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Sammanfattning 

 

Den tysta kunskapen karaktäriseras ofta av att det är abstrakt och svårt att definiera vilket har 

gjort att detta benämns som “tyst”. Denna studie har som syfte att undersöka medarbetares 

uppfattning om hur dem upplever att kunskapsöverföring sker och om medarbetarna 

reflekterar själva över tyst kunskap. Vidare är syftet att undersöka hur den tysta kunskapen 

kan synliggöras och tillvaratas inom deras arbetsplats. Vi har i vår studie använt oss av en 

kvalitativ metod och intervjuat fyra respondenter. De teoretiska utgångspunkterna i denna 

uppsats utgörs av Michael Polanyi som grundade begreppet ”tacit knowledge”, filosofen 

Ludwig Wittgenstein samt Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchis SECI- modell. Resultatet 

av vår undersökning visar att den tysta kunskapen är något som är inneboende hos människan. 

Det är en omedveten erfarenhet som finns hos människan, vilken är svår att uttrycka i ord, 

vilket tidigare forskning bekräftar. Den tysta kunskapen kan synliggöras och överföras genom 

samtal och intervjuer med de andra medarbetarna eller när de nyanställda behöver hjälp, detta 

genom så kallad “externalisering” som innebär att tyst kunskap omvandlas till explicit och 

“socialisering” som är en process då anställda lär genom andras erfarenheter. Synliggörande 

och överförande av den tysta kunskapen blir ännu lättare när relationen mellan medarbetarna 

på företaget bygger på tillit och vänlighet. 

 

Nyckelord: tyst kunskap, tacit knowledge, explicit kunskap, synliggöra tyst kunskap,  

                   kunskapsöverföring. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

I denna studie undersöks begreppet “tyst kunskap” och fokus ligger på huruvida företag tar 

tillvara på denna kunskap utifrån ett medarbetarperspektiv. Enligt Peratton & Tarrant (2007) 

utför vi människor komplicerade handlingar utan att reflektera över det. Sådana handlingar 

kan till exempel vara att vi talar vårt modersmål riktigt bra grammatiskt, utan att ha studerat 

grammatik, eller när vi cyklar. Detta är exempel på tyst kunskap. Peratton & Tarrant (2007) 

menar vidare att de anställda som har samma förståelse om företagets kultur på sin arbetsplats 

kan överföra den tysta kunskapen till varandra trots att den tysta kunskapen varken kan kodas 

eller uttryckas i ett språk. 

 

En av oss kom med idén om att skriva om tyst kunskap efter ha kommit i kontakt med 

begreppet via tidigare kurser på universitetet. Den andra personen var inte så bekant med 

begreppet men efter att ha undersökt lite om tyst kunskap var vi båda två intresserade och 

nyfikna på hur man kan synliggöra den tysta kunskapen. Vi ville undersöka den tysta 

kunskapen från ett medarbetarperspektiv för att vi ville få en inblick i de anställdas 

livserfarenhet på deras arbetsplats. Vi ville även undersöka hur de anställda upplever att 

denna kunskapsöverföring sker och om de själva reflekterar över sin tysta kunskap. Hur 

förklarar man något man bara gör? Tyst kunskap går inte att visa upp på ett papper vad man 

”bara” kan. Sökningar på nätet via sökfunktionen Google visar dock att det finns mycket 

skrivet om ämnet men att det verkar vara svårt att förklara vad den tysta kunskapen är och hur 

man tillämpar den. Vad är tyst kunskap och hur kan man ta tillvara på den? Om en anställd 

slutar på ett företag, får efterträdaren arbetet att flyta på likadant utan att ha tillgång till sin 

företrädares tysta kunskap?  

 

Tyst kunskap är ett mycket relevant ämne i samhället idag med tanke på att Sverige kommer 

att ha stora pensionsavgångar fram till år 2025 (Gustavsson, Israelsson, Lyrén, Nilsson, 

Nofors, Pekkari & Strannefors, 2010). Alla arbetsplatser bör i tid ta tillvara på den tysta 

kunskap som denne äldre del av befolkningen besitter så att den kan överföras till den yngre 

generationen som ska ta över, innan den för alltid går förlorad. 
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1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka medarbetares uppfattning om hur dem upplever att 

denna kunskapsöverföring sker och om medarbetarna reflekterar själva över tyst kunskap. 

Vidare är syftet att undersöka hur den tysta kunskapen kan synliggöras och tillvaratas inom 

deras arbetsplats. 

2. TIDIGARE FORSKNING  

En genomgång av tidigare forskning vad gäller problemområdet är nödvändigt för alla 

forskare då den exempelvis syftar till att motivera frågeställningar. Forskning bygger på 

kunskap som redan finns inom det aktuella området. I denna del av uppsatsen kommer vi att 

ta upp tidigare forskning kring ämnena kunskap, tyst kunskap, överföringen av tyst kunskap 

etcetera. Vi börjar med att resonera kring olika forskares syn rörande vårt problemområde 

varefter vi kommer att behandla olika kunskapsöverföringsmodeller. 

2.1. Definition av begreppet kunskap 

För att undersöka tyst kunskap och hur den överförs och bevaras inom en arbetsplats, krävs 

det en definition av begreppet kunskap. Det finns olika förklaringar från olika forskare vad 

begreppet kunskap står för och vi vill uppmärksamma några av deras förklaringar om 

begreppet. Egidius (1995) beskriver kunskap i fyra olika punkter i pedagogiskt termlexikon. 

Dessa fyra punkter är för det första vetande, den andra kunnande och förmågan att kunna 

använda ”vetandet” för att kunna lösa problem. Den tredje punkten utgörs av ”tyst kunskap” 

och den fjärde och sista är ”kunskap om kunskap” eller det som också kallas för 

”metakognition”. 

 

Nonaka (1994), menar däremot att kunskapen kan delas in i två olika typer: uttryckt och tyst 

kunskap. Där den uttryckta kunskapen är opersonlig och objektiv är den tysta kunskapen 

däremot personlig och subjektiv. Vidare hävdar, Haldin-Herrgård (2004), att kunskap består 

av två delar: den explicita kunskapen och den implicita, dvs. den tysta kunskapen. Den 

explicita kunskapen handlar om kunskap som är möjlig att beskriva verbalt däremot innebär 

den implicita/ tysta kunskapen att något är dolt, inneboende och abstrakt hos människan, 

vilket är svårt att beskriva verbalt. 

 

Säljö (2000) menar att kunskap är som en resurs som man med hjälp av det kan lösa problem 

och hantera praktiska situationer på ett lämpligt sätt. Vidare menar författaren att språket är en 
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viktig komponent för att kunna kommunicera kunskap och det är genom språket som 

människor kan dela erfarenheter med varandra, vilket skiljer människorna från andra arter 

som inte har samma förmåga att dela erfarenheter med varandra genom den viktiga 

komponenten, alltså språket. 

 

Rolf är en av många som har gjort en studie i Michael Polanyis teorier och han menar att 

kunskapsbegreppet på engelska ”knowledge” har en större mening än den svenska termen 

”kunskap”. ”Knowledge” täcker färdigheter hos individen, vetande och ”know-how”. 

”Kunskap” skulle därför egentligen lämpa sig bättre att ha samma innebörd som begreppet 

”kompetens” eftersom det omfattar individens värderingar och inställningar. Författaren 

använder tyst kunskap till attityder och färdigheter (Rolf, 1991). 

 

Liedman (2001) skriver att en del ser kunskap som en färskvara, den förnyas hela tiden. Detta 

kan man se just inom till exempel utbildningar, det som lärs ut i dag lärdes inte ut på samma 

sätt för ett par år sedan. Man måste hela tiden lära sig nya saker, det är människans verklighet 

som förändras med tiden. Kunskap är inte så förändlig om man tänker på till exempel växter, 

arterna förändras inte, det kanske uppstår fler arter eller försvinner men de flesta finns kvar, 

likadant är det till exempel med våra räknesätt, det skulle vara konstigt om man ändrade på 

dem helt plötsligt. Kunskap behöver inte enbart förnyas utan den kombineras med den 

kunskap man redan besitter (Liedman, 2001). 

 

Maltén (1999) menar att man måste få utrymme till att utveckla sin egen erfarenhet så att den 

blir personlig så man kan sätta den i relation till det man redan vet. Om avståndet mellan 

kunskap och handling är kort blir den mer betydelsefull för kunskapsinhämtandet eftersom det 

man lär sig går att tillämpa praktiskt och då får kunskapen en stor betydelse. 
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2.2. SECI-modellen  

Nonaka & Takeuchis (1995) teorier om kunskapsomvandling, den så kallade ”SECI-

modellen” är en modell som förklarar förhållandet mellan tyst- och explicit kunskap. 

Modellen förklarar vidare att kunskap skapas genom interaktion mellan tyst och explicit 

kunskap. Interaktionen leder till fyra olika processer (Nonaka & Takeuchi, 1995): 

 Socialisering, från tyst till tyst kunskap 

 Externalisering, från tyst till explicit kunskap 

 Kombination, från explicit till explicit kunskap 

 Internalisering, från explicit till tyst kunskap 

 

 
 

Figur 1. SECI-modellen, Nonaka & Takeuchi, (1995, s.62) 

 

2.2.1. Socialisering: Från tyst till tyst kunskap 

Det första steget i modellen är ”socialisering”. I denna process överförs tyst kunskap utan att 

bli av med sin ursprungliga form. Det är alltså en process som bygger på interaktion mellan 

människor och människorna delar med sig av sina erfarenheter i denna process. Man kan 

förvärva tyst kunskap utan att behöva använda sig av språket och ett exempel på detta enligt, 

Nonaka & Takeuchi (1995) är lärlingar som jobbar med sina läromästare genom att observera, 

imitera och träna för att lära sig hantverk, utan att använda språket.   
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2.2.2. Externalisering: Från tyst till explicit kunskap 

Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) är externalisering nyckeln till kunskapsskapandet när det 

gäller kunskapsomvandligen bland de fyra olika processerna. I denna process omvandlas den 

tysta kunskapen till explicit kunskap och författarna menar vidare att denna omvandling sker 

genom att använda sig av symboliskt språk, som bland annat metaforer, koncept och 

modeller. 

2.2.3. Kombination: Från explicit till explicit kunskap 

Denna process om kunskapsomvandling innebär att olika sorter av den explicita kunskapen 

som människor delar med varandra kombineras och man kan då få fram nya perspektiv på 

kunskap. Detta kan ske via exempelvis möten, dokument etcetera enligt Nonaka & Takeuchi 

(1995). 

2.2.4. Internalisering: Från explicit till tyst kunskap 

I den sista processen av SECI-modellen, omvandlas kunskap från explicit till tyst kunskap 

vilket kan jämföras med ”learning by doing”. Detta innebär att man kan lära sig genom att 

pröva och praktiskt uppleva saker och sedan när man fått erfarenheter så omvandlas den 

explicita kunskapen till tyst kunskap, på så sätt skapas ny tyst kunskap enligt Nonaka & 

Takeuchi (1995). 

2.3. Explicit kunskap 

Explicit kunskap är motsatsen till tyst/implicit kunskap vilken är opersonlig och inte 

kontextbunden. Det är möjligt att uttrycka i ord och detta gör att man lätt kan dela med sig av 

den (Johannessen & Rolf, 1989). Enligt Nonaka & Takeuchi (1995) kompletterar dessa två 

begrepp varandra och man kan inte säga vilket begrepp som är mest viktigt. Vidare menar 

författarna att den explicita kunskapen är viktig för att kunna förstå tyst kunskap (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). 

2.4. Implicit kunskap 

Implicit kunskap innebär kunskap som kräver lärling och erfarenhet och är den typen av 

kunskap som är svår att förstå hur den förmedlas och förs vidare från en person till en annan, 

eftersom den inte kan uttryckas i ord. Överföringen kan ske genom ”socialiseringsprocessen” 

enligt Nonaka & Takeuchi (1995). 

 

För att ge oss möjlighet att förstå skillnaderna mellan explicit kunskap och implicit tyst 

kunskap kan vi använda oss av följande motsatspar, se tabell 1 (Johannessen & Rolf, 1989). 
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Explicit kunskap  Implicit kunskap 

Teori, formella modeller 

Abstrakt 

Refererad 

Stringent och irrelevant 

Specialiserad 

Vetenskaplig 

Universellt giltig 

Kontextfri 

Intersubjektiv 

Ord 

Opersonlig, oansvarig 

Manipulation av studieobjektet 

Förnuftsförankrad 

Objektiv observatör 

Teknokratisk 

Framstegsoptimism 

Social ingenjörskonst 

Läroboksförmedlad 

Regelförmedlad 

Utbildningsteknokrati 

Verbaliserbar 

Rationalism 

Klar 

Kritisk öppenhet 

Radikaliserande 

Ungdomlig 

Kosmopolitiskt orienterad 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Empiri 

Konkret 

Självupplevd 

Vag men relevant 

Diffus 

Utomvetenskaplig 

Regionalt giltig 

Kontextbunden 

Personbunden 

Handling 

Personlig, moraliskt mogen 

Empati med studieobjektet 

Känsloförankrad 

Engagerad aktör 

Humanistisk 

Traditionsgrundad skepticism 

Lyhördhet för traditionens röst 

Traditionsförmedlad 

Exempelförmedlad 

Mästare/lärlingsförhållande 

Omöjlig att verbalisera 

Traditionalism 

Dunkel 

Tillit till det bestående 

Konserverande 

Ålderdomlig 

Lokalt förankrad 

 
                       Tabell 1. Explicit och implicit kunskap (Johannessen & Rolf, 1989, s.29-30). 

 

2.5. Tyst kunskap 

Om begreppet tyst kunskap finns det också mycket forskning om. Tyst kunskap är inget nytt 

begrepp utan har ett historiskt förflutet som tar sin utgångspunkt i två olika traditioner, 

Polanyi och Wittgensteintraditionen enligt Johannessen & Rolf (1998). 

 

Den tysta kunskapen är ofta dold för andra, enligt Jacobsen & Thorsvik (2008), eftersom det 

är svårt för den som besitter den tysta kunskapen att sätta ord och uttrycka den till andra. Den 

tysta kunskapen är den erfarenhet som personer har skapat genom åren, det man ”bara vet”. 

Ofta vet man inte ens om att man har dem kunskaperna eftersom man bara gör saker på ett 

sätt som fungerar bra (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Tyst kunskap är personlig i flera 

bemärkelser, menar Johannesson och Rolf (1989), eftersom man genom erfarenheter ger 

världen en meningsfull struktur. Enligt dem finns tre huvudsakliga uppfattningar om tyst 
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kunskap, vilket innebär att den förmedlas genom mästare/ lärlingtradition, genom egen 

erfarenhet, eller genom en kombination av både praktik och förebilder (Johannessen & Rolf, 

1989).  

 

Tyst kunskap blev en väsentlig benämning på 1980-talet inom yrkeskunnandet där man visade 

hur man gör istället för att visa med texter eller muntligen överförde sin kunskap. Man gör 

någonting men har svårt att beskriva vad man just gjorde (Molander, 1989). Nonaka & 

Takeuchi (1995), menar att den tysta kunskapen har två dimensioner: den första är teknisk 

vilket består av den informella kunskapen som vi övar oss till. De ger ett exempel på detta, det 

så kallade ”know how”. Den andra dimensionen är den kognitiva, vilket istället bygger på 

individens inre system. I den andra dimensionen finns de mentala scheman och modeller, 

vilka är så grundläggande i varje människas medvetande att hon/ han tar de för givna (Nonaka 

& Takeuchi, 1995). Haldin-Herrgård (2004), använder metaforen “isberg” för att beskriva den 

tysta kunskapen som är inneboende hos människan. Där den explicita eller den medvetna 

delen utgör toppen av berget, medan resten av isberget, det som finns under ytan och är svårt 

att uppfatta, utgörs av den implicita eller tysta delen. Den tysta kunskapen är alltså något som 

finns där utan att man uttalar den verbalt (Rolf, 1991). Rolf (1991), menar att det är fel att tro 

att man kan dela in ordet tyst kunskap i olika typer, klasser eller sorter. Tyst kunskap kan inte 

delas in i kunskap som är tyst och kunskap som inte är tyst. När man till exempel pratar om en 

”tyst överenskommelse” så hänvisar man inte till något som är svårt att säga i ord. På samma 

sätt symboliserar inte en ”tyst minut” minuternas tystnad (Rolf, 1991). 

 

2.5.1. Tyst kunskap enligt Michael Polanyi och Ludwig Wittgenstein 

Här kommer vi belysa de teoretiska utgångspunkter som vi sedan kommer att utgå ifrån i 

analysen tillsammans med våra syften. Rolf har gjort en studie om Polanyis teori om tyst 

kunskap och menar att när kunskap som individer har, samverkar med individens 

kunskapstraditioner, uppstår det enligt Polanyi en ”personlig kunskap”. Den tysta kunskapen 

kommer ifrån det sociala samhället som individen uppfattar, samlar in och för vidare i 

individens egen världsbild (Rolf, 1991). Med det menas att man vet mycket mer än vad man 

kan uttrycka verbalt eller i text. Man kan göra saker fast man inte riktigt kan tala om hur man 

gjorde eller känner till det (Molander, 1998). Rolf (1991) kategoriserar den tysta kunskapen i 

tre aspekter: 

 kunskapens uppkomst - handlar om hur man lär sig av någon annan individ som 

innehar en viss kunskap, hur man kan få kunskap genom erfarenhet 
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 kunskapens innehåll - den kunskap som en individ har, vad man redan vet som inte 

behöver vara verbalt 

 kunskapens funktion - beskriver vad man använder sin kunskap till. Polanyi ser den 

tysta kunskapen som hjälp för en individ att inskaffa mer kunskap samt lära nytt  

 

Kunskap som inte kan uttryckas i ord beskrivs som implicit kunskap enligt Polanyi, som är 

grundaren av begreppet “tacit knowledge” (Johannes & Rolf, 1989). All kunskap, även om 

den inte själv är tyst, har kommit ur tyst kunskap enligt Polanyi (Johannes & Rolf, 1989). 

“Tyst kunskap” på engelska “tacit knowledge” är ett metaforiskt begrepp. ”Det som är tyst är 

inte endast “ljudlöst” utan även “lågmält” som i en tystlåten person” (Haldin-Herrgård 2004, 

s.1). Polanyi pratar om ”tacit knowledge” inte ”silent” vilket gör att översättningen till tyst 

kunskap blir lite missvisande. Det Polanyi menade var att tyst kunskap inte uttalas verbalt 

(Rolf, 1991). Eftersom det är svårt med översättningen av tyst kunskap och litteraturen på 

svenska inte verkar ha något bättre ord att förklara det på heller, har även vi valt att använda 

oss utav begreppet tyst kunskap istället för “tacit knowledge”. Polanyis tysta kunskap 

förklarar han med ett exempel om en pianist som först lärde sig hur man skulle trycka ner 

tangenterna och vilka tangenter. Pianisten tittade antagligen mycket på sina fingrar under 

tiden för att lära sig, för att sedan endast behöva titta på noterna för att spela (Rolf, 1991). 

 

Ett annat exempel på hur tyst kunskap uppstår enligt Polanyi, är om en blind person som 

utnyttjar sin käpp för att kunna uppfatta svårigheter i dennes väg. En blind person utformar en 

slags karta som sin verklighetsbild genom käppen, som då blir den blindes redskap. Till 

skillnad från när en person som inte är blind försöker orientera sig i mörker, kan denne inte 

lita på redskapet (käppen) och har inte någon karta att förlita sig på (Rolf, 1991). Det behöver 

inte vara ett konkret verktyg som används utan det kan till exempel vara värderingar eller 

regler som är av stor vikt i våra egna kartor om verkligheten, vilka vanligtvis uppkommer av 

vår kultur (Rolf, 1991). 

 

Till skillnad mot Polanyi, som anser att tyst kunskap handlar om människans upphov (Rolf, 

1991), anser Ludwig Wittgenstein (som också är en av förgrundsgestalterna för begreppet 

”tyst kunskap”), att kunskapen finns i kunskapens innehåll, vilket ger svar på vad det är som 

en person vet, tror och tycker. Föreställningar om verkligheten, färdigheter etcetera räknas 

som kunskapsinnehåll (Johannessen & Rolf, 1989). Wittgenstein menar att det finns tyst 

kunskap i människor som aldrig går att förklara för andra individer. Han menar att vissa 
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kunskaper är ”osägbara” sic! och därför blir de omöjliga att överföra genom språket 

(Johannessen & Rolf, 1989). Polanyi diskuterar innehållet av tyst kunskap i ett mer filosofiskt 

sammanhang men däremot menar Nonaka (1994) att det är möjligt att utveckla idén i en mer 

praktisk inriktning. 

2.5.2. Tyst kunskap i arbetslivet 

I ett företag får medarbetarna oftast ny kunskap genom till exempel kompetensutveckling där 

flera personer kan lära sig samtidigt. Det innebär dock inte att den tysta kunskapen som den 

enskilde personen innehar tas till vara på. Den tysta kunskapen är den erfarenhet som man 

inskaffat sig genom åren på arbetsplatsen eller i sitt yrke. Anledningen till att det är svårt att 

muntligt berätta för medarbetare något som man bara vet fungerar bra är oftast att personen 

inte själv tänker på att de innehar en tyst kunskap, eftersom man bara gör saker utan att 

reflektera över det (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Man kan ha ett förhållningssätt och 

erfarenheter som är undangömda eftersom medarbetaren oftast inte är medveten om den tysta 

kunskapen utan tar det för givet i sitt arbete. Medarbetaren gör något i rutin som fungerar bra 

för denne och som fungerar i arbetssituationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Inom arbetslivet händer det att medarbetare byts ut av datorer eller maskiner för att företag 

ska få ner kostnaderna. Problemet då blir ofta att den tysta kunskapen försvinner, men det 

finns även andra tekniska aspekter som till exempel när maskiner eller datorer går sönder. 

(Rolf, 1991). Den kunskap som den anställde besitter går då förlorad, den tysta kunskapen blir 

”osägbar” eftersom den kunskapen inte kan överföras på maskiner (Rolf, 1991). Man kan 

försöka ta tillvara på den tysta kunskapen genom att till exempel använda sig utav praktiska 

kunskaper så som att gå lärling med någon som besitter tyst kunskap. Den praktiska tysta 

kunskapen kallas även för “konster” så som i till exempel kokkonst och läkekonst eftersom 

kunskapen sitter just i händerna. När man bara vet vad man ska göra och när man ska göra 

det. Den tysta kunskapen finns inom människors egna engagemang och liv (Molander, 1998). 

 

Ett annat sätt att ta till vara på den tysta kunskapen i arbetslivet som medarbetarna besitter på 

företaget, är genom att medarbetare får möjlighet till att iaktta varandra, speciellt vid 

nyanställning. När medarbetare avslutar sin anställning kan man istället försöka få 

medarbetaren att skriva ner sina kunskaper för att på så sätt försöka förmedla sin tysta 

kunskap vidare (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Synliggörande och överförande av den tysta 

kunskapen underlättas när anställda på arbetsplatsen har en vänlig relation med varandra. 

precis som Peroune (2007) menar, när anställdas relationer bygger på tillit och vänskap. Om 
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anställda har lång erfarenhet tillsammans har de utvecklat ett samarbete sinsemellan, enligt 

Peroune (2007). 

 

Tyst kunskap i arbetslivet förklarar Rolf (1991) med ett exempel från vården. Sjuksköterskor 

som har arbetat länge inom vården har oftast stor kompetens inom sitt yrke. Deras tysta 

kunskap kan visa sig då de träffar patienter med vissa sjukdomar som de känner igen 

symptomen på ifrån tidigare. På grund utav sköterskans erfarenhet inom sitt yrke vet denna 

sköterska vad patienten lider av eftersom sjuksköterskan bara vet att det förmodligen är så. 

Sjuksköterskan har antagligen träffat patienter tidigare och kan därför dra en slutsats. 

 

Motsatsen till tyst kunskap är explicit kunskap, det som man kan uttrycka verbalt. På 

arbetsplatser kan det handla om de diskussioner eller samtal angående sina arbetsuppgifter 

som uttrycks. Om man kan avslöja eller berätta den tysta kunskapen för varandra på 

arbetsplatsen så kan fler medarbetare ta del av den och på så sätt kommer den även till nytta 

för företaget genom att den tysta kunskapen inte går till spillo. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

2.5.3 Svårigheter med tyst kunskap 

Den tysta kunskapen är svår att sätta ord på enligt till exempel Collins (2010), som hävdar att 

det är svårt att definiera tyst kunskap eftersom den är personlig och inneboende hos 

människan, vilket gör det svårt för företaget att upptäcka och se på det. Collins (2010) hävdar 

att tyst kunskap är något som är implicit men som går att göra explicit, medan däremot 

Polanyi (Johannes & Rolf, 1989) menar att tyst kunskap är något som inte går att göra 

explicit. 
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3. METOD 

3.1. Val av metod 

Vi har valt att undersöka tyst kunskap på en arbetsplats för att få en djupare förståelse om hur 

de anställda på arbetsplatsen upplever den tysta kunskapen samt hur den tysta kunskapen 

tillvaratas på deras arbetsplats. Detta har vi gjort med en kvalitativ metod då vi ville utföra 

samtalsintervjuer i vår undersökning. Anledningen till att vi valde intervjuer istället för 

enkäter var att vi ansåg att det skulle bli svårt för deltagarna att få ner sin synvinkel skriftligt 

på papper. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) menar att intervjuer är mer 

avslappnade och flexibla samt ger möjlighet till följdfrågor och oväntade svar. Där har 

forskaren större kontroll över vilka frågor som ställs samt besvaras, vilket man vid 

enkätstudier saknar då man inte vet vem det är som fyller i enkäten och lämnar in den. Att 

arbeta med intervju som metod har sina fördelar som bland annat att man kan få djupare 

information och förståelse av respondenterna jämfört med om man arbetat med enkäter. I vår 

studie har vi endast intresserat oss för våra respondenters unika upplevelser utifrån våra syften 

och det är alltså endast deras intervjuer som vi kan dra våra slutsatser av. Vår förståelse för 

deras uppfattning är endast en tolkning av oss på hur respondenterna uppfattar verkligheten.  

3.2. Val av studieobjekt och urval 

Undersökning gjordes på ett stort privat företag. En av oss arbetar på detta företag och har på 

så sätt fått tag i en annan avdelning än där denne arbetar på, som ville vara med i vår 

undersökning. Företaget är en av nordens största i sin bransch och de har kontor inom hela 

norden med ungefär 300 anställda samt cirka 7000 frilansande konsulter. Detta företag 

tillhandahåller servicetjänster i form av nätverk till myndigheter och andra företag, både 

privata och offentliga men inte till privatpersoner. Det finns olika avdelningar som gör olika 

saker och respondenterna på denna avdelning som vi intervjuade arbetar med att tillsätta 

konsulter åt olika uppdrag enligt kunders önskemål. Deras arbetstitel är koordinatorer och alla 

har var sitt ansvarsbord för olika uppdrag och konsulter. Uppdragen som inkommer kan vara 

akuta, som måste tillsättas så fort som möjligt, men de arbetar även med att koordinera 

uppdrag ett år framåt. Konsulterna som de arbetar med arbetar som frilansande konsulter och 

koordinatorerna måste därför alltid fråga konsulten om den vill och kan ta uppdragen som 

kommer in. Eftersom de är frilansande konsulter har de rätt att arbeta när dem vill och tacka ja 

eller nej till uppdrag. Företaget tillhandahåller även ett specifikt webbsystem där konsulterna 
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själva kan gå in och ta uppdrag. Ibland händer det att kunder eller konsulter inte är nöjda med 

arbetet som utförts och då skrivs även avvikelserapporter. 

 

Vi tog kontakt med chefen för denna avdelning som i sin tur skickade ut vårt 

introduktionsmail (se bilaga) till dennes avdelning. Fem personer svarade via mail tillbaka till 

oss att de ville ställa upp. Vi hade i kontakt med chefen bokat in en dag och en tid då vi skulle 

kunna komma till deras arbetsplats för att genomföra intervjuerna. Receptionisten bokade in 

ett konferensrum på arbetsplatsen åt oss där vi kunde utföra intervjuerna ostört. När vi hade 

gjort fyra intervjuer så tackade den femte respondenten nej till att medverka, men vi tyckte då 

att vi fått bra och relevant information av de andra fyra ändå. Man bör inte ha för många 

respondenter, enligt Dalen (2007) eftersom det blir för tidskrävande och i vårt fall var 

tidsbristen ett faktum. De fyra respondenterna är i åldrarna mellan 23 och 45 och har arbetat 

på företaget mellan 2-10 år. Alla respondenter har som minst gymnasiekompetens och en av 

respondenterna har studerat till högre utbildning. Generalisering handlar om att studien kan 

överföras till andra personer eller situationer, enligt Kvale och Brinkmann (2009). Eftersom vi 

endast hade fyra intervjuer vill vi trycka på att vår undersökning inte kan generaliseras, 

eftersom detta inte heller var vår avsikt, tyckte vi att det räckte med fyra respondenter.  

 

För att inte kunna identifiera företaget har vi valt att använda ett annat ord på de som arbetar 

som frilansare på företaget. Ordet “konsult” har vi valt att använda istället för den benämning 

de egentligen har. Det är för att undvika att identifiera själva företaget som vi använder en 

annan benämning då vi vill undvika att företaget pekas ut. Vi har också valt att kalla våra 

respondenter för “A”, “B”, “C” och “D” för att inte någon ska kunna veta vem som sagt vad. 
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3.3. Datainsamling och bearbetning 

Dalen (2013) skiljer mellan olika typer av intervjuer, till exempel semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Vi konstruerade en semistrukturerad intervjuguide utifrån vilka 

forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkter som vi hade och detta använde vi oss av som 

hjälpmedel under intervjutillfällena. En pilotstudie gjordes på två personer som arbetade inom 

hemtjänsten för att få en uppfattning om intervjufrågorna var relevanta och om utformningen 

var förståelig med hänsyn till studiens syfte. En utav oss kände den ena av dessa testpersoner 

och den i sin tur frågade en arbetskamrat om den ville ställa upp på vår pilotstudie. Vi anser 

att de som arbetar inom hemtjänsten besitter mycket tyst kunskap och därför kunde vi 

undersöka om våra intervjufrågor kunde användas. Anledningen till det är för att de ofta 

arbetar ensamma och skaffar sig omfattande kunskaper genom erfarenhet och möten med 

vårdtagare och därför känner till sina vårdtagares behov, medan ny personal inte besitter dessa 

kunskaper. Detta bekräftades också genom deras svar på intervjufrågorna. Efter feedback från 

testpersonerna genomfördes mindre korrigeringar, bland annat omformuleringar av vissa 

frågor. Under intervjuernas gång var vi försiktiga med att hela tiden hålla oss till de frågor vi 

hade i vår intervjuguide för att inte samtalet skulle hamna utanför vårt ämne. Frågorna ställdes 

på samma sätt till alla deltagare med öppna svarsmöjligheter. Vi var även försiktiga med att 

ställa ledande frågor vilket kunde ha påverkat respondenternas svar. 

 

När vi genomförde intervjuerna på koordinatorernas arbetsplats skapade vi en positiv 

atmosfär genom att ha en stor godisskål på bordet och det faktum att vi utförde intervjuerna 

på deras arbetsplats tror vi fick dem att vara mer avslappnade och känna sig trygga eftersom 

vi var i deras egen miljö (Lindelöw, 2008). Konferenslokalen vi fick tillgång till var stor och 

luftig och låg till så att vi inte blev störda (Lindelöw, 2008).  

 

Innan vi började med intervjuerna berättade vi kort för respondenterna om vad studiens syfte 

var samt de etiska aspekterna, alltså respondentens rättigheter och konfidentialiteten när det 

gäller hur svaren skulle behandlas. De hade även fått ett introduktionsbrev av oss tidigare via 

mail (se bilaga), där vi förklarade studiens syfte, etiska aspekter, våra kontaktuppgifter 

etcetera. Vi, precis som Esaiasson et al. (2007), poängterade vikten av att spela in 

intervjuerna. Vi frågade samtliga respondenter om samtycke för att spela in och vi hade en 

diktafon med oss. Att spela in intervjuerna gör det lättare att skriva ut intervjun med detaljer 

vilket man kunde ha missat om man bara gjort anteckningar för hand. Vi berättade noga för 

våra respondenter att vi skulle vara de enda som lyssnar på inspelningarna. Vi bestämde att 
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göra intervjuerna tillsammans men gjorde i förväg upp en tydlig rollfördelning genom att dela 

upp frågorna mellan oss (Lindelöw, 2008). Det som var bra med att vara två var att efter 

intervjun kunde vi diskutera och prata sinsemellan, då vi ser och uppfattar olika under 

intervjuerna men även ge varandra feedback på vad som gått bra och vad som gått mindre bra 

(Lindelöw 2008). 

 

Vi började med bakgrundsfrågor som var öppna och breda för att sedan ställa frågor som var 

mer djupgående och relevanta för vår studie. Ibland fick vi klargöra och stämma av med de 

intervjuade för att se om vi uppfattat svaren korrekt (Lindelöw, 2008). När vi var klara med 

bakgrundsfrågorna började vi med att genomföra själva intervjuerna. Vi var båda 

medverkande under intervjuerna. Vi delade båda på ansvaret att ställa frågor och följdfrågor 

till delar av intervjun som den andra missade. För att ha en tydlig ansvarsfördelning under 

intervjuerna gjorde vi en uppdelning. Under intervjuerna försökte vi vara lyhörda till vad 

respondenterna berättade för att kunna ställa följdfrågor.  

 

Sammanlagt har fyra intervjuer utförts. Datainsamlingen genomfördes under en dag. Tiden på 

intervjuerna skiljde sig men har varit mellan 20-30 minuter beroende på hur fort respondenten 

svarade och vilka följdfrågor som förekom under intervjutillfällena. Efter genomförandet av 

samtliga intervjuer började vi med utskriftsprocessen. Vi delade upp intervjuerna mellan oss 

och sedan lyssnade vi noggrant på inspelningen och skrev ner allt som sades, ordagrant. 

Sedan bytte vi intervjuer med den andres anteckningar för att se att vi båda förstått rätt. Vi 

antecknade allt vi ansåg som relevant för vår studie förutom pauser, vilka reaktioner som 

förekom etcetera. Efter att vi skrivit ner alla intervjuerna, läste vi igenom dem många gånger 

var för sig och letade efter tendenser och skillnader. 

3.4 Val av litteratur 

Då vårt syfte med studien är att undersöka tyst kunskap och hur den överförs, har vi utgått 

från litteratur som skulle passa till vår studie. Vi har försökt att fördjupa oss i litteratur som 

handlar om Polanyi, Wittgenstein och Nonaka då de är förgrundsgestalterna och fadern till 

begreppet ”tyst kunskap”. Vi har även letat efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

angående vårt ämne. Vi har valt att utgå ifrån Uppsala Universitets biblioteks hemsida. De 

databaser vi använt oss av är Diva, Disa, Libris, Swesub och Education Research Complate. 

Vi har även använt oss av allmänna sökmotorer såsom Google. Självklart försökte vi hela 

tiden att använda oss av “äkta” källor när vi sökte litteratur och vi ville även helst ha 
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“primära” källor. Några av de sökord vi använt oss av när vi letade efter vetenskaplig 

litteratur och artiklar är: Tyst kunskap, kunskap, kunskapsöverföring, implicit och explicit 

kunskap och SECI-processen. 

3.5. Etiska övervägande  

Gemensamt innan samtliga intervjuer genomfördes informerades respondenterna om syftet 

med undersökningen samt följderna av deras deltagande. Vi kontaktade en chef via mail på 

avdelningen för att berätta vad vi ville studera och frågade om vi fick intervjua medarbetarna 

ett specifikt datum. Information gavs också att det var frivilligt att delta. Respondenterna 

kunde när som helst avbryta studien (Dalen, 2013). För att det inte ska gå att identifiera våra 

respondenter använder vi oss inte utav deras riktiga namn. Detta för att respondenterna ska 

känna sig säkra och för att få dem att svara utifrån sina egna erfarenheter (Dalen, 2013).  

 

Enligt överenskommelse med respondenterna avidentifierades deras namn för att ingen ska 

kunna veta vem som sagt vad. Intervjuerna spelades in med respondenternas medgivande. 

Under intervjuns gång var vi försiktiga med att inte pressa dem med frågor som de inte velat 

fördjupa sig i, utan vi lät dem tala fritt. Efter att diktafonen stängdes av tillfrågades samtliga 

respondenter om de var intresserade av att ta del av uppsatsen när den var klar och samtliga 

svarade att de gärna ville det. Vi spelade in intervjuerna med en diktafon för att inte missa 

någon relevant information utifrån vårt syfte med studien. Direkt efter transkriberade vi allt 

som sagts under intervjun och försökte få ut det mest relevanta för vår studie. Vi har följt 

Vetenskapsrådets (2011) konfidentialitetskrav för att inte anteckna kön eller avslöja företagets 

namn. Att spela in intervjuer är bra och vi var även medvetna att det finns en risk med 

inspelningen. Ibland kan det vara svårt att uppfatta allt som sägs under intervjuerna vilket 

Kvale & Brinkmann (2009) också anser, det händer att man missar någon del av intervjun, 

men vi anser inte att detta är någonting som påverkat vårt resultat.  
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3.6. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som passar bättre in när man genomför en kvantitativ 

undersökning. Vid kvalitativa undersökningar kan dessa två begrepp innebära svårigheter 

eftersom vid kvalitativ forskning vill forskaren beskriva ett visst fenomen istället för att 

genomföra en mätning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Eftersom en kvalitativ studie är subjektiv och kräver tolkning, bör forskaren vara försiktig 

med att tolkningen av det som studerats blir trovärdig, enligt (Patel & Davidsson, 2003). När 

det gäller validiteten, anser vi att vi lyckats undersöka det som vi har sagt i syftet, genom att 

till exempel göra en pilotstudie för att prova om intervjuguiden verkligen undersöker det vi 

har för avsikt att undersöka. Vilket bekräftar det som Kvale och Brinkmann (2009) menar, att 

en studie med god validitet betyder att forskaren mäter det som man avsett att mäta.  

 

När det gäller kvalitativ metod, är det svårare att mäta reliabiliteten jämfört med en kvantitativ 

metod, enligt Kvale och Brinkmann (2009), som man lättare kan få en hög reliabilitet i vid 

exempelvis enkätundersökningar. Vi anser att vårt resultat är reliabelt i och med att 

respondenterna är avidentifierade, vi försökte undvika ledande frågor, intervjuerna 

transkriberades och analyserades noga, vilket också ökar reliabiliteten. I och med att en av oss 

arbetar på företaget valde vi en annan avdelning som inte genomför samma sorts arbete. 

Eftersom vi inte själva har valt ut respondenterna som blev intervjuade anser vi inte att någon 

generell intervjuareffekt uppstått. Vi tror att deras olika bakgrunder med erfarenhet, olika 

åldrar och år på företaget gjorde att vi fick bredare svar. Ämnet är inte heller känsligt och vi 

turades om att intervjua under hela tiden intervjuerna genomfördes. Eftersom vi beskrivit 

genomförligt hur vi gjort studien under metodkapitlet tror vi även att andra forskare skulle få 

ett resultat som inte skiljer sig så mycket från vårt resultat. Intervjuerna flöt på utan 

anmärkningar och genom att vi satt på respondentens kontor i ett konferensrum så kunde de 

känna sig trygga och bekväma (Kvale & Brinkmann, 2010). 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen från intervjuerna med våra fyra 

koordinatorer. Analysen gjordes med utgångspunkt utifrån studiens syften, att undersöka 

medarbetares uppfattning om hur dem upplever att kunskapsöverföring sker och om 

medarbetarna reflekterar själva över tyst kunskap. Syftet är också att undersöka hur den tysta 

kunskapen kan synliggöras och tillvaratas inom deras arbetsplats. Intervjuerna har analyserats 

utifrån Rolfs (1991) tre kategoriseringar: förkunskapens uppkomst, kunskapens innehåll och 

kunskapens funktion tillsammans med tidigare forskning samt modellen om 

kunskapsöverföring. 

4.1 Reflektioner av tyst kunskap och hur den kan synliggöras 

På den avdelning på företaget vi intervjuat höll alla respondenter med om att dem besitter en 

tyst kunskap som är svår att uttrycka men även att veta vilka tysta kunskaper som dem själva 

har. De använder sig inte utav just begreppet tyst kunskap eftersom de inte tänkt på att det 

finns ett sådant begrepp. Respondenterna anser dock att begreppet är väldigt beskrivande. 

Respondent A säger: ”Är det ni som har, kallat det för tyst kunskap? Det finns ett sånt 

koncept?” 

 

De beskriver tyst kunskap som något som man bara har i bakhuvudet, som något man bara gör 

av ren rutin, som har kommit under åren man jobbat länge. Respondenterna menade att den 

tysta kunskapen är underförstådd och handlar om praktiska erfarenheter. Man lär sig genom 

att göra, vilket också Nonaka (1994) menar när han säger att erfarenhet är nyckeln till tyst 

kunskap. Samtliga respondenter tyckte att den tysta kunskapen inte går att uttrycka i ord 

eftersom den kan vara omedveten, vilket går i linje med det Johannessen & Rolf (1989) 

menar, att den tysta kunskapen är svår att uttrycka.  

 

Det heter tyst kunskap, men man vet ju att den här 

kunskapen finns men inte i det namnet, man använder väl 

inte det begreppet på det i vanligt tal, så är det. Så att det 

heter så egentligen. 

Respondent A 
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Den tysta kunskapen är svår att uttrycka till andra medarbetare just därför att den som Polanyi 

menar, att vi gör saker fast vi inte riktigt kan tala om hur vi gjort dem (Molander 1998). Den 

tysta kunskapen är ofta dold för andra än den enskilde individen, det är därför svårt att 

synliggöra den tysta kunskapen. Detta går i linje med vad som Haldin-Herrgård (2004) menar, 

att man ofta är omedveten om den tysta kunskap som man har i sitt bagage. Även Nonaka & 

Takeuchi (1995) skriver att man bär den tysta personliga kunskapen utan att vara medveten 

om det. På den studerade avdelningen har respondenterna processmöten en gång i månaden 

men då tar de mest upp olika arbetssituationer. Respondent ”B” tycker att de är bra på att ta 

del i varandras tysta kunskap under dessa möten även om de inte kallar det för begreppet tyst 

kunskap. Respondent ”D” menar att det borde dokumenteras mer ifall någonting skulle hända. 

”A” anser att det finns goda möjligheter på avdelningen att ta till vara på den tysta kunskapen 

eftersom, som respondenten uttrycker sig att ”vår grupp lever på det” och respondent ”C” 

menar att man måste synliggöra och göra varandra medvetna om att det finns en tyst kunskap. 

 

Eh, jaa, alltså för det första att ens prata om det, att man ens 

vet att det finns, för det är ingen som vet att det finns, skulle 

jag gissa. Eh, eftersom det är ingenting man tänker på. 

Respondent C 

4.2 Kunskapsöverföring  

Enligt Johannessen och Rolf (1989), kan den tysta kunskapen föras vidare genom att man kan 

gå som lärling då man får en mästares erfarenhet och praktik. Rolf (1991) kallar detta 

”förkunskapens uppkomst” som är den första aspekten om hur man får kunskap från någon 

som innehar tyst kunskap eller genom erfarenheter. Våra respondenter berättar att när det 

kommer ny personal ska den nya sitta med några dagar för att lära sig. Men det uppkommer 

också att det under vissa perioder varit hektiskt på arbetsplatsen på sista tiden och att ny 

personal i stort sätt har fått kasta sig in i arbetet på egen hand. 

 

Mm, vi har ju egentligen tid avsatt om det är nån ny som ska 

introduceras i gruppen så får den personen gå dubbelt 

under, en, eh, ja, ett par dagar i alla fall och jag tycker att 

det räcker, sen så går det inte att avsätta en tid som bara är 

om tyst kunskap för då kommer det ta evigheter, det tar ju 

lång tid och lära sig såna saker. Så är det, ja 

Respondent A 
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”Kunskapens innehåll” (Rolf, 1991) som Ludwig Wittgenstein förespråkade, som handlar om 

den kunskap man har, det man redan vet utan att det finns papper på det. Personers egna 

erfarenheter är den tysta kunskapen man skapat själv genom åren, det man ”bara vet” och som 

fungerar bra. (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Att våra respondenter har en massa erfarenhet, 

kunskaper och tyst kunskap har framkommit under intervjuerna. Eftersom de har varsitt 

ansvarsbord så lär de sig just sina konsulters kompetenser men även kundernas behov, fast det 

inte står nedskrivet någonstans.  

 

Ja varför man ska tillsätta just den konsulten på just det 

uppdraget trots att den konsulten inte besitter den 

kompetensen formellt sätt. Och jag har, bara vet att den, den 

här konsulten passar mycket bättre till den här kunden. 

Respondent A 

 

Den tredje aspekten, ”Kunskapens funktion” (Rolf, 1991), som innebär hur man använder sig 

utav sin kunskap, använder respondenterna sig utav sin tysta kunskap för att förmedla rätt 

konsult till rätt uppdrag. Om kompetensen på konsulterna inte stämmer överens med 

kundernas önskemål händer det att de får samtal från en missnöjd kund som kanske inte vill 

betala och då måste de skriva avvikelser så att detta inte ska ske igen.  

 

[…..]Och det är ju en sån kunskap som vi besitter i och med 

att jag pratar ju dagligen just med mina konsulter, jag vet ju 

att den här konsulten tar inte det här uppdraget för att det är 

från det stället i Sverige och det här är på den, alltså på den 

typen av uppdrag och det vet ju bara jag. Så att jag 

anpassar ju såklart dom här uppdragen för just henne för att 

jag bara vet det. Men jag har ju inte det nedskrivet utan jag 

har bara fått lära mig. Och det tar ju lite tid att överföra den 

kunskapen. 

Respondent B 
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4.3. Hur den tysta kunskapen tas tillvara på 

Haldin-Herrgård (2004) menar att den tysta kunskapen försvinner från företaget när 

medarbetare slutar sin anställning om den inte tas tillvara på innan ny personal lärts upp. 

Under intervjun framkom det att man inte riktigt tar tillvara på den tysta kunskapen enligt 

dem inom företaget, men i och med våra intervjuer så har det väckts en tanke i respondenterna 

att man kanske borde utveckla något system för att ta till vara på den. 

 

Men jag tror att det är jättemycket som inte kommer med. 

Som kanske upptäcks efter ett tag att det är viktiga saker och 

då är den andra personen redan borta. Jag tror att, tror det 

liksom… Jag tror inte att man tänker på det innan den 

personen faktiskt försvinner och tar liksom, det har man ju 

märkt, alltså, det finns folk i Stockholm som har slutat som 

haft viktiga positioner, så ba, jahaa, hon hade alltid hand 

om det, vad gör vi nu? Ööö, ingen som vet. Alltså ja, som 

bara hon hade koll på, det borde ändå ha, liksom, förts 

vidare.  

Respondent D  

 

På arbetsplatsen bollas vissa idéer på sina möten men de försöker oftast själva ge muntlig 

information till varandra. Avdelningen har inget specifikt sätt att ta vara på den tysta 

kunskapen i nuläget, men alla respondenter säger att tanken har väckts och att de nu kommer 

att tänka på att den tysta kunskapen finns. Precis som Molander (1998) skrev att man kallar 

den praktiska tysta kunskapen för konster kommer respondent ”B” på andra tillfällen utanför 

arbetsplatsen då denne inte har delat med sig utav sin tysta kunskap. 

 

[…..] jag tycker, jag, jag har svårt att säga nåt specifikt fall 

så som jag har. Men i många andra grejer, typ, matlagning 

eller vissa andra grejer där det är en konst att kunna göra 

saker, där man bara vet att det här blir bäst liksom och det 

kanske man inte vill dela med sig. *skratt*  

Respondent B 

 

Alla respondenter anser att de själva delar med sig av den tysta kunskap de besitter med sina 

medarbetare men uttrycker också hur svårt det är att veta vad de faktiskt har för tyst kunskap. 

Meningarna går dock isär då två av respondenterna inte tror att andra medarbetare delar med 

sig utav sina tysta kunskaper eftersom det är någonting man inte tänker på. De andra två anser 

att deras medarbetare delar med sig och att man överför den tysta kunskapen på deras 

avdelning. Peratton & Tarrant (2007) menar att medarbetare som har samma förståelse för 
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företagskulturen har lättare att överföra den tysta kunskapen till varandra även fast den tysta 

kunskapen varken kan kodas eller uttryckas verbalt. 

4.4 Kunskapsöverföring med SECI-modellen 

Samtliga respondenter ansåg att det är viktigt att uppmärksamma den tysta kunskapen för att 

den ska kunna tillvaratas och spridas inom företaget. Respondenterna använder sig av den så 

kallade “externalisationsprocessen” för att både synliggöra och överföra den tysta kunskapen, 

det vill säga genom samtal och diskussion förklara till de nyanställda “hur och på vilket sätt 

man utför något”, med andra ord så omvandlar de den tysta kunskapen till explicit. 

Synliggörandet av den tysta kunskapen blir ännu lättare om de anställda har längre 

anställningstid och erfarenheter enligt våra respondenter. 

 

Ja, men precis, lite mera. .ja, att såna saker kommer fram 

för det är nog bättre att det kommer fram muntligt än att 

man bara skriver ner, alltså det är nog svårt att förklara 

vissa saker kanske sånt som …ja, mera, mera, möten 

möjligtvis då, och verkligen ta upp sånt, det är nog inte så 

vanligt, eller man tänker väl inte på att det, liksom, det hade 

inte jag heller  gjort innan alltså, talas om, nej 

Respondent D 

 

Respondenterna hävdade att erfarenheter hänger ihop med tyst kunskap när de berättade hur 

de utför vissa saker för sina medarbetare och detta går i linje med vad Säljö (2000) hävdar, att 

människor med hjälp av sina erfarenheter kan dela med sig av sina kunskaper med varandra 

och detta gör man genom språket. Respondenterna menade att det bästa sättet att överföra den 

tysta kunskapen är genom att sitta tillsammans och diskutera med varandra, vilket går i linje 

med det som Nonaka & Takeuchi (1995) kallar för ”socialisering”, som innebär att 

individerna lär sig genom andras erfarenheter. 

 

Resultatet från vår empiriska undersökning visar att den tysta kunskapen kan synliggöras och 

överföras till andra medarbetare genom samtal och diskussion vilket är emot det som Polanyi 

menar, att språket inte kan förklara den tysta kunskapen eftersom det har brister (Johannessen 

& Rolf, 1989). Resultatet av undersökningen visar vidare att båda processerna, 

“externalisation” och “socialisation”, användes för synliggörande och överförande av den 

tysta kunskapen inom företaget enligt respondenterna.  
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5. DISKUSSION 

5.1. Metoddiskussion 

Vi valde samtalsintervjuer som undersökningsmetod då vi anser att vi på så sätt skulle få ut 

mer information från respondenterna genom samtal. Under intervjuerna fick vi möjlighet att 

ställa följdfrågor men vi kunde även förklara om någon av frågorna var otydlig. Vi kunde ha 

jämfört anställda från två företag, men på grund av tidsbrist kunde detta inte genomföras. 

 

Vi anser att de hade varit intressant att jämföra två avdelningar på samma företag för att se 

likheter samt skillnader gällande synliggörandet och överförandet av den tysta kunskapen. 

Även att få en inblick i en chefs synsätt för att eventuellt jämföra hade varit intressant och då 

kanske resultatet av studien också hade blivit annorlunda. Vi anser att vi har fått bra och 

relevant information från respondenterna och att de besvarat våra frågor. De har även varit 

tydliga i sina svar och varit väldigt öppna som personer. Under intervjuns gång använde vi oss 

utav vår intervjuguide som stöd och innan intervjuerna var vi förberedda på att förklara 

innebörden av den tysta kunskapen för de som saknade eller hade för lite erfarenhet av 

begreppet. 

 

Vi som intervjuare försökte vara objektiva och neutrala under intervjutillfällena för att inte 

påverka respondenternas svar och för att de inte skulle svara på det sätt som de tror att vi var 

ute efter. Vi var medvetna om det som Esaiasson m.fl. (2007), pratar om, alltså 

”intervjuarffekter” som innebär att respondenterna svarar på det sätt som de tror att 

intervjuaren är ute efter. Medvetenheten att undvika att ställa ledande frågor har varit 

vägledande vid intervjuerna. Att utföra intervjuer av god kvalitet bestäms i stor utsträckning 

av vilken frågeguide man har och respondenternas förmåga att lyssna. Men även som 

intervjuare är det av stor vikt att man berättar för respondenterna hur viktiga deras svar och 

deras berättelser om sina erfarenheter är för undersökningen, enligt Patton (2002), vilket vi 

anser att vi lyckats med. 
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Vi hade fem respondenter i början som ville ställa upp på intervju. När vi kom till 

arbetsplatsen avböjde den femte medarbetaren att vara med på intervjun. Varför denne person 

inte ville vara med är oklart för oss, kanske kände den sig inte bekväm med att bli intervjuad. 

Det kan även vara så att personen hade mycket att göra och inte hade tid helt enkelt just då. 

Att delta i vår studie är frivilligt och som vi informerat alla våra respondenter om, att man får 

avbryta när som helst (Dalen, 2013). 

5.2. Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Vi anser att vi har uppnått vårt syfte då syftet med denna studie var att undersöka 

medarbetares uppfattning om hur dem upplever att kunskapsöverföring sker och om 

medarbetarna reflekterar själva över tyst kunskap. Vidare är syftet att undersöka hur den tysta 

kunskapen kan synliggöras och tillvaratas inom arbetsplatsen. Utifrån vårt resultat går det att 

konstatera att begreppet tyst kunskap inte var något som någon av våra respondenter hade hört 

talas om tidigare.  

 

Utifrån respondenternas svar kan vi förstå att överföringen och synliggörandet av den tysta 

kunskapen kunde ha varit mycket lättare om anställda kunde ha en diskussion vid exempelvis 

ett personalmöte om vilka metoder och strategier de skulle använda. Överföringen blir ännu 

lättare när anställdas relationer bygger på medkänsla och tillit vilket går i linje med det som 

Peroune (2007) hävdar att överföringen av den tysta kunskapen blir lättare och möjlig när 

anställda har en nära och vänskaplig relation med varandra på arbetsplatsen. 

 

Vår studie visar att det är svårt att ta till vara och synliggöra den tysta kunskapen eftersom det 

är ett svårt begrepp. Man måste göras medveten om att man har en tyst kunskap, reflektera 

vad man har för tysta kunskaper för att kunna överföra den på andra. Vi anser att det är av stor 

vikt att man inom företag och arbetsplatser försöker ta till vara på den. Det finns väldigt 

mycket tyst kunskap som medarbetare inom företag besitter. Samtliga respondenter var ense 

om att de besitter en tyst kunskap som är abstrakt och svår att uttrycka. De använder sig inte 

utav just begreppet tyst kunskap. Att det fanns en kunskap som var svår att sätta ord på det 

kände de till när vi förklarade vad det innebar. Samtliga respondenter var ense om att den 

tysta kunskapen skiljer sig mycket från den explicita, då det är något som är personligt och 

svårt att greppa (till exempel Haldin-Herrgård, 2004). Respondenterna ansåg att man erhåller 

denna typ av kunskap genom lång erfarenhet från yrket. Eftersom våra respondenter har olika 
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lång erfarenhet på avdelningen kan vi genom intervjuerna se att de som arbetat längre har 

lättare att synliggöra sin tysta kunskap genom kommunikation.  

 

Vi tror att vi fick våra respondenter att bli mer uppmärksamma över sin egna tysta kunskap 

och förhoppningsvis försöker de ta tillvara på den genom att berätta, skriva ner eller muntligt 

berätta för sina medarbetare. Alla respondenter ansåg att det var viktigt att man tar tillvara på 

den tysta kunskapen speciellt vid nyrekrytering och när medarbetare slutar sin anställning. 

Detta går i linje med det som till exempel Haldin- Herrgård (2004) resonerar kring, att även 

kunskap kan lämna företaget när personalen slutar sin anställning om detta inte tas tillvara. 

Som det är nu har man inget riktig bra tillvägagångssätt att förmedla kunskapen på. De arbetar 

som ett team men ändå har de sitt eget ansvarsbord med sina egna konsulter som de har mer 

information om, än vad som står i deras system. Den tysta kunskapen som de måste besitta i 

sitt arbete är nog svår att synliggöra eftersom de “bara vet”. 

5.3. Förslag till framtida forskning 

Det finns mycket litteratur kring ämnet ”tyst kunskap”, vilket betyder att ämnet redan är väl 

utforskat. Mycket forskning har genomförts när det gäller överföringen av den tysta 

kunskapen från tyst till explicit. Olika forskare har olika åsikter i samband med detta syfte. Vi 

tycker att det vore intressant om mer forskning kunde ha tillägnats kring vad som händer med 

ett företag när deras anställda går i pension och tar med sig sin tysta kunskap. Påverkas 

företaget negativt eller positivt av det? Ett annat förslag som vi tycker skulle vara intressant 

att genomföra är en uppföljning på samma avdelning, det vill säga med hjälp av en så kallad 

“longitudinell undersökning” (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta för att se om de tagit 

tillvara på den tysta kunskapen efter att vi intervjuat dem och då eventuellt jämföra hur denna 

kunskapsöverföring nu sker och om den faktiskt skett.   
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7. BILAGOR 

7.1. Missivbrev 

 

Hej,  

Vi är två studenter på pedagogiska institutionen vid Uppsala Universitet och vi skriver en C- 

uppsats om tyst kunskap. Vi vänder oss nu till Dig eftersom vi behöver din hjälp för att kunna 

genomföra detta. Vi skulle vilja intervjua dig om dina erfarenheter angående tyst kunskap. Vi 

kommer även att intervjua fler personer på din arbetsplats och intervjuerna är tänkta att 

genomföras fredag den 9 maj 2014 efter kl 13. 

  

Tyst kunskap kan definieras som den kunskap som inte uttalas verbalt eller i text, något man ”bara 

kan”. Det kan handla om kunskap som uppkommit bland annat genom egna erfarenheter.  

 

Syftet med intervjun är att undersöka din uppfattning om hur den tysta kunskapen kan synliggöras 

och tillvaratas inom arbetsplatsen. Vi vill undersöka hur du upplever att denna 

kunskapsöverföring/reflektioner sker på din arbetsplats angående tyst kunskap. Vi är inte ute efter 

några rätta svar utan vi vill endast få en uppfattning om din livsvärld.  

 

Vi vill poängtera att du kommer att bli avidentifierad och ingen information om dig som person 

kommer att redovisas. Din medverkan är frivillig och du får när som helst under studiens gång 

avbryta, om du skulle önska. Intervjuerna kommer att spelas in och endast sparas så länge 

uppsatsen skrivs. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller någonting annat du 

undrar över.  

 

Vänliga hälsningar,  

 

Christine Andersson   Roya Jangali  

Mail: christine.andersson.xxxx@student.uu.se  Mail: roya.jangali.xxxx@student.uu.se 

Mobil: 070-XXXXXX   Mobil: 076-XXXXXX 

 

Handledare: Guadalupe Francia  

Mail: guadalupe.francia@edu.uu.se 
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II 

7.2. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vilket år är du född? 

2. Hur länge har du arbetat på XX? 

3. Vad är din arbetstitel? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Vilken typ av anställning har du? 

6. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

7. Hur ser en ”vanlig” arbetsdag ut generellt sett för dig? 

8. Hur många anställda är ni på företaget? I ditt team? 

9. På vilket sätt/Hur lär du dig bäst nya saker på din arbetsplats? 

 

Tyst kunskap/kunskapsöverföring: 

10. Känner du till begreppet ”tyst kunskap”? Skulle du kunna beskriva begreppet? 

11. (Här ger vi ett exempel på en vaktmästare som har arbetat ensam på samma ställe i 40 

års tid. När denne vaktmästare går i pension finns det mycket tyst kunskap som denne 

besitter som inte finns nedskrivet på någon arbetsbeskrivning). 

12. Tyst kunskap kan definieras som den kunskap som inte uttalas verbalt eller i text, 

något man ”bara kan”. Det kan handla om kunskap som uppkommit bland annat 

genom egna erfarenheter. 

13. Har du något exempel på nån gång som du upplevt att du haft svårt att förklara och att 

sätta ord på din tysta kunskap? (som du vill förmedla till dina medarbetare?) 

14. Kan du berätta hur du delat med dig av din tysta kunskap till andra medarbetare? 

15. Finns det tillfällen då du av någon anledning inte valt att dela med dig av din tysta 

kunskap? Varför? 

16. Tror du att anställda är medvetna om den tysta kunskap de bär på? På vilket sätt? 

17. Vilka möjligheter inom företaget finns det för att kunna dela sina tysta kunskaper med 

andra medarbetare? På vilket sätt? 

18. Hur mycket tid skulle du vilja att företaget avsatte för kunskapsöverföring av den tysta 

kunskapen? 

19. Tror du att medarbetare delar med sig av sin tysta kunskap som de besitter inom 

företaget? I så fall, på vilket sätt? / Varför inte? 

20. Vad tror du svårigheten ligger i att överföra tyst kunskap till sina medarbetare? 

21. Anser du att det är viktigt att verksamheter/företag arbetar med kunskapsöverföring av 

den tysta kunskapen? Gör verksamheten du arbetar på det? 

22. På vilket sätt överför ni den tysta kunskapen till nyanställda? 

23. På vilket sätt överförs den tysta kunskapen när någon anställd slutar sin anställning? 

24. Vi har inga fler frågor, är det något du skulle vilja tillägga? Vill du ta del av uppsatsen 

när den är klar? 

 

Tack för din medverkan! 


