, s. 45-48, Nonaka 2002, s. 439)  

Polanyi skriver: ”We can know more than we can tell”. (1966, s. 4) 
Polanyi fortsätter med att ge ett exempel som ofta citerats i Knowledge 
managementlitteraturen. Han beskriver människans förmåga att känna igen ett 
specifikt ansikte bland tusentals andra, men ändå kan vi inte beskriva i ord 
varför vi känner igen detta ansikte. (Polanyi 1966, s. 4 f) All mänsklig kunskap 
har en orienterande struktur, ansiktets individuella drag underordnas ett 
eftersträvat helhetsintryck, därför når de enskilda dragen inte den medvetna 
kunskapsnivån. Men det går, rent principiellt, att förflytta kunskapen från en 
omedveten till en medveten nivå, men då har den också upphört att vara en 
tacit knowledge. Polanyi har generaliserat resonemanget och menar att det 
gäller all mänsklig kunskap och av tillägnan av kunskap på alla nivåer, allt från 
vardagslivet till vetenskap. Johannessen menar att denna generalisering är en 
av de svagaste punkterna i Polanyis modell av människans kunskapstillägnan, 
då den vilar på metaforiska förhållanden. (Johannessen 1999, s. 49)  
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Polanyi menar att då vi via språkinlärningen blir ”mänskliga” och får vår 
kulturella identitet, ärver vi samtidigt tidigare generationers erfarenheter, 
antaganden och förklaringar. Från den utgångspunkten börjar vi utforska vår 
omvärld. Polanyi påpekar att vi i vårt utforskande av verkligheten är utlämnade 
åt alla dessa traditionsförmedlade föreställningar, hållningar och värderingar. 
Man finner här likheter mellan Polanyis tankar och Foucaults epistem. 
(Johannessen 1999, s. 45-48) 

Nonaka menar att förutom Polanyis filosofiska användning av begrepps-
paret finns möjlighet att utvidga begreppen i en mer praktisk betydelse. Han 
menar att tacit knowledge utgörs av både en kognitiv och en teknisk bestånds-
del. Den kognitiva delen fokuserar på ”mentala modeller”, i vilka människan 
formar arbetsmodeller av världen genom att intellektuellt manipulera analogier. 
Modellerna innefattar schemata, i betydelsen ”a mental codification of 
experience that includes a particular organized way of perceiving cognitively 
and responding to a complex situation or set of stimuli” (Merriam-Webster 
OnLine), paradigm och övertygelser samt åsikter som hjälper individen att 
uppfatta och definiera sin värld. Den mer tekniska sidan innefattar en mer 
konkret form av tacit knowledge i form av hantverksskicklighet och 
kontextanknutna färdigheter och skicklighet. (Nonaka, Tekeuchi 1995, s. 8, 
Nonaka 2002, s. 439 f)  

Tacit knowledge har en rad fördelar och nackdelar som vi kortfattat vill 
beskriva, då de har en del praktiska följder för organisationers kunskaps-
skapande. Den största fördelen är att tacit knowledge är automatisk, den kräver 
varken mycket tid eller tankeverksamhet när den tillämpas. Detta gör att 
arbetsmoment som utförs grundade i tacit knowledge blir snabba. En baksida 
av detta är att kunskapen kan vara ”fel”, eftersom den inte är klart uttryckt blir 
den inte ifrågasatt, och utan att man vet om det blir det ”fel”. Tacit knowledge 
behöver göras explicit för att kunna undersökas, förbättras eller bytas ut. Tacit 
knowledge kan också strida mot explicit uttryckt kunskap, t.ex. att ett företag 
proklamerar att man har ”högt i tak”, och att synpunkter är välkomna, men alla 
vet att det är bara ”ja-sägare” blir befordrade. (Stewart 1999, s. 105) 

Tacit knowledge är svår att förändra, då vi med utgångspunkt i tacit 
knowledge skapar våra övertygelser och antaganden. Även organisationernas 
värderingar, principer och konventioner som påverkar beslut och med-
arbetarnas beteenden skapas från tacit knowledge. (Stewart 1999, s. 105) Tacit 
knowledge innefattar de mentala modeller som varje individ bär med sig, och 
att det är en delförklaring till att det är så mycket svårare att förändra tacit 
knowledge än explicit som kan undersökas och påverkas på ett helt annat sätt. 
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Tacit knowledge är också svårt att förmedla. Mycket kommer fortfarande att 
vara kvar som tacit knowledge trots ansträngningar att artikulera den. Det kan 
också skapa ägandeproblem för organisationen då värdefull kunskap sitter 
”låst” som tacit knowledge och följer med en enskild person. (Boisot 2002, 
s. 69 f)  

Uppdelningen av tacit respektive explicit knowledge kan ifrågasättas, 
vilket vi också gör. Vi vill mena, i likhet med Wenger (1998a, s. 67 f) att det är 
intressant att undersöka samspelet mellan två parter i en dualitet, men också att 
det är oerhört svårt att gå vidare och klassificera kunskap enligt denna 
indelning. En uppdelning av begreppsparet är ett sätt att fokusera på en aspekt 
som tidigare inte uppmärksammats, nämligen den betydelse tacit knowledge 
har för kunskapens helhet. Att den underförstådda delen av kunskapsbegreppet 
har fått en så undanskymd plats i vårt västerländska samhälle beror på ett arv 
från de logiska positivisterna. De menade att vi endast kan ha kunskap om 
sådant som kan beläggas språkligt och bevisas med formella eller empiriska 
metoder. Den kunskap som inte kan uttryckas språkligt kommer inte innefattas 
av begreppet och är således inte intressant för vetenskapen (eller 
organisationen). Inte heller den kunskap som inte på empirisk eller logisk-
matematisk väg bevisats har något värde. (Johanessen 1999, s. 15-19) Den 
logiska positivismen har sin grund i rationalismen som vi beskrev i kapitlet om 
kunskap. På samma sätt menar man att kunskapen är en objektiv och 
klassificerbar samt att den är oberoende av människans interagerande med den, 
se kapitel 2.  

 Nonaka och Takeuchi driver samma linje när de skriver om den 
Cartesianska delningens inverkan på den västerländska kunskapssynen och 
dess inverkan på områdena ekonomi, organisationsforskning och management. 
(Nonaka, Takeuchi 1995, s. 20) Vi instämmer i att organisationernas 
kunskapssyn länge har varit präglad av den västerländska filosofin och den 
Cartesianska delningen, och att först när Polanyis begrepp arbetades in i 
Knowledge managementforskningen fick den undanskymda tacit knowledge 
ett värde i organisationernas kunskapsuppfattning. Men vi vill än en gång 
understryka att vi menar att kunskap inte kan klassificeras på detta sätt. 
Nonaka och Takeuchis modell kan dock inte kan förstås utan en tudelning i 
tacit/explicit. Som en följd av att tacit/explicit lyftes fram i The Knowledge-
Creating Company redan 1995 har synsättet genomsyrat en stor del av 
Knowledge managementforskningen. Knowledge managementförfattarna har 
en benägenhet att strukturera tanken genom en uppsättning begrepp som både 
begränsar och styr tankeprocesserna om Knowledge management. 
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Kunskapsbegreppets centrala position gör att kunskapssynen styr hela 
modellens grundförutsättningar. Nonaka/Takeuchis modell har blivit ett 
grundläggande strukturellt mönster som våra tankar vävs omkring och leder 
oss att se en viss verklighet, med en betoning på växelverkan mellan tacit och 
explicit knowledge. (Despres, Chauvel 2002, s. 91) Vi kommer att i slutet av 
kapitlet framlägga ytterligare ett synsätt, innovativt lärande, som alternativ för 
hur skapande processen kan uppfattas. 

Eftersom Nonakas och Takeuchis modell av två samverkande spiraler fått 
ett enormt genomslag inom Knowledge managementforskningen har den också 
dragit på sig mycket kritik. Kritiken kan sägas ha två huvudteman, ett som rör 
sig om att modellen utgår från allt för japanska förhållanden, där modellen blir 
föremål för jämförelser från västerländska organisationer. Det andra temat tar 
fasta på de grundläggande kunskapsteoretiska utgångspunkternas brister. Vi 
återkommer till båda dessa infallsvinklar längre fram. 

Nonakas ontologiska spiral 
Nonakas modell beskrivs som två spiraler och transformationsprocesserna 
inom dessa två spiraler är nyckeln till förståelsen av modellen. Den ontologiska 
dimensionen i Nonakas modell utgörs av transformationerna som uppstår när 
kunskap skapad av individer transformeras till kunskap på gruppnivå och 
vidare upp till organisatorisk nivå. Interaktionen är iterativ och kontinuerlig. 
Kunskapsskapandet innefattar fem huvudsteg som består av delandet av tacit 
knowledge, skapande av begrepp, rättfärdigande av begrepp, byggandet av en 
arketyp, (dvs. en prototyp av en produkt, en mekanism eller en 
företagsvärdering) och fördelning av kunskap. Därtill lägger Nonaka till 
dimensionen ’tid’. (Nonaka, Takeuchi 1995, s. 83-90, 59)  

Nonakas epistemologiska spiral (SECI) 
Den epistemologiska spiralen omfattar fyra olika mönster av samspel mellan 
tacit och explicit knowledge som representerar de sätt som existerande kunskap 
kan omvandlas till ny kunskap. (Nonaka 2002, s. 442) De fyra 
konverteringarna har Nonaka och Takeuchi benämnt socialization, 
externalization, combination och internalization (SECI).  

Antagandet om kunskapskonverteringen gör det möjligt för Nonaka att 
definiera fyra olika sätt att omvandla kunskap. (Nonaka, Takeuchi 1995, s. 62-
73, Nonaka 2002, s. 442-44) De betonar att detta är en social process där 
utbytet sker mellan individer och inte inom enskilda individer. (Nonaka, 
Takeuchi 1995, s. 61) Tacit knowledge beskrivs som ”the rich, untapped 

 35



source of new knowledge”. (Nonaka, Takeuchi 1995, s. 85) Att dela denna 
kunskapsform med andra individer med en annan bakgrund och med ett annat 
perspektiv och motivation blir ett kritiskt steg som måste tas för att 
organisatoriskt kunskapsskapande skall äga rum. (Nonaka, Takeuchi 1995, 
s. 85) 

Socialization beskrivs som tacit till tacit. Detta sker genom att dela med sig 
av erfarenheter och upplevelser till andra människor och på så sätt föra över 
kunskap. Det klassiska exemplet är mästare – lärlingsförhållandet. Det är 
extremt svårt att dela med sig tacit knowledge utan en gemensam erfarenhet 
eller upplevelse där känslor och den specifika kontexten upplevts tillsammans.  

Externalization, från tacit till explicit. Förkroppsligandet är en avgörande 
kunskapsskapandeprocess, ofta tar den formen av metaforer, analogier, 
begrepp, hypoteser eller modeller. Att skriva är att förvandla oartikulerad 
kunskap till artikulerad. När vi försöker koncipiera en bild, uttrycker vi det i 
språklig form. Ofta är uttrycken otillräckliga men avvikelserna eller gapet 
mellan bilden och uttrycket hjälper till att främja en reflektion och ett samspel 
mellan individer. Vanligen sker denna kunskapskonvertering när en grupp 
kollegor skapar ett begrepp genom dialog eller kollektiv eftertanke. Nonaka 
menar att externaliseringen är nyckeln till kunskapsskapande, eftersom den 
skapar nya explicita begrepp. Därefter lyfter Nonaka fram metaforen som 
viktig. Den kreativa kognitiva processen fortsätter när vi tänker på likheter 
mellan begrepp och upptäcker obalans, inkonsekvens eller motsägelser i 
associationen, vilket ofta leder till upptäckter av en ny mening.  

Combination, från explicit till explicit. Kombination är en process av 
systematiserande av begrepp in i ett kunskapssystem. Genom sociala processer 
sammanbinds olika delar av explicit kunskap. Individerna utbyter och lägger 
ihop kunskap vid t.ex. möten och telefonsamtal, via dokument eller 
datoriserade nätverk. Den redan existerande kunskapen omformas genom att 
den sorteras, adderas, kombineras, kategoriseras om och sätts in i nya 
kontexter. Därigenom kan ny explicit kunskap bildas.  

Internalization, från explicit till tacit. Internaliseringen beskriver det som 
sker när explicit kunskap integreras som en del av tacit knowledge. Det är nära 
besläktat med ”learning by doing”. När kunskap och erfarenheter från de tre 
kunskapskonverteringarna ovan, i form av delade mentala modeller eller 
tekniskt know-how, internaliseras i en individs oartikulerade kunskapsbas blir 
de värdefulla tillgångar. För att få explicit kunskap att övergå till tacit hjälper 
det om kunskapen är verbaliserad eller uttryckt i dokument, manualer eller 
muntliga berättelser. Dokumentationen hjälper individen att internalisera vad 
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man just upplevt och berikar den oartikulerade kunskapen. Individer kan också 
internalisera andra individers erfarenheter utan att dela upplevelsen, t.ex. 
genom muntliga berättelser av ett skeende. (Nonaka, Takeuchi 1995, s. 62-73, 
Nonaka 2002, s. 442-44) 

Även om varje kunskapsmönster var för sig kan genera ny kunskap så är det 
den dynamiska växelverkan mellan de fyra mönstren som Nonaka/Takeuchi ser 
som avgörande. Kunskapsskapandet centreras kring att bygga upp både explicit 
och tacit knowledge samt det viktigaste, utbytet mellan de båda kunskaps-
formerna. Den dynamiska växelverkan mellan tacit och explicit knowledge 
tenderar att växa i skala och öka i hastighet ju fler aktörer, både inom och 
utanför organisationen, som medverkar. Organisatoriskt kunskapsskapande, till 
skillnad från individuellt, sker när alla fyra kunskapsmönstren förvaltas 
organisatoriskt till att forma en fortlöpande cykel. (Nonaka 2002, s. 442-44) 
Nonaka menar att de behövs fem organisatoriska förutsättningar för att få 
spiralen igång. Det krävs avsikt, osäkerhet/kaos, autonomi, överflöd och 
nödvändig omväxling. Dessa kallar han för ’möjliggörande betingelser’. 
(Nonaka, Takeuchi 1995, s. 89, Kroegh, Ychijo, Nonaka 2000, s. 5, kap.5-9) 

Genom att sätta samman den ontologiska dimensionen av kunskaps-
skapandet (det sociala samspelet) med den epistemologiska (tacit/explicit) 
bildas nu en modell med två samverkande spiraler. De fem ontologiska stegen 
kombinerade med de fyra kunskapskonverteringarna bildar följande mönster 
(baserat på Engeström 1999, s. 378): 
 
Ontologiskt steg Konverteringsmönster 
Delande av tacit knowledge Socialization 
Begreppsskapande Externalization 
Rättfärdigande av begrepp Combination 
Byggandet av en arketyp Internalization 
Fördelning av kunskap Internalization 
 

Vi vill här påminna om de svårigheter vi ser med att dela upp kunskap på det 
sätt som görs i SECI-modellen, då den underförstådda kunskapen alltid finns 
som en del av den explicita. Polanyi är ganska klar på den punkten då han 
menar att den explicita kunskapen alltid har en ”baksida” av tyst (tacit) 
kunskap. Även om man vänder fokus mot det tysta, finns det ändå delar som 
förflyttas ut ur fokus och bildar en ny tyst bakgrund. (Polanyi 1966, kap. 1)  
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Nonaka och Takeuchi menar att skapandet av organisatorisk kunskap sker 
på tre nivåer: individuell nivå, gruppnivå och organisatorisk nivå. Därför 
menar de att organisatoriskt kunskapsskapande inbegriper två 
huvudkomponenter: formen för kunskapsinteraktionen (epistemologiska 
spiralen) och nivån för kunskapsskapandet (ontologiska spiralen). (Nonaka, 
Takeuchi 1995, s. ix) Kunskapsskapande är en kontinuerligt, självöver-
skridande process, genom vilken man överskrider gränserna av sitt gamla jag 
till ett nytt jag genom att tillägna sig ny kontext, en ny världsbild och ny 
kunskap, ”from being to becoming”. Man överskrider även gränserna mellan 
sig själv och andra då kunskap skapas genom interaktion mellan individer eller 
mellan individ och omgivning. (Nonaka, Toyama, Konno 2000, s. 8)  

Nonaka och Takeuchi har kritiserats för att modellen i allt för hög grad 
baseras på förkroppsligandet (externalization) av tacit knowledge. Tacit 
knowledge har av Nonaka och Takeuchi beskrivits som en rik källa till ny 
kunskap, vilket måste uttydas som att det är individen som alltid skapar den. 
Ändå kritiserar Nonaka och Takeuchi det västerländska samhället för att allt 
för mycket fokusera på det individuella subjektet och allt för lite på den sociala 
interaktionen. Nonaka och Takeuchi lyfter fram den Cartesianska delningen 
och hävdar att västerländsk filosofi ägnat de senaste två hundra åren åt att 
överbrygga den Cartesianska dualismen. De menar att den västerländska 
filosofin fundamentalt påverkat disciplinerna ekonomi, management och 
organisationsteori som i sin tur har påverkat tänkandet om kunskap och 
innovation. I kontrast till detta ställer de den japanska intellektuella traditionen 
som inte har någon sådan uppdelning och som är rotad i Buddism och 
Konfucianism som betonar helheten. (Nonaka, Takeuchi 1995, s. 20, 27) 
Uppdelningen i subjekt och objekt har försvårat för västerländska 
organisationer att värdera tacit knowledge och överföringen av tacit knowledge 
mellan individer. Ändock är det individuella initiativet inbäddat i SECI-
modellen. Att SECI-modellen utgår från detta individperspektiv gör att den 
inte kan beskriva grundläggande drag för kunskapsarbete, dvs. hur kunskap 
skapas, förstås och används i kollektivt kunskapsbyggande. (Paavola et. al. 
2002) 

Även socialiseringen, som framhålls som central för framgång i 
konverteringsprocessen, har sina inskränkningar. På det sätt som modellen 
beskriver socialiseringen utgår man från att parterna förstår varandra kulturellt. 
Japaner framhålls som speciellt duktiga på socialisering, men undersökningar 
av multinationella företag med grenar i Japan har visat att detta bara gäller 
japaner inbördes. När socialisationen innefattar två eller flera kulturer så 
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uppstår kommunikationssvårigheter, framför allt när japaner är den ena parten. 
När man använder SECI-modellen utanför japanska förhållanden förbiser man 
att den japanska socialisationen är en form av kulturspecifikt beteende som är 
djupt inbäddat. Att behovet av explicit och tacit knowledge varierar i olika 
kulturer pekar på en svaghet i modellens allmängiltighet. (Holden 2002, s. 6, 
75) 

Innovativt lärande som alternativ väg 
Yrjö Engeström5 bygger upp ett alternativt sätt att se på organisationers 
kunskapsskapande där han likställt innovativt lärande med Nonaka och 
Taheuchis organisatoriskt kunskapsskapande. Det expansiva lärandet skall 
förstås som en konstruktion och en lösning för successivt uppkomna 
spänningar eller motstridigheter i ett komplext system som omfattar objekt, 
förmedlande artefakter och deltagarnas perspektiv. Teorin utvecklades för att 
beskriva storskaliga förändringar i aktivitetssystem under en längre tidsperiod 
(2-3 år) vilket motsvarar förutsättningarna för SECI-modellen. (Engeström 
1999, s. 384.) 

Som utgångspunkt för innovativt lärande utgår han från sin egen teori om 
expansivt lärande som baseras på dialektiken hos det abstraktas avancemang 
till konkret. En ny teoretisk idé eller ett begrepp produceras initialt i form av 
ett abstrakt förklaringsmässigt förhållande, ett embryo. Embryot berikas steg 
för steg och omvandlas till ett konkret system av många, konstant utvecklade 
uttryck. I en expansiv inlärningscykel omvandlas den ursprungliga enkla idén 
till ett komplext objekt, en ny form av praxis. Samtidigt producerar cykeln nya 
teoretiska begrepp och en teoretiskt uppfattad praxis. Inom teorin betraktas 
abstrakt som partiellt, separerat från den konkreta helheten. Teorin betraktar 
införandet av nyheter som en stegvis konstruktion av nya former av 
kollaborativ praxis, eller teknoekonomiska nätverk. (Engeström 1999, s. 382 f) 

Uppåtstigandet från abstrakt till konkret uppnås genom specifika epistem 
eller lärandehandlingar. Dessa handlingar formar tillsammans en expansiv 
cykel eller spiral. Engeström beskriver en ideal sekvens av epistemiska 
handlingar i en expansiv cykel om sju steg.  

Den första handlingen kallar han ifrågasättande, då någon aspekt av den 
accepterade praxisen eller kunskapen ifrågasätts, kritiseras eller förkastas. 
Nästa handling är analyserandet av situationen. Detta involverar mentala, 

                                                 
5  Engeström bedriver sin forskning utifrån activity theory och developmental work research.  
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diskursiva eller praktiska omvandlingar av situationen för att hitta orsaker eller 
förklaringar. Man söker förklaringar i situationen antingen genom att spåra 
ursprung och utveckling eller genom att konstruera en bild av dess inre 
systemiska förhållanden. Den tredje handlingen består av modellerandet av det 
nyfunna förklaringsmässiga förhållandet i något allmänt observerbart och över-
förbart medium. Detta är konstruerat av en explicit förenklande modell av den 
nya idén. Fjärde handlingen blir att undersöka modellen. Modellen testas 
genom att ”köra den”, experimentera med den för att till fullo tillgodogöra sig 
modellens dynamik, potential och begränsningar. Implementering av modellen 
blir den femte handlingen, då modellen konkretiseras genom applikation, 
berikande och begreppsmässiga utvidgningar. Därefter vidtar en reflektion och 
utvärdering av processen. Den sjunde och avslutande handlingen kallar 
Engeström konsolidering av resultatet i form av en ny stabil praxis. (Engeström 
1999, s. 383 f) 

Engeström menar, efter studier av processer på gruppnivå där tidsspannet 
spänner mellan några minuter upp till någon timme, att det innovativa lärandet 
är potentiellt expansivt. Med vissa reservationer för de storskaliga cyklernas 
specifika förhållanden, kan expansivt lärande användas för analyser av 
småskaliga innovativa lärprocesser. I likhet med SECI betraktar Engeström 
kunskapandet som en stegrande process som accelererar med mängden 
deltagare.  

Till skillnad mot Nonaka och Takeuchi som ser individens tysta (tacit) 
kunskap som basen för organisatoriskt kunskapsskapande, så betraktar 
Engeströms expansiva lärande de olika kunskapsformerna inklusive tacit/-
explicit som instrument eller verktyg som kan användas och kombineras på 
många olika sätt. Teorin lägger stor vikt vid den lokala diskursiva 
konstruktionen av delade objekt och avsikter i kunskapsskapandet, vilket 
Nonaka och Takeuchi tar för givet, och underförstått delegerar till 
management. (Engeström 1999, s. 385) Expansivt lärande betonar den centrala 
rollen som motsättningar och debatt innehar i kunskapsskapandet. 
Ifrågasättande, kritiserande och även förkastandet av accepterad kunskap kan 
sägas ge kraft åt hela processen, som ofta kan omfokuseras genom 
negocierande. (Engeström 1999, s. 385) 
 
Engeström kritiserar Nonaka/Takeuchis arbete på ett flertal punkter, bl.a. 
ställer han sig mycket tveksam till teorins universalitet. Nonakas/Takuchis 
”cases” är hämtade från storskaliga processer av ny produktutveckling som 
sträcker sig över långa tidsperioder. Små cykler av teambaserat kontinuerligt 
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förbättringsarbete har inte varit föremål för undersökning, trots att dessa anses 
vara grunden för den kreativa förnyelsen inom japanska företag. Engeström 
fortsätter med att peka på hur SECI-modellen presenterar en deterministisk 
ordning av förloppet, men mer allvarligt är hans kritik mot den teoretiska basen 
på vilken faserna i cykeln vilar. (Engeström 1999, s. 378 f) 

Nonaka och Takeuchi har har av en statisk matris på fyra fält konstruerat 
en dynamisk cykel. De fyra fälten baseras på uppdelandet av explicit och tacit 
knowledge. ”Thus, the four fields, which are turned into four phases of a cycle, 
are essentially different modes of representing knowledge: tacit-sympathized, 
explicit-conceptual, explicit-systemic, and tacit-operational.” Engeström 
ifrågasätter om det över huvudtaget är möjligt att utgå från kunskaps-
representationer som ett sätt att dela upp kunskap, för att därefter urskilja faser 
och återkommande sekventiella mönster i en process av kunskapsskapande. 
”[..] is Nonaka and Takeuchi’s leap from a matrix to a cycle justified?” 
Slutsatsen blir att han starkt betvivlar att en teoretisk och empiriskt livskraftig 
cyklisk modell kan byggas på en grundval av kunskapsrepresentationernas 
uttryckssätt. (Engeström 1999, s. 379 f) 

Modes of knowledge representations are instrumentalities, implementations of different 
toolkits of cognitive and discursive work. There is little evidence of any inherent order in 
the employment of such toolkits. Rather, they seem to be used in accordance with 
situationally constructed needs and opportunities, often in a probing manner and in 
opportunistic combinations. […] Although Nonaka and Takeuchi construct their cycle in 
a logical fashion, they offer little in terms of empirical evidence or compelling theoretical 
support for it. (Engeström 1999, s. 379 f) 

Engeström går så långt att han undrar om inte fallstudierna som används av 
Nonaka och Takuchi är handplockade och strömlinjeformade för att passa in i 
teorin. Fallen är så tvetydiga att de till och med kan passa in i konkurrerande 
teorier. Engeström finner dock att Nonakas och Takeuchis kategorier kan vara 
produktiva om de används för att analysera olika kunskapsrepresentationer som 
används i kollaborativt skapande av kunskap. Analysen skulle kunna användas 
för att förändra och korrigera möjliga snedvridningar i en grupps inlärningsstil 
och problemlösningsprocess. (Engeström 1999, s. 379 f) 

Engeström kritiserar också Nonaka/Takeuchi-modellen för att inte effektivt 
redogöra för debatterandet och de formuleringssekvenser av problem där 
kunskap representeras som en öppen och mångfacetterad problematik. 
Ramverket tillåter inte heller ett uttryckligt ombesörjande för sekvenser där ett 
problem analyseras och debatteras, där kunskap är representerad som ett 
problemfält som skall dimensioneras och begränsas. Modellen har helt enkelt 
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ingen plats för debatt eller analys, även om Nonaka och Takeuchis cases 
indikerar att processerna äger rum. ”Nonaka and Takeuchi’s theory takes the 
initial existence of a fairly clear problem, task or assignment as a given.” 
(Engeström 1999, s. 380) Cykeln börjar med att dela tacit knowledge om en 
relativt klart definierad uppgift, och därmed utesluter modellen faser som 
omfattar mål- och problemformulering, som delegeras till managern6 som en 
outforskad ”black box”. (Engeström 1999, s. 378-380) 

Engeströms forskning på teamnivå, visar att alla fyra grundfaserna i SECI 
gick att identifiera. Enligt Engeström visar det att kategorierna har en viss 
analytisk kraft och validitet även i det småskaliga sammanhanget som ett team 
innebär. Dock visar Engeströms försök att det finns sekvenser i team-
diskussionerna som inte kan placeras in i SECI-modellen. Sekvenserna är 
formulating/debating a problem och analyzing/debating a problem 
systematically. Intressant att notera är också att dessa två sekvenser var de 
kvantitativt största delarna i diskussionerna. Två av sekvenserna kan inte heller 
fogas in i Engeströms modell, men detta beror på att sekvenserna inte är 
expansiva, vilket leder Engeström till slutsatsen att processen innovativt 
lärande innehåller både expansiva och icke-expansiva faser. Engeström noterar 
också att förutom det inledande steget formulating/debating a problem och det 
avslutande constructing operational knowledge, följer de olika stegen ingen 
inbördes ordning, vilket också kan ses som en invändning av SECI som 
antyder en bestämd ordning. (Engeström 1999, s. 387-90) 

Engeströms fallstudier visar att en objekt/problem-konstruktion spelar en 
viktig roll i innovativt lärande. Kritiskt ifrågasättande och förkastandet av 
accepterad visdom är en utlösande faktor för innovativt lärande. Engeströms 
fall visade att huvuddelen av tiden som processen tog i anspråk ägnades åt att 
konstruera en gemensam förståelse av problemet, medan den innovativa 
lösningen uppkom som en avslutande explosion. Formandet av delade objekt är 
framför allt en analytisk prestation. Detta skiljer helt klart expansivt lärande 
från Nonaka och Takeuchis teori om kunskapsskapande som betonar 
socialiseringen och delandet av sympatiserad tacit knowledge som det steg som 
leder till en innovativ lösning. I teorin om expansivt lärande och i de båda 

                                                 
6  ”Management injects creative chaos by setting challenging goals...” (Nonaka, Takeuchi 1995, s. 85) 
 “it is primarily the role of top management to formulate the justification criteria in the form of 
organizational intention, which expressed in the terms of strategy or vision middle management…” 
(Nonaka, Takeuchi 1995, s.87) 
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fallstudierna har inte någon sådan fas en avgörande roll. (Engeström 1999, 
s. 397 f) 

Engeström avslutar sin undersökning med följande syntes: 

Perhaps the theory of expansive learning can be regarded as a basis for defining the 
phases of a cycle, where Nonaka and Takeuchi’s categories are useful in defining the 
alternative modes of representation available to the participants as complementary 
instrumentalities in each phase of the cycle. (s. 401) 

Vi har i detta kapitel undersökt två modeller för kunskapsskapande inom 
organisationer. Vi pekar på problemen med begreppsparet tacit/explicit 
knowledge och kopplar ihop lärande- och skapandeprocesserna, där framförallt 
Engeströms modell visar att det inte går att separera det två processerna.  

För att förstå de innovativa kunskaps- ”communities” som uppstår inom 
organisationerna, måste vi gå bortom tudelningen i förvärvande respektive 
deltagande metaforen och utforska hur kunskapsskapande-metaforen som 
lärandeperspektiv kan överbrygga den kognitiva och den situerade inlärningen. 
Kunskapsskapandemodellerna syftar till att fastställa hur de epistemiska 
communities bör organiseras för att underlätta kunskapens skapande och 
framåtskridande. (Paavola et. al. 2002) Vi kommer i nästa kapitel att utforska 
ett socialt rum där organisationers kunskapsskapandet och lärande försiggår.  

 43



4. Communities of practice 

I det här kapitlet kommer vi att ge begreppet organisation en ny innebörd 
genom att beskriva de sociala rum där kunskap kan skapas och delas, och hur 
dessa rum hänger ihop med varandra i en komplex väv av delaktigheter och 
relationer. Kapitlet syftar till att svara på frågorna var i organisationen kunskap 
bildas, och på vilket sätt kunskapsöverföring kan ske.  

Inom organisationsforskning och lärandeforskningen har man sedan tidigt 
90-tal studerat självorganiserande grupper av utövare av samma praktik som 
kommit att benämnas communities of practice. En förenklad sammanfattning 
av begreppet lyder:  

[a] flexible group of professionals, informally bound by common interests, who interact 
through inter-dependent tasks guided by a common purpose thereby embodying a store of 
common knowledge (Davenport, E 2001, s. 62)  

Forskning har visat att inom de flesta organisationer bildas grupperingar av 
människor som delar någon form av arbetsuppgifter, för att utbyta erfarenheter 
och kunskap med varandra. Wenger menar att communities of practice är 
företagens mest allsidiga och dynamiska kunskapsresurs, samt att de utgör 
basen för en organisations förmåga att veta (eng. know) och lära. (Wenger 
1998b) Commuity of practice avser att förklara det sociala samspel som är 
nödvändigt för lärande och ingår i det Wenger benämner social theory of 
learning. Community of practice består av fyra beståndsdelar: community, 
practice, meaning och identity. Resultatet blir ett brett konceptuellt ramverk för 
lärande som en social process av deltagande. (Wenger 1998a, s. 3-6) 
Knowledge management har upptagit delar av resonemangen som kopplas till 
communities of practice. Vi kommer här att fokusera på de delar av Wengers 
teori som har relevans för vår uppsats.  

Begreppet communities of practice är ett sammansatt begrepp med ett 
specifikt innehåll, vilket gör det svårt att översätta till svenska. Den fortsatta 
definitionen av communites of practice följer Wenger 1998a. Det engelska 
ordet practice har i vår text översatts med ordet praktik, med det specifika 
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innehållet som Wenger tillskriver det. Vi kommer här att använda ett flertal 
begrepp som tidvis behöver relativt långa beskrivningar för att definieras. 
Grunderna i Wengers resonemang utgörs av meningsskapande processer, 
verksamhetens definition, lärandet och de sociala relationerna som gör detta 
möjligt. Wenger återkommer ofta till tre teman, som han betraktar från olika 
perspektiv. De är beroende av om han talar om hur ett community uppstår, hur 
vi lär in eller gränslandskapet mellan olika communities of practice. Vi 
kommer att redogöra för de tre aspekterna när det gäller definitionen av 
communities of practice, som återkommer framöver i olika form. Vi börjar 
dock med tre andra begrepp; verksamhet, praktik och mening. 

Verksamheten och praktiken 
Vi lär genom att engageras i en verksamhet (eng. enterprise) som omfattar allt, 
från den rena fysiska överlevnaden till en överflödstillvaro. Samspelet med 
andra människor fastställer verksamheten och med tiden kommer denna 
kollektiva inlärningsprocess att resultera i en praktik eller ett handlingsmönster 
som återger både de gällande sociala relationerna och vår strävan till 
verksamhet. Praktiken blir den gemensamma egendomen hos ett community 
och har med tidens gång skapats till en varaktig strävan efter en gemensam 
verksamhet. (Wenger 1998a, s. 45 f) 

Att arbeta tillsammans med andra som delar samma förhållanden är 
centralt i definitionen av den verksamhet man engageras i. Arbetslivet och dess 
mellanmänskliga relationer skapar en praktik som gör det möjligt att utföra sin 
uppgift eller sitt arbete. ”The concept of practice connotes doing, but just not 
doing in and of itself.” (Wenger 1998a, s. 47). Det handlar om ett utförande i 
ett historiskt och socialt sammanhang som ger struktur och mening åt det vi 
gör. I detta avseende är praktiken alltid en social praktik. (Wenger 1998a, 
s. 47) 

Begreppet praktik inkluderar både det explicita och implicita, vad som 
sagts och vad som inte sagts, vad som är representerat och vad som antas. 
Huvuddelen av det som ingår i praktiken kommer aldrig att artikuleras, men är 
ändå uppenbara kännetecken på ett medlemskap i ett community of practice, 
och avgörande för verksamhetens resultat. Praktikens relation till teorin är 
växelverkande. Olika communities of practice är mer eller mindre 
reflekterande när det gäller den egna praktiken. Detta är viktigt i förhållande 
till det lärande som gruppen är engagerad i. (Wenger 1998a, s. 47-49) 
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Even when it produces theory, practice is practice. Things have to be done, relationships 
worked out, processes invented, situations interpreted, artifacts produced, conflicts 
resolved. (Wenger 1998a, s. 49) 

Negocierandet av mening 

Wenger lyfter fram mening som en viktig beståndsdel i sitt teoretiska ramverk. 
Mening skall i sammanhanget uppfattas som en del av det dagliga livet och inte 
på ett filosofiskt plan. Mening ingår i en process som Wenger kallar 
negocierandet om mening som inbegriper samspelet mellan två grundläggande 
processer som han kallar ”participation” och ”reification”. Dessa två begrepp 
genomsyrar hela Wengers teori och återkommer i alla aspekter. Tillsammans 
formar begreppen en dualism som är grundläggande för människas upplevelse 
av mening och på så sätt också praktikens natur. Genom att återskapa mönstren 
i vårt engagemang om igen, skapas en upplevelse av mening. Mänskligt 
engagemang är först och främst ett negocierande om mening i en evig process. 
Negociera i detta samanhang avser ett givande och tagande som ett oavbrutet 
samspel, och i ett gradvist genomförande. Att engageras i en praktik innefattar 
alltid hela människan och uttrycks både som handlande och vetande på samma 
gång. Wengers användning av praktik kan generellt inte placeras på någon 
speciell sida av de hävdvunna tudelningarna handlande/vetande, manuellt/ 
mentalt eller konkret/abstrakt. (Wenger 1998a, s. 51-55) 

Dualismen mellan participation och reification är en grundläggande aspekt 
av fastställandet av communities of practice, ett communitys utveckling över 
tid, relationerna mellan utövarna, deltagarnas identiteter och den bredare 
organisationen inom vilken communities of practice finns. (Se även fig. 1, sid. 
59) (Wenger 1998a, s. 51-55) 

Processen participation är både personlig och social. ”It is a complex 
process that combines doing, talking, thinking, feeling, and belonging”. (s. 56) 
Processen innefattar hela vår person, vår kropp, själ, våra känslor och sociala 
relationer. Det är en aktiv process som ger möjlighet till ömsesidigt 
erkännande. Det vi erkänner avgörs av vår ömsesidiga förmåga att negociera 
om mening. Här måste vi framhålla att ömsesidigheten inte kopplas i hop med 
jämlikhet eller respekt, utan ojämlikheten negocieras och erkänns ömsesidigt. 
(Wenger 1998a, s. 55-57) Vi finner likheter mellan Wengers resonemang och 
det vi tidigare sagt om maktrelationerna (s. 24), där det krävs två parter i en 
maktrelation, ”power is always a way of acting upon an acting subject” 
(Introna 1997, s. 125), maktrelationerna är tillfälliga och föränderliga. Det 
ömsesidiga erkännande som Wenger beskriver sammanfaller delvis med 
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tankarna om disciplinär makt där individen av sig självt följer de normer som 
uppställts.  

Delaktigheten inom participation innefattar alla slags relationer, kon-
fliktfyllda, harmoniska, förtroliga, politiska, konkurrensmässiga och 
samarbetsmässiga. Participation i sociala communities kan betraktas som en 
tvåvägskommunikation som både formar vår egen upplevelse av de olika 
communities som vi ingår i och individen som påverkar gruppen. Som en 
beståndsdel av begreppet mening är participation större än bara engagemang. 
Det är inte något som kan stängas av och sättas på, utan det är en del av vem 
man är, och som alltid finns där. På det sättet utgör det en del av en persons 
identitet. (Wenger 1998a, s. 55-57) Vi kommer att återkomma till individens 
identitet i ett nytt sammanhang kopplat till kontroll och identitet, se sid.73.  

Reification är ett svårare begrepp. Websters definition av reify lyder: “to 
regard (something abstract) as a material or concrete thing” (Merriam-Webster 
OnLine) Reification som process är en genväg till kommunikation. Wenger 
använder termen rent allmänt för att referera till den process som ger form åt 
våra upplevelser och erfarenheter genom att producera objekt som kristalliserar 
upplevelserna i förtingliganden. På detta sätt skapas punkter av fokus kring 
vilka vi kan negociera om mening. Att nedteckna en lag, att skapa en procedur 
eller tillverka ett verktyg är liknande processer. ”A certain understanding is 
given form.” (Wenger 1998a, s. 59) Lagen kan användas för att argumentera 
kring och proceduren kan vägleda handling. Alla communities of practice 
skapar reifications. Reification refererar både till processen och produkten och 
Wenger använder termen i båda betydelserna. (Wenger 1998a, s. 58-62) 

If meaning exists only in its negotiation then, at the level of meaning, the process and the 
product are not distinct. Reification is not just objectification; it does not end in the 
object. It does not simply translate meaning into an object. On the contrary, my use of the 
concept is meant to suggest that such translation is never possible, and that the process 
and the product always imply each other. (Wenger 1998a, sid.60) 

I en institutionell miljö som en arbetsplats, har ofta en stor del av de 
reifications som styr praktiken ett upphov utanför de olika communities of 
practice, men trots det måste de absorberas av praktiken inom ett community of 
practice. (Wenger 1998a, s. 60) Förhållandet som Wenger beskriver blir en 
viktig utgångspunkt för Knowledge management, då många åtgärder initieras 
utanför communities of practice, och därefter negocieras och upptas av 
praktiken. Davenport och Prusak pekar på Knowledge managementinsatser 
som varit allt för dåligt förankrade hos de anställda för att ge något resultat. 
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(Davenport, Prusak, 2000, s. 26, 41 f) Abell och Oxbow är inne på samma spår 
när de pekar på en förvirring angående initiativens fokus. (2001, s. 41) Detta 
kan vara tecken på att de abstrakta reifications presenterats på ett sådant sätt att 
de inte negocierats inom gruppen, och således inte heller upptagits av 
praktiken. Därmed uppfylls inte avsikten med Knowledge management-
åtgärden. 

I sitt samspel är participation och reification både distinkta och 
kompletterande. De måste bli beaktade som ett par och kan inte fungera utan 
varandra. De kan inte heller ersätta varandra. Genom sina kombinations-
möjligheter ger de upphov till en mångfald av upplevelser av mening. Ofta är 
de två så tätt sammanvävda att det är svårt att urskilja dem var för sig. 
Vanligen tänker man inte heller på dem som separerade, meningen tycks ha sitt 
eget självinnehåll. (Wenger 1998a, s. 62 f) 

Participation och reification är två dimensioner som interagerar med 
varandra, och de definierar inte ett spektrum. Med en samspelande dualism är 
båda elementen alltid innefattade och båda kan ta olika former och i olika hög 
grad. Det kan förekomma både intensiv participation och intensivt 
producerande av reifications. Detta synsätt får pedagogiska konsekvenser för 
undervisning av komplex kunskap. En överdriven emfas på formalism utan 
motsvarande grad av deltagande, eller motsatt, försummas förklaringar och 
formella strukturer leder det lätt till meningslösheter. (Wenger 1998a, s. 67) Vi 
menar att detta även får konsekvenser för Knowledge managementåtgärder på 
samma sätt som för lärandet. Max Boisot har skapat en tredimensionell modell 
av informationsrummet (I-space) där han förutsäger att ju högre grad av 
kodifiering och abstraktion av data desto större population av aktörer till vilka 
data kan distribueras i ett givet ögonblick. (Boisot, Griffiths 2001, s. 216) Detta 
innebär, enligt Wengers sätt att se på saken, att även graden av participation 
måste öka i samma utsträckning. Detta sätter nya krav på organisationernas 
förmåga att tillgodose behovet av participation. Participation och reification 
kan inte heller ersätta varandra, att höja graden av delaktighet betyder också ett 
ökat behov av reification. Reifications vilar alltid på deltagande ”what is said, 
represented, or otherwise brought into focus always assumes a history of 
participation as a context for its interpretation.” (Wenger 1998a, s. 67) Motsatt 
så organiserar sig participation runt reifications. Det behövs alltid artefakter, 
ord och begrepp som tillåter detta att fortgå. Explicit kunskap är sålunda inte 
fri från den underförstådda (tacit knowledge), formella processer är inte 
frikopplade från de informella. Generellt sett, ju mer abstrakt en reification är, 
ju mer intensiv och specifik participation krävs för att behålla 
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meningsfullheten. Participation och reification transformerar sin relation, de 
återger inte varandra. (Wenger 1998a, s. 67-68) 

As a consequence, such processes as making something explicit, formalizing, or sharing 
are not merely translations; they are indeed transformations – the production of a new 
context of both participation and reification, in which the relations between the tacit and 
the explicit, the formal and the informal, the individual and the collective, are to be 
renegotiated. (Wenger 1998a, s. 68)  

I en dualitet är det intressant att undersöka samspelet, men inte att använda 
distinktionerna för att klassificera. Traditionella uppdelningar eller tudelningar 
används ofta för att framhäva aspekter av en process som inte fått nog med 
uppmärksamhet. Men när det kommer till frågor som mening, vetande eller 
lärande kan inte uppdelningarna ge klara klassifikatoriska kategorier därför att 
de fokuserar på ytliga drag istället för fundamentala processer. Kontrasten 
mellan explicit och tacit knowledge är användbar när man vill rikta 
uppmärksamheten mot den del av kunskapen som är svår att artikulera. Detta 
tolkar vi som en kritik av Nonaka och Takeuchis sätt att handskas med 
kunskapsbegreppet. I förlängningen blir det också en kritik av många andra 
Knowledge managementförfattare som också klassificerar kunskap in i mönster 
som bygger på uppdelningar. Att klassificera kunskap efter olika mönster 
menar vi är ett tecken på en dålig underbygd kunskapssyn, då kunskap snarare 
bör beskrivas som bestående av aspekter än delar som kan separeras från 
helheten. Wenger själv menar t.ex. att praktiken både innefattar handlande och 
vetande, manuellt och mentalt samt konkret och abstrakt. Det blir mycket 
problematiskt att försöka klassificera kunskap i explicit och tacit knowledge, 
då båda aspekterna alltid är närvarande i någon grad. (Wenger 1998a, s. 68-69) 

When it comes to meaningful knowing in the context of any enterprise, the explicit must 
always stop somewhere. It is always possible to find aspects that are not explicit, and that 
is exactly what the duality of participation and reification would predict: we produce 
precisely the reification we need in order to proceed with the practice in which we 
participate. (Wenger 1998a, s. 69) 

Wengers första aspekt av communities of practice  
Först nu är Wenger redo för att ge oss en avgränsning av ”communities of 
practice”. Det gör han genom att beskriva tre aspekter av de relationer som 
håller samman communities. Därigenom associerar Wenger begreppet practice 
med community och bildar det sammanhängande begreppet ”communities of 
practice”. De tre aspekterna utgörs av det ömsesidiga engagemanget, 
underhandlingar om en förenad verksamhet och en delad repertoar. Wenger 
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trycker på de tre aspekternas centrala betydelse och de återkommer i olika form 
genom hela Wengers teoretiska ramverk.  

Den första aspekten är det ömsesidiga engagemanget. Praktiken existerar 
inte i det abstrakta utan den existerar därför att människor är engagerade i 
handlingar vars mening negocierats med varandra. I detta hänseende finns inte 
praktiken i böcker eller verktyg, även om praktiken innefattar alla sorters 
artefakter. Praktiken tillhör inte de strukturer som föregår den, även om 
praktiken inte startar i ett historiskt tomrum. (Wenger 1998a, s. 72 f) 

Practice resides in a community of people and the relations of mutual engagement by 
which they can do what ever they do.  

Membership in a community of practice is therefore a matter of mutual engagement. 
That is what defines the community. A community of practice is not just an aggregate of 
people defined by some characteristic. The term is not a synonym for group, team, or 
network. (Wenger 1998a, s. 73 f) 

Medlemskapet kan inte kopplas till social kategori, allianser eller tillhörighet 
till en organisation, en titel eller ett personligt förhållande till vissa människor. 
Geografisk närhet är inte heller tillräckligt för att utveckla en praktik, även om 
det underlättar. Det är genom att upprätthålla en tät relation av ömsesidigt 
engagemang organiserat runt verksamhetens uppgift som ett community 
formas. (Wenger 1998a, s. 74) Med utgångspunkt i Wengers definition av 
medlemskapet, hur communities formas, och att communities of practice är 
organisationens främsta bas för att veta och kunna, ställer vi oss tveksamma till 
vad många av Knowledge managementinitiativ kan åstadkomma. 
Organisatoriska åtgärder, dit vi räknar Knowledge management, kan enligt 
Wenger inte skapa communities. Vi kan dock se möjligheter till att en 
utvecklad Knowledge managementfilosofi på lång sikt kan ge effekter, då nya 
communities kommer att uppstå inom en kunskapsfrämjande yttre miljö. Här är 
det också viktigt att framhålla betydelsen av insikter på ledningsnivå om den 
potential som communities of practice utgör i form av kunskapsresurs. 

Vad som krävs för att möjliggöra det ömsesidiga engagemanget är en 
viktig del av ett community. ”Being included in what matters is a requirement 
for being engaged in a community’s practice, just as engagement is what 
defines belonging.” (Wenger 1998a, s. 74) Vad som får ett community of 
practice att hålla samman tillräckligt för att fungera kan vara väldigt subtilt och 
känsligt. Det kan vara minst lika viktigt att vara insatt i det senaste skvallret, 
som att ha läst det senaste PM:n, för att betraktas som en fullvärdig medlem. 
Den sorts samstämmighet som omvandlar ömsesidigt engagemang till ett 
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community of practice kräver ett underhållsarbete som ingår som en naturlig 
del av praktiken. (Wenger 1998a, s. 74) 

De ömsesidiga relationerna av engagemang kan lika gärna vara en källa till 
differentiering som homogenitet. ”Indeed, what makes engagement in practice 
possible and productive is as much a matter of diversity as it is a matter of 
homogeneity.” (Wenger 1998a, s. 75) I ett community har alla sin egen 
strävan, sina egna problem osv. Att arbeta tillsammans skapar både skillnader 
och likheter, man skaffar sig en skicklighet, ett rykte, man utmärker sig själv, 
och skapar problem lika hög grad som man utvecklar gemensamma arbetssätt. 
Varje individ finner sin egen plats i ett community där även t.ex. en 
arbetsledare kan ingå. Ömsesidigt engagemang innefattar inte bara den egna 
kompetensen, utan också de andras kompetens. ”It draws on what we do and 
what we know, as well as on our ability to connect meaningfully to what we 
don’t do and what we don’t know. (Wenger 1998a, s. 76). På detta sätt är det 
ömsesidiga engagemanget partiellt, ofullständigt. Det ofullständiga kan lika 
mycket vara en tillgång som ett hinder. Vissa communities, som t.ex. ett 
läkarlag, är baserat på kompletterande bidrag, medan andra har i huvudsak 
överlappande kompetens, t.ex. en grupp handläggare av samma typ av ärenden. 
I båda typerna av communities är utvecklandet av en gemensam praktik 
beroende av ett ömsesidigt engagemang. Emellertid har det två typerna olika 
verkan beroende på att deras praktik är grundad på olika relationer av 
ofullständighet mellan medlemmarna. Wenger menar att det ofta faktiskt är 
fruktbart att tillhöra båda typerna samtidigt, för att uppnå en synergi av båda 
engagemangen, Wenger kallar det att inneha ett multimedlemskap. (Wenger 
1998a, s. 75-76) 

Wenger undviker att koppla ihop begreppen kunskap och praktik av två 
skäl. För det första använder praktiken inom många communities okunnighet 
som en aktiv princip för sin verksamhet. För att undvika överarbete och allt för 
stora ansträngningar, lämnas vissa områden åt okunnighet eftersom det blir en 
omöjlig situation att behärska allt. Okunnighetsprincipen blir ett sätt att få sin 
uppgift gjord på en rimlig tid. Vi kan tänka oss att okunnigheten som aktiv 
princip får ett större genomslag ju större trycket på produktivitet och 
genomströmning är, och vi ser en fara i att en verksamhet på sikt kan urholka 
sin kunskapsmassa om produktivitetskraven drivs för långt.  

Wengers andra skäl till att lösgöra kunskapsbegreppet från praktiken är av 
större betydelse. Han menar att genom att göra kunskap praktikspecifikt 
ignoreras bredare diskurser, ”..making knowledge practice-specific ignores the 
broader discourses by which we come to negotiate across practices what we 
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consider to be knowledge.” (Wenger 1998a, s. 141, vår emfas) Wenger 
fortsätter, vad vi anser som kunskap är inte bara en fråga om våra egna 
upplevelser av mening, eller vår egen uppfattning om kompetens, det är också 
en fråga om vår egen praktiks position i förhållande till de breda historiska, 
sociala och institutionella diskurserna och förhållningssätten, mot vilka vi 
orienterar vår praktik och mot vilka vi är mer eller mindre ansvariga. (Wenger 
1998a, s. 141) Vi tolkar det som att Wenger med denna förklaring också menar 
att inom en praktik kommer deltagarna att styras av en större diskurs som 
upptas i ett community genom negocierandet om mening. Beroende på hur den 
övergripande diskursen ser ut, kommer de olika communities att ha olika 
utgångspunkter för t.ex. kunskapsdelning och Knowledge management. Vidare 
tolkar vi det som att Wenger, med att säga att vi är mer eller mindre ansvariga 
mot institutionella diskurser, menar att organisationen faktiskt kan påverka 
genom styrmedel som t.ex. organisationskultur, men att det skall negocieras 
inom varje community (se även sid.73). 

Det ömsesidiga engagemanget skapar relationer mellan människor. När de 
upprätthålls förenar de deltagarna på ett sätt som kan gå djupare än t.ex. sociala 
kategorier, och kan på så sätt bli en väldigt tät skärningspunkt för mänskliga 
relationer. Relationerna kan också leva vidare efter det att ett community of 
practice upplösts. (Wenger 1998a, s. 76) Vi menar att dessa täta 
skärningspunkter kommer att ha betydelse för hur människor kommer att 
fungera i sitt sammanhang i organisationen. Ligger skärningspunkten inom 
organisationen kan dessa relationer vara starkare än de institutionella 
gränserna, t.ex. hierarkier. Ligger skärningspunkten utanför organisationen kan 
en konflikt mellan lojaliteter uppstå. Detta återkommer vi till i samband med 
professionaliseringens inverkan på organisationen (s. 71). 

Wenger betonar kraftigt att relationerna inte nödvändigtvis betyder att det 
är fredliga relationer i en samexistens, utan att det kan finnas mängder med 
konflikter, meningsskiljaktigheter och spänningar inom gruppen. Inom vissa 
communities kan till och med konflikten vara en grundläggande kärna. 
Oenighet, utmaningar och konkurrens kan alla vara former av participation. 
Relationerna är inte lätta att reducera till en enda princip som makt, njutning, 
konkurrens, samarbete osv. utan i det verkliga livet är de ömsesidiga 
relationerna komplexa blandningar av makt och beroende, njutning och smärta, 
expertis och hjälplöshet, framgång och misslyckande, motstånd och efter-
givenhet osv. (Wenger 1998a, s. 76-77) Vi ser här klara kopplingar mellan 
Wengers teoretiska utgångspunkt och vår egen, då Wenger hämtat en hel del av 
sitt stoff från postmodernismen. 
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Wengers andra aspekt av communities of practice  
Wengers andra aspekt på relationerna som avser att definiera communities of 
practice har han kallat negocieranadet om en förenad verksamhet. Verk-
samheten inte bara är den uppgift som föreskrivits de anställda. Den är mer 
komplext sammansatt och innefattar all den energi som den anställda ägnar 
verksamheten. ”Their daily practice, with its mixture of submission and 
assertion, is a complex, collectively negotiated response to what they 
understand as their situation.” (Wenger 1998a, s. 78) Som vi tidigare sett så 
kräver inte det ömsesidiga engagemanget homogenitet, och därför inbegriper 
inte heller den förenade verksamheten överenskommelse. Tvärt om kan 
oenigheten var vara ett produktivt drag för vissa communities. Verksamheten 
är förenad därför att den är kollektivt negocierad och inte för att alla tror på 
samma sätt i alla frågor. Individernas situationer och deras reaktioner varierar, 
men reaktionerna är sammanlänkade med varandra inom den gemensamma 
verksamheten. Individens förståelse av verksamheten och dess följder på det 
egna livet behöver inte vara likartade för att verksamheten skall vara en 
kollektiv produkt. (Wenger 1998a, s. 77-79) 

Communities of practice utvecklas i större sammanhang, historiska, 
sociala, kulturella eller institutionella med specifika resurser och begräns-
ningar. Vissa av förutsättningarna är uttalade och vissa är underförstådda, men 
alla är lika bindande. Även när praktiken i ett community djupgående formats 
av förutsättningar bortom medlemmarnas kontroll, så är den dagliga verklig-
heten likväl skapad av deltagarna innanför begränsningarna av situationen. Det 
är medlemmarnas gensvar på förhållandena, och på så sätt blir verksamheten 
deras. Detta betyder inte att arbetet skapas inom verksamheten, det kan vara 
etablerat sedan länge och redan styrt av en bindande institutionell form. 
Organisationens kontroll kan också vara till stor del framgångsrik eftersom 
organisationens värderingar m.m. fortfarande finns hos varje individ, men trots 
allt är reaktionen på dessa förhållanden inte fastställd av institutionen. (Wenger 
1998a, s. 79-80) Detta resonemang blir viktigt längre fram i vår diskussion, då 
vi kommer att analysera hur organisationerna med olika maktmönster försöker 
styra individens arbetsprestation, sid. 73. 

För att utföra den föreliggande uppgiften, skapas en praktik med en 
uppfinningsförmåga som är medlemmarnas. Uppfinningsförmågan kan både 
användas för syften som gagnar organisationen och till motsatta syften.  

The enterprise is never fully determined by an outside mandate, by a prescription, or by 
any individual participant. Even when a community of practice arises in response to some 
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outside mandate, the practice evolves into the community’s own response to that mandate. 
Even when specific members have more power than others, the practice evolves into a 
communal response to that situation. (Wenger 1998a, s. 80) 

Genom att säga att communities of practice äger sin egen praktik utesluts inte 
att de kan bli influerade, manipulerade, duperade, exploaterade, försvagade, 
vilseledda eller tvingade till underkastelse. Lika lite som det utesluter att de 
kan bli inspirerade, hjälpta, understödda, upplysta, frigjorda eller 
bemyndigade. Dock säger det att makten, välvillig eller illvillig, i form av 
institutioner, föreskrifter eller den som individer utövar över praktiken i ett 
community, alltid medlas genom gruppens produktion av praktiken. (Wenger 
1998a, s. 80) Genom att erkänna detta synsätt kan man med olika åtgärder göra 
just som Wenger skriver, understödja eller motarbeta communities. Här kan vi 
se att ett genomtänkt Knowledge managementprogram som arbetar med 
möjliggörare som understödjer kunskapsskapandet inom communities of 
practice, som de facto redan existerar, kan ha framgång. Likväl som åtgärder 
för att höja produktionen, t.ex. det processorienterade synsätt som Brown och 
Duguid beskriver kan ha förödande konsekvenser. De belyser sin ståndpunkt 
med ett exempel från Xerox, där reparatörerna som ett gensvar på 
organisationens föga insiktsfulla nya, starkt processorienterade arbetssätt 
bildade ett community of practice utanför arbetstiden. Brown och Duguid 
menar att de laterala banden som fanns på Xerox klipptes av till förmån för 
tvärfunktionalitet, vilket gjorde det omöjligt för reparatörerna att utföra sitt 
arbete. När de inte längre ingick i en gemensam verksamhet som förenade dem 
i en praktik, förlagd inom de organisatoriska ramarna, kunde de inte längre 
fungera som kompetenta reparatörer. (Brown, Duguid 2000, s. 99-105) 

Underhandlandet om en förenad verksamhet skapar relationer av 
ömsesidigt ansvar mellan de inblandade. Ansvarigheten innefattar förutom att 
fullgöra sin uppgift även andra ”mjukare värden”, enligt Wenger, som t.ex. att 
inte försvåra medarbetarnas situation. (Wenger 1998a, s. 81) Åter kan Xerox-
exemplet fungera som illustration till Wengers påstående. Reparatörerna 
gjordes kostnadsansvariga på individnivå och alla reservdelar i lager bokfördes 
på varje enskild reparatör. Svaret på detta blev att inom community-gruppen 
fördelades lagerhållningen sinsemellan så att det blev möjligt att låna delar av 
varandra (Brown, Duguid 2000, s. 105) Dock invänder vi emot Wengers sätt 
att framställa det som en allmänt rådande princip, att aldrig försvåra för 
varandra inom ett community. Vi vill mena att en utvecklad intern 
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konkurrenssituation kan påverka detta handlande, se Miller och O´Learys 
diskussion, sid. 64. 

Den kommunala uppfattningen av ömsesidig ansvarighet spelar en central 
roll för om medlemmarna känner sig intresserade eller ointresserade av vad de 
själva gör och av vad som sker runt omkring dem, och om de försöker förstå 
eller avstår från att finna mening i händelserna. (Wenger 1998a, s. 81) 

Även när verksamheten är representerad som reifications i en policy eller 
ett uttalande så utvecklas praktiken till en negocierad tolkning av policyn. 
Definitionen av en förenad verksamhet  är inte statisk, utan en process som 
producerar relationer av ansvarighet som till lika delar är produktiva som 
begränsande. Processen driver praktiken framåt samtidigt som den också håller 
praktiken tillbaka. Verksamheten både alstrar och riktar en social energi som 
dels bjuder in och dels avvisar nya idéer. (Wenger 1998a, s. 81 f) 

Wengers tredje aspekt av communities of practice  
Den tredje aspekten av de relationer som håller samman ett community har 
Wenger kallat utvecklandet av en delad repertoar. Allteftersom tiden går 
kommer resurser att ha utvecklas för att ingå i negocierandet om mening. 
Beståndsdelarna i repertoaren kan vara väldigt olikartade, deras betydelse 
tillskrivs dem genom att de ingår i praktiken, och inte som betydelsebärande 
symboler i sig. Repertoaren i ett community kan bestå av rutiner, ord, verktyg, 
sätt att utföra handlingar, berättelser, gester, symboler, genre, handlingar och 
begrepp som producerats, eller upptagits av gruppen. På så sätt återspeglar 
repertoaren en historik över ömsesidigt engagemang, som är naturligt tvetydig. 
Repertoaren kan därför återanvändas för att åter engagera och skapa 
fortsättningar på tidigare inslagna banor eller för att gå nya vägar. (Wenger 
1998a, s. 82 f) 

The spontaneous creation of metaphors is a perfect example of the kind of resource 
provided by a renegotiable history of usage. When combined with history, ambiguity is 
not an absence or a lack of meaning. Rather, it is a condition of negotiability and thus a 
condition for the very possibility of meaning. (Wenger 1998a, s. 83) 

Tvetydigheterna gör processer som koordination, kommunikation eller 
formgivning besvärliga, men också dynamiska. De öppnar och skapar möjlig-
heter för att skapa ny mening. Koordinationsbehovet är till lika delar hinder, 
som källa till ny mening. Ett gemensamt engagemang i praktiken förutsätter 
inte överenskommelse, rent bokstavligt talat. Överenskommelse är inte heller 
slutresultatet av engagemanget. Missförstånd och feltolkningar kan bli tillfällen 

 55



för skapande av ny mening, behovet av att reda ut saken uppstår när 
missförstånden inkräktar på det ömsesidiga engagemanget. (Wenger 1998a, 
s. 83-85) Här vill vi återkoppla till Engeströms innovativa lärande och de 
inledande sekvenserna formulating/debating a problem och analyzing/debating 
a problem systematically som leder vidare till en problemlösning. (Engeström 
1999, s. 387-90) 

Ett community of practice som sådant behöver inte heller konkretiseras 
genom reifications för att utgöra ett community. De tre aspekterna; det 
ömsesidiga engagemanget, underhandling om en förenad verksamhet och en 
delad repertoar, behöver inte uttryckligen uppmärksammas för att skapa ett 
sammanhang för negocierande om mening. Den sociala energi som skapas när 
de tre aspekterna kombineras kan både ses som positiv när det ger 
framåtskridanden, men den kan också vara negativ när den förhindrar oss från 
att reagera på nya situationer. Communities of practice kan både ge oss 
möjligheter till att skapa meningsfullhet, men också fånga oss i vanor. (Wenger 
1998a, s. 84 f) 

The indigenous production of practice makes communities of practice the locus of 
creative achievements and the locus of inbred failures; the locus of resistance to 
oppression and the locus of the reproduction of its conditions; the cradle of the self but 
also the potential cage of the soul. (Wenger 1998a, s. 85) 

Lärande i communities of practice  
Praktiken drivs av lärandet, samtidigt är praktiken också lärandets historik. 
Därför har communities of practice cykler som återspeglar processerna. Den 
sociala energin i lärandet bestämmer hur communities of practice framträder, 
utvecklas och upplöses, vilket skiljer ett community of practice från en 
organisatorisk struktur som t.ex. ett team som har en uppgift med början och 
slut. Ett community of practice har en oklar början och ett oklart slut, det kan 
ta mycket tid på sig att växa fram, och det kan leva kvar långt efter att 
uppgiften är slutförd. Att hävda att lärandet är det som ger upphov till 
communities of practice är detsamma som att säga att lärandet är en källa till 
social struktur. Den sociala strukturen är inte ett objekt med en egen existens 
som kan skiljas från processen som gav upphov till den, utan den sociala 
strukturen är snarare emergent. (Wenger 1998a, s. 96 f) Detta synsätt 
överensstämmer med det relationella synsättet som beskrivs på sid. 21, där vi 
redan definierat vårt kunskapsbegrepp inom en emergent kontext. Synsättet får 
långtgående konsekvenser för hur vi uppfattar möjligheterna för Knowledge 
management att verka. Genom att se kunskap som emergenta strukturer 
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kopplade till kontexten och makten har vi svårt att se hur Knowledge 
managementåtgärder skall kunna påverka situationer som ännu inte uppstått. 
Vad vi däremot vill hävda är, att genom anläggandet av en kunskapsbaserad 
filosofi, kan hela grundsynen inom organisationerna förändras så att man 
skapar en grogrund för dessa emergenta strukturer och en naturlig framväxt av 
communities of practice.  

Praktiken skall också förstås som utvecklad ur en delad historik av lärande 
och som en sammantvinnad kombination av participation och reification.  
Praktiken är temporär, då själva processen, dvs. negocierandet om mening, är 
temporär. Därför är praktiken, i likhet med lärandet, inte är ett objekt utan en 
emergent struktur. Eftersom ett community of practice utgörs av ett system av 
inbördes förbundna deltagare, kommer ett avbrott i kontinuiteten att sprida sig 
inom ett helt community of practice. När en ny medlem ansluter till ett 
community of practice kommer förändringen att sprida sig i en vattenfalls-
liknade process genom flera nivåer av relationer. Relativa nykomlingar 
genomgår en generationsförändring och blir till relativa ”old-timers”. 
Individerna intar nya positioner som kommer att förändra deras identitet. 
Denna generationsväxling återfinns även hos reifications,  t.ex. när ett nytt 
datorsystem ersätter ett äldre. (Wenger 1998a, s. 86-91) 

Wenger finner tre dimensioner av lärande; utvecklandet av former av 
ömsesidigt engagemang, förståelse och förändring av verksamheten samt 
utvecklandet av repertoaren, stil och diskurs. Dessa tre är inbördes beroende 
av varandra och sammankopplade i ett tätt system, där varje dimension har en 
potentiell möjlighet att slita sönder de andra dimensionerna. En liten oordning 
någonstans i systemet ger snabbt återverkningar genom hela systemet. Därför 
kan t.ex. en god idé från en trovärdig källa snabbt sprida sig. Kombinationen 
av en öppen process och ett tätt system av mellanmänskliga relationer förklarar 
hur detta kan ske. Lärandet innefattar en nära växelverkan mellan kaos och 
ordning. Den kontinuitet som finns i den emergenta strukturen härstammar från 
anpassning, inte stabilitet. Praktiken är varken inneboende stabil eller instabil, 
utan båda delarna. En medlem med oproportionerligt mycket inflytande kan 
skapa en sorts stabilitet genom att hämma negocierandet om mening, något 
som kräver mycket arbete. Ett hugskott hos en person med inflytande att 
förändra kan likaledes skapa instabilitet, liksom händelser som byte av 
datorsystem, omorganisation m.m. (Wenger 1998a, s. 95-98) 
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Medlemskap i communities of practice  
En viktig sida av ett långlivat community of practice är upptagandet av en ny 
generation medlemmar. Praktiken kan bevaras genom att medlemskapet 
förändras stegvis genom integrering av nya medlemmar. Wenger har 
tillsammans med Lave använt termen legitimate periperal participation för att 
beskriva det förlopp som gör det möjligt för en nykomling att integreras i ett 
community of practice. Det faktiska deltagandet i ett community of practice 
möjliggörs av både periferin och legitimiteten. Periferheten ger ett närmande 
till den faktiska praktiken. Skillnaden mellan en lektion om praktiken och 
återberättande av berättelser m.m. som är en del av praktiken betonas. För att 
från perifert deltagande få åtkomst till praktiken behövs de tre aspekterna 
ömsesidigt engagemang, handlingar och negocierande om verksamheten, och 
repertoaren. Legitimitet gör det möjligt att vandra från periferin mot centrum 
av praktiken, dock måste nykomlingen beviljas tillräckligt med legitimitet för 
att upprätthålla en identitet som potentiell medlem. Inom det traditionella 
mästar-lärlingsförhållandet får lärlingen via sin mästare tillgång till praktiken. 
Mästarens ställning i sitt community blir avgörande för lärlingens möjligheter 
att utvecklas. Utan legitimitet kan inte nykomlingen uppnå vad ett community 
betraktar som kompetent engagemang. (Wenger 1998a, s. 100 f)  

Wenger kan här kritiseras för att inte ta tillräcklig hänsyn till hur makten 
verkar i sammanhanget. En maktkonflikt kan uppstå inom ett community of 
practice när en nykomling kommer in i gruppen. Nykomlingen tvingas ta till 
sig den rådande praktiken, annars betraktas han/hon inte som en kompetent 
medlem. Samtidigt gör nykomlingen en inteckning i framtiden när han/hon 
etablerar sig inom praktiken, och för med sig en vilja att förändra praktiken 
mot att bättre överensstämma med en framtida bild av praktiken. Här möter 
alltså kraften att bevara kraften att förändra. Vidare diskuterar inte Wenger 
möjligheterna för en maktkonflikt mellan olika mästare, där allianser mellan 
äldre mästare och unga mästare kan bli avgörande för hur praktiken formas. 
(Fox 2000)  

Lika lite diskuterar Wenger maktrelationen mellan lärlingen och mästaren. 
Wenger skriver ju att mästarens roll blir avgörande för lärlingens möjligheter 
och detta förutsätter en eventuell maktkonflikt mellan övriga gruppen och 
mästar-lärlingsparet. Men om konflikten ligger inom paret, om två diskurser 
möts hos mästare och lärling? Hur detta kommer att påverka hela gruppen 
skriver inte Wenger något om. Detta kan tyckas vara en svaghet, när han 
tidigare framhållit att en liten oordning någonstans i systemet fortplantar sig ut 
i hela systemet. Man kan också tänka sig möjligheten av att lärlingen redan 
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ingår i en annan praktik med starkare band, då uppstår en lojalitetskonflikt och 
kanske även en identitetskris, vilken praktiks identitet kommer att ta 
överhanden?  

Ett annat problem är att lärandet och utvecklingen framställs primärt som 
en enkelriktad, inåtriktad rörelse. Modellen visar bara att lärlingen i periferin 
lär av mästaren i centrum. Vad som tycks saknas är en utåtriktad rörelse, samt 
rörelser i oväntade riktningar, ifrågasättande av auktoritet, kritik, innovation 
och förändring. (Engeström, Miettinen 1999, s. 12) 
 
Med tiden kommer det att skapas diskontinuiteter mellan dem som har deltagit 
i ett community of practice och dem som inte deltagit. Samtidigt som ett 
community of practice formar en gräns, utvecklas också ett sätt att upprätthålla 
kontakt med resten av världen. Communities of practices kan inte förstås som 
isolerade praktiker isolerade från resten av världen. De olika verksamheterna är 
i stället nära sammanlänkade till varandra. Detta resulterar i att ett engagemang 
i praktiken också kräver ett engagemang i de externa kontakterna. (Wenger 
1998a, s. 103) 

Nu är det dags för oss att förändra vårt perspektiv på organisationen, och 
tillägna oss Wengers sätt att se på organisationen som en väv av en mängd 
olika communities of practice som på olika sätt är sammanlänkade med 
varandra. Vi kommer nu att fokusera på hur detta nätverk hålls ihop av 
komponenterna community of practice, gränser, gränsmöten, gränsobjekt, 
mäklare och parter utanför en praktik. 

Gränslandet  
En utomståendes status kan bli föremål för både subtila och handfasta barriärer 
för participation utan att gränsen i sig är konkretiserad. Exempel på detta är 
jargong och nyanser hos en professionell grupp som särskiljer mellan ”inom” 
och ”utom” gruppen. Gränsen är lika mycket till för att hålla inne som att 
stänga ute. Samtidigt kan participation och reification skapa gränsöver-
skridande kontinuiteter. Produkter från reification kan passera gränserna och 
ingå i flera olika praktiker, s.k. gränsobjekt. Gränsobjekten kan koppla 
samman sin funktion med en mängd olika communities of practice och andra 
parter som inte ingår i en speciell praktik. De möjliggör koordination men utan 
att rent faktiskt överbrygga perspektiv och meningar hos de olika parterna. Ett 
gränsobjekt är inte med nödvändighet en artefakt eller en kodad information, 
utan kan ta andra former. En skog kan vara ett gränsobjekt runt vilken 
fritidsfolk, biologer, markägare, trädkramare, dagisbarn etc. organiserar och 
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koordinerar sina perspektiv. Dock är inte alla objekt gränsobjekt. När ett 
gränsobjekt betjänar flera parter, kontrollerar var och en endast en del av 
objektets tolkning. Att en artefakt fungerar som förbindelse mellan olika 
perspektiv glöms lätt, innehållet i en PM tycks självklart för författaren, medan 
mottagaren kan finna andra meningar. En relation uppstår mellan avsändarens 
community of practice och läsarens. (Wenger 1998a, s. 103-108) 

Gränsobjektets motsvarighet inom deltagandet benämns mäklare. Multi-
medlemskap som nämnts tidigare, kan leda till mäkleri, men inte med 
nödvändighet. En projektledare som leder en tvärfunktionell projektgrupp tar 
ofta rollen som mäklare, liksom managern som ägnar stor del av sin tid åt att  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1 Figuren visar hur mäklaren (broker) kopplar ihop perspektiven från olika 
communities via participation och hur gränsobjekt (boundary object) binder ihop via 
reifications. (Wenger 1998, s. 105)  

mäkla över gränserna mellan olika praktiker. En skicklig mäklare kan öppna 
nya möjligheter för meningsskapande genom att göra nya kopplingar tvärs över 
communities of practice och skapa koordination. Mäkleriet innefattar över-
sättning, koordination och likriktandet av perspektiv. Mäklaren är i behov av 
legitimitet att influera praktiken, kraft att skapa uppmärksamhet och en 
förmåga att möta motstridiga intressen, men också kapacitet att länka ihop 
praktiker och sätta igång lärandeprocesser genom att införa element från andra 
praktiker. Mäklaren behöver ha en delaktig koppling för att utnyttja sin 
erfarenhet som multimedlem och de inneboende möjligheterna till 
negocierande som finns i praktiken. Mäkleriet åtföljs ofta av ambivalenta 
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relationer kopplade till multimedlemskapet, känslan av att inte höra hemma 
någonstans. Mäklaren får ofta kämpa mot att både dras in i centrum av en 
praktik och bli avvisad som inkräktare. Mäklarens värde ligger i att vara 
varken eller. (Wenger 1998a, s. 109-111) 

Gränsmöten som samtal, möten och besök kan ta olika form; samtal mellan 
fyra ögon, immersion dvs. djupgående besök eller som delegationer med flera 
deltagare från respektive community. Vissa kontakter kan bli långlivade, och 
utvecklas till en del av praktiken. Gränspraktiker uppstår framförallt när 
delegationer tar en fast form och utvecklas till ett pågående forum för 
ömsesidigt engagemang. Verksamheten kommer här att bestå av att handskas 
med gränserna och vidmakthålla kontakten. Exempel på gränspraktiker är 
exekutiva kommittéer, tvärfunktionella team osv. Överlappningar behöver inte 
någon speciell gränsverksamhet utan det är i stället en direkt och varaktig 
överlappning mellan två verksamheter. Det tredje gränsmötet uppstår när man 
öppnar periferin mot omvärlden. Öppnandet erbjuder perifera erfarenheter utan 
att kräva fullt medlemskap och kan uppnås genom antingen observation eller 
faktiskt engagemang. På detta sätt kan t.ex. en myndighet öppnas för 
allmänhetens insyn. (Wenger 1998a, s. 112-117) 

Möjligheterna till flera nivåer av intervention är en viktig del av 
communities of practice som möjliggör lärande både för deltagarna och för 
omvärlden. Communities of practice är en skärningspunkt av ömsesidigt 
engagemang som skiktas från kärnmedlemskap till den extrema periferin. Den 
växelverkan som uppstår mellan skikten ger stora möjligheter till lärande och 
kunskapsutbyte. Periferin är ett fruktbart område för förändring genom 
kopplingar både inåt och utåt. (Wenger 1998a, s. 117) 

Praktikerna som både särskiljer sig och som hänger ihop utgör ett 
komplext landskap av delade praktiker, gränser, periferier, överlappningar, 
kontakter och möten. Wenger framhåller att väven av kontinuiteter och 
diskontinuiteter i detta landskap definieras av praktiken, inte av institutionella 
anknytningar, och att landskapet innehåller både gränser och periferier. 
Communities of practice är informella i det avseendet att de utvecklas 
organiskt och undandrar sig formell beskrivning och kontroll. (Wenger 1998a, 
s. 117-119) 

The landscape of practice is therefore not congruent with the reified structures of 
institutional affiliations, divisions or boundaries. (Wenger 1998a, s. 118 f) 
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Den ovan beskrivna väven av relationer, participation  och reifications,  
mening negocierande, praktik och verksamhet samt ”tomrummen” mellan dem 
utgör nu vår nya definition av en organisation, som vi kommer att använda oss 
av i nästa huvudkapitel.  

Wenger och makten 
Vi vill mena att maktens inverkan är den svagaste punkten i Wengers 
teoretiska ramverk. Wenger antyder och indikerar punkter där det finns ett 
maktmönster som är intressant att studera, men i de flesta fall förblir det 
underförstådda antydningar. Vi har i vissa fall pekat på dessa svagheter och 
kopplat dem till vår underliggande metateori, det postmodernistiska synsättets 
kunskap-makt förhållande. Wenger är, som vi tolkar det, inte omedveten om 
maktmönstren, men han väljer att inte uttryckligt adressera dessa frågor.  

 Den mest explicita framställningen av maktmönster förlägger Wenger i en 
diskussion om hur reifications och participation som dualitet utgör en väg att 
utöva inflytande. Participation och reification ger möjlighet att påverka 
framtiden antingen genom att upprätthålla status quo eller att styra praktiken i 
ny riktning. Möjligheterna består av att uppsöka, utveckla eller undvika vissa 
relationer med speciella människor, eller genom att producera eller 
marknadsföra speciella artefakter som fokus för negocierande om mening i en 
viss riktning. På detta sätt menar Wenger att både participation och reification 
är två distinkta kanaler för makt, tillgängliga för deltagarna eller utomstående 
parter. The politics of participation innefattar inflytande, personlig auktoritet, 
nepotism, otyglad diskriminering, karisma, tillit, vänskap och ambition. The 
politics of reification består av lagstiftning, programförklaringar, institutionellt 
definierad auktoritet, utställningar, argumentbaserade demonstrationer, 
statistik, kontrakt, planer och formgivning. Den komplementära egenskapen 
hos participation och reification gör att de kan spelas ut mot varandra. Den ena 
kan användas för att kringgå eller kompensera för missbruk av den andra. 
Reifications av explicita policys kan kämpa mot olika former av partiskhet som 
påverkar the politics of participation. Motsatt så kan byråkratisk stelhet ge vika 
om mäktiga personer övertygas om att det är kontraproduktivt att följa 
fastlagda reifications. Wenger lyfter fram hur totalitära stater använder dessa 
två kanaler till makt genom att begränsa participation och förhindra reification 
genom mötesförbud och censur. (Wenger 1998a, s. 91-93) Genom detta sista 
exempel påvisar Wenger hur kraftfulla dessa två instrument kan vara för att 
utöva makt, något som får stor betydelse för vår förståelse för hur en 
organisation kan styra kunskapsflödenas riktning. Genom att sanktionera vissa 
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kanaler för reifications kan de styras i en önskad riktning, liksom att rent 
fysiskt eller organisatoriskt avgränsa och indela människor i olika kategorier 
påverka participation. Detta är kärnan i det resonemang vi kommer att bygga 
upp i vårt nästa kapitel. 
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5. Organisatoriska möjligheter och 
svårigheter 

I det här kapitlet vill vi visa att förutsättningarna för att kunskap ska kunna 
delas påverkas av organisationens struktur. Vi har påvisat att kunskap inte är 
något neutralt ting, utan har ett värdeladdat innehåll som är starkt 
sammanbundet med makt. Makt och kunskap samexisterar även i 
organisationer. (Foucault 1980)  

Inom denna del av uppsatsen vill vi påvisa att kunskapsdelning, 
organisatoriskt kunskapsskapande och förutsättningarna för Knowledge 
management styrs på ett mycket djupare plan i förhållande till vad 
framställningen inom en stor del av Knowledge managementlitteraturen gör 
gällande. I detta kapitel vill vi peka på olika förutsättningar i organisationers 
struktur för skapande och delande av kunskap. Svar på frågan; vilka 
organisationsstrukturer och styrmedel som påverkar kunskapen ska även sökas.  

Alvesson och Kärreman problematiserar Knowledge management-
begreppet eftersom det är sammansatt av två beståndsdelar. Dessa är kunskap 
och management. Vi har tidigare i uppsatsen hävdat att många Knowledge 
managementinitiativ inte tagit hänsyn till kunskapsbegreppets komplexitet. 
Den andra delen av Knowledge managementbegreppet är managementbiten. 
Management är en vertikal och hierarkisk uppdelning av en organisation som 
kontrolleras eller administreras. (Alvesson, Kärreman 2001, s. 1001) 
Spänningen mellan begreppen är i sig intressant att undersöka eftersom 
organisationen måste ge förutsättningar för kunskapen med en Knowledge 
managementinriktning.  

Vi ska nedan diskutera några viktiga implikationer i västerländska 
organisationer för hur Knowledge management kan undergrävas i de olika 
strukturerna.  

Direkt kontroll och effektivitet 
Många företag och organisationer har traditionellt sett konkurrens som den 
största drivkraften till framgång. Konkurrensen sätts som första 
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organisationsprincip och blir kärnan i organisationens utveckling. En stor 
tillförlitlighet sätts i att konkurrens främjar motivation, effektivitet och ger 
bättre resultat. (Pfeffer, Sutton 2001, s. 183) 

Framför allt kräver konkurrensen ett ömsesidigt uteslutande mål där en 
person eller ett företag kräver en annans misslyckande. Konkurrensen blir på 
det sättet en princip för att styra och organisera individens handlande. 
Organisationer handlar således enligt konkurrensens principer för att 
uppmuntra denna slags tävlan både inom och utom organisationen självt. 
Ledarskapsrutiner kan bestå i kategorisering av utvärderingar, belöningar, 
löneökningar, tävlingar eller offentliga rangordningar för att inom 
organisationen skapa vad man anser vara bättre förutsättningar till framgång. 
(Pfeffer, Sutton 2001, s. 185) 

Systemet att kategorisera individen inom en organisation menar Townley 
hör ihop med de maktrelationer som finns inom den. De sociala relationerna 
bildar enclosure för att stänga ute obehöriga som inte ska ta del i den interna 
diskursen. Genom partioning delas individerna in i olika fysiska eller mentala 
rum för att man skall kunna konstruera en klassifikation som är nödvändig. De 
olika teknikerna för en inre hierarki ger även en slags ’ranking’ där ordningen 
uppställs i på förhand givna normer. (Townley 1993a, s. 527) Foucault menar 
att människans egen vilja att infoga sig i denna disciplinära makt är 
tongivande. Makten är som mest uttrycksfull när människan själv infogar sig i 
de sociala konstruerade mönstren. Den disciplinära makten blir således 
självkontrollerande eftersom individen accepterar mönstren och finner sin plats 
inom dem. (Foucault 1982) 

Organisationens sätt att främja den interna konkurrensen och hierarkin är 
ett slags kreativt maktsammanhang. Individen anpassar sig efter mönster och 
regler som är uppsatta. Wenger menar att institutioner skapar relationer av 
ansvar genom de kontrakt, mål och mätsystem som finns inom organisationen. 
Vidare definierar varje community of practice sin egen regim och sitt eget 
ansvar. Det institutionaliserade systemet av ansvar som en organisation kan 
ställa upp blir ineffektivt om inte det integreras i den definition av kompetens 
som ett community of practice är i linje med. (Wenger 1986a, s. 245) 

Miller och O’Leary menar att den organisatoriska management-kunskapen 
har varit präglad av F.W. Taylors bok The principles of scientific management. 
Detta har gett spår i organisationsbeteende och uppställning av hierarkiska 
sammanhang. (Miller, O’Leary, 1987, s. 252) Historiskt sett har organisationer 
varit intresserade av att effektivisera produktionen och Taylor’s principer har 
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varit vägledande i detta sammanhang. Synen på effektivisering skedde genom 
Taylors och andra ekonomers diskurs för att kunna erhålla bättre resultat. 

It helped to legitimate the attempt of scientific management to appropriate the work-life 
of the individual with a view of intervening in it in order to optimize its efficiency 
(Miller, O’Leary 1987, s. 252) 

För att kunna garantera effektivitet blev individen placerad i ett system av 
normer och standarder där kontroll kunde upprätthållas. Redan tidigt i 
organisationers historia hade ledare och organisationsutvecklare sett 
potentialen i effektivitet och sparande. (Miller, O’Leary 1987, s. 252)  

En del av att se till varje individs effektivitet var det standardiserade 
budgetsystemet som även idag är gällande för många organisationer. Miller 
och O’Leary menar att standardkostnader och budgetering kan sammankopplas 
med makt och kunskapsstrukturer. Man kan med denna metod se varje individs 
individuella prestationer. Traditionellt sätt har inte redovisningsformer 
kopplats till sociala sammanhang och händelser. Miller och O´Leary vill 
däremot visa att redovisningssystemen som används idag är ett sätt att 
standardisera och normalisera individen inom en organisation. (Miller, 
O’Leary 1987, s. 238) 

Tillsammans med den ekonomiska managementbild som har givits i form 
av effektivitet av Taylor blir redovisningen ännu ett sätt att inordna individen i 
en socialt skapad verklighet. Townley menar att individens socialt skapade 
sammanhang inte ofta diskuteras inom management och HRM. (Townley 
1993a) Miller och O’Leary hävdar just att redovisningsmetoderna inte kan ses 
som neutrala instrument utan måste betraktas som aktiva verktyg i ett nätverk 
av maktrelationer. Dessa finns i varje organisatoriskt och socialt liv. Det är ett 
konstruktivt sätt för organisationen att kontrollera individens aktivitet. (Miller, 
O’Leary 1987, s. 240) 

Genom budgetering och kostnadsberäkningar är det möjligt att se till varje 
individs effektivitet och kostnad. Dessa kan mätas med ett standardsystem för 
att se om de ligger inom normen. Varje individuellt agerande kan därmed 
kontrolleras och bedömas.  

With this step the possibility of a knowledge of every individual within the enterprise was 
established. A visibility and an allocation of responsibility could be attached to the 
individual. The person’s activities were at last rendered knowable according to prescribed 
standards and deviations from the norm. Standard costing and budgeting made possible 
for preventable inefficiencies at the level of every individual from who they derived. The 
human element in production, and most importantly the individual person, could now be 
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known according to their contribution to the efficiency of the enterprise. (Miller, O’Leary 
1987, s. 242) 

Ett annat sätt att se till organisationens effektivitet är enligt Townley att ha så 
kallade utvärderingssystem. Individen inom en organisation måste inom ett 
utvärderingssystem ge information om sig själva och sina arbeten. Den som 
utvärderar kan på det sättet värdera den information som medarbetaren uppger 
om sig själv och jämföra den mot organisationens normer. Faktorer som 
arbetets utförande och individens kapacitet och potential ifrågasätts och 
problematiseras. Ofta listas även sidor hos individen som är i behov av 
förbättring. (Townley 1993b, s. 227) 

Syftet med ett utvärderingssystem är att kunna mäta och dokumentera 
medarbetarnas kvalitéer och utveckling. Det är även viktigt för 
argumentationen att medarbetarnas personliga mål överensstämmer med 
organisationens målsättningar för att kunna utföra arbetet mer adekvat. 
Utvärderingssystemet leder till att få s.k. ”feedback”, men det är även en 
möjlighet för administratören eller chefen att uttrycka en rationell målinriktad 
identitet som organisationen har. (Townley 1993b, s. 229) Townley kopplar 
vidare utvärderingssituationen med makt och kunskap. Organisationens 
utveckling kan överblickas genom att man får kunskap om individens förmåga. 
Hur organisationen kan använda identitetsskapande och normativ kontroll ska 
vi vidare utveckla i diskussionen nedan.  

I en organisation där individen blir insatt i ett skapat socialt kontrollerande 
system hämmas kunskapsutbytet. När varje steg av individens arbete kan mätas 
och sättas in i en mall av rätt och fel, är det svårt att främja ett gott klimat där 
den innovativa kraften är stark. Relationen till kollegor blir ansträngd och 
individen blir inriktad på de resultat som han/hon förväntas uppnå. Om regler 
och normer som avser att mäta enskilda individers eller budgetenheters resultat 
styr hur olika communities of practice kan samspela med varandra, kan detta 
motverka kunskapsdelning och samarbeten i gränslanden mellan olika 
communities of practice. Det kan även ha en hämmande effekt inom ett 
community of practice. Wenger menar att med detaljerade föreskrifter för 
praktiken ökar riskerna att dessa vänds mot andra mål än vad som avsågs, 
speciellt när det finns någon form av institutionell ansvarighet kopplad till 
dem. I stället för att fokusera på uppgiften, flyttas fokus till resultat, t.ex. antal 
processade enheter. (Wenger 1998a, s. 233) Vi menar att detta mönster arbetar 
mot Knowledge managementfilosofin, som strävar efter att bryta upp 
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uppdelningarna och därigenom få kunskapen att sprida sig inom och mellan 
organisationer och användas optimalt.  

Townley menar att inom organisationen finns ofta en ’rankande’-princip. 
Dessa principer leder till hierarki och ojämlika förhållanden. För att kunna 
åstadkomma en hierarki eller en rankning, används ett system där individer 
delas in i olika kategorier genom att jämföras med varandra i en taxonomi. Ett 
annat sätt är att värdera individen genom uppskattande av ett värde eller 
mätande. (Townley 1993a, s. 528) 

Vi hävdar att både hierarkiska system, som är konstruerade genom makt 
och kunskap, och det skapade redovisningssystemet försvårar och förhindrar 
för communities of practice att sprida och skapa ny kunskap i effektiv mening. 
Wenger menar att communities of practice är nyckeln till en organisations 
kompetens och till utvecklingen av kompetens. Communities of practice är den 
mest allsidiga kunskapsresursen som ger organisationen möjlighet att ”veta” 
och ”kunna”. (Wenger 1998a, s. 241, 1998b) Hierarkier och interna mätsystem 
skapar en ”partioning” som Townley menar är ett sätt för organisationen att 
kontrollera individen. (Townely 1993a, s. 527)  

Vi menar att partioning verkar genom att skära av möjligheterna för 
participation i gränsmöten mellan olika communities of practice. När ett 
gränsmöte inte kan komma till stånd, eller människor p.g.a. av den rankande 
principen hindras från att inta positionen som mäklare eller multimedlem kan 
inte kunskaper och erfarenheter förflyttas mellan olika delar, eller olika nivåer 
av organisationen. Möjligheter till participation i form av gränsmöten som gör 
det möjligt att ta del av andras praktik och på så sätt berika sin egen praktik 
erbjuds ej. Detta leder i sin tur till begränsade möjligheter för att skapa ett 
meningsbärande kontext där reifications från andra communities of practice 
kan negocieras om mening. Vi vill mena att partioning är ett oerhört kraftfullt 
sätt för organisationen att styra kunskapsflöden. Genom att undanröja dessa 
hinder som partioning medför för kunskapsutbytet kan organisationen på ett 
effektivt sätt understödja det organisatoriska kunskapandet.  

Partioning är både ett vertikalt och horisontellt sätt att skilja människor åt. 
För att uppnå synergieffekter, som är ett av Knowledge managements mål, 
behövs communities of practice av den typ Wenger benämner kompletterande, 
dvs. att medlemmarna besitter kunnande inom olika delar av praktiken som 
kompletterar varandra. Detta kan ta formen av olika professioner, men det kan 
även ha utkristalliserats olika delområden i en praktik, inom samma profession. 
För att uppnå ytterligare synergieffekter är det önskvärt att medlemmarna är 
s.k. multimedlemmar, alltså medlemmar i flera olika communities of practice 
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av både typen kompletterande och överlappande. (Wenger 1998a, s. 76) Detta 
skulle också innebära att individen tvingas överskrida de konstruerade 
gränserna från partioning, och även i vissa fall enclosure för att ges tillfälle att 
engagera sig i praktiker både inom och utom organisationen. Vi kan alltså se 
hur partioning påverkar både möjligheterna för en interaktion mellan olika 
communities of practice och hur det påverkar individen mer direkt genom att 
begränsa möjligheterna till multimedlemskap och participation i gränslandet. 
Vi menar också att redovisningssystemet måste bli öppnare, en multimedlems 
arbetstid motsvarar inte en redovisningsenhet, liksom tid som tillbringas i 
gränsmöten. Genom att tillämpa de båda maktprinciperna har organisationen 
berövats potentialen som utgår från communities of practice som 
organisationens kunskapsresurs.  

Inom denna diskussion hamnar Alvessons och Kärremans resonemang om 
att kunskap och management ofta är två oförenliga begrepp. Tillväxten av 
kunskap och framgången för företaget är en del som management står för. 
Problemet uppstår när en verklig förståesle av kunskapens natur uppnås. 
Kunskapen skapas i sociala -och i informella sammanhang. Hur kunskapen ska 
rymmas inom en kontrollerande princip som management syftar till blir ett 
problem. (Alvesson, Kärreman 2001)  

The term management is most informative when it refers to an agent with considerable 
authority and discretion, grounded in a formal position, and with an asymmetrical relation 
to nonmanagers. By definition, a manager calls for somebody, or something, to be 
managed (Alvesson, Kärreman 2002, s. 286) 

Strategierna att införa hierarki och kontrollmekanismer för en ’effektivare’ 
arbetsplats är ett sätt att placera individen i ett konstruerat sammanhang. 
Wenger menar att ett community of practice inte kan skapas av ett yttre 
mandat. Communities of practice handlar om ett innehåll snarare än en form. I 
detta avseende kan uppkomsten av ett community of practice inte tvingas fram 
genom en riktad organisatorisk åtgärd. Institutionen och praktiken kan aldrig 
sammansmälta för de är olika sorts enheter. (Wenger 1998a, s. 228 f) Däremot 
kan en hierarki påverka relationerna inom en community of practice eftersom 
ojämlikheterna kommer att negocieras mellan individerna och resulterar i olika 
grad av samarbete och samverkan. Wenger diskuterar möjligheterna att gå 
förbi hierarkin genom att frikoppla globala och lokala frågor från auktoritet. 
Detta kan ge nya kopplingar mellan lokala grupper. Kopplingarna kan leda till 
ett ökat kunskapsutbyte. I en hierarkisk organisation sätts regleringar upp för 
hur människor handlar. Hierarkin kan på så sätt hindra att kopplingarna och 
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utbytet av kunskapen mellan olika communities of practice kan ske. Detta 
sammanhang skapar en situation där individen inom organisationen inte kan 
eller vill dela med sig av sin kunskap eftersom det motverkar organisationens 
strukturer. Vi kan se att denna konstruktion genom det hierarkiska 
kontrollerade systemet inte kan åstadkomma de förutsättningar som är 
nödvändiga för ett kunskapsutbyte. 

Sammanbunden med maktrelationer och kunskapsskapande finns den 
Cartesianska sprickan. Vi har tidigare påvisat att den har gett upphov till ett 
sätt att se på kunskapen som ’sann’ eller ’falsk’. Subjektet (människan) och 
objektet (verkligheten) delas och människan ställs utanför sammanhanget och 
kan med en sådan kunskapssyn uppfatta en ’sann och verklig’ kunskap. Tron 
på den objektiva sanningen ger implikationer för Knowledge management. 
Genom språkbruk och de sammanhang som diskursen styr stängs viss kunskap 
ute medan accepterad kunskap kan utvecklas vidare. Detta ligger i diskursernas 
natur. Den ’sanna’ kunskapen som regleras genom att kunskap och makt inte 
kan förstås oberoende av varandra blir bestående, medan den falska lämnas. 
Teorier om Knowledge management tar inte hänsyn till att kunskapen i sig 
styrs inom en diskurs (se sid.21). Wenger menar att community of practice är 
styrd av en diskurs, men problematiserar det inte ytterligare. Inom en 
organisation där en diskurs är påverkad av yttre faktorer som hierarki är den 
innovativa förmågan svår att stimulera. Community of practices-sammanhang 
bör även problematiseras utifrån ett större sammanhang och inte bara inlemmas 
som den görs flertalet Knowledge management verk. 

I en organisation kan kunskap enklare utbytas inom en community som har 
en uppbyggd diskurs än vad den har att bryta sig utanför denna. (Brown, 
Duguid 1998, s. 100) Olika sammanhang och olika diskurser kan finnas inom 
en organisation och vi har hittills sett hur maktsammanhangen och diskursens 
uppbyggnad styr kunskapsspridning. När en disciplin har upprättats inom ett 
område där en viss diskurs råder är det svårt att få kunskapen att ”flöda fritt” 
inom organisationen som Knowledge management syftar till. Diskursen inom 
ett community där kunskap skapas har enklare att knyta an till individer 
utanför organisationen som ingår i samma slags diskurs. Eftersom 
organisationen kan ställa upp en skapad social samvaro genom hierarki och 
andra system för att skilja individer åt, flödar kunskapen enklare på samma 
nivå och i samma community utanför organisationen; ”Moving knowledge 
among groups with similar pracitices and overlapping memberships can thus 
sometimes be relatively easy compared with the difficulty of moving it among 
heterogenous groups within a firm” (Brown, Duguid 1998, s. 102) 
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Problemet med kunskapsöverföringen är tydligt i och mellan communities 
of practice. Vidare kan ett community under inflytande av en profession utgöra 
ett naturligt nätverk där kunskap enklare återanvänds än inom andra delar av 
organisationen. En medarbetare som ingår i en profession som t.ex. ingenjörer 
eller jurister, har enklare att i första hand vända sig till kollegor inom samma 
profession än andra sammanhang. Det finns ett starkare emotionellt band till 
professionella kollegor. Människor inom samma profession kan enklare 
legitimera ageranden som sker än människor utanför denna grupp. Även 
individer utanför den egna organisationen inom samma profession ingår i 
denna diskurs. (Stein, Ridderstråle 2001, s. 70 f) Individer inom professionella 
communities of practice ingår således i en egen diskurs som legitimerar sin 
egen existens. Dessa människor vill inte heller socialiseras in i nya roller 
eftersom det kan ge en identitetskris och ett slags förminskning av 
trovärdigheten om de ingår i andra sociala sammanhang. (Stein, Ridderstråle 
2001, s 70 f) En stark professionell identitet kan ge en större frikoppling från 
organisationen och kan därmed leda till illojalitet. (Alvesson, Kärreman 2001, 
s. 1109) 

Hur identiteter och etik samspelar inom organisationer som inte har en 
hierarkisk påtalad struktur och en direkt kontroll kommer tas upp i följande 
stycke.  

Kunskapsintensiva organisationer 
Många organisationer och företag kan benämnas som kunskapsintensiva. Det 
som sätts värde på i sådana organisationer är personalens kompetens som står 
för nästan hela organisationens samlade vinst. Medarbetarna ses som den mest 
signifikanta resursen, kapital och utrustning kommer på andra plats. Klassiskt 
sett har alltid jurister och konsulter tillhört denna grupp av värderade källor. 
(Alvesson 2000, s. 1103) 

Kunskapsintensiva organisationer har ofta hög nivå av autonomi och 
självstyre. Det saknas en form av direktkontroll som vi har sett i de föregående 
exemplen med hierarki och redovisningssystem. Personalen har en hög nivå av 
professionalisering och ses ofta som experter inom sina områden. I avsaknade 
av en direkt kontroll från företagsledning eller ägare utvecklas professionella 
koder och identitetsbyggande. (Deetz 1998, s. 155) 

Andra utskiljande principer inom kunskapsintensiva organisationer är att 
arbetet är intensivt och fokus ofta ligger på problemlösning. En aktiv 
kommunikation är nödvändig för att kunna lösa problemen. Det sätts högt 
värde på den sociala identiteten och den personliga kompetensen. Dessa 

 71



faktorer utvärderas genom möten och kommunikation. Därmed blir den sociala 
och organisatoriska imagen väldigt viktig för samspelet mellan medarbetarna 
och i förlängningen även för organisationen. (Deetz 1998, s. 159) 

En tredje viktig aspekt för kunskapsintensiva företag är att de ofta har en 
mycket nära kontakt till sina kunder. Den personliga kontakten mellan 
medarbetare och kunder är speciellt viktig eftersom det rör sig om specifika 
professionella problem som måste lösas. Problemen är ofta inte speciellt 
välstrukturerade till en början, utan kontakten mellan medarbetare och kund 
måste vara god för att det ska vara möjligt att se problemet klart och tydligt. 
Information måste tillföras från både medarbetare och kund. Det är även viktigt 
att utkomsten eller den slutgiltiga lösningen kan implementeras hos kunden. I 
det stora hela är kontakten mellan medarbetare och kund mycket viktig för en 
organisation vars största tillgång är kompetensen hos personalen. I ett sådant 
klimat blir rollfördelningen lös och flytande där chefen inte kan utföra någon 
slags direktkontroll eftersom det skulle hindra medarbetare från att utföra sitt 
arbete på bästa möjliga sätt. (Deetz 1998, s. 157) 

Tätt sammankopplad med medarbetarens situation finns alltid frågan om 
lojalitet till organisationen. Vi har i tidigare stycken beskrivit vilken roll 
professionen kan ha för en medarbetare. Medarbetarna har en hög 
självautonomi, inga direkta kontrollfunktioner finns och en nära relation till 
kunden etableras. Dessutom tillkommer frågan om medarbetarens lojalitet för 
organisationen. Inom sociala sammanhang finns ofta ett starkt 
identitetsskapande samband. Andra konkurrerande organisationer tävlar ofta 
om medarbetarnas identitetsskapande för att åstadkomma att de lämnar 
organisationen för en annan. (Alvesson 2000, s. 1110)  

Det finns en överhängande risk att medlemmarna inom ett community of 
practice ser sig själva som ’vi’ och resten av organisationen för ’dem’. Från 
organisationens sida kan lojalitetsproblem lösas antingen på en instrumentell 
nivå med avtal och kontrakt där ofta pengar har en avgörande betydelse. Det 
andra sättet att handskas med lojalitetsproblem är genom att försöka påverka 
medarbetarnas identitetsskapande. Känslan av att representera företaget måste 
vara positiv. Inom communitites of practice måste identiteten var starkt 
sammankopplad med företagets värdeskapande process och mål. På så sätt ser 
organisationen till att utföra inflytande på den enskilde medarbetaren till att 
vara organisationen trogen. (Alvesson 2000, s. 1112) Huruvida detta är möjligt 
eller inte återkommer vi till i diskussionen nedan.  
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Organisationskultur och identitet eller normativ kontroll? 
Knowledge managementforskare framhåller att det är viktigt att ha en 
företagskultur som är inriktad mot kunskapsskapande. Skapandet och delandet 
av kunskap är de viktigaste faktorerna inom Knowledge management och den 
organisationskultur som ska råda måste vara anpassad till att nå dessa syften. 
Davenport och Prusak menar att etablerandet av en företagskultur där 
kunskapen optimeras och värderas är den största utmaningen, men den som 
leder till framgång. (Davenport, Prusak 2000, s. 153) 

Organisationskultur kan definieras på olika sätt och har även olika 
innebörder för olika forskare. Kunda menar att organisationskulturer består av 
”Vehicles for public expression of these meanings-signs and symbols. When 
applied to organizational settings, culture is generally viewed as the shared 
rules governing cognitive and effective aspects of membership in organization, 
and the means whereby they are shared and expressed (Kunda 1992, s. 8)”. 

Organisationskultur handlar om gemensamma värderingar och normer som 
råder inom en organisation. Abrahamsson utvecklar tanken om organisations-
kulturer till att innehålla något större och mer komplex sammanhang. De 
värden, idéer, normer, attityder och beteende som delas av organisationens 
medlemmar bildar grunden till organisationskulturen. Den består fort-
sättningsvis av rutinmässigt beteende när människor interagerar med varandra i 
form av ritualer, språkbruk och ceremonier. Normerna delas av olika 
arbetsgrupper inom organisationen. De värderingar som är gemensamma måste 
vara dominerande inom densamma. Andra viktiga beståndsdelar inom en 
organisationskultur är de regler som måste följas och hur man tar sig fram 
inom organisationen samt den känsla eller det klimat och den filosofi som 
råder. Känslan eller klimatet utgör den grund för hur de anställda interagerar 
mot kunder och vilken sfär som råder på arbetsplatsen. Ovanstående faktorer 
bildar sammantaget organisationskulturen enligt Abrahamsson. (Abrahamsson 
2000, s. 131-132) 

Inom Knowledge management handlar det till stor del att se till att 
kunskapsskapandet optimeras och att förutsättningarna för detta finns 
representerat i organisationens kultur. Organisationskultur innehåller således 
värderingar och idéer. Värderingssystem kommer enligt Abrahamsson främst 
från samhället, individen själv eller från organisationen. (Abrahamsson 2000, 
s. 129) Om organisationskultur är positiva eller negativa aspekter för individen 
råder det delade meningar om. Elton Mayo menade tidigt inom Human 
Resource Management att det var viktigt att medarbetare inom en organisation 
känner mening och tillfredsställelse med sitt arbete. Organisationskulturens 
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normer och värden står därmed för en del av den mening som behövs för att 
känna glädje och motivation i arbetet. (Mayo 1933) Efter Mayo har många 
inom Human Resource Management menat att så är fallet. (Se Perrow 1986 för 
översikt.) 

Inom Knowledge management talar man om att möjliggöra för en 
synergieffekt av den kunskap som finns hos medarbetarna. Detta är ofta en svår 
position att uppnå eftersom det handlar om organisationens effektivitet. Vi har 
i tidigare stycken diskuterat hur organisationen vill kontrollera effektiviteten 
genom olika system (se sid.64). Inom organisationskulturs sammanhang finns 
det en pågående diskussion om huruvida organisationskulturen skulle kunna 
bidra till en högre effektivitet inom organisationen. En kultur som 
överensstämmer med organisationens mål och strategi borde underlätta för att 
uppnå syftena. En liktydighet i kulturen borde även göra det enklare för 
anställda att ställa sig bakom den och arbeta mot samma mål. Denna kultur ger 
även en förpliktelse och motivation hos de anställda som stödjer organisationen 
och dess målsättningar. (Abrahmasson 2000, s. 138) 

Inom Knowledge management är det dock viktigt att fokusera på de 
långsiktiga mål som organisationen ställt upp och inte frångå de viktiga 
faktorer som ska möjliggöra dem. Vi kan konstatera att en organisations 
framgång i mångt och mycket bygger på att tillåta att kunskapsöverföring får 
ske. Det viktiga är att organisationen och då även kulturen i första hand 
fokuserar på långsiktiga mål och inte på kortsiktig effektivitet och avkastning 
av kapital.  

Vidare kan man diskutera huruvida kunskapsintensiva grupper kan 
influeras och påverkas av olika organisationskulturer. Som tidigare nämnts har 
kunskapsintensiva företag ofta grupper av människor som agerar som experter. 
Deras professionella yrkesidentitet är högt värderad inom en organisation och 
arbetet är okontrollerat och autonomt. Det är en förutsättning för att deras 
arbete ska kunna fortlöpa. Kunskapsintensiva organisationer behöver ett mer 
eller mindre fritt flöde och ett okontrollerat arbetssätt. (Starbuck 1992, s. 730)  

Individerna inom de kunskapsintensiva företagen skyddar även sin 
identitet. Sociala normer och värderingar är svåra att införa och kontrollera 
eftersom dessa grupper av människor ofta har starka band till ett community of 
practice där praktiken har en extern hemvist utanför organisationen. 
Värderingar och normer grundläggs vid utbildning och bibehålls genom deras 
professionella status och engagemang i praktiken, inom ett utomorganisatoriskt 
community of practice. (Starbuck 1992, s. 730, Wenger 1998a s. 76) 
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 Still, social norms and reward systems are not equivalent to cultures. KIFs confront 
serious obstacles to creating and maintaining unusual cultures, especially cultures that 
embody organizational learning. The attributes that make hierarchical controls 
troublesome- autonomy, mobility, professionalization, uncertain funding- also makes it 
hard for KIFs to integrate people and to socialize then into unusual organizational 
cultures. When experts join new firms, they bring them well-developed values, standards, 
habits, mental framework and languages. Although they have much in common with their 
colleagues, the culture they share is supra-organizational. (Starbuck 1992, s. 730) 

Det är svårt för en organisation att implementera värdeladdade budskap inom 
ett community of practice där dess professionella medarbetare ingår i ett 
kunskapsintensivt företag. Det är med andra ord inte så enkelt som att ’införa 
en kunskapsskapande anda’ eller se till att alla möjliggörare för delandet av 
kunskap finns på plats. Den diskurs som råder bland dessa professionella 
grupper har ett utvecklat språk och en förklaringsgrund med redan existerande 
värderingar och normer. Diskursen reglerar vad som ingår inom den genom att 
ge en gemensam tolkningsgrund för hur man uppfattar problem. (Danaher et.al. 
2000, s. 35) Vidare har dessa professionella grupper ofta en stark anknytning 
till universitetsvärlden. Universiteten monopoliserar på kunskap genom att 
definiera vad som anses vara vetenskapligt och inte. (Foucault 1980, s. 85) 

En organisationskultur syftar till att den sociala interaktionen mellan 
människor inom en organisation sker på ett visst sätt. Abrahamsson menar att 
det finns organisationskulturer som spontant uppstår, men att det ofta är 
ledningen inom en organisation som medvetet arbetar för att de anställda ska 
ha en viss bild och agera på ett visst sätt mot varandra. Detta kallas för 
institutionalisering. (Abrahamsson 2000, s. 132) Denna strategi blir 
problematisk när både kunskap och professionella grupper finns närvarande. 
Townley menar att kunskap och makt inte kan existera utan varandra eftersom 
kunskap kan ge makt och makt kan ge kunskap. (Townley 1993a, s. 26) 

Alvesson menar att det finns fyra sätt för en kunskapsintensiv organisation 
att hantera företagets uppställda normer. Eftersom komplexiteten är hög inom 
dessa organisationer minskar möjligheten till direkt kontroll. Vi har i tidigare 
resonemang hävdat att sådana strategier inte går att förena med en organisation 
som är kunskapsintensiv. (se sid.64) 

Alvesson och flera organisationsforskare menar att organisationer kan 
influera individernas syn på sig själva, deras identitet, på flera sätt. Detta kan 
åstadkommas med kulturell kontroll, organisationen som institution eller 
genom normalisering och subjektifiering. (Alvesson 2001, s. 878) 

Identifieringen med organisationen handlar om en kombination av intern 
stolthet, status och prestige. För den anställde har det stort värde att vara en 
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framgångsrik medarbetare och höra samman med organisationen. Alvesson 
hävdar i motsats till Starbuck att medarbetarna inom kunskapsintensiva 
organisationer har en hög tendens att bli påverkade av organisationen som 
institution genom att strategin är utarbetad för kontroll. (Alvesson 2001, s. 879) 
Kunda menar att olika människor inom en organisation kan påverkas på olika 
sätt av organisationskulturen. Anställda som inte arbetar heltid eller har höga 
positioner inom organisationen influeras inte i så hög grad. Experter och 
individer som kan anse sig själva vara fullgoda medlemmar av en organisation 
påverkas mest av en organisations kultur och normativ kontroll. (Kunda 1992, 
s. 214) 

Den kulturella kontrollen handlar om idéer, övertygelser och värden. Om 
en organisation eller ett företag har en stark företagskultur som kan sprida 
ideologi, guidande idéer, värden och känslor har de ofta en stor möjlighet att 
påverka medarbetarna genom en självdisciplinär hållning. Kunda skriver 

…a decentralization of power…agents of control is everywhere; one is surrounded and 
constantly observed by members (including oneself) who, in order to further their own 
interests, not as spokespersons and enforces of the organizational ideology. (Kunda 1992, 
s. 155) 

Normaliseringen syftar till att disciplinera människor in i ett slags standard-
beteende och utförande. Skillnaden mellan normen och det faktiska utgör 
grunden till det organisationen vill förändra och kontrollera. Normaliseringen 
arbetar genom en nivå av den egna självvärderade normen och signaler från 
andra i organisationen. Ett normaliserande beteende kan vara att inte bli 
betraktad som ’professionell’ inom en kunskapsintensiv organisation. 
(Alvesson 2001, s. 880) 

Även inom ett community of practice finns identifiering som en faktor. Att 
vara delaktig i sociala sammanhang där de communities som vi ingår i 
påverkar oss och vi som individer påverkar en grupp. Wenger menar att 
meningen är större än bara det engagemang som en person måste ha för att en 
communitiy ska uppstå. Meningen utgör en del av vem man är och identifierar 
sig med. På så sätt kan man hävda att även ett community of practice utgör en 
grund för delad mening och påverkan av en persons identitet (Wenger 1986a, 
s. 52) 

Den normativa kontrollen utövas inom organisationskulturen eftersom den 
uttrycks i de sociala relationerna mellan medarbetarna. Människorna inom en 
organisation har ett engagemang och ’comittment’ till organisationen som 
innebär att de har en stark känsla av identitet som överensstämmer med 
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organisationens. Medlemskapet i organisationen blir viktigt för individen och 
uppmuntras inte endast genom ekonomiska belöningar utan genom symboliska 
handlingar som är betydelsefulla för känslan av tillhörighet. Det är således 
individens uppfattning om sig själv och hennes plats inom organisationen som 
är av största vikt för organisationens ledning. (Kunda 1992, s. 11) Även inom 
ett community skapas en slags kultur som bygger på en gemensam förståelse 
och användning av termer, begrepp och abstraktioner. Organisationsforskare 
hävdar ofta att subkulturer bildas inom en organisation och detta kan ha både 
negativa och positiva effekter på organisationen som helhet. Inom ett 
community of practice finns det ett gemensamt språk, handlande och historier 
som är identitetsskapande och kan betraktas som en sådan subkultur. (Wenger 
1986a, s. 60) 

Forskare som är positiva till en stark organisationskultur med stor normativ 
kontroll menar att en sådan organisation ger ökad frihet för individen. 
Individualism råder istället för kollektivt tänkande och kreativitet uppstår 
istället för konformitet. (Kunda 1992, s. 16) 

Med ett Knowledge managementperspektiv där just kunskapen är det 
centrala är det svårt att se att normativ kontroll är uppmuntrande till 
kunskapsdelning. Den ökade kreativiteten som de positiva organisations-
forskarna ser som något bra, är individuell i ett sådant sammanhang. 
Medarbetarna är fokuserade på organisationens mål, vilket inte i sig är 
felaktigt, men kreativiteten måste riktas åt ett håll där kunskapen kan växa och 
delas för att ge den synergieffekt som den syftar till. Med en stark normativ 
kontroll där medarbetarna blir mer ’individuella’ och kommer bort från 
’kollektivt tänkande’ kan man diskutera om ett Knowledge management 
perspektiv skulle vara en möjlighet över huvud taget. Om medarbetarna blir 
påverkade att vara individuella och med en ökad individuell kreativitet är det 
svårt med ett Knowledge managementgrepp där kunskap anses vara bäst 
utnyttjad i samarbete och inom communities of practice. Den sista faktorn, 
subjektifikation, handlar om en process där individen skapar en definition av 
sig själv inom ett visst sammanhang. Ett exempel på subjektifiering kan vara 
hur en organisation uppmuntrar en överensstämmelse mellan medarbetare och 
deras jobb och den ’realistiska’ arbetsbeskrivning som finns. Man ger då 
medarbetarna ett val att ’matcha’ arbetet som beskrivs som realistiskt eller inte. 
Fokusen flyttas till individens egen värdering och bedömning av sig själv. 
(Alvesson 2001, s. 881) Tanken om individens värdering och bedömning av sig 
själv hör samman med identifiering. Kunda menar att en identifieringsprocess 
som ligger inom organisationens kultur och normativa kontroll syftar till att 
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sudda ut gränserna mellan individen och organisationen. ”The member role is 
’incorporated’, based on ’strong identification’, an inextricable connection to 
the company with little ’demarcation’. ” (Kunda 1992, s. 91) Till viss del är det 
troligt att ett kunskapsintensivt företag ökar chansen för människor inom 
organisationen att forma identiteten till att bli en ’fullgod’ medlem av 
organisationen. Kunskapsintensiva företag har förutsättningarna för att kunna 
påverka sina medarbetare i högre grad än andra företag menar Alvesson. 
(Alvesson 2001, s. 879) 

För att sammanfatta diskussionen om normativ kontroll, organisations-
kultur och identitetsbyggande visar figuren nedan sambanden mellan 
organisation och individ. Man måste ställa sig frågan hur mycket kunskapen 
kan tillföra en organisation. Kunskap som är en del av en större social process 
inom organisationen kan spela olika roller. Kunskapen är en resurs i 
marknadssammanhang och i relationen till kunden som gör kunskapsintensiva 
organisationer speciella. Den är även ett sätt att legitimera sin ställning och 
arbetet som utförs inom en organisation. Kopplingen till det sociala 
maktsammanhanget är närvarande i denna aspekt. Som vi tidigare har 
diskuterat är kunskap ett sätt att legitimera vad som anses som sann kunskap 
och vad som kan ingå i diskussionen. Kunskapen syftar även till att gömma 
osäkerhet och motsägelser samt okritiska attityder. I alla dessa fall är 
kunskapen sammankopplad med ett identitetsskapande hos den kunskaps-
intensiva organisationens medlemmar. (Alveson 2001, s. 882) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2 Kunskapsarbete och organisationen. (Alveson 2001, s. 882) 
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Det finns en nödvändighet att de sociala banden mellan kund och organisation 
är goda inom kunskapsintensiva företag. Retorik, image och förhandlingar kan 
vara en nödvändighet. 

 

In ’ambiguity-intensive’ organizations, rhetoric, image management and ongoing 
negotiations become necessary and are offered a large arena..// As clients and customers 
often have problems estimating the value of the product/service offered, establishing close 
social links between the knowledge-intensive company and the customer/client becomes 
vital.// Rhetoric, image production and the fine-tuning of social bonds rely upon 
supportive work identities. (Alvesson 2001, 882) 

Det finns ett starkt samband mellan enheterna på bilden. Identiteten byggs upp 
genom retorik och image inom organisationen samtidigt som den flytande 
naturen av övertalning, uttryck och anpassning till kunden river ner det 
fixerade identitetsbygget som ledningen vill åstadkomma. Detta förklarar 
varför ett kontrollerande behov finns hos ledningen när det gäller den 
organisatoriska identiteten.  
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6. Diskussion 

Vi har tidigare beskrivit hur skapande och delande av kunskap sker, och hur 
kunskapen förmedlas via social interaktion. Vi fokuserar nu på den andra sidan 
av myntet, nämligen upptagandet av kunskap. Även om en effektiv 
kunskapsdelning kommer till stånd finns det nya problemställningar kopplat 
till upptagandet eller absorption, av kunskap. B. Hacket menar att en faktisk 
barriär för varaktig kunskapsdelning inte är offentliggörandet av kunskap i ett 
system, utan snarare att hämta ner och använda kunskapen som finns 
tillgänglig i systemet. Med andra ord, det är inte delandet, utan mottagandet av 
kunskapen som måste förstås. (Hacket 2002, s. 730) Vi vill mena att detta 
problem uppstår i alla former av kunskaps- och inlärningssituationer. 

Absorption för tankarna till något passivt, men vi menar att det är en aktiv 
process. Absorption har beskrivits som upptagande av yttre kunskap. Det är en 
process där agentens interna schemata assimilerar externa data och bearbetar 
dem, eller som en tolknings- och sensemakingprocess där ny kunskap 
integreras i en existerade kunskapsbas. (Bosiot 2002, s. 73) Mot denna bild av 
information, eller kunskap, som en förändring i ett i övrigt statiskt tillstånd 
finns invändningar. Lave, Wenger och Bruner menar att lärandet, dvs. 
upptagande av ny kunskap liksom erfarenheter, måste förstås i relation till 
utvecklandet av individens sociala identitet. Den utvecklade identiteten formar 
hur en person kommer att assimilera kunskap och information. ”What people 
learn about then, is always refracted through who they are and what they are 
learning to be.” (Brown, Duguid 2000, s. 138)  

Upptagandet av kunskap och diskursen inverkan  
Vårt problem formuleras således: vad styr upptagandet av kunskap? Som vi 
antyder ovan menar vi att det är en realtidssituation där ett identitetsskapande 
sker samtidigt som det också bestämmer vad vi kommer att fokusera på. 
Genom absorption internaliseras kunskapen i den personliga kunskapsmassan. 
Vi menar, att det är de maktmönster som finns i diskursen som kommer att 
styra fokus för upptagandet av ny kunskap. I det följande användes ordet 
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”text”, men vi menar att ett analogt resonemang går att föra där text byts ut mot 
kunskap.  

Det diskursiva förhållandet baseras på ett skapande och manövrerandet av 
makt. Sett ur detta perspektiv kommer skapandet och spridandet av ”texter”, 
och viktningen av en ”text” mot en annan, att medföra både utövande och 
skapande av makt. Diskursen skall därför uppfattas som en serie av dynamiska 
maktrelationer som oavbrutet uppfinner och bekräftar sig själva, genom att 
tillämpa diskursiva regler som skärskådar nya texter och omprövar redan 
existerade texter. Om en diskursiv gemenskap håller en given text för sann, 
kommer denna acceptans att fylla den med en visst mått av makt i den kontext 
diskursen befinner sig i. I likhet med detta kommer också processen att fylla 
vissa institutioner med makt inom diskursens kontext. Institutionerna har 
någonstans i det kollektiva förflutna visat sig producera tillförlitligt material 
och får rykte om sig att ha en stark ställning inom ett givet område. Således 
kommer det redan existerande nätverket av maktrelationer inom en diskurs att 
ha en djupgående effekt på de i diskursen ingående medlemmarnas 
informationsbeteende. De kommer troligen att högre värdera texter 
producerade av institutioner inom diskursen, som redan kopplats ihop med 
makten, än andra texter utanför diskursen. Maktrelationer finns också mellan 
olika diskurser där diskurserna utgör en del av ett epistem (se även sid. 23). 
Inom epistemet kommer de starkare diskurserna att utöva ett bredare inflytande 
utanför gränserna för sin egen disciplin än de svagare. De svagare kommer att 
understödja sin egen position genom att uppta teorier och metodologier från 
mer inflytelserika diskurser. (Olsson 1997, s. 139)  

Vi anser att de maktmönster som här beskrivs har betydelse för vilken 
kunskap en individ eller en praktik upptar och internaliserar. I en organisation 
kommer vissa diskurser ingående i en praktik att vara fyllda med mera makt än 
andra, och finner därför lättare gehör för åsikterna. Dock menar vi inte att det 
hänger samman med organisationens struktur eller hierarki, utan att det just har 
en koppling till diskursernas inbördes förhållande. Inom praktiken styrs 
deltagarna av en större diskurs som inom praktiken negocierats om mening. Vi 
vill mena, att mellan olika diskurser så kan den inbördes maktrelationen 
påverka vilken av dem som kommer att upptas av praktiken. Detta innebär, 
som vi tidigare hävdat i samband med professionaliseringen, att vissa personer 
som har en koppling till en praktik och diskurs utanför organisationens kan 
komma att vikta kunskap/information på ett avvikande sätt i förhållande till 
den allmänna uppfattningen inom organisationen. Även de inbördes makt-
förhållandena inom praktiken kan påverka upptagandet, då motsvarande 
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förhållande kan finnas på personnivå, med en ”auktoritär talare” som gör sig 
mer gällande. Att vara en auktoritär talare är inte i första hand kopplat till rang 
eller titel, utan till en värdering grundad i det kollektiva förflutna eller inom 
den rådande diskursen. 

Vi menar att Knowledge managementlitteraturen är fylld av exempel på 
hur dessa maktmönster har påverkat utgången för nydanande idéer och 
innovationer. Vi har tidigare betonat att experter legitimerar vad som ingår i 
diskussionen och vad som uppfattas som sant och falskt genom att sätta upp 
sociala filter och sanktioner. Davenport och Prusak ger oss ett exempel från 
Digital Equipment Corporation där grundaren i företaget bannlyste begreppet 
persondator från företagets diskussioner. Genom denna styrning av 
diskussionen lämnades de anställda maktlösa inför en förändrad marknad och 
företaget skadades svårt. (Davenport, Prusak 2000, s. 44) Davenport och 
Prusak ger även andra exempel på hur en övergripande diskurs förskjuter ny 
kunskap. (Davenport, Prusak 2000,s. 100-102) 

Detta är något som Knowledge management menar att man kan råda bot 
på, genom att riva existerande barriärer, bryta mönster och skapa nya kanaler. 
Dock finner vi att i större delen av litteraturen betraktas problemet just från den 
position som vi skissade inledningsvis, som en passiv absorption där ny 
kunskap läggs till, som ytterligare en byggkloss, i ett helt statiskt bygge. Vi 
menar i motsats till det, att varje gång kunskap hanteras eller skapas uppstår en 
maktrelation. Vilken kunskap skall internaliseras? Vad är sant och vad är 
falskt? Detta styrs ytterst av den diskurs vi ingår i, därför kan 
kunskapsupptagandet inte ses som ett passivt bygge. Det räcker således inte att 
bara bryta upp hierarkier och strukturer utan man måste också ta hänsyn till de 
diskursiva regler som råder.  

Den kumulativa kunskapssynen är i mångt och mycket baserad på att 
betrakta kunskap som någonting som existerar utanför människan och som 
kumulativt kan öka i mängd. Inom Knowledge managementlitteratur har det 
hävdats att ju större kunskapsbas man har desto lättare är det att skapa mer 
kunskap och fler innovationer (t.ex. Davenport, Prusak 2000, s. 17) Denna 
’sanning’ har under flertal år varit en grundsten i många strategier som syftar 
till att samla lösningar och kunskap som är tänkta att användas i nya 
sammanhang. Vi menar att kunskapen inte kan betraktas som ständigt växande 
och utvecklingsbar. Perspektivet framställer människor som en passiv 
mottagare av kunskap, vilket vi är kritiska till. Vi vill hellre mena att 
människans tillvaro är aktiv och skapande och att maktperspektiven är en del 
av denna relation; ”människan är en integrerad eller infogad del av 
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verkligheten, vilken ses som en helhet av sammanvävda relationer. Människan 
är varken utanför eller innanför verkligheten. Det är bara genom dessa 
relationer till verkligheten som kunskap om den kan förvärvas, och bara i 
denna mening kan man ha kunskap (Johansson, Thörnqvist 1992, s. 13)”. 
Vidare ingår kunskapen i epistem som inte är utvecklingsbara, utan utgör en 
tolkningsgrund för hur vi ser på den verklighet vi lever i just nu, (se sid. 23.) 

Vi noterar att ett flertal Knowledge managementförfattare inte har passerat 
mind-as-a-container metaforen vad det gäller inlärningsmönster, lika lite som 
de har uppfattat kunskap som en emergent struktur. I stället konstrueras 
lösningar med utgångspunkt från att kunskap kan betraktas som ett 
värdeneutralt ting som med rätt hjälp kan transporteras från A till B. Skapandet 
sker på ett individuellt plan och kunskapen betraktas som en förändring i ett i 
övrigt statiskt tillstånd. Vi vill mena att detta inte är möjligt, eftersom både 
inlärning och kunskapsskapandet är strukturer som är samtida, emergenta och 
socialt skapade genom interaktion i en väv av maktrelationer. ”There is always 
a local and emerging logic that may make what seemed rational previously 
now look irrational and vice versa. ” (Introna 1997, s. 3) Maktmönstren skapas 
på ett ögonblick och upplöses på ett ögonblick, i ett helt vanligt samtal kan 
plötsligt en maktrelation uppstå, sekunden senare är det upplöst. (Introna 1997, 
s. 4) Dessa sekundsnabba växlingar i kraftfälten påverkar hur vi tar emot ett 
kunskapsfragment. Internaliseras kunskapen betyder det att vi negocierar hela 
vår kunskapsbas på nytt i förhållande till den nytillkomna kunskapen, vilket 
ibland kan innebära att delar av den existerande kunskapsbasen måste 
förkastas. 

Vidare menar vi att lärandet är emergent och således kan inte lärandet 
uppfattas som något individuellt. Lärandet kan i stället ge upphov till social 
struktur, då vi följer Wenger och hävdar att det är lärandet som styr 
uppkomsten av communities of practice. Detta resonemang bildar i sig en 
kritik mot synen på kunskap som ett ting utanför en kontext som man kan 
förhålla sig till på ett individuellt plan. Vi menar att Knowledge management 
ofta bygger på denna, som vi uppfattar inskränkta kunskapssyn, när man 
arbetar för systemlösningar som syftar till att lagra kunskap som en sorts 
varulager som väntar på att nyttjas. 

Inom informationsforskning fokuseras ofta på själva förändringen i sig, 
och inte på bakgrunden. Om en förändring, dvs. information, ger någon verkan 
eller ej beror på bakgrunden, dvs. kunskapsmassan. Fokus måste flyttas från 
förändringen i sig till att belysa bakgrundens beskaffenhet. Det är inte 
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informationen som skapar bakgrunden, utan bakgrunden måste redan finnas för 
att informationen skall registreras. (Brown, Duguid 2000, s. 138 f)  

Alltså, vi måste fokusera mera på diskursen och hur kunskapsmassan är 
beskaffad, för detta avgör vad och på vilket sätt vi kommer att absorbera den 
kunskap och de erfarenheter vi konfronteras med. 

Ger engagemang kunskapsutbyte? 
En vanlig teknik för att stimulera uppfinningsrikedom och kreativitet är att 
frikoppla en projekt- eller forskningsgrupp från huvudorganisationen. Detta 
möjliggör utforskande av nya oprövade vägar där medlemmarna befriats från 
de flesta av de styrinstrument som beskrivits i kapitel 4, samt bereds möjlighet 
att pröva sina idéer utanför den övergripande diskursens ramar.  

Fortgår utbrytning under en längre tid, bryts banden och två diskurser 
uppstår, en hos projektgruppen och en hos huvudorganisationen. Detta för-
svårar koordination och kommunikation mellan de två parterna. I ett längre 
perspektiv kan det utvecklas två helt skilda kunskapsbakgrunder utan över-
lappningar vilket försvårar möjligheterna till att skapa förändringar i 
motpartens kunskapsbakgrund. Huvudorganisationen har svårt att ta emot och 
absorbera de nydanande idéerna, som till en början förskjuts. Brown och 
Duguid exemplifierar förhållandet inom Xerox PARC-grupp, där utbrytarna 
tvingades gå en lång väg för att finna förståelse för sin nya tryckteknologi. 
(Brown, Duguid 2000, s. 154-157) Detta är ett exempel på ett klassiskt 
Knowledge managementproblem, hur skall spridning av den nyvunna 
kunskapen optimeras? 

Betraktar vi förhållandet utifrån Wengers horisont, ser vi att det inte finns 
något som överbryggar praktikernas verksamhet. Det blir nödvändigt för 
organisationen att på något sätt komma förbi dessa svårigheter, och samtidigt 
behålla de fördelar som är förenade med frikopplingen. Lösningen finns i 
periferin och hos de gränsöverskridande multimedlemmarna/mäklarna samt 
gränsobjekten. Wenger framhåller att periferin står för kontinuiteten, medan 
diskontinuitet uppstår vid gränserna, men att de båda vävs i hop i ett landskap. 
(Wenger 1998a. s. 118, 120) Genom att öppna periferin för olika gränsmöten 
skapas en kontinuitet mellan de två grupperna. Mäklarens ställning gör att 
han/hon inte hör hemma någonstans, och därför kan upplevas som ”neutral” i 
sammanhanget. Mäklaren är varken en uttalad representant för huvud-
organisationen eller för utbrytargruppen. Som vi tidigare redogjort för 
innefattar mäklarens uppgifter av att översätta, koordinera och räta upp 
perspektiv. Med en fot i varje läger har mäklaren möjlighet att bära med sig 
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element från båda praktikerna och på så vis hålla båda kunskapsbakgrunderna i 
fas med varandra. Mäklaren,  som kan vara en manager, bör sträva efter att räta 
upp de olika praktikernas perspektiv annars riskerar organisationen falla sönder 
i ett antal praktiker som alla stävar efter olika mål.  

Multimedlemmens ställning är lite annorlunda, då han/hon är engagerad i 
negocierandet om den gemensamma verksamheten i alla de praktiker han/hon 
ingår i, vilket gör att det inte finns förutsättningar för samma neutralitet. Dock 
har multimedlemskapet ändå stora möjligheter att överbrygga luckor i 
kunskapsbakgrunderna. Vi ser en styrka i multimedlemmarnas möjligheter att 
både sprida kunskap och att genom att tillfoga kunskapselement från andra 
praktiker generera helt ny kunskap. Gränsobjekten kopplar samman sin 
funktion med en mängd communities of practice och andra parter utanför en 
speciell praktik. En artefakt kan upprätta en relation mellan perspektiven i 
olika communities of practice utan en mänsklig länk. 

Vi menar att en Knowledge managementåtgärd kan vara att förbättra 
möjligheterna för multimedlemskap både inom och utom den egna 
organisationen, då vi tycker oss se en potential i en breddad kunskapsbas 
genom många olika engagemang. Som vi tidigare framhållit, så är jämvikt 
mellan participation och reification nödvändig, därför har även gränsobjekten 
en viktig funktion i sammanhanget. Gränsobjektet kan som reification fungera 
som ett fokus för participation. Här kan de nya Knowledge 
managementsystemen utgöra ett positivt bidrag som understödjer deltagarnas 
möjligheter till kunskapsuppbyggnad genom delade reifications. De 
synergieffekter som Knowledge managementlitteraturen ständigt efterlyser 
menar vi finns att hämta i periferierna där de olika graderna av deltagande ger 
möjlighet till utveckling och lärande. Lärandet riktas både inåt mot praktiken 
och utåt mot omvärlden. Communities of practice bildar en skärningspunkt av 
ömsesidigt engagemang med olika grad av engagemang, från kärnmedlemskap 
till den extrema periferin, och resulterar i ett samspel som ger stora möjligheter 
till lärande, kunskapsutbyte och genererandet av ny kunskap.  

I vår framställning av communities of practice har fördelarna fått en 
framträdande plats, men naturligtvis finns det lägen när ett community inte 
fungerar eller bidrar med något positivt till organisationens helhet. 
Communities of practice kan på samma sätt som det blir en idealisk struktur för 
att lära bli en idealisk struktur för att inte lära. Wenger menar att ett 
community of practice kan stagnera och ”dö” när de kvaliteter som man söker i 
ett community har kommit i obalans. Oordningen uppkommer om något 
essentiellt hos elementen domän, grupp och praktik saknas eller är obalanserat. 
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Wenger m.fl. finner flera olika varianter av domänproblem; imperialism som 
påverkar andra communities of practices möjligheter, narcissism, marginalitet 
och fraktionalism är andra former. Domänproblem uppstår när ett community 
eller en organisation misslyckas med att etablera en klar koppling mellan 
domänen och affärsverksamheten. Problem med gruppen inom ett community 
kan vara relaterade till klickbildningar, egalitära grupperingar, beroende-
förhållanden, stratifiering, bristande engagemang och lokalitetsproblem. 
Grundorsaker kan vara bristande tillit, nya medlemmar som saknar mentorskap 
eller mästare och dåliga relationer inom eller mellan olika communities. 
Praktiken i sin tur kan hämmas av dokumentfixering där erfarenheterna 
dokumenteras i t.ex. databaser i så hög grad att det överskuggar praktikens 
egentliga verksamhet. Motsatsen är minnesförlust, när all energi går åt till att 
lösa medlemmars aktuella problem utan att dokumentera de insikter som nåtts. 
Dogmatism och medelmåttighet är andra. (Wenger, McDermott, Snyder 2002, 
s. 139-149) 

Organisationen 
Till vår första definition av en organisation som en grupp människor som 
arbetar mot ett gemensamt mål osv. på sidan 30, tillfogar vi Wengers 
beskrivning av organisationen. En organisation utgörs dels av en konstellation 
av praktiker och dels av institutionen, dvs. den skapade och konstruerade delen 
av organisationen. Organisationen definieras således som den växelverkan som 
uppstår mellan dessa två aspekter.  

Praktiken kan aldrig bli ett resultat av en konstruktion i 
organisationsstrukturen, utan praktiken är ett gensvar på organisationens 
konstruktion. (Wenger 1998a s. 233, 241) Vi menar att man kan tolka detta 
som att institutionen, dvs. den skapade organisationen, genom olika åtgärder 
kan framkalla önskade gensvar hos praktikerna. Sett ur denna synvinkel har 
institutionen möjligheter att påverka praktikerna i en viss riktning, även om 
slutprodukten alltid är resultatet av praktikens negocierande och ett 
självgenererat lärande. ”Learning cannot be designed: it can only be designed 
for – that is facilitated or frustrated.” (Wenger 1998a s. 229) 

Wenger menar att det som designas kommer att ta sig ett annat uttryck 
inom praktiken. Den skapade organisationen kan designa definierade 
procedurer och mönster, men dessa kommer inte att producera praktiken i sig, 
utan den växer fram som en reaktion. System av ansvarighet och policys kan 
tillämpas som medlemmarna förväntas efterleva, men reaktionen som de ger 
upphov till kan inte styras. Organisationen kan definiera roller, dessa omsätts 
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inom praktiken till identiteter. Visioner skapas, men de kan inte tvinga fram 
den efterlevnad som är nödvändig för att upprätthålla energin bakom 
visionerna. Man kan styra produktion av hjälpmedel som ligger till grund för 
negocierandet om mening, arbetsprocesser och läroplaner. Men dessa kommer 
att ta sig ett annat uttryck inom praktiken, meningen skapas inom praktiken 
liksom lärandet i sig oavsett kursplaner, arbetsprocesser och hjälpmedel för 
meningens negocierande. (Wenger 1998a, s. 229) 

Vi vill genom att framhålla detta visar att communities of practice aldrig 
kan uppfattas som en metod att utöva Knowledge management, som vissa 
författare gör, t.ex. Ferrán-Urdaneta (1999) och Davenport och Prusak (2000, 
s. 66, 166). Communities of practice får inte ses som en ny lösning till 
existerande problem, en organisatorisk enhet eller ett pedagogiskt instrument 
som kan implementeras. Communities of practice finns överallt som 
potentiella, aktiva eller latenta oavsett om man försöker kontrollera lärandet 
eller ej. (Wenger 1998a, s. 228) Däremot kan organisationen med sina 
Knowledge managementstrategier utlösa ett gensvar inom praktiken.  

Genom att ta hänsyn till de kännetecken som utmärker communities of 
practice och optimera för möjligheterna som finns inom och mellan 
communities of practice kan Knowledge management generera fördelaktiga 
gensvar. Det är framför allt på tre punkter communities of practice skiljer sig 
från andra institutionella strukturer. För det första så negocierar praktiken sin 
egen verksamhet, även om det vanligen tar formen som ett överensstämmande 
gensvar mot institutionella föreskrifter. För det andra så uppkommer, utvecklas 
och upplöses de i enlighet med sitt eget lärande. Dock kan det ske som gensvar 
på en institutionell händelse. Slutligen skapar communities of practice sina 
egna gränser, även om gränserna tidvis kan överensstämmer med 
institutionens. (Wenger 1998a, s. 241)  

Wenger menar att det på analysnivå går att översätta lärandet i form av 
praktik och identitet till en begreppsmässig arkitektur för lärande. Genom 
denna arkitektur som avspeglar frågorna om mening, tid, rum och makt kan 
man designa för lärandet. Det är då inte fråga om att ställa kaos mot ordning, 
lokalt mot globalt osv., utan att på ett produktivt sätt kombinera dem. Detta är 
den utmaning Knowledge management måsta anta, att på ett produktivt sätt 
understödja lärandet och kunskapsskapandet inom organisationen genom att 
hitta möjligheter i det emergenta istället för att försöka motverka det. (Wenger 
1998a, s. 231-233) 

Vi har tidigare i uppsatsen kommit till den slutsatsen att många Knowledge 
managementinitiativ inte fungerar därför att det inte finns en förenlighet mellan 
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det emergenta dragen hos communities of practice och de skapade strukturerna 
i den institutionella aspekten av organisationen. Vi vill vi hävda att Knowledge 
managementstrategier i sig är en konstruktion som inte tar hänsyn till varken 
kunskapsskapande, kunskapsupptagande, hur kunskap delas och utbyts eller 
vilken relation människa och kunskap har till varandra. Knowledge 
management i fel form kan uppfattas som ett styrmedel där varje människa 
infogar sig i ett system som bygger på identitetsskapande och själv-
disciplinering. Efter en lång diskussion i denna uppsats om hur kunskapen är 
beskaffad, hur den skapas och förmedlas måste frågan ställas om det över 
huvud taget är möjligt att administrera kunskap? 

Vår syn på kunskapsadministration 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att vi inte anser det möjligt att med 
hjälp av management styra kunskap på det sätt som Knowledge management 
implicerar, dvs. ett förvaltande av kunskap per se. Vi menar att Knowledge 
management handlar om att skapa en medvetenhet om kunskapens natur, och 
på så sätt understödja de kunskapsprocesser som vi beskrivit i vår uppsats. På 
ett annat plan menar vi också att Knowledge management naturligtvis 
innehåller olika lösningar för kunskapsdelning som t.ex. kan ta formen av 
databaser eller system som underlätta kontakter osv. Dessa ingår som en del av 
reifications som vi hävdar är nödvändiga för möjligheterna till participation. 
Det vi framför allt saknar är en förståelse för att kunskap inte alltid produceras 
framför ett skrivbord och att varje minut inte kan vara redovisad, utan att det 
krävs en viss frihet, en ”slack”, inom arbetet.  

Vi vill också förflytta fokus från individen till kollektivet. Vi har under 
uppsatsarbetet funnit att det inte är individens utan kollektivets förmåga till 
problemlösning, inlärning och spridning av kunskap som är organisationernas 
största tillgång. Vår förståelse av kunskapsskapandet grundar sig fram för allt i 
de kollektiva skapandeprocesserna. Vi har tidigare hävdat att normativ kontroll 
i form av en organisationskultur som förordar individualism är oförenligt med 
Knowledge managements filosofi, då kreativiteten blir individuell och inte 
riktas mot ett kollektivt kunskapsarbete. Vi menar att man på detta vis går 
miste om den synergi och de krafter som finns i det kollektiva kunskapsarbetet. 
När det gäller organisatoriskt kunskapsskapande menar vi att Engeströms cykel 
för innovativt lärande på ett nöjaktigt sätt beskriver de handlingar som utspelas 
i en grupp där problemdefinition, problemlösning, lärande och skapande av 
kunskap sker. Engeström betonar den lokala diskursiva konstruktionen av 
delade objekt och avsikter i kunskapsskapandet. Det sociala rum som detta 
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utspelar sig i beskriver vi som en organisation bestående av konstellationer av 
praktiker som interagerar med den skapade organisationen.  

Wengers begrepp communities of practice ger oss en förståelse för de 
sociala relationer som ger mening åt det vi gör, hur social interaktion skapar 
kunskap och hur kunskap delas där väven av periferier och gränsland utgör 
bryggan mellan olika kunskapsbakgrunder. Diskursen och det post-
modernistiska synsättet förser oss med förståelse för på vilket sätt dessa sociala 
interaktioner och mönster styrs, att makten är en skapande och positiv kraft 
som iscensätter alla kunskapssammanhang. Vi menar att kunskapsbak-
grunderna grundas i epistem och diskursen styr hur vi uppfattar ny kunskap.  

Vilken roll spelar då management?  
Vi menar att management är nödvändigt. Managements verksamhetsområde är 
den skapade institutionen och inte konstellationen av praktiker. Ingen har det 
omfång av engagemang att det täcker hela konstellationen av praktiker. 
(Wenger 1998a, s. 246) 

Yet it is more accurate to view organizational design as a method by which a set of 
practices manages itself as a constellation. In this sense, the design of an organization is 
not so much an overarching structure as it is a boundary object. In connects communities 
of practice into an organization by crossing boundary. (Wenger 1998a, s. 247) 

Det är därför viktigt att genom design skapa kanaler av kommunikation mellan 
praktikerna, liksom att skapa institutionella abstraktioner. Framtiden påverkas 
genom att säkerställa att vissa artefakter som verktyg, metoder, procedurer etc. 
finns på plats så att människorna kan organisera sig runt dem, liksom genom 
att se till att rätt människor, vid rätt plats med de rätta relationerna får något att 
hända. (Wenger 1998a, s. 231 f)  

Vi menar att det är på detta sätt management kan verka för kunskapen. 
Med hjälp av genomtänkta institutionella abstraktioner framkallas ett positivt 
gensvar från praktikerna. Genom lyhördhet för vad som är nödvändigt för att 
förse praktikerna med de kommunikationskanaler de behöver, t.ex. multi-
medlemskap, mäklare och gränsobjekt kan management påverka kunskaps-
flödenas intensitet och riktning. Genom att lösa upp de skapade strukturerna 
enclosure, partioning och ranking samt det skapade redovisningssystemet kan 
den potential som finns inom communities of practice till fullo tillvaratas. 
Flyttas fokus från ett processorienterat arbetssätt till att uppmärksamma de 
laterala banden förser man arbetstagarna den näring som behövs för ett positivt 
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kunskapsklimat. Individen lämnas inte längre att axla ett ansvar som är lättare 
att hantera i grupp. 

Vi menar också att organisationerna måste omdefiniera sin viktigaste 
kunskapsresurs från individer som hanterar kunskap till ett kollektiv. 
Managerns roll kommer också att bestå i att vara en gränsöverskridare som 
stävar efter att genom koordination, översättning och likriktning av perspektiv 
hålla i hop de olika praktikerna. Det blir managerns roll att flytta den 
övergripande visionen från ledningsnivå ut till de olika praktikerna där 
visionen negocieras om mening, och därefter ger vägledning för fortsatt arbete, 
och skapa identitet.  
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7. Sammanfattning 

Vi har i vår uppsats diskuterat och analyserat hur kunskap skapas och sprids 
inom organisationer. Syftet, som beskrevs inledningsvis, var att utöka 
förståelsen för hur kunskap genereras och sprids inom organisationer. Vi ville 
kritiskt granska de grundförutsättningar för strategier som används för att 
skapa och sprida kunskap. Med detta syfte ställde vi upp problemformuleringar 
som vi besvarat genom uppsatsen. Frågorna lydde: Vilken är individens roll i 
kunskapandet? Var och hur skapas kunskap i organisationer och varför delas 
inte kunskap i högre grad. Även en fråga om vilka organisationsstrukturer och 
styrmedel som påverkar kunskapen ställdes upp.  

Från vår teoretiska utgångspunkt problematiserade vi framför allt kun-
skapsbegreppet. Vi tog en postmodernistisk ansats med Michel Foucaults 
maktanalys som ståndpunkt. Vi ville framför allt påvisa att kunskapsbegreppet 
inte kan uppfattas som oproblematiskt och enkelt utan har en relation till 
kreativa emergenta maktsammanhang. Dessa sammanhang styr i sin tur den 
diskurs som råder inom institutioner och organisationer. Att makt och kunskap 
är tätt sammanbundet och finns i alla sociala relationer blev en viktig grundval.  

I det tredje kapitlet redogjorde vi framför allt för Knowledge management-
teorier som varit tongivande inom diskussionerna om kunskapsskapande. 
Författarna Nonaka och Takuchis modell över kunskapsskapande analyserades 
och kritiserades. Vi avsåg att belysa att kunskapen är mer komplex än de 
konverteringsmönster som föreslogs, trots att vi delar synen att 
kunskapsskapande är en kollektiv och social process. 

I diskussionen i kapitel fyra avhandlades Wengers community of practice 
som grund för organisationers sociala kunskapssammanhang. Begreppen 
reifications och participation ingår som två grundläggande beståndsdelar i 
begreppet community of pracice liksom verksamheten och engagemanget. Det 
sociala samspelet och kunskapsskapande sker främst inom communities of 
practice. Vi menade ändå att ett community of practice styrs av de diskurser 
som finns inom organisationen.  
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Hur en organisation försöker tillgodose kunskapsskapande var tongivande i 
nästa kapitel. Här fokuserades på managementbiten inom Knowledge 
management och olika strategier för direkt och indirekt kontroll analyserades 
och diskuterades. Ledningens förmåga att försöka styra medarbetare och 
organisation diskuterades i termer som normativ kontroll, organisationskultur 
och identitet.  

Slutligen sammanfördes våra olika resonemangen i en slutdiskussion, där 
vi även fokuserade på upptagandet av kunskap, som vi anser är en aktiv 
process. Vi menar även att kunskapsskapande är en aktiv social process som 
inom organisationen sker i ett community of practice. Makten inom diskursen 
styr vad som accepteras och upptas. Mäklarna eller multimedlemmarna 
förmedlar olika perspektiv mellan olika communities of practice, vilket gör att 
medlemmarna kan ta del i olika diskussioner. Vår syn på kunskaps-
administration och management bottnar i ett fokus på kollektivets förmåga till 
problemlösning, inlärning och spridning av kunskap som organisationens 
största tillgång. Management är nödvändigt men kan med hänsyn till 
kunskapsskapande, sociala sammanhang och maktsammanhang anpassas till 
dess nödvändiga förutsättningar.  
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Human resource management, 26, 64, 71 

Humanorienterat synsätt, 9, 10 

I 

Identifiering, 73, 74, 75 

Institutionalisering, 73 

Intellectual Capital Movement, 7 

Internalization, 34, 35, 36 

K 

Kompletterande communities, 50, 66 

Konkurrens, 4, 6, 7, 53, 62, 63 

Kumulativ kunskapssyn, 80 

Kunskapsbaserad filosofi, 10, 56 

Kunskapsekonomin, 6 

L 

Legitimate periperal participation, 14, 57 

M 

Mind-as-a-container. See Förvärvande 

metaforen 
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Mottagande av kunskap, 78 

Multimedlem, 50, 59, 66, 82, 83, 87 

Mäklare, 58, 59, 66, 82, 87 

N 

Normalisering, 73 

Normativ kontroll, 65, 74, 75, 76, 86 

O 

Orsaksbegreppet, 16 

P 

Paradigm, 23, 32 

Participation, 45, 47, 51, 56, 58, 60, 61, 66, 67, 

83, 86 

Partioning, 28, 66, 87 

Professionella, 69, 72, 73, 74, 79 

R 

Ranking, 28, 63, 65, 87 

Reification, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 58, 60, 

61, 66, 83, 86 

Relationellt synsätt, 21, 24, 55 

S 

SECI-modellen, 34, 36, 37, 39, 41 

Situated learning. See Deltagande metaforen 

Social theory of learning, 43 

Socialization, 34, 35, 36, 37 

Subjektifikation, 75 

Substansbegreppet, 16 

Systemorienterat synsätt, 9 

U 

Utvärderingssystem, 64, 65 

Ö 

Ömsesidigt engagemang, 48, 49, 51, 52, 55, 83 

Överlappande communities, 50, 66 
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