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Förord 
 

Med detta examensarbete i våra händer vill vi nu rikta ett varmt tack till några personer som 

på olika sätt hjälpt oss under uppsatsarbetet. Framförallt vill vi tacka vår kontaktperson samt 

alla informanter på Negotium som medverkat i vår studie och som bidragit med sitt 

engagemang och goda vilja. Vidare vill vi tacka alla personer som korrekturläst uppsatsen 

samt vår handledare och stöttepelare Joacim Andersson vid Uppsala Universitet, som gett oss 

god vägledning, inspirerande tankar & idéer samt konstruktiv kritik.  

 

Denna uppsats har präglats av genuint samarbete från början till slut där samtliga delar 

diskuterats och utformats tillsammans. Med detta sagt vill vi avslutningsvis tacka varandra för 

ett engagerat jobb och visat tålamod under dessa veckor tillsammans. 

 

Trevlig läsning! 

       

Uppsala, den 22 maj, 2015 

 

Stefan Norell och Simon Persson    
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Abstract 
 

The purpose of this study is to, within the field of knowledge management as well as from a 

situated learning perspective, create a better understanding of how employees tacit knowing is 

being made visible, shared, integrated and reproduced within the organization. To further 

specify the purpose of this study the three following questions have been created; 

 

 In what situations are tacit knowing being made visible? 

 How is tacit knowing shared? 

 What role does the organizational culture have when tacit knowing is shared?  

 

The empirical data has been collected through nine semi-structured interviews at the 

examined company. The results of the interviews have been analysed on the basis of Säljö’s 

(2005) situated learning-perspective, Alvesson & Kärreman’s (2001) model Four Knowledge 

Management Approaches and Nonaka & Takeuchi’s (1995) SECI-model. 

 

The results of this study show that tacit knowing exists within the company and that this 

knowing is focused around organizational knowledge, interpersonal skills and the 

identification with role models. Furthermore, the results show that tacit knowing is mostly 

made visible, shared and reproduced through social interaction where employees have the 

opportunity to interact with colleagues from different parts of the organization. The study also 

shows that tacit knowing grows with experience and that it is a form of experience-based 

knowing. The study also shows that organizational culture has a major impact on the sharing 

of tacit knowing, promoted by an allowing and supportive culture in which the sharing of 

knowledge is encouraged and integrated into the organization in the form of a live coaching 

culture. 

 

Keywords: tacit knowledge, tacit knowing, knowledge sharing, knowledge management, 

situated learning. 
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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att inom fältet knowledge management, samt ur ett situerat 

lärandeperspektiv, skapa en ökad förståelse för hur medarbetares tysta yrkeskunnande 

synliggörs, delas, integreras och reproduceras i organisationen. För att möjliggöra 

undersökandet av detta syfte har tre frågeställningar definierats;  

 

 I vilka situationer synliggörs tyst yrkeskunnande? 

 Hur delas tyst yrkeskunnande? 

 Vilken roll spelar organisationskulturen för delande av tyst yrkeskunnande?  

 

Det empiriska materialet har samlats in genom nio semistrukturerade intervjuer på det 

undersökta fallföretaget. Resultatet från intervjuerna har analyserats med utgångspunkt i 

Säljös (2005) situerade lärandeperspektiv, Alvesson & Kärremans (2001) modell Four 

Knowledge Management Approaches samt Nonaka & Takeuchis (1995) SECI-modell.  

 

Studiens resultat visar att det förekommer tyst yrkeskunnande i verksamheten och att detta 

kunnande i stor utsträckning handlar om organisationskännedom, relationsmässiga kunnanden 

samt identifiering med förebilder. Vidare visar resultatet att det tysta yrkeskunnandet främst 

synliggörs, delas och reproduceras genom social interaktion där medarbetare får möjligheten 

att interagera med kollegor från olika delar av verksamheten. Resultatet visar också att tyst 

yrkeskunnande utvecklas i takt med att erfarenheten växer och att kunnandet är en form av 

erfarenhetsbaserad kunskap. Studien visar också att organisationskulturen har stor inverkan på 

delandet av det tysta yrkeskunnandet, som främjas genom en tillåtande kultur där delandet av 

kunskap uppmuntras och integreras i verksamheten i form av en levande coachingkultur. 

 

Nyckelord: tyst kunskap, tyst yrkeskunnande, kunskapsdelning, knowledge management, 

situerat lärande. 
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1. Inledning 
 
Det finns många olika sätt att beskriva vad som karaktäriserar den samtida arbetsmarknaden. 

Huvudparten av forskningen inom området arbetsliv och organisation tar utgångspunkt i den 

förändring från industri- till tjänstesamhälle som under 1900-talets senare del ägt rum 

(Castells, 2001). Mot denna bakgrund har termer som exempelvis kunskapsintensiva 

organisationer, globalisering och en flytande arbetsmarknad använts för att understryka olika 

arbetsplatsers förändrade kompetensbehov (Granberg, 2011). 

 

Dagens arbetsmarknad präglas av kunskapsintensiva organisationer där företagen, för att vara 

fortsatt konkurrenskraftiga, tvingats att anpassa sig efter en allt mer föränderlig omvärld. 

Kunskapsintensiva organisationer kan beskrivas som arbetsplatser där bildade och 

välkvalificerade individer utgör den centrala delen av arbetskraften, samt att arbetet i sig är av 

intellektuell karaktär (Hislop, 2009). I linje med detta framhåller Donaldson (2001) att just 

kunskapsintensiva organisationer är starkt beroende av att använda det kollektiva kunnandet 

då detta är deras viktigaste resurs i verksamheten.  

 

Med utgångspunkt i området resource based view, vilket identifierar en verksamhets 

konkurrensfördelar, har ett kunskapsinriktat perspektiv vuxit fram, knowledge based view. 

Utifrån detta perspektiv anses medarbetarnas kunskap i många fall vara den viktigaste 

resursen inom organisationen när det kommer till att skapa konkurrensfördelar (Grant, 1996). 

Det är inte heller bara företagen som blivit mer snabbrörliga och flexibla, även arbetstagaren 

har blivit mer benägen att byta arbete i samband med att den klassiska arbetsmarknaden 

luckrats upp. Det är inte ovanligt att medarbetare idag skiftar och byter jobb eller 

arbetsuppgifter flera gånger under sin yrkesverksamma karriär och agerar snabbare på en 

flytande arbetsmarknad. Samtidigt har också den anställdes kunskap blivit en nyckeltillgång 

för företagen och när en medarbetare sedan slutar sin anställning tar denne också med sig 

värdefull kompetens och kunskap ut ur organisationen. En av de största utmaningarna idag 

har blivit att tillvarata de anställdas kunskap och integrera den med organisationen. (Castells, 

2001). 

 

Den här uppsatsen belyser fenomenet tyst yrkeskunnande i arbetslivet samt hur denna 

dimension av kunskap synliggörs, delas, integreras och reproduceras i organisationen. Således 

är detta ett fenomen som undersöks inom ramen för arbetslivspedagogik med förhoppning att 

skapa en ökad förståelse för de processer, såväl formella som informella, genom vilka 

medarbetare formas och förändras i olika sociala, kulturella och institutionella sammanhang 

(Uppsala Universitet, 2015). I studien har vi därför tagit avstamp i ett situerat 

lärandeperspektiv, vilket kortfattat handlar om att lärande är bundet till den sociala kontext 

och de förutsättningar ur vilket det uppstår. Lärandet ska därför inte ses som en universell 

process vilken är likadan oberoende av sammanhang (Säljö, 2005). Utifrån ett situerat 

lärandeperspektiv blir istället sammanhanget det centrala och det är utifrån detta som vi måste 

förstå lärandeprocessen och hur individer tillgodogör sig yrkeskunnanden på Negotium. 
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En väl fungerande kunskapsdelning medarbetare emellan har kommit att bli nödvändig i 

företagens strävan att säkerställa en god kompetensförsörjning i samband med att kraven på 

effektivitet och produktivitet ökar (Argote et al., 2000). Harvey (2012) menar att det är viktigt 

för företagens möjlighet till överlevnad, och för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, att skapa 

väl fungerande processer för kunskapsdelning, något som kan ses som särskilt viktigt i 

kunskapsintensiva branscher.  

1.1 Kunskapsdelning - att belysa det tysta 

Att företag ska vara anpassningsbara och benägna till förändring är idag en förutsättning för 

att lyckas på en marknad där skräddarsydda lösningar för kunderna nästan blivit mer regel än 

undantag. Detta i kombination med den idag dominerande tjänstesektorn (Castells, 2001), i 

vilken den enskilde individen blivit organisationens absolut viktigaste resurs, har 

tillvaratagandet och utvecklandet av kunskap inom organisationen blivit en allt mer central 

fråga.  

 

Knowledge management är ett begrepp under vilken många av organisationernas 

kunskapande och kunskapsbevarande processer samlas (Alvesson & Kärreman, 2001). Däri 

återfinns även termen kunskapsdelning, även benämnt kunskapsöverföring, vilken syftar till 

att beskriva de processer som äger rum vid delande av kunskap mellan individer i 

organisationer. Den stora utmaningen företag idag står inför är alltså att göra kunskapen inom 

organisationen överförbar och uppmuntra medarbetarna att dela med sig av sin kunskap 

mellan varandra för att säkra att kunskapen stannar i organisationen. 

 

Kunskapsdelningen är dock inte helt oproblematisk då det finns många typer av kunskaper 

och kunnanden inom en organisation vilka kan vara mer eller mindre lätta att identifiera och 

dela. Den tysta kunskapen är ett bra exempel på detta och illustrerar ytterligare en utmaning 

som företagen står inför, nämligen att identifiera och synliggöra den tysta kunskapen. Det har 

av en del forskare beskrivits hur försummandet av, samt omedvetenheten om, den tysta 

kunskapen är en bidragande faktor till att organisationer löper risk att undervärdera värdet av 

vissa kunskaper, samt riskera förlora den i samband med omorganiseringar eller liknande 

förändringar (Bohlin, 2009; Smith, 2001). Det är därför viktigt för en organisation att ta till 

vara på den enskilde individens kunskap och integrera den med organisationen för att på så 

sätt uppnå ett organisatoriskt lärande.  

 

Kunskapsdelning är ett fenomen som under en lång tid undersökts i en rad olika studier inom 

fältet knowledge management (Easterby-Smith & Lyles, 2003; Hislop, 2009; Jonsson, 2012). 

Genom att sätta yrkeskunnande i fokus för denna studie vill vi uppmärksamma 

kunskapsdelningens ”vardagspraktik”. Det vill säga det kunnande som växer fram och 

synliggörs när människor interagerar och löser arbetsuppgifter inom en viss specifik 

verksamhet och kontext. I linje med det resonemang som förs ovan kring det tysta 

yrkeskunnandet har vi även intresserat oss för dess betydelse inom organisationen och 

huruvida medarbetarna på Negotium reflekterar över det tysta yrkeskunnandet, hur den 

kunskapen kan integreras med organisationen samt i vilka situationer det tysta 

yrkeskunnandet framträder och synliggörs. Mot bakgrund av detta intresserar vi oss således 
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för hur medarbetare upplever att tyst yrkeskunnande synliggörs, delas, integreras och 

reproduceras i organisationen i det dagliga arbetet.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att inom fältet knowledge management skapa en ökad förståelse 

för hur medarbetares tysta yrkeskunnande synliggörs, delas, integreras och reproduceras i 

organisationen 

 

Med utgångspunkt i detta syfte har följande frågeställningar formulerats; 

 

1. I vilka situationer synliggörs tyst yrkeskunnande? 

2. Hur delas tyst yrkeskunnande? 

3. Vilken roll spelar organisationskulturen för delande av tyst yrkeskunnande? 
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2. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning som berört det område vi ämnar undersöka att 

presenteras. Detta avsnitt syftar också till att skapa en slags referensram att förstå det 

undersökta fenomenet emot. Vi vill alltså, under detta avsnitt, lägga grunden för vad som 

senare i denna uppsats kommer att avhandlas.  

 

2.1 Sökprocessen 

Vid sökandet av tidigare forskning har vi primärt i vår studie tillämpat de vedertagna 

databaserna EBSCOhost, Libris och Google Scholar, men även andra databaser har 

förekommit, exempelvis Uppsala universitetsbibliotek och DIVA. Sökord vi använde var 

knowledge management, tacit knowledge, tacit knowing, tyst kunskp, tacit knowledge in 

workinglife, knowledge sharing and transfering och yrkeskunnande. Generellt ska sägas att 

vårt undersökningsområde är relativt utforskat och de flesta sökningar vi gjorde genererade 

rikligt med träffar. Sökningen tacit knowledge i databaserna Libirs och Google Scholar gav 

oss otroligt många träffar inom ett brett spektra, alltifrån studier inom företagsekonomisk 

forskning med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar till arbetslivspedagogisk 

forskning med fokus på ett lärandeperspektiv. Redan i detta stadie gjordes en grov gallring då 

vårt fokus och intresse ligger inom den arbetslivspedagogiska forskningen och mer specifikt i 

vilka situationer tyst yrkeskunnande synliggörs, delas, integreras och reproduceras i 

organisationen. 

 

Sökningen knowledge sharing gav en rad träffar och vi hade utmaningar att hitta forskning 

med ett pedagogiskt perspektiv. Den sökningen genererade i stor utsträckning träffar som 

behandlade vilka strategier företag bör ha för att sprida kunskap på ett effektivt sätt, 

exempelvis genom implementering av datoriserade nätverk. Då vi ämnar undersöka hur tyst 

yrkeskunnade synliggörs och delas på arbetsplatsen gjordes därför fler sökningar med andra 

närliggande sökord. Sökningen tacit knowledge in working life på Google Scholar gav oss 

många bra träffar då sökningen avgränsades till att främst röra studier inom arbetslivet. Vi 

hade dock svårigheter att finna empiriska studier om tyst yrkeskunnande av intellektuell 

karaktär inom tjänstesektorn, de flesta träffar vi fick i våra sökningar var istället studier 

hämtade från en praktisk miljö. 

2.2 Knowledge Management 

En stor del av den forskning som idag bedrivs på området organisationers kunskapshantering 

belyser den utmaning dagens företag står inför när det gäller att ta till vara den kunskap som 

finns inom organisationen. På en mer flytande arbetsmarknad där kunskapen blivit 

organisationens främsta resurs har knowledge management (i fortsättningen benämnt KM) 

kommit att bli en central del i företagens strävan att vara fortsatt konkurrenskraftiga 

(Alvesson & Kärreman, 2001). Genom tillvaratagandet av kunskap och att säkerställa att 

tillbörlig kompetens finns inom organisationen ger man den även rätt förutsättningar för att 

växa. KM kan definieras som “[…] alla medvetna handlingar att hantera kunskapen inom en 

organisations arbetskraft genom direkt, eller indirekt, styrning av sociala processer samt 

strukturering av organisationen […]” (Hislop, 2005, s. 59).   
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I sin artikel beskriver Alvesson & Kärreman (2001) KM som en paraplyterm vilken innefattar 

många dimensioner av kunskap och kunskapsdelning. Begreppet inrymmer enligt dem, likt 

Hislop (2005) påpekade, de handlingar och metoder för att tillvarata och hantera kunskap 

inom en organisation. I sin artikel presenterar de en modell bestående av fyra olika 

inställningar till KM vilka illustrerar kunskapsflödet inom organisationen. Dessa fyra 

benämns Community, Normative Control, Extended Library och Enacted Blueprints, och 

kommer att presenteras mer utförligt längre fram i detta arbete. Kort sagt kan sägas att 

modellen illustrerar olika sätt för en organisation att tillgodogöra sig kunskap och dela den 

inom organisationen.  

 

Som diskussionen ovan belyser är KM ett vitt begrepp med många definitioner (se 

exempelvis Hislop, 2009; Granberg, 2011; Nilsson et al., 2011) och mycket forskning har 

bedrivits inom området och dess olika delar. Vad som dock kan ses vara en gemensam 

nämnare för de flesta studier och dess slutsatser är att KM är en central del i alla 

kunskapsintensiva organisationer. I denna uppsats kommer vi att fokusera på de aktiviteter 

inom organisationen där kunskapsdelning uppstår, samt undersöka betydelsen av den tysta 

kunskapen och hur den kan synliggöras.  

2.3 Tyst kunskap som begrepp 

I en genomgång av empiriska studier om tyst kunskap kan vi se att tyst kunskap är ett begrepp 

och ett fenomen som existerat länge inom vetenskapen samt tillämpats på olika sätt och fått 

olika benämningar. En av de tidiga omnämningarna av begreppet görs av Michael Polanyi 

(1966) som pratar om tacit knowledge eller implicit kunskap. Det vill säga en kunskap som 

inte kan uttryckas i ord. Som exempel kan tas att jag kan cykla och är väl förtrogen med den 

kunskapen, däremot kan jag inte förklara i ord hur jag gör för att cykla.  

 

Även om Polanyi anses vara förgrundsgestalten inom detta koncept har denna dimension av 

kunskap diskuterats av andra forskare, både före och efter Polanyi (några exempel är; John R. 

Anderson, 1976; Ludwig Wittgenstein, 1958; Philippe Baumard, 1999; Arthur S. Reber, 

1993; Gilbert Ryle, 1949; Stepan Gourlay, 2006). Det begrepp som förmodligen i störst 

utsträckning kan likställas med Polanyis dimension av tyst kunskap är Ryle’s begrepp mind 

(1949). Haldin-Herrgård (2004) menar att både Polanyi och Ryle förespråkar att intellektet 

inte kan avskiljas från kroppen utan att båda är essentiella delar för att en individ ska kunna 

handla och tänka. Deras främsta gemensamma nämnare blir följaktligen den delade 

uppfattningen om kunskap som både personlig och aktivitetsbaserad. Haldin-Herrgård (2004) 

belyser Andersons (1976) uppdelning av kunskapsbegreppet i dels påstådd kunskap 

(declarative knowledge), som åberopar den explicita och artikulerande kunskapen, dels 

processkunskap (procedual knowledge), som åberopar det tysta och omedvetna kunnandet. 

 

Gourlay (2006) har i sin forskning definierat begreppet tyst kunskap i en något vidare mening 

där han beskriver att dess särdrag är både personlig, kollektiv, kulturell och biologisk. Reber 

(1993) belyser också detta där han i sin forskning utgår från att implicit kunskap är 

omedveten kunskap och att explicit kunskap är medveten kunskap. På liknande sätt belyser 

Haldin-Herrgård (2004) Baumards förklaring av kunskapsbegreppet, där han gör en 
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distinktion mellan den oartikulerade kunskapen, där implicit kunskap ses som något individen 

kan veta men som hon inte önskar uttrycka, och tyst kunskap, som något individen vet men 

som hon inte kan uttrycka. I linje med detta har även Wittgenstein (1958) intresserat sig för 

verbaliseringen av kunskap och just det språkliga problemet kring detta, det vill säga 

individens förmåga eller snarare oförmåga att artikulera tyst kunskap. Dock har Wittgensteins 

uppfattning om språkets roll på senare tid modifierats något, från att ha sett språket som ett 

speglande av verkligheten till att istället fungera som ett redskap för att beskriva verkligheten 

(Haldin-Herrgård, 2004). Likt Haldin-Herrgård (2004) kommer vi i denna studie att följa 

Wittgensteins senare uppfattning i det avseendet att vi ser språket som ett verktyg för att ta del 

av den tysta dimensionen av kunskap i det dagliga arbetet på Negotium. 

2.4 Kritik mot begreppet tyst kunskap 

Enligt Elizabeth Smith (2001) borde sättet företag hanterar explicit respektive tyst kunskap på 

återspegla dess strategi samt vara förenat med vad som kan ses som allmän kundnytta. Hon 

menar dock att det ofta inte ser ut på det sättet utan att organisationen ofta försummar värdet 

av den tysta kunskapen till förmån för den explicita då denna är enklare att hantera. På ett 

liknande sätt beskriver Bohlin (2009) hur omedvetenhet om den tysta kunskapens betydelse i 

organisationen kan leda till att kunskap undervärderas eller till och med går förlorad vid 

förändringar inom organisationen, som exempelvis omorganiseringar, införande av ny teknik 

och formalisering och datorisering av arbetsmoment. I linje med detta framhåller även 

Nonaka (1995) att det på arbetsplatsen behöver finnas en klar medvetenhet om hur den tysta 

kunskapen kan transformeras till explicit kunskap.  

 

Det är viktigt att påpeka att diskussionen om tyst kunskap på senare år till viss del ändrat 

inriktning, från att tidigare ha innefattat den kunskap som inte kan uttryckas till att idag, av 

vissa, innefatta kunskap som går att både höra och få syn på. Denna nya inriktning kan sägas 

ingå i en form av andra generationens forskning om tyst kunskap. En forskare som riktat 

kritik mot begreppet tyst kunskap är Elisabet Jernström (2000). Den kunskap Jernström 

studerat i sin avhandling är inte tyst utan synliggörs genom ett handlande. Jernström menar i 

sin avhandling att den tysta kunskapen har komplicerats och mystifierats då den kunskap som 

anses vara tyst och helt dold enligt hennes resultat går att både höra och få syn på. 

Svårigheten ligger inte i att kunskapen är tyst, det ligger snarare i att den är komplicerad att ta 

på. Med denna tanke i huvudet för hon ett resonemang där hon menar att anledningen till 

mystifieringen av begreppet möjligen kommer till följd av forskarnas sätt att bedriva sin 

forskning (Jernström, 2000); 

 

Om mästarens kunskap är tyst, hur kan man lära sig en sådan kunskap? [...] Kan det rent av vara så att 

begreppet ”tyst kunskap” har fått den utbredning, som den faktiskt har fått inte på grund av att den är 

”tyst” utan på grund av att forskarna bedrivit sin forskning på ett sådant sätt att de varken sett eller hört 

något? Under alla förhållanden så är det uppenbart att det ”tysta”, åtminstone i mina studier, inte alltid 

är tyst. (Jernström, 2000, s. 152). 

 

I linje med Jernströms (2000) forskning ser även vi ett intresse i att föra tillbaka frågan till hur 

tyst kunskap är undersökningsbart samt hur medarbetare lär sig sådant som under en lång tid 

hänvisats till som tyst och helt dolt för omgivningen. För att vi i vår studie ska kunna 

undersöka hur tyst yrkeskunnande synliggörs, delas, integreras och reproduceras i 
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organisationen måste vi, likt Andersson (2014), empiriskt kunna visa hur medarbetare tar 

denna dimension av kunskap vidare i nya situationer. Konkretiserat innebär det i denna studie 

att när vi diskuterar och analyserar tyst kunskap blir det väsentligt att kunna förklara och 

illustrera hur medarbetare genom handling tar tyst kunskap med sig in i nya situationer. 

Vidare blir det viktigt för oss att kunna se hur medarbetare skapar nya uppfattningar, åsikter 

och kunskaper som blir användbara i de nya arbetsgemenskaper och kontexter i vilka de 

deltar. Med detta sagt vill vi därför röra oss bort från diskussionen om i vilken grad tyst 

kunskap är artikulerbar eller inte, och istället utgå från att denna dimension av tyst kunskap 

synliggörs och delas genom ett handlande. Med utgångspunkt i denna uppfattning har vi i 

denna studie, istället för begreppet tyst kunskap, valt att använda begreppet tyst 

yrkeskunnande då detta begrepp tar en mer praktiknära ansats vilket bättre följer studiens 

syfte. I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om tyst yrkeskunnande i arbetslivet.  

2.5 Tyst yrkeskunnande i arbetslivet 

Arbetslivsforskaren Ingela Josefson (1991) har i sin bok Kunskapens former: Det reflekterade 

yrkeskunnandet studerat sjuksköterskors tysta yrkeskunskaper på ett sjukhus. Josefson 

skildrar i studien en sjuksköterska som behandlar en nyopererad patient. Trots att patienten 

förmedlar ett välmående efter operationen får sjuksköterskan en bestämd känsla av att 

någonting inte står helt rätt till och det hela resulterar i en rad provtagningar som inte 

indikerar på några fel, kort därefter dör patienten. Utifrån studiens resultat menar Josefson på 

att sjuksköterskan genom flerårig erfarenhet i yrkeslivet utvecklat ett praktiskt yrkeskunnande 

hon inte kan formalisera i generella principer och regler utan som endast kan illustreras 

genom “ett görande” i en specifik kontext. Resultatet visade alltså på att sjuksköterskan besatt 

en egen kunskapsform, exempelvis genom att känna igen ansiktsuttryck eller kroppshållning, 

som frånskiljer sig den teorigrundande kunskap läkaren tillämpande för att göra en 

bedömning av patientens tillstånd.   

 

En annan forskare som belyst det tysta kunnandet i arbetslivet är Bo Göranzon. Göranzon 

(2009), professor inom yrkeskunnande och teknologi, har i en empirisk fallstudie undersökt 

hur kunskapsöverföring går till mellan skogsmästare i lantbruksnämnder. I studien provade 

arbetsgivaren att implementera datorbaserade stöd för att effektivisera det bedömningsarbete 

skogsmästarna gör i sin yrkesutövning. Resultatet av hans fallstudie visade på att det 

implementerade systemet inte kunde tangera den erfarenhetsbaserade bedömning som 

skogsmästarna tillägnat sig genom mångårig yrkesutövning. Utöver detta har Göranzon gjort 

en rad liknande fallstudier, exempelvis av tjänstemän på Försäkringskassan och av 

systemutvecklare, och resultaten av hans studier visar alla på att det finns kvaliteter och 

yrkeskunnanden i olika arbetsmoment som inte kan formaliseras eller utföras genom 

automatiserade rutiner.  
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2.6 Kunskapsdelning 

Inom KM-domänen talas det ofta om kunskapsdelning, vilket handlar om överföringen och 

spridandet av kunskap inom organisationer. Enligt Suppiah & Singh Sandhu (2011) är detta 

den vanligaste formen av KM. Med begreppet kunskapsdelning i denna studie avses den 

aktiva delningen av kunskap som kontinuerligt pågår anställda emellan i det dagliga arbetet. 

Begreppet har florerat i en rad olika studier under olika benämningar, några exempel på dessa 

är kunskapsöverföring och kunskapsspridning. Ellström et al. (1996) har i sin bok Livslångt 

lärande definierat begreppet kunskapsöverföring i en pedagogisk kontext där han beskriver att 

begreppet lägger fokus på det kontextuella och erfarenhetsbaserade lärandet. Nedan följer ett 

utdrag som illustrerar detta; 

 

[…] kunskapen är kontextbunden, d.v.s. inbäddad i ett socialt och kulturellt nätverk av innebörder, 

relationer och verksamheter, och att lärande innebär att individer, genom aktiv delaktighet i en 

arbetsgemenskap (“Community of practice”), tillägnar sig de tankesätt, den kultur och de 

handlingsmönster som är utmärkande för en viss arbetsgemenskap (definierad utifrån t ex. profession, 

arbetsplats eller arbetslag) (Ellström et al., 1996, s. 150). 

 

Utifrån detta perspektiv ser vi, likt Ellström (1996), lärande som en social process genom 

vilken individer på arbetsplatsen tillägnar och vidareutvecklar sitt yrkeskunnande som en 

inordnad del av utvecklingen av en yrkesroll och en yrkesmässig identitet. I fortsättningen ska 

läsaren se begreppen kunskapsdelning, kunskapsöverföring och kunskapsspridning som 

synonymer och kunskapsdelning kommer vara det begrepp vi använder i denna uppsats. Vi 

väljer begreppet kunskapsdelning då vi anser att termen kunskapsöverföring reducerar 

innebörden av den lärandeprocess som sker när individer delar kunskap. Kunskap är inte 

något som helt enkelt överförs mellan två individer, utan delas snarare genom interaktion och 

samspel individerna emellan och är beroende av den kontext i vilken den sker.  

 

Suppiah & Singh Sandhu (2011) menar att delningen av den tysta kunskapen är komplex och 

att den kräver vissa förutsättningar som kan göra det svårt att dels initiera, dels mäta 

effekterna av den. En förutsättning för att lyckas dela och överföra det tysta yrkeskunnandet 

är ett aktivt deltagande från de individer som besitter kunskapen, detta för att den inte 

manifesterats på ett explicit sätt (Suppiah & Singh Sandhu, 2011). Nonaka & Takeuchi (1995) 

delar denna uppfattning och menar att det krävs ett fysiskt samspel anställda emellan, för att 

kunna dela det tysta yrkeskunnandet och införliva det med organisationen, där mottagaren 

måste få en chans att “uppleva” kunskapen i en specifik kontext. Johanessen & Rolf (1990) 

har utgått från Polanyis forskning och gjort en egen konceptualisering av begreppet där de 

menar att det tysta yrkeskunnandet delas genom främst tre processer, vilka är; identifikation 

med förebilder, imitation och sist inlärning genom deltagande som en social process som 

sammanflätar språk och handling.  

 

Kunskapsdelningen kan även begränsas eller tillåtas i större eller mindre utsträckning 

beroende på den rådande organisationskulturen (Suppiah & Singh Sandhu 2011). Detta beror 

enligt Schein (2010) på att organisationskulturen till stor del påverkar inställningen till att 

dela med sig av kunskap samt hur specifik kunskap blir värderad inom den aktuella 

organisationen. Nonaka (2003) argumenterar vidare för att socialisation är en viktig 

komponent i kunskapsdelningen och att denna är en central aspekt i att synliggöra det tysta 
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yrkeskunnandet. I denna socialiseringsprocess menar han att teamarbete och möjligheten för 

medarbetare att dela erfarenheter med varandra borgar för en kultur där kunskapen ges 

möjlighet att spridas. Genom att integrera kunskapen i organisationen och göra den tillgänglig 

för alla medarbetare menar Nonaka (2003) att man kan uppnå en högre grad av 

kunskapsdelning. 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

I likhet med syftet har diskussionen i ovanstående avsnitt behandlat hur begreppet tyst 

kunskap använts och diskuterats av teoretiker under en lång tid, detta för att skapa en 

förståelse för begreppet och att möjliggöra en tolkning och analys av det resultat vi i studien 

kommit fram till. Med utgångspunkt i denna uppfattning har vi i denna studie, istället för 

begreppet tyst kunskap, valt att använda begreppet tyst yrkeskunnande då detta begrepp tar en 

mer praktiknära ansats vilket bättre följer studiens syfte. Vidare har även begreppet 

kunskapsdelning och delandet av det tysta yrkeskunnandet belysts i detta avsnitt. Detta kan 

motiveras med att vi under studiens gång intresserat oss för synliggörandet och delandet av 

det tysta yrkeskunnandet, vilket också kommer att behandlas senare i denna uppsats. Det vi 

främst tar med oss från det som diskuterats i kapitlet tidigare forskning är att synliggörande 

och delande av tyst yrkeskunnande inte handlar om en förmåga att formulera kunskapen i ord 

eller om den artikulerbar eller inte, det handlar snarare om att delta i en arbetsgemenskap och 

ett “görande” där kunskap reproduceras och delas med individer i olika kontexter. Med denna 

redogörelse för hur diskussionen sett ut inom de olika områdena tyst kunskap och 

kunskapsdelning har vi nu lagt en grund för nästkommande avsnitt, det teoretiska ramverket. 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som syftar till att utveckla verktyg 

för att förstå och tolka det undersökta fenomenet. En tydlig genomgång av de teorier och 

perspektiv som ligger till grund för vår förståelse och tolkning av det undersökta ämnet 

kommer här att ges. Inledningsvis diskuteras det situerade lärandet, vilket för oss kommit att 

bli ett övergripande perspektiv genom vilket vi förstår de processer informanterna redogjort 

för, och därefter presenteras två analysmodeller som ska hjälpa oss förstå och analysera våra 

resultat.  

 

3.1 Situerat lärande 

I arbetet med denna uppsats har frågan om lärande som knutet till det sociala sammanhang i 

vilket det förekommer aktualiserats. Vi har under arbetets gång intresserat oss för hur 

individer tillägnar sig samt delar kunskap med varandra och vilken roll det sociala 

sammanhanget spelar för denna process. Roger Säljö (2005) diskuterar begreppet situerat 

lärande, vilket innebär att lärandet och kunskapandet som process måste förstås utifrån de 

sociala praktiker i vilka de sker. Till skillnad från traditionella läroteorier, kognitivistiska som 

behavioristiska, kan inte lärandet här ses som en universell process vilken är likadan 

oberoende av sammanhang. Inom det situerade lärandet blir istället sammanhanget det 

centrala, det är utifrån detta vi måste förstå lärandeprocessen och hur individer tillgodogör sig 

kunskaper. Säljö (2005) menar vidare att lärandet här flyttas från individen till det sociala 

sammanhanget och att det är deltagandet i pågående aktiviteter, vilket sker kontinuerligt i 

interaktionen med omgivningen, som utgör grunden för lärande och är det perspektiv utifrån 

vilket lärandet måste förstås.  

 

På ett liknande sätt diskuterar Ellström et al. (1996) begreppet och menar att individens 

lärande är nära sammankopplat med organisationen. Det är organisationen som formar den 

miljö, identiteter och den kultur i vilket lärandet uppstår genom att individer aktivt deltar i 

arbetsgemenskapen och på så sätt tar till sig de tankesätt, den kultur samt arbetssätt som är 

utmärkande för en viss verksamhet. Ellström et al. (1996) betonar också vikten av ett 

informellt, erfarenhetsbaserat lärande som uppstår bland annat genom lärlingskap och aktivt 

deltagande i den rådande arbetsgemenskapen. I relation till det studerade fenomenet, tyst 

yrkeskunnande, finner vi denna aspekt av det situerade lärandet intressant och således är det 

något vår studie ägnar stor uppmärksamhet åt. 

 

Ellström et al. (1996) diskuterar organisationens påverkan på individens lärande och menar att 

den kultur i vilken individen befinner sig spelar en stor roll för lärandeprocessen. 

Organisationskulturens inverkan på lärandet diskuteras även av Granberg (2011) som menar 

att den rådande kulturen till stor del styr och begränsar vad som ses som önskvärt beteende, 

vilka kompetenser som är viktiga samt vilka attityder och förhållningssätt som ska vara 

framträdande inom organisationen.  

 

Med utgångspunkt ur ovanstående resonemang vill vi poängtera att det är utifrån detta 

perspektiv vi väljer att studera det tysta yrkeskunnande och de kunskapsdelande processer 
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som i studien undersökts. Det är alltså vår utgångspunkt att lärandet är situerat och bundet till 

den sociala kontext och den kultur i vilken individen befinner sig, och det är också på samma 

sätt som synliggörandet och delandet av det tysta yrkeskunnandet ska förstås. 

3.1.1 Kompetensbegreppet 

De yrkeskunnanden, tysta som uttalade, vilka en individ besitter och utövar i sitt dagliga 

arbete är alla kompetenser varför det är viktigt att i detta avsnitt förklara begreppet kompetens 

närmre i det teoretiska ramverket. Två forskare som gör en grundlig genomgång av begreppet 

är Jörgen Hansson (2005) och Magnus Anttila (1997). De menar att kompetens är en 

utvidgning av begreppet kunskap och att det även innefattar kontakter, färdigheter och 

attityder. Även Lindelöw (2008) menar att kompetens innefattar olika förhållningssätt och 

färdigheter individer använder sig av för att åstadkomma yrkesmässiga bedrifter. Det som 

skiljer hennes definition mot Hanssons & Anttilas är att dessa förhållningssätt skapas och 

reproduceras av individens personlighet. Stockfelt (1988) beskriver att kompetens uppstår 

genom ett handlande och menar att kompetens genereras och reproduceras i ett samspel 

mellan kunskap, vilja och tillfälle. Avslutningsvis vill vi lyfta fram Ellströms definition av 

kompetensbegreppet; ”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i 

relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (Ellström et al., 1996).  

 

Kompetensbegreppet, som det presenteras ovan, går alltså att förstå som en bredare definition 

av kunskapsbegreppet och innefattar även relationsmässigt kunnande, attityder och kontakter 

med mera. I relation till denna studies syfte finner vi det nödvändigt att vidga 

kunskapsbegreppets betydelse då vi delar den uppfattning att även relationsskapande, attityder 

och kontakter är kunskaper som delas och reproduceras i förhållande till den specifika 

kontexten. Det är denna vidgade kunskapssyn som kompetensbegreppet står för som är 

aktuellt i relation till den lärande organisationen. 

3.1.2 Den Lärande Organisationen  
Det är svårt att tala om kunskapsdelning inom ett företag idag utan att nämna och presentera 

begreppet den lärande organisationen eller det organisatoriska lärandet. Det har förts en debatt 

kring begreppen där somliga menar att begreppen har samma innebörd medan andra påstår att 

det finns en viss skillnad begreppen emellan. Ekman (2004) menar att skillnaden kan ses ligga 

i att den lärande organisationen är ett mer praktikorienterat begrepp som används i 

näringslivet medan organisatoriskt lärande är det begrepp som ofta används av forskare och 

teoretiker inom akademin. Således är det begreppet den lärande organisationen som i denna 

studie kommer vara det framträdande då vi i vårt arbete valt en praktiknära ansats. Hislop 

(2009) definierar den lärande organisationen som: 

 

An organization which supports the learning of its workers and allows them to express and utilize this 

learning to the advantage of the organization, through havining an organizational environment which 

encourages experimentation, risk taking and open dialogue. (Hislop, 2009, s. 99) 

 

I den definition som ges av begreppet ovan påpekas att det är viktigt för organisationen att 

skapa förutsättningar för individens lärande genom att skapa en tillåtande kultur i vilken 

individen uppmuntras till att ta egna risker och föra en öppen dialog med sina kollegor. 

Hislop (2009) menar vidare att den lärande organisationen ofta återfinns inom 
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kunskapsintensiva branscher där företagen tvingas vara anpassningsbara och agila för att vara 

fortsatt konkurrenskraftiga. Den lärande organisationen är ett begrepp som försöker illustrera 

det ständiga kunskapsutbyte som äger rum inom en organisation och för att en organisation 

ska bli lärande krävs det att man möjliggör dessa processer och skapar en kultur och miljö 

vilken är tillåtande i den aspekten att delande av kunskap uppmuntras och eftersträvas.  

3.2 Två modeller för kunskapsdelning 

Vi har, som redovisats i tidigare avsnitt, i detta arbete intresserat oss för det tysta 

yrkeskunnandet och hur denna dimension av kunskap synliggörs, delas, integreras och 

reproduceras i organisationen. Med anledning av detta vill vi ägna en del av textmassan i det 

teoretiska ramverket åt att förklara några, enligt oss, viktiga aspekter ur ett antal modeller 

vilka behandlar just delandet av det tysta yrkeskunnandet. För att skapa en mer träffsäker 

analysmodell kommer vi i presentationen av dessa modeller att lyfta fram de delar vilka vi 

finner relevanta för det undersökta området. 

3.2.1 Alvesson och Kärremans Four Knowledge Management Approaches 

Alvesson & Kärreman (2001) redogör för fyra olika förgreningar inom KM de menar 

dominerar inom både teori och praktik i organisationer. De menar att den uppdelning de gör 

mellan de olika inriktningarna snarare ska ses som analytiska istället för empiriska, detta 

innebär att det inom en organisation kan förekomma inslag av flera av de olika inriktningarna. 

Dessa fyra inriktningar är uppbyggda kring två dimensioner: dels Medium of Interaction, 

vilken utgörs av en social och tekno-strukturell inriktning, samt Mode of Managerial 

Intervention, vilken utgörs utav en koordinerande samt en kontrollerande aspekt av ledarskap. 

Tillsammans utgör dessa Alvessons & Kärremans modell vilken illustreras i matrisen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I redovisandet av denna modell kommer huvudfokus att ligga främst på de två aspekter av 

modellen vilka benämns community och normative control, då dessa utgör de aspekter som 

lägger störst fokus på det tysta yrkeskunnandet vi intresserat oss för i detta arbete. Dock 

kommer alla aspekter av modellen att presenteras, om än i korta drag, för att skapa en större 

förståelse för de olika dimensioner som presenteras i modellen.  
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Nere i vänstra hörnet på modellen hittar vi extended libraries vilken involverar det utbredda 

användandet av teknik inom organisationen i form av databaser och intranät, där 

informationen finns sökbar för medarbetaren och system för kommunikation spelar en central 

roll. Detta synsätt på KM är relativt byråkratiskt, centralt kontrollerat och top-down styrt 

(Hislop, 2009). Kunskapsdelning inom denna gren av KM karakteriseras alltså av 

användandet av elektroniska källor och kodifiering av kunskap som görs sökbar för hela 

organisationen. 

 

Bredvid denna del i modellen finner vi enacted blueprints som kombinerar en stark styrning 

med en starkt teknokratisk inriktning på KM. Inom enacted blueprints strävar man efter att 

hela tiden kodifiera medarbetarens kunskaper och lagra dessa i databaser där de blir 

tillgängliga för andra att ta till sig. Den starka styrningen medför att modellen får närmast 

tayloristiska drag och kan upplevas som väldigt hårt kontrollerande (Hislop, 2009).  

 

Normative control är en form av KM där man styr genom att försöka påverka kulturen inom 

organisationen samtidigt som man vill behålla fokus på de sociala aspekterna vid delandet och 

reproducerandet av kunskap. Ledningen investerar stora resurser i att skapa en kultur som 

uppmuntrar, värdesätter och belönar anställdas deltagande i processer som leder till 

kunskapsdelning och organisatoriskt lärande (Hislop, 2009). Alvesson & Kärreman (2001) 

menar att man kan kontrollera de anställda genom företagskulturen och på så sätt kan också 

sättet kunskap skapas och delas kontrolleras. Man applicerar alltså en stark och kontrollerande 

styrning där man strävar efter att på ett mer övergripande plan få alla att arbeta mot samma 

mål och detta gör man genom att skapa en företagskultur där förväntningarna och målbilden 

är tydlig för medarbetaren.  

 

Inom community ses kollektivet som en grundläggande plattform för kunskapsdelning där 

man främjar kunskapsdelning genom social interaktion framför IT-lösningar. Föreställningen 

att mycket av kunskapen är tyst och endast kan delas genom interaktion med andra är något 

som karakteriserar denna syn på KM. Med utgångspunkten att det tysta yrkeskunnandet sprids 

mellan individer som sedan explicitgör den gör att det här går att dra paralleller till Nonakas 

teorier om hur kunskap delas (Alvesson & Kärreman, 2001). Betoningen på den sociala 

aspekten som finns inom synsättet gör att fokus för de styrande åtgärderna läggs på mer 

koordinerade åtgärder som uppmuntrar till interaktion mellan medarbetarna, vilket leder till 

kunskapsdelning. Känslan av tillhörighet och en arbetsmiljö, samt kultur, inom vilken 

individer känner sig trygga ses som en grundläggande faktor för ett väl fungerande 

kunskapsutbyte och värderas minst lika högt som databaser med information och policys för 

hur specifika uppgifter skall utföras (Alvesson & Kärreman, 2001). Community-apsekten ur 

Alvesson & Kärremans modell är också den vi funnit mest intressant i arbetet med denna 

uppsats där vi kommit att intressera oss för de sociala aspekterna och betydelsen av mänsklig 

interaktion vid delande och synliggörande av det tysta yrkeskunnandet. 

 

Med ovanstående presentation av Alvesson & Kärremans (2001) modell ämnar vi lägga fokus 

på betydelsen av den sociala interaktionen vid delandet av det tysta yrkeskunnandet. Det är 

viktigt att förstå kunskapsdelningen ur den miljö där den uppstår med fokus både på fysiska 



 20 

aspekter samt de psykosociala som även de utgör delar av vår miljö. Inom community-delen 

diskuteras just värdet av den sociala interaktionen och vikten av att förstå kunskapsdelningen 

ur det sammanhang i vilket den uppträder. På liknande sätt går även diskussionen i Nonaka & 

Takeuchis (1995) SECI-modell vilken presenteras här nedan.  

3.2.2 SECI-modellen - en kunskapsskapande och delande process 

I detta avsnitt presenterar vi Nonaka & Takeuchis (1995) SECI-modell då vi ser att delar av 

den har nära relationer med dels det situerade lärandeperspektiv som vi utgått ifrån, dels 

Alvesson & Kärremans (2001) modell som ovan getts en utförlig genomgång. SECI-modellen 

har i syfte att illustrera förhållandet mellan explicit och implicit kunskap samt förklara hur 

kunskap kan genereras, bevaras och spridas inom organisationen. SECI-modellen består av 

fyra delar som tillsammans utgör organisatorisk kunskap. Dessa är socialisering (från tyst till 

tyst kunskap), externalisering (från tyst till explicit kunskap), kombinering (från explicit till 

explicit kunskap) samt internalisering (från explicit till tyst kunskap). Nedan ges en 

utförligare förklaring av de olika stadierna, och likt vi gjorde i Alvessons & Kärremans 

(2001) modell ovan, kommer vi även här att rikta sökarljuset mot- och djupdyka i 

socialiseringsfasen. Med förhoppningen att skapa en tydligare förståelse för modellen visas 

denne genom en illustration nedan;  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första fasen uppe till vänster i modellen, socialiseringsfasen, innebär att tyst 

yrkeskunnande överförs mellan individer, en fas som Nonaka & Takeuchi (1995) menar är 

den mest kraftfulla mänskliga inlärningsprocessen. Denna fas bygger på att individer 

identifierar och observerar andras beteenden och sätt att handla i olika sammanhang, för att 

sedan ta efter dessa sätt att handla, hantera och tro i olika situationer. Det tysta 

yrkeskunnandet är, som tidigare nämnts, svårt att formalisera och är ofta tids- och rum-

specifikt, något som gör att det endast kan förvärvas genom delandet av erfarenheter. För att 

kunna dela känslor, erfarenheter och mentala modeller bygger således denna fas på att det på 

arbetsplatsen finns en interaktion medarbetare emellan. Detta är essentiellt för att kunna skapa 

en kollektiv förståelse för en medarbetares kunskap och erfarenheter. Ett arbetssätt som 

främjar delning och överföring av tyst yrkeskunnande är arbete i grupp där medarbetare från 

olika enheter eller nivåer koopererar mot gemensamma mål. Andra exempel kan vara 
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dialoger, observation, och lärlingskap. Att helt enkelt vistas tillsammans i samma miljö och 

kontext. Nonaka & Takeuchi (1995) menar att tyst yrkeskunnande kan delas dels mellan 

medarbetare, men även mellan exempelvis konkurrenter, leverantörer, kunder etcetera genom 

att dela erfarenheter eller känna empati. Följaktligen ses rutiner som en inneboende del av det 

tysta yrkeskunnandet då dessa utvecklas i samspel med tiden.  

 

Den andra fasen uppe till höger i modellen, externaliseringsfasen, har i syfte att kodifiera och 

verbalisera det tysta yrkeskunnandet till artikulerade begrepp, detta för att skapa goda 

förutsättningar för att dela och överföra kunskaper medarbetare emellan. För att åstadkomma 

detta behöver organisationen främja kommunikation och gemensamma dialoger. Genom 

kommunikation och dialog skapas således goda förutsättningar för medarbetaren att reflektera 

över det tysta yrkeskunnandet, för att förhoppningsvis sedan kunna göra det 

artikulerbart.  (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 

Den tredje fasen, nere till vänster i modellen, kombineringsfasen, innebär att uttryckt kunskap 

kombineras. Uttryckt kunskap bevaras inom eller utanför organisationen för att sedan 

genereras i ny och ännu mer komplex kunskap. I kontrast till det tysta yrkeskunnandet kan 

den uttryckta kunskapen på ett enklare sätt delas med andra medarbetare i organisationen då 

den kan kodifieras och lagras i gemensamma databaser och dokument. Exempel på aktiviteter 

som kan stödja denna kunskapsomvandling är således databaser och datoriserade 

kommunikationsnätverk. (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 

Den fjärde och sista fasen nere till höger i modellen, internaliseringsfasen, innebär att 

medarbetare tillägnar sig den uttryckta kunskapen för att bygga på och utöka den tysta 

kunskapsbasen som redan existerar. I denna fas kan medarbetare förkroppsliga kunskap 

genom att tillämpa, reflektera och tolka dokumenterad kunskap i olika arbetsuppgifter. 

Internaliseringsfasen underlättas om medarbetare ges möjligheten att praktiskt utföra 

arbetsmoment genom upplevelsebaserad inlärning, eller, learning by doing. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). 

 

Vi har nu presenterat den teoretiska referensram vilken kommer ligga till grund för att förstå 

de resonemang vi för i resultat- och analyskapitlet längre fram. Det är alltså det situerade 

lärandeperspektivet som utgör grunden och det övergripande synsättet när vi undersöker hur 

tyst yrkeskunnande synliggörs, delas, integreras och reproduceras på Negotium. Således tar vi 

med oss förståelsen att lärandet är bundet till den sociala kontext och kultur i vilken 

medarbetarna befinner sig i. Vidare tar vi med oss Alvesson & Kärremans samt Nonaka & 

Takeuchis modeller om delning av kunskap. Dessa berör några aspekter som i denna rapport 

kommer att fungera som verktyg för att förstå delning av tyst yrkeskunnande inom det 

situerade lärandeperspektivet.  
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4. Metod 
 
Under detta avsnitt redovisas hur vi gått till väga för att genomföra denna studie. De 

tillvägagångssätt vi valt, den kvalitativa ansatsen samt de problem och spörsmål som 

framkommit under resans gång kommer här att avhandlas och bytas ner i minsta 

beståndsdelar. Detta avsnitt inleds med en presentation av datainsamlingsmetod där det även 

ges en beskrivning av hur intervjuerna utformats. Därefter följer undersökningens urval och 

tillvägagångssätt. Slutligen presenteras analysmetod, etiska överväganden och metodologiska 

reflektioner.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Som tidigare nämnts handlar denna studie om, som syftet beskriver, att skapa en ökad 

förståelse för hur medarbetares tysta yrkeskunnande synliggörs, delas, integreras och 

reproduceras i organisationen. Vi har i denna studie valt att tillämpa en kvalitativ 

forskningsmetod och mer specifikt kvalitativa intervjuer för att samla in det empiriska 

material som ligger till grund för resultatet. Kvale & Brinkmann (2014) och Patil & 

Davidsson (2003) belyser att den kvalitativa forskningsintervjun gör det möjligt för forskaren 

att förstå och uppleva världen utifrån undersökningspersonernas subjektiva perspektiv samt 

att utveckla mening ur deras erfarenheter. Med utgångspunkt i detta fann vi det därför 

lämpligt att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod då vi vill studera 

medarbetares upplevelser av tyst yrkeskunnande och kunskapsdelning utifrån deras 

erfarenheter och sociala verklighet och kontext.  

 

För att komma åt intressanta resonemang kring tyst yrkeskunnande och kunskapsdelning 

krävs ett visst djup i undersökningsmetoden, därför är intervjuer väl passande då vi får 

möjlighet att ställa följdfrågor för att på så sätt få en representativ bild av informanternas 

erfarenheter. Denna metod gör det även möjligt för oss att ställa motfrågor samt formulera om 

frågor, detta för att försäkra oss om att informanten förstått frågorna rätt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Med denna metod kan alltså språkliga missförstånd i större grad undvikas 

än om vi skickar ut en enkät (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012). En annan 

fördel med att tillämpa kvalitativa intervjuer är att komma nära informanten och på så vis 

kunna ta del av dennes icke-verbala kommunikation, som exempelvis kroppsspråk, mimik, 

betoningar och andra typer av känslouttryck.  

 

I forskningsprocessen har vi använt det Kvale & Brinkmann (2014) benämner 

semistrukturerade intervjuer, något som gett oss hög grad av flexibilitet då detta lämnar 

utrymme för intressanta sidospår vilket kan ge en mer nyanserad bild av fenomenet. Vi har 

tillämpat en intervjuguide med frågor inom diverse teman, detta för att skapa struktur vid 

intervjuförfarandena samt att försäkra oss om att vi faktiskt berör de områden vi vill i så stor 

utsträckning som möjligt. I och med att intervjuerna varit av semistrukturerad art har vi vid 

vissa tillfällen ställt följdfrågor och grävt ner oss i intressanta resonemang och utsagor, något 

som varit en stor fördel i vår forskning. En svaghet med kvalitativa intervjuer är att det 

empiriska materialet är situationsbundet, vilket konkretiserat betyder att det påverkas av plats 

och tillfälle (Ahrne & Svensson, 2011). Vidare kan inte de resultat vi får fram bli giltiga för 
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en hel population då vi inte tillämpar ett sannolikhetsurval, något Djurfeldt et al. (2010) och 

Fejes & Thornberg (2009) menar är essentiellt för att kunna göra statistiskt signifikanta 

generaliseringar för en hel population.  

4.2 Urval av informanter 

4.2.1 Negotium 

Denna studie har bedrivits på ett stort internationellt konsultföretag som verkar inom flera 

olika branscher, dels som kontrollorgan och dels som rådgivare. I Sverige finns företaget 

representerat på närmare 100 orter och har drygt 3000 medarbetare utspridda över landet. 

Fallföretaget rör sig på en mycket kunskapsintensiv arena varför det också blivit intressant för 

oss att titta närmare på i vår studie. I denna uppsats kommer, som tidigare nämnts, 

fallföretagets riktiga namn att hållas anonymt och istället kommer det att benämnas som 

Negotium, vilket är ett fingerat namn hämtat från latinets ord för företag. 

4.2.2. Informanter 

Det empiriska materialet har, som tidigare nämnts, samlats in genom nio kvalitativa 

intervjuer. Då vi avidentifierat våra informanter kommer vi inte att ge ingående beskrivningar 

om varje enskild informant, däremot ger vi en mer generell beskrivning av de alla 

tillsammans. Samtliga informanter i denna studie arbetar på företagets HR-funktion i olika 

roller inom ett brett spektra. Dessa informanter kommer i presentationen av resultat och 

analys, för enkelhetens skull, att benämnas som IP 1, 2, 3 och så vidare. Könsfördelningen 

bland informanterna har varit 6 kvinnor respektive 3 män. För anonymitetens skull har vi 

dock valt att i denna uppsats benämna alla som “hon”. 

 

För att samla in ett berikat empiriskt material och kunna skapa en nyanserad bild av det 

undersökta fenomenet är det viktigt att göra ett noggrant och genomtänkt urval av 

informanter. Inledningsvis i forskningsprocessen ämnade vi undersöka inträdes- och 

utträdesprocessen och transaktionen av kunskap där emellan, detta gjorde att vi eftersökte 

informanter som nyligen börjat på Negotium respektive nyligen slutat. Då vi hade svårigheter 

att finna informanter som nyligen slutat och var villiga att delta i studien ändrades därför 

studiens syfte. Detta påverkade också vårt urval av informanter då det gjorde det möjligt för 

oss att tala med informanter som arbetat på avdelningen olika länge.  

 

Vid urval av informanter till vår studie tillämpades det Kvale & Brinkmann (2014) 

benämner kriterieurval och bekvämlighetsurval. Kriterieurvalet innebar att vi eftersökte 

informanter som är verksamma inom en kunskapsintensiv verksamhet där medarbetarnas 

yrkesutövande kräver god samarbets- och problemlösningsförmåga samt mänsklig social 

interaktion, således inte individer som har monotona och helt individuella arbetsuppgifter. 

Vidare eftersökte vi informanter som varit anställda kort respektive lång tid på avdelningen, 

detta för att skapa variation samt för att se om det går att finna intressanta skillnader 

medarbetarna emellan (Ahrne & Svensson, 2011). För att finna denna verksamhet och för att 

få en första kontakt med potentiella informanter tillämpades, som ovan nämnt, 

bekvämlighetsurval då en av uppsatsskribenterna sedan tidigare har ett kontaktnät på det 

undersökta fallföretaget. En viktig fördel med att tillämpa detta bekvämlighetsurval har för 
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oss varit att vi sparat tid och resurser, något som istället har kunnat läggas på att arbeta med 

andra delar av forskningsprocessen. Vår kontaktperson hjälpte oss därefter att gå vidare 

genom att skicka listor på anställda som jobbat kort respektive lång tid på avdelningen, varpå 

ett missivbrev till dessa skickades. Detta innebär att samtliga informanter blev slumpmässigt 

utvalda i och med att vi kontaktade informanter med hjälp av en kontaktlista och där vi 

bokade in de första nio som tackade ja till att medverka.  

4.2.3 Utformning av intervjuguide 

Arbetet med att utforma en intervjuguide inleddes med att scanna av hur andra forskare, som 

bedrivit liknande studier, formulerat sina intervjufrågor i relation till syftet. Därefter 

diskuterade vi öppet och spånade på idéer och olika formuleringar, något som i efterhand 

upplevdes som en form av brainstorming. Därefter började vi gallra och sortera bland idéerna 

för att skapa olika teman med utgångspunkt i det övergripande syftet. Detta resulterade i 

följande teman; Bakgrundsfrågor, Inträde i organisationen, Organisationens utformning och 

företagskultur, Yrkeskunnande på arbetsplatsen samt Kunskapsdelning. Som tidigare nämnts, 

var vårt syfte initialt att studera inträdes- och utträdesprocessen på Negotium med 

förhoppningen att synliggöra vilka tysta yrkeskunnanden som försvinner i denna fas. Syftet 

ändrades sedan till att skapa en ökad förståelse för hur medarbetares tysta yrkeskunnande 

synliggörs, delas, integreras och reproduceras i organisationen. När det nya syftet preciserats 

hade vi redan en färdig intervjuguide varpå en rekonstruktion av intervjuguiden blev 

nödvändig. Många frågor behöll vi då vi ansåg att de faktiskt kunde locka fram resonemang 

som skulle kunna komma att besvara vårt syfte och frågeställningar. Ett exempel på det är 

frågorna som berör inträdet i organisationen. Dessa valde vi att ha kvar i intervjuguiden då vi 

hade en tanke om att dessa frågor osökt skulle leda in mot det mer tysta yrkeskunnandet. Vi 

hade en föreställning om att avsaknaden av kunskap om organisationen, hos de nya 

medarbetarna, och de nya outtalade regler och normer som var nödvändiga att förhålla sig till 

skulle leda till reflektion om vikten av det tysta yrkeskunnandet.  

 

Utifrån de teman vi presenterade ovan preciserades intervjufrågorna ytterligare i relation till 

syftet, som är att skapa en ökad förståelse för hur medarbetares tysta yrkeskunnande 

synliggörs, delas, integreras och reproduceras i organisationen. Intervjuguiden 

rekonstruerades således vid tre tillfällen; första gången efter att studiens syfte ändrats, andra 

gången efter att ha fått handledarens utlåtanden och feedback och tredje gången efter en 

genomförd pilotintervju. 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Litteratursökning 

I forskningsprocessen har vi främst använt tryckta källor i form av kurslitteratur och 

empiriska studier, utöver detta har även  elektroniska källor i form av vetenskapliga 

artiklar förekommit. För att söka fram artiklar, empiriska studier och litteratur har vi tillämpat 

vedertagna och etablerade databaser som Uppsala universitetsbibliotek, Google Scholar, 

EBSCOhost, Libris och DIVA. I sökningsarbetet har vi haft ett kritiskt tillvägagångssätt för 

att undvika källor som är subjektivt vinklade samt partipolitiskt obundna och vi har med 
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yttersta noggrannhet valt ut litteratur med välkända författare samt försäkrat oss om att 

materialet varit i originalform.  

4.3.2 Inför intervjuerna  

Forskningsarbetet inleddes med att begrunda Kvale & Brinkmanns (2014) sju stadier i en 

intervjuundersökning, vilka är Tematisering, Planering, Intervju, Utskrift, Analys, Verifiering 

och Rapportering. Genom att ta hjälp av dessa stadier kom vi till insikt om att en bra grund 

och tydlig struktur under processen i stor utsträckning förebygger möjliga problem. Inför 

mötet med informanterna hade vi, i den utsträckning det gick, preciserat ett fungerande syfte 

samt övergripande frågeställningar och forskningsfrågor, detta för att skapa en referensram 

om vilka resonemang och utsagor som vi bör djupdyka i. Vi ansåg i detta skede att det räckte 

med att ha ett flertal övergripande forskningsfrågor för att i efterhand sedan minska antalet 

och välja de som faktiskt avhandlas i studien. Som tidigare nämnts hade en intervjuguide 

utformats för att ha någonting att falla tillbaka på, även om vi i stor utsträckning kom på egna 

följdfrågor under intervjuerna. 

4.3.3 Under intervjuerna 

Initialt, som tidigare nämnts, utformades en intervjuguide varpå en första kontakt upprättades 

med informanterna via mail, där ett missivbrev med presentation av oss själva samt studiens 

syfte bifogades (se bilaga). Därefter bokades nio stycken intervjuer in fördelat över två veckor 

allteftersom de besvarade våra mail och tackade ja till att medverka i studien. Då vi i 

missivbrevet (se bilaga 2) hade beskrivit studiens syfte valde vi att inte skicka någon mer 

information inför intervjuerna. Vidare valde vi att inte skicka ut intervjuguiden på förhand då 

vi ville ha spontana svar som inte var genomtänkta och konstlade.  

 

Vid intervjuerna var vi båda närvarande, något som underlättat analysarbetet för oss. 

Intervjuerna pågick mellan 25 och 65 minuter och samtliga intervjuer hölls i ett konferensrum 

på Negotium. Genom att hålla intervjuerna i deras kontorsmiljö var vår förhoppning att de 

skulle känna sig bekväma samt att det skulle spara tid då vi visste att informanterna till 

vardags har fulla kalendrar. Varje intervju inleddes med att definiera situationen samt 

presentera intervjuns upplägg, detta för att återigen skapa en miljö där informanterna skulle 

känna sig trygga, något Kvale & Brinkmann (2014) förklarar som orientering. Inför varje 

intervju bestämde vi oss för att en av oss skulle hålla intervjun medan den andra skulle 

fokusera på att föra anteckningar samt ställa följdfrågor. Vidare placerade vi oss under 

intervjuerna i en cirkel runt bordet för att undvika att skapa en jag och dem-känsla och istället 

skapa ett öppet vardagssamtal mellan tre individer. Samtliga intervjuer spelades in med två 

smartphones, detta för att försäkra oss om att inte förlora viktig empirisk data vid tekniskt 

strul samt för att underlätta transkriberingsarbetet.  

 

I linje med det Bryman (2011) beskriver i sin bok, Samhällsvetenskapliga metoder, valde vi 

även att skapa en tystnad mellan intervjufrågorna, detta gav informanten möjlighet att 

reflektera över sitt svar samt komplettera det. Intervjuerna avslutades med att fråga om 

informanten hade några frågor till oss eller något ytterligare att tillägga, detta för att avrunda 

på ett bra sätt så informanten förstod att vi var färdiga. Samtliga intervjuer transkriberades 

därefter varpå kodnings- och analysarbetet påbörjades.  
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4.3.4 Bearbetning och analys 

Samtliga nio intervjuer transkriberades med hjälp av en transkriberingsapplikation vi hittade 

på internet. För att analysera data och finna mönster önskade vi hålla ett visst avstånd till vår 

förförståelse samt teoretiska ramverk. Då vi ville komma åt resonemang om medarbetares 

upplevelser av tyst yrkeskunnande samt kunskapsdelning, tillämpades kvalitativ 

innehållsanalys för att bearbeta det empiriska materialet. Denna metod menar Bergström & 

Boréus (2012) är väl passande när forskaren önskar identifiera mönster i en större mängd 

material, studera hur ofta vissa händelser tar sig i uttryck samt på ett systematiskt sätt skildra 

textens innehåll. I linje med Bergström & Boréus menar Patton (2002) att den kvalitativa 

innehållsanalysen handlar om att identifiera, koda och kategorisera mönster i det empiriska 

materialet som sedan resulterar i teman. Deras beskrivning av tillvägagångsättet har hjälpt oss 

att utkristallisera teman och kategorier bland utsagorna som belyser synliggörande och 

delande av tyst yrkeskunnande på Negotium. 

 

Initialt läste vi igenom det transkriberade materialet för att skapa oss en övergripande 

uppfattning om vad som framkommit i intervjuerna. Därefter kokade vi ner det insamlade 

materialet och gallrade ut de delar som var irrelevanta för oss. Delar och meningar i 

textmassan som för oss ansågs extra viktiga valdes ut och sammanfogades i mer koncisa och 

stringenta delar samtidigt som dess innehåll och budskap fanns kvar. Detta gjorde vi för att 

underlätta läsningen och skapa en tydligare struktur. Därefter kodade vi materialet med hjälp 

av olika färger, där varje färg innefattade ett övergripande tema med ett antal preliminära 

kategorier. Detta följdes upp med ytterligare en genomläsning av materialet för att koda om, 

flytta och skapa nya kategorier. En fördel med att tillämpa denna bearbetningsmetod har varit 

att hitta relevanta delar i textmassan på ett effektivt sätt då vårt transkriberade material initialt 

uppgick till närmare hundra sidor. Bearbetningsprocessen resulterade i två huvudteman med 

tre underkategorier vardera som presenteras i resultatdelen lite längre fram i denna uppsats.  

4.3.5 Forskningsetiska överväganden 

I arbetet med denna uppsats har vi varit noga med att följa de etiska riktlinjer som finns 

specificerade av Vetenskapsrådet (2002) för att säkerställa att studien bedrivits på ett korrekt 

sätt där de forskningsetiska principer som råder tagits i beaktande. Dessa principer benämns 

av vetenskapsrådet som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet har informanterna till studien informerats 

om studiens syfte. Vi har även informerat dem om att i fall de skulle uppleva obehag eller på 

annat sätt känna att de inte vill delta vidare i studien så har de möjlighet att när som helst 

avbryta intervjun och avsluta sitt deltagande i studien. Samtyckeskravet innebär att 

informanten måste lämna sitt samtycke till att dennes uppgifter används inom studiens 

specificerade syfte. Således har också informanterna blivit informerade om att deras uppgifter 

kommer att användas i forskningssyfte och detta har de då lämnat sitt muntliga samtycke till.  

 

Vidare har även konfidentialitetskravet tagits upp med informanterna och vi har varit tydliga 

med att informera dem om att alla uppgifter de lämnar kommer att behandlas konfidentiellt 

och det inspelade materialet har endast vi författare tillgång till, vilket dessutom kommer att 

raderas efter studiens genomförande. För att ytterligare understryka konfidentialiteten i 

studien har vi avidentifierat alla intervjupersoner och istället för deras namn benämns de som 
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IP1, 2, 3 och så vidare. Även namnet på företaget har vi ändrat till det fingerade namnet 

Negotium. Enligt nyttjandekravet får de uppgifter som framkommer från informanterna 

endast användas i studien, vilket även informanterna blivit informerade om.  

4.4 Metodologiska reflektioner 

När man diskuterar studiens kvalitet brukar man prata om begreppen validitet och reliabilitet. 

Validiteten svarar på frågan huruvida man mäter det som avses mätas och reliabiliteten rör 

studiens tillförlitlighet och möjlighet att i framtiden reproduceras av andra forskare (Kvale & 

Brinkman, 2014). Dessa begrepp används dock främst inom kvantitativa studier och det finns 

vissa som menar att begreppen inte riktigt är applicerbara på kvalitativa studier, varför det 

också krävs en annan terminologi när man diskuterar en kvalitativ studies kvalitet. Fejes & 

Thornberg (2009) ansluter i sin bok Handbok i kvalitativ analys till de som är mer kritiska 

mot begreppet och väljer att istället för att tala om reliabilitet tala om tillförlitlighet och 

istället för validitet tala om trovärdighet. Då vi har bedrivit en kvalitativ studie kommer vi, 

likt Fejes & Thornberg (2009) föreslår, diskutera studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

Studiens validitet, eller trovärdighet som vi väljer att benämna det, besvarar som sagt 

huruvida man mäter det man vill mäta (Kvale & Brinkman, 2014). Trovärdigheten i studien är 

beroende av hur noggrann och systematisk forskaren varit i sin undersökning. Vi har för att 

försäkra oss om denna studies tillförlitlighet valt ett undersökningsobjekt efter studiens syfte. 

Vi har bedrivit en kvalitativ intervjustudie och således blir intervjufrågorna vårt viktigaste 

verktyg för att komma åt den information vi behöver för att kunna bedriva studien. Dessa har 

formulerats med vårt syfte i beaktande och mycket tid har ägnats åt att stöta och blöta 

frågorna med varandra innan vi till slut fann de frågor vi valt att använda, som också finns 

bifogade som bilaga till denna rapport. Kvale & Brinkman (2014) menar att tillförlitligheten i 

en studie kan gå förlorad om forskaren inte är medveten om- och tar sin egen påverkan på 

studiens resultat i beaktande. Det finns alltid en risk att forskaren påverkar resultatet genom 

att kanske ställa ledande frågor eller få informanterna att känna sig obekväma och obenägna 

att dela med sig av information till studien. Detta har vi försökt undvika genom att alltid 

kritiskt granska våra resultat, anpassa oss efter rådande situation och vi har även bedrivit 

analysarbetet tillsammans för att undvika misstolkningar av resultatet. 

 

Reliabiliteten hänför sig till en studies tillförlitlighet och behandlar frågan om studien kan 

reproduceras av andra forskare (Kvale & Brinkman, 2014). I en intervjustudie handlar det 

bland annat om huruvida informanterna kommer att ändra sina utsagor om en annan forskare 

skulle undersöka samma fenomen och ställa samma frågor. I en kvalitativ studie kan det dock 

vara problematiskt att diskutera reliabilitet då denna främst hänför sig till den kvantitativa 

forskningstraditionen. Istället för att diskutera huruvida studien kan reproduceras av andra 

forskare handlar reliabilitetsaspekten i denna studie snarare om huruvida studiens material 

kan granskas av andra forskare, vilka genom det empiriska materialet och med hjälp av det 

teoretiska ramverket kan komma fram till ett snarlikt resultat. Detta är något Thomassen 

(2007) resonerar kring när hon diskuterar begreppet personligt oberoende.  
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Dessa är förstås aspekter som forskaren måste förhålla sig till men som kan vara svåra att 

undanröja riskerna med helt och hållet. Vi ska vara transparenta och medge att det trots stora 

kraftansträngningar att behålla vår objektivitet i tolkningen och förståelsen av resultaten så 

kan det givetvis vara så att det i våra resultat förekommer tolkningar som kan anses som 

subjektiva, trots att vi i mesta möjliga mån strävat efter en objektiv och korrekt utförd studie. 

Det kan vara svårt att generalisera resultatet i en kvalitativ studie av detta slag. Istället 

kommer vi att lyfta och diskutera de tendenser och mönster vi kunnat uttyda ur det empiriska 

materialet. I följande kapitel presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna på 

Negotium. 
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5. Resultat och analys 
 
I uppsatsens inledande kapitel presenterades tre frågeställningar, vilka löd; I vilka 

situationer synliggörs tyst yrkeskunnande? Hur delas tyst yrkeskunnande? Vilken roll spelar 

organisationskulturen för delande av tyst yrkeskunnande? Dessa ämnar vi behandla i 

följande följande avsnitt. Inledningsvis ges övergripande beskrivningar av de olika teman 

som utkristalliserats i intervjuerna. Därefter presenteras respektive tema var för sig, där 

varje del av resultaten analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket och den tidigare 

forskningen.  

 

5.1 Utformning av teman och kategorier  
Nedan presenteras på ett övergripande sätt de teman och underkategorier som utkristalliserats 

i det empiriska materialet. Varje huvudtema innefattar tre underkategorier och i dessa 

presenteras inledningsvis resonemang hämtade från intervjuerna, något som illustreras och 

stöds av citatblock. Efter presentation av resultat följer sedan analys av varje del för sig 

löpande, något som avslutas med en sammanfattande analysdel. 

 

Illustration 1. Tematisering och kategorisering av empiriskt material 
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5.2 Tyst yrkeskunnande 
I vårt empiriska material har vi funnit mycket underlag som stödjer antagandet att den tysta 

kunskapen faktiskt utgör en stor del av individens yrkeskunnande och är svår att artikulera 

och dela med andra. I kommande avsnitt kommer vi att presentera de fynd vi har gjort och 

diskutera resultatet av dem. Resultaten presenteras under kategorier som illustrerar de mönster 

som varit särskilt framträdande under intervjuerna. Tre mönster vi har funnit i informanternas 

utsagor som belyser det tysta yrkeskunnandet på Negotium är; att känna organisationen, 

relationer samt identifiering med förebilder. Även om det finns tydliga likheter dessa 

kategorier emellan kommer de att analyseras separat, det vill säga var del för sig. 

5.2.1 Att känna organisationen 

Ett resonemang som genomsyrat större delen av intervjuerna är att de upplever att det är svårt 

men av stor vikt att lära känna organisationen och att det är en form av tyst yrkeskunnande de 

till vardags praktiserar på Negotium men som de inte reflekterar över. IP2 menar att det tagit 

henne lång tid att lära sig det internpolitiska spelet och att det är en kunskap som är inofficiell 

och inte någonting hon har fått berättat för sig på arbetsplatsen.  

 

[...] det pågår hela tiden ett slags internpolitiskt spel. [...] Man är väldigt orolig för att trampa någon 

annan på tårna. [...] man skulle informera i rätt ordning, först skulle man informera de här personerna 

så att alla dem visste om det. Efter det kunde man informera de här personerna för om dem personerna 

fick reda på det innan dem personerna kunde de bli arga [...] Och det är ju väldigt inofficiellt hur allt 

det där funkar, så det är ju liksom ingen som kan sitta ner och berätta det för en utan det är någonting 

man lär sig med tiden genom att jobba nära många delar av verksamheten. (IP2)  

 

I linje med IP2 beskriver även IP6 att internpolitiken är någonting som tar lång tid att lära sig 

på Negotium och att det handlar om att vara smidig och lyhörd i det man gör och hur man tar 

sig fram i verksamheten. Hon menar att detta är någonting som kommer naturligt genom 

erfarenheter och deltagande i arbetsgemenskapen i det dagliga arbetet. Intressant är att hon 

beskriver detta yrkeskunnande i termer av “en känsla” som ges i uttryck olika beroende på 

vilken kontext hon befinner sig i.   

 

[...] Förvisso tar ju internpolitiken ett tag att lära sig. Att saker är på ett visst sätt för att det finns en 

internpolitik och lära sig hantera den [...]  Man lär sig det genom att vara lyhörd i arbetet. Att man 

lyssnar och frågar och tar sig fram lite smidigt och så. Det känns som att ju längre tid man är på en 

arbetsplats och ju fler delar av verksamheten man möter där man deltar i projekt så ser man det här 

mer och mer. [...] Det är mer en känsla jag fått som visar sig olika i olika situationer beroende på var i 

verksamheten man befinner sig och vilka man möter [...] Så det kommer nog naturligt när man varit i 

organisationen ett tag och har fått många delar och personer många gånger. (IP6) 

 

IP4 menar att hon hade svårt att lära känna organisationen då hon hade mycket respekt för 

individerna i den vilket gjorde att hon ibland drog sig för att ta hjälp av och interagera med 

andra delar av verksamheten. Detta var någonting hon utvecklade och hon hade fått höra att 

det är viktigt att vara diplomatisk och tillmötesgående när man pratar och interagerar med 

verksamheten.  

 

Att liksom, där var det nog en utmaning tills jag började ta kontakt och förstod att de inte bits. Jag 

kunde ibland dra mig för att fråga vissa personer om vissa saker [...] men just det politiska perspektivet 

i organisationen, hur man navigerar sig i organisationen [...] Jag fick höra att det var väldigt bra att 

vara diplomatisk och tillmötesgående när man pratar med verksamheten, då menar jag till exempel 

chefer eller handledare för det praktikprogram jag sökt ledare för. (IP4) 
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En informant, IP3, som jobbat kort tid på Negotium, menar att hon besitter stor kompetens 

men att hon i dagsläget inte har utvecklat det yrkeskunnande som handlar om att känna 

organisationen. Det framgår även att denna sorts kunskap inte är något som någon runt om 

henne kan berätta om eller lägga fram åt henne, utan snarare att det är något som man får 

jobba sig in i med tidens gång genom att blotta sig för sin okunskap och vara ödmjuk. Likt 

IP6s utsaga ovan pratar även IP3 om att detta yrkeskunnande handlar om att få en känsla 

snarare än att explicit veta eller att leta upp det i ett dokument.   

 

|...] jag har en nära mig som inte tycker att man behöver stämma av så där jättemycket och att allting 

är fine [...] det finns andra personer som ligger lite runt om som tycker att allting ska stämmas av 

mycket mer, vilket ju också gör att det finns en del interna fighter där [...] Jag får blotta mig för min 

okunskap i det och vara ödmjuk, och be om hjälp. För jag tror inte heller att de hade kunnat lägga upp 

bilden för mig att när du gör detta så ska du stämma av här och när du gör detta så ska du stämma av 

här eller att läsa sig till det i rutindokument utan det är nog en sak som jag får jobba mig in i efter 

hand. Det finns ju mycket saker jag kan förstås men den saken som jag verkligen inte kan är hur det går 

till på riktigt liksom, hur “hands on” jobbar vi här och vem är det som man kan trampa på fötterna om 

man gör så här och inte. Så den känslan har jag inte än. (IP3) 

 

IP1 som under längre tid varit verksam inom organisationen pratar om en slags tyst icke-

materiell kunskap och en tyst metodikkunskap. Hon beskriver att detta tar sig i uttryck när 

medarbetaren möter viktiga individer i organisationen, där nätverk byggs och en förståelse för 

hur allianser och kulturella formationer utanför den formella organisationen skapas. Vidare 

menar hon att det krävs egenskaper som exempelvis driv, vilja, nyfikenhet och motivation för 

att tillskansa sig detta tysta yrkeskunnande på Negotium. 

 

[...] att vara proaktiv, ligga på, bygga nätverk, interna nätverk, förstå hur allianserna ser ut, vilka 

kulturella formationer som finns utanför den formella organisationen. [...] Ha örat mot rälsen hela 

tiden ha det verktyget att kunna lyssna in vad trenderna är för något. Det är tyst metodikkunskap [...] 

Det går liksom inte att beskriva hur man gör, det handlar om att ta en kaffe med rätt person kanske, gå 

och käka lunch med några eller så [...] Och då kräver det egenskaper som att man är driven, på och 

motiverad. Att man har lätt att skapa kontakter och så vidare. Så det är en tyst kunskap, en sådan här 

tyst icke-materiell kunskap om du förstår vad jag menar med det. [...] (IP1) 

 

Att känna organisationen har varit ett återkommande mönster i informanternas utsagor och 

detta tysta yrkeskunnande har uttryckts i termer av att skapa en förmåga att navigera i 

organisationen samt att lära sig det internpolitiska spelet. Vidare har det uttryckts som att 

tillskansa sig en slags känsla för hur saker och ting fungerar i verksamheten och att denna 

känsla tar sig i uttryck olika i olika situationer samt att det är någonting som kommer naturligt 

och som bygger på mångårig erfarenhet i verksamheten. Som resonemangen ovan belyser är 

detta kunnande inte något som medarbetarna får berättat för sig utan snarare något de växer in 

i genom ett kontinuerligt samspel med andra medarbetare på Negotium. Vi kan här se att detta 

yrkeskunnande inte är direkt artikulerbart samt att det reproduceras genom social interaktion. 

Utifrån detta resonemang kan vi dra paralleller till Nonaka & Takeuchis (1995) 

socialiseringsfas, där medarbetare på Negotium lär sig att navigera i organisationen genom 

delade erfarenheter och att dessa erfarenheter i förlängningen skapar en kollektiv förståelse 

för hur verksamheten fungerar i praktiken, utanför organisationsskissen, som IP1 uttrycker 

det. Denna förmåga att navigera i organisationen och att hantera internpolitiken inom 
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organisationen är således ett exempel på tyst yrkeskunnande som delas och reproduceras 

genom erfarenhetsutbyte medarbete emellan.  

 

Detta tysta yrkeskunnande, eller känsla som några informanter uttrycker det, kan också förstås 

utifrån det kunnande Josefson (1991) skildrar i sin studie Det reflekterade yrkeskunnandet, 

som handlar om ett kunnande och “görande” vilket är nära knutet till en specifik kontext och 

som inte kan formaliseras i generella principer. I studien talar Josefson (1991) om en känsla 

sjuksköterskorna “bara har” och som tar sig i uttryck på ett speciellt sätt i sjukhusmiljön. 

Således menar hon att de skapat en egen kunskapsform som exempelvis handlar om att känna 

igen ansiktsuttryck, kroppshållning eller reaktioner som frånskiljer sig den teorigrundande 

kunskapen, eller, det “normala”. Deras tysta, eller, erfarenhetsbaserade yrkeskunnande bör 

därför förstås i relation till den kontext de handlar i, sjukhusmiljön. På samma sätt har 

medarbetare på Negotium utvecklat en känsla för hur verksamheten fungerar samt en förmåga 

att navigera i organisationen genom att veta vilka drag man bör göra när man spelar det 

internpolitiska spelet. Denna känsla menar IP1 är en form av tyst metodikkunskap eller tyst 

icke-materiell kunskap, vilket kan tänkas handla om att medarbetarna har byggt upp ett slags 

system som innehåller olika erfarenheter och uppsättning metoder, eller förhållningssätt som 

tillämpas olika i olika sammanhang. Utifrån berättelserna har vi fått en känsla av att när dessa 

typer av kunnanden tar sig uttryck i handling i olika kontexter sker det främst instinktivt, det 

är alltså ingenting som medarbetaren reflekterar över att denne gör. Det är ett slags 

erfarenhetsbaserat kunnande som växer fram med tiden.  

 

Den specifika kontexten i vår studie blir Negotium och situationen i vilken det tysta 

kunnandet, som belysts ovan, framträder. Säljö (2005) menar, i relation till detta, att lärandet 

och kunskapandet som process måste förstås utifrån de sociala praktiker i vilka de sker. 

Genom det situerade lärandet kan vi istället se att medarbetare på Negotium lär sig detta tysta 

yrkeskunnande, att känna organisationen genom erfarenheter och att medarbetarna lär sig 

vilken känsla som tar sig i uttryck i vilka situationer, det vill säga att veta hur man ska agera 

och bete sig i olika situationer för att navigera i organisationen. Således blir sammanhanget 

det centrala och det är genom detta medarbetarna tillgodogör sig detta tysta yrkeskunnande.  

5.2.2 Relationer 

Under intervjuerna har flera resonemang framkommit som berör vikten av att skapa och 

bibehålla goda relationer med rätt personer inom verksamheten för att ta sig fram, utvecklas 

och göra en lång karriär inom Negotium. IP1 menar att detta är en form av tyst 

yrkeskunnande som är extra viktigt för medarbetare som har en generalistroll i verksamheten 

då de har en central och stöttande yrkesroll gentemot många delar av verksamheten.  

 

Sen har vi generalisternas tysta kunskap och den handlar mycket om relationer att veta vilken chef som 

är knäpp, vem undviker jag i den här frågan för att få igenom det jag vill, vem ska jag lobba lite extra 

hos, vem har jag med mig från början osv. Vilka personer i verksamheten är framtida ledare som jag 

redan nu bör allieras mig med och så vidare. Den typen av tyst kunskap är extremt viktigt för dem. 

(IP1) 

 

Relationskunskapen har också visat sig bli viktig i verksamheten då det ibland råder brist på 

riktlinjer och rutiner samt information om hur medarbetare ska tillämpa de policys som finns. 
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IP3 menar att detta leder till att mycket information går från mun till mun och att relationen 

medarbetarna emellan är essentiell för att ta sig fram i organisationen. 

 

Bristen på kommunikation och information kring rutiner och policys och annat gör att det blir mycket 

som går från ord till ord eller mun till mun och det blir viktigt att ha den här relationskunskapen 

istället.  [...] Ett exempel på det är när de nya administratörerna började här. Det är en ny roll som inte 

funnits tidigare vilket innebär att det inte fanns några utarbetade rutiner för den rollen. De har ju 

liksom fått fråga sig fram och ta hjälp av andra, därför är det viktigt att ha goda relationer med dem. 

(IP3) 

 

I informanternas utsagor har vi uppmärksammat att många har upplevt en avsaknad av och en 

ledsamhet då en medarbetare relativt nyligen slutat. Intressant var att IP4 under intervjun inte 

pratade i termer av ett kunskapstapp där den formella kompetensen hos medarbetaren var den 

stora förlusten för organisationen, istället menar hon att det var kollegans relationer och 

kännedom om verksamheten som blev den stora förlusten för organisationen. Medarbetaren 

hade byggt upp ett förtroende ute i verksamheten som i förlängningen även spred sig till att 

omfatta HR-funktionen, och när denna person då lämnar organisationen försvinner en del av 

förtroendet med henne som sedan måste byggas upp igen av de som är kvar i verksamheten, 

och i synnerhet på HR-funktionen.  

 

[…] nu har vi en person som har byggt mycket förtroende i verksamheten. Till exempel när X, vår 

kollega slutade, var det många i verksamheten som blev väldigt ledsna för att man hade en lång 

relation med honom och hade jobbat med honom väldigt länge och man hade förtroende för honom i 

förlängningen då HR-avdelningen. Man visste liksom att han alltid fanns där som stöd och bollplank. 

[...] Så det är väl det som är mycket som tappas att, då tvingas man ju bygga upp det där igen precis 

som jag fick göra när jag började, att gå ut och möta knytpunkterna mellan HR och verksamheten. 

(IP4) 

 

Att bygga ett kontaktnät och skapa en förståelse för vilka personer man behöver etablera en 

god relation med menar IP5 är någonting som tar tid. Vidare beskriver hon att detta inte är 

någonting som bara kommer till en utan man måste själv kliva utanför sin comfort zone och 

utmana sina medarbetare i det dagliga arbetet.  

 

[...] det kan ju finnas andra personer som har viktiga roller som det kan vara bra att etablera en 

relation med. Det är väl just dem personerna som man inte får automatiskt reda på vilka det är, då får 

man själv liksom skapa sig ett kontaktnät och så där. Det handlar om att fråga mycket och våga ta för 

sig och visa att man är att räkna med. Och det är väl en sak som tar tid och ska ta tid [...] (IP5) 

 

Ett intressant resonemang som uppkom när vi ställde frågor om viktigt yrkeskunnande på 

Negotium var att det viktigaste medarbetaren besitter är drivkraft och vilja. Kort sagt att det är 

suget som gör att medarbetaren håller motorn levande. IP1 menar att den är väldigt 

individuell och att den kunskapen är någonting som medarbetaren får lite beroende av vem 

man är som person. 

 

Sen är det ju också så att den viktigaste egenskapen som jag sagt tidigare är ju drivkraften och viljan 

som är en kompetens i sig. Att hela tiden vara sugen och på hugget och den här energin som håller 

motorn levande. Det tror jag man får litegrann beroende på vem man är.(IP1) 

 

I denna underkategori har vi presenterat resultat som under intervjuerna med informanterna 

varit ett återkommande mönster, nämligen relationskunskaper på Negotium. Det kan 

upplevas att det finns vissa likheter med temat att känna organisationen och därför vill vi här 
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förklara varför detta tema kräver sitt eget avsnitt i texten. Det är nämligen så att det går att 

känna organisationen och navigera i den samt att förstå och vara delaktig i det internpolitiska 

spelet utan att för den sakens skull behärska de relationsskapande kunnanden som i andra 

lägen behövs. Å andra sidan kan relationen till medarbetare eller kunder på samma sätt handla 

mindre om att känna organisationen och istället mer om en förmåga att känna människan och 

därigenom bedriva sitt arbete framgångsrikt.  

 

Som belysts ovan har ett återkommande mönster varit relationskunskaper, något 

informanterna menar är en form av tyst yrkeskunnande som handlar om att skapa och 

bibehålla goda relationer med rätt nyckelpersoner för att utvecklas och ta sig fram i 

verksamheten. Denna relationskunskap har också visat sig bli extra viktig för medarbetare 

med en generalistroll då de i det dagliga arbetet interagerar med många delar av 

verksamheten. Med utgångspunkt i både Alvesson & Kärremans (2001) Community-aspekt 

och Nonaka & Takeuchis (1995) socialiseringsfas kan vi här se att kollektivet ses som en 

grundläggande plattform där den sociala interaktionen spelar en viktig roll när medarbetare på 

Negotium tillskansar sig relationskunskaper. Denna relationskunskap som informanterna 

diskuterar handlar alltså i stor utsträckning om att lära sig hur medarbetare ska agera och bete 

gentemot andra medarbetare i olika situationer för att ta sig fram i verksamheten. Lärandet 

och praktiserandet av denna form av tyst yrkeskunnande kan därför inte förstås som 

universella processer vilka är likadana oberoende av sammanhanget. Det ska snarare förstås 

utifrån Säljös (2005) situerade lärandeperspektiv där sammanhanget blir det centrala och att 

det är utifrån detta som vi måste förstå hur medarbetare på Negotium tillgodogör sig detta 

yrkeskunnande.  

 

Att bygga ett kontaktnät och etablera goda relationer anses alltså vara ett avgörande 

yrkeskunnande för att göra ett bra arbete i verksamheten. Detta kunnande menar Anttila 

(1997) & Hansson (2005) är en viktig komponent i kompetensbegreppet, då de framhåller att 

kompetens är en utvidgning av begreppet kunskap och att det även innefattar färdigheter, 

attityder samt just kontakter, som informanternas resonemang belyser. Ett annat resonemang i 

utsagorna är att en viktig komponent för att tillskansa sig dessa relationskunskaper handlar 

om vilja och drivkraft, något IP1s citatblock belyser ovan. Hon menar även att denna drivkraft 

är nära knuten till medarbetaren som individ och att det är något som kan ta sig i uttryck på 

olika sätt beroende på vem man är. Detta menar även Lindelöw (2008), som beskriver att 

individen utvecklar olika förhållningssätt att genomföra yrkesmässiga bedrifter i stor 

utsträckning genom sin personlighet. Denna relationskännedom, eller, tysta yrkeskunnande 

menar informanterna delas genom ett kontinuerligt samspel i verksamheten och att detta 

kunnande kan vara både individuellt och kollektivt då de menar att mycket kunnande ligger 

inbäddat i kulturen. Detta går att likna med Gourlays (2006) forskning som påvisar att tyst 

kunskap är både personlig, kollektiv, kulturell och biologisk.  

 

Utifrån våra informanters berättelser består detta samspel till stor del av att våga och vilja ta 

för sig och kliva utanför sin comfort zone då denna relationskännedom inte kommer av sig 

själv till medarbetaren. Denna relationskännedom som informanterna menar är en form av 

tyst yrkeskunnande, tillskansas genom denna drivkraft och vilja i kombination med ett 
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deltagande i olika gemenskaper. Genom denna empiri kan vi se likheter med det resonemang 

Stockfelt (1988) för, som handlar om att kompetens reproduceras och genereras genom ett 

samspel mellan kunskap, vilja och tillfälle. Genom att medarbetare på Negotium har olika 

förförståelser, kunnanden och en inneboende vilja i kombination med de kontexter de ingår i 

så reproduceras detta tysta yrkeskunnande. 

5.2.3 Identifiering med förebilder 

Utöver att känna organisationen samt det relationella kunnande som belysts ovan har 

resonemang om att identifiera sig själv med förebilder förekommit i informanternas utsagor, 

vilket handlar om att iaktta och ta efter beteenden och sätt att vara i verksamheten. IP3 

beskriver att hon har en viktig förebild på Negotium som hon i sitt dagliga arbete iakttar då 

hon tycker att denne person har ett kunnande som är specifikt för just den personen och som 

hon önskar ta efter. Vidare menar hon att det mer eller mindre är allmänt känt i verksamheten 

att denne förebild besitter detta kunnande. Ett exempel på det är att hennes förebild har ett 

unikt förhållningssätt i hur denne hanterar kunder, medarbetare och andra aktörer i sitt 

yrkesutövande.  

 

[...] jag tror att mycket av den tysta kunskapen har mycket med att göra med att ha förebilder och att 

folk som föregår med gott exempel att man vill vara likadan och att man tar till sig ett sätt att vara och 

ett sätt att uttrycka sig eller, ja, man följer någons exempel i ett kundmöte. [...] Där har jag absolut en 

förebild som är fantastisk uppskattad för sina kunder och det vet nog nästan alla här om. Han är inte 

alls teknisk kunnig, bollar nästan över allting till andra, gör inte så mycket själv. Han pratar med 

kunderna, alla ringer honom hela tiden för de vill bara snacka om någon grej, sen så ringer han nästa 

kund och snackar om något sen ringer han bara upp och "tjena hur är det läget? Har ni några problem 

nu eller är allting som det ska, och så har de kanske inte det så bara nänä, nej men vi hörs nästa vecka. 

(IP3) 

 

Resonemanget ovan illustrerar hur IP3 identifierar sig med en förebild inom verksamheten 

som hon anser tar en vinnande väg för att lyckas på Negotium. Genom att identifiera sig med 

denna förebild kan hon sedan själv imitera och testa olika sätt att bete sig, handla, prata och 

interagera med aktörer i det dagliga arbetet. Det handlar således om att hon iakttar hur 

förebilden agerar mot kunder och hur denne anpassar sig beroende på hur situationen ser ut 

och att hon själv sedan kan relatera dessa intryck till sina egna förförståelser och erfarenheter. 

Det är också genom detta som IP3 menar att mycket av det tysta yrkeskunnandet synliggörs 

och delas i organisationen. 

 

På senare tid har en ny roll tillkommit på Negotium, en roll som saknar tydliga rutiner och 

riktlinjer vilket har varit en utmaning för några medarbetare. Bland dessa informanter har det, 

som en konsekvens av bristen på rutiner, framkommit resonemang om hur viktigt det varit för 

dem att iaktta och imitera hur framgångsrika medarbetare agerar i verksamheten. En av dessa 

är IP8 som beskriver att hon under hela sitt första år har bett om hjälp av- och iakttagit en 

person hon sett upp till. IP8 beskriver att denne är otroligt kompetent inom sitt område och att 

hon varit verksam i flera delar av verksamheten. Detta tror IP8 har lett till den pondus som 

denne medarbetare faktiskt har som visar sig när hon kommer in i ett rum med andra 

medarbetare.  

 

[...] Det var lite som jag pratade om förut, att det inte fanns så mycket riktlinjer eller mallar när jag 

började. För mig har det under mitt första år handlat om att titta på hur andra gör när de tar sig fram 
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och löser problem här. Det har funnits en kollega som jag tycker är jätteduktig på alla sätt och vis som 

jag ser upp till och jag tror att jag fått mycket hjälp av henne genom att bomba henne på frågor men 

också att bara vara nära henne och se hur hon pratar med folk här. Hon har pondus och det märker 

man när hon kommer in ett rum och visar upp sig. (IP8) 

 

IP5 för ett resonemang som illustrerar hur tyst yrkeskunnande synliggörs och delas genom att 

relatera vissa personers handlingar och beteenden till övriga erfarenheter av verksamheten. 

Konkretiserat handlar det om att medarbetare observerar arbete i situationen och drar 

slutsatser i relation till det egna arbetet. IP5 menar att hon tydde sig åt en medarbetare som 

jobbat på Negotium under en lång tid och att denne besatt ett gediget yrkeskunnande om 

verksamheten i stort, men även om hur saker och ting ska gå till vid exempelvis olika 

rekryteringsprojekt. Detta innebär således att “mentorn” hade en form av erfarenhetsbaserat 

kunnande där hon visste vad som fungerade och inte fungerade i en given situation. Detta 

tysta yrkeskunnande menar IP5 har betytt otroligt mycket för henne och att det är någonting 

hon försökt imitera. 

 

Jag hade en kollega som hade jobbat här ganska länge när jag började och hon hjälpte ju mig 

jättemycket, så det blev ju lite som en mentor kan man säga. Vi jobbade väldigt nära varandra, det var 

ju jättebra att få ha henne här och hon blev ju som en stöttepelare som jag såg upp till väldigt mycket. 

[...] Mycket så här hur man har gjort liksom vissa saker tidigare på vissa avdelningar, om man skulle 

köra igång ett stort rekryteringsprojekt, då hade hon kunskap hur man gjorde förra gången, vad 

fungerade, vad fungerade inte, hur brukar de vilja göra, för alla har ju sina idéer liksom lite så, det är 

ju inte alltid att man går by the Book liksom, utan det är ju ändå en variation. Den typen av 

erfarenhetsbaserad kunskap är superviktig och det tycker jag hon bidrog med väldigt mycket. Det har 

jag försökt snappa upp och lära mig. (IP5) 

 

I resultatdelen ovan har vi belyst informanternas utsagor som handlar om att iaktta och imitera 

beteenden och att relatera dessa till sin egen förförståelse och sina egna erfarenheter. Ett 

tydligt exempel som illustrerar detta är IP3s utsaga ovan, som handlar om att hon iakttar en 

kollega som hon tycker har ett alldeles eget förhållningssätt och en alldeles egen förmåga att 

interagera med kunder och andra aktörer på Negotium. Denna förmåga är ingenting som står 

skrivet i generella termer utan är någonting denne har utvecklat genom erfarenheter och 

upplevelser på Negotium. Detta yrkeskunnande kan liknas med det erfarenhetsbaserade 

kunnande Josefson (1991) och Göranzon (2009) diskuterar i sina avhandlingar, vilket handlar 

om yrkeskunnande som sjuksköterskor och skogsmästare tillskansat sig genom att i många år 

varit verksamma i yrket där de lärt sig hur saker och ting ter sig i de olika kontexterna. Vidare 

kan vi återigen dra paralleller till Nonaka & Takeuchis (1995) socialiseringsfas, som handlar 

om att tyst yrkeskunnande omvandlas medarbetare emellan och att kunnandet reproduceras 

när medarbetare identifierar och observerar andras beteenden och sätt att handla i olika 

sammanhang.  

 

Ett återkommande mönster är således att ha förebilder och att imitera deras beteenden och sätt 

att vara och agera i vissa situationer samt att mycket av detta tysta yrkeskunnandet just 

synliggörs och förmedlas genom denna process. Johanessen & Rolf (1990) menar utifrån 

Polanyis (1966) forskning att mycket av det tysta yrkeskunnandet reproduceras genom 

identifikation med förebilder, imitation samt inlärning genom deltagande i en social process 

som sammanflätar språk och handling. I citatblocken ovan ser vi många exempel på den typen 

av agerande där medarbetare imiterar sina förebilder och på så sätt reproducerar deras 
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handlande. Genom att göra detta skapar de sin egen erfarenhetsbank, vilken växer med tiden, 

av tyst yrkeskunnande som delats genom imitation och förfinas genom en typ av trial and 

eror-process där medarbetaren själv gör detta observerade handlande till sitt eget. Likt 

Johanessen & Rolf (1990) menar så vittnar informanterna om vikten av det sociala utbytet för 

att ta till sig det tysta yrkeskunnandet, och att kunna identifiera sig med sin förebild skapar ett 

socialt sammanhang i vilket den tysta kunskapen ges möjlighet att delas genom deltagande 

observation.  

5.3 Kunskapsdelning 

Det andra övergripande tema denna uppsats behandlar är kunskapsdelning och dess betydelse 

för organisationen. Bland informanternas utsagor har det framkommit mönster som belyser att 

kunskapsdelning, formell som informell, utgör ett viktigt inslag i den dagliga verksamhetens 

utveckling och man har menat att det är av stor betydelse för företagets fortlevnad att man 

arbetar aktivt med detta. Delandet av både explicit och tyst yrkeskunnande har diskuterats, där 

strålkastarna på följande sidor kommer att riktas på den senare dimensionen av kunnande. 

Likt avsnittet ovan kommer även detta resultat att redovisas under kategorier som på ett 

tydligt sätt belyser de ämnen som varit uppe för diskussion under intervjuerna.  

5.3.1 Formell eller informell kunskapsdelning 

I samtalen med informanterna har vi kunnat skönja ett mönster av att kunskapsdelningen på 

Negotium i många fall karakteriseras av ett informellt utbyte mellan medarbetarna där den 

mellanmänskliga interaktionen verkar spela en betydande roll. Det har framkommit att man 

inom organisationen jobbar mycket med kunskapsdelning och att det finns formaliserade 

processer för hur man delar kunskap inom specifika områden. Dock verkar det informella 

utbytet ändå vara det som dominerar och det sätt på vilket många av de anställda föredrar att 

dela och ta del av kunskap, något vi finner intressant att belysa i detta avsnitt. 

 

IP4 illustrerar i citatet nedan hur kunskapen delas inom organisationen och ger i citatet 

exempel på både formell och informell delning. Hon menar att det inte är särskilt tydligt att 

man inom organisationen pratar om kunskapsdelning som begrepp men att det finns 

inneboende i de processer och arbetssätt som finns inom organisationen. Den informella 

delningen sker enligt IP4 genom interaktion medarbetarna emellan och är också den form av 

delning som är vanligast inom organisationen. Det finns också många formaliserade forum för 

delandet av kunskap, i form av databaser, från vilka den enskilda medarbetaren kan hämta 

hem den kunskap denne behöver i en given situation.  

 

Jag skulle inte säga att det är så himla tydligt, att vi pratar om kunskapsdelning som ett begrepp, att 

"ah vi måste kunskapsdela mer", men i våra arbetssätt och processer så finns det med indirekt, ansikte 

mot ansikte eller mun till mun, att man går och frågar; “hur är det med det här”, eller, “du har ju varit 

på det där kontoret, hur är stämningen där” t.ex. Sen så har vi ju något som heter HR-network där vi 

lägger upp alla våra dokument, där finns det mallar på anställningsavtal, hur man räknar ut 

semesterersättning det är typiska exempel på explicit kunskap. (IP4) 

 

IP7 för ett resonemang där hon menar att det informella kunskapsutbytet är det största inom 

organisationen. Hon tar även upp relationsbyggande som en positiv biprodukt av det 

informella utbytet. Enligt IP7 är den informella kunskapsdelningen inte viktig bara för att det 

är ett sätt att tillskansa sig kunskap utan hon menar även att det är viktigt, att i en så pass stor 
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organisation som Negotium, att ha ett kontaktnät. Det finns även en bekvämlighetsaspekt av 

att använda sig informell delning genom att tala med kollegor och liknande, istället för att 

söka fram informationen i databaser, som grundar sig i att det är mer tidseffektivt att söka upp 

information via kollegor och informella processer snarare än att spendera tid på att söka efter 

information via databaser.  

 

Det bekvämaste är ju ändå att fråga folk. Då är det ju också ett relationsbyggande samtidigt som det är 

ett kunskapsdelande, och är du ny är du ju beroende av det, speciellt på en så stor firma. Du måste ha 

ett nätverk, det bara är så. För förhoppningsvis kan det sen öka farten på vissa projekt du har. Jag tror 

det informella kunskapsutbytet är det största faktiskt. (IP7) 

 

I likhet med IP7 menar även IP1 att det är den informella kunskapsdelningen som är den 

vanligaste och lyfter även hon fram den relationsskapande aspekten av det informella 

kunskapsutbytet som en viktig biprodukt. Hon menar att det inom organisationen finns en 

önskan och en strävan efter att formalisera och dokumentera kunskapen för att göra den 

tillgänglig för medarbetarna och därigenom främja en typ av formellt kunskapsdelande. Det 

som sker i verkligheten är dock att även om informationen finns dokumenterad och tillgänglig 

att hämta ner via databaser så väljer ändå medarbetarna den informella vägen för att tillskansa 

sig kunskap. Organisationen upplever en viss svårighet att formalisera all delning av kunskap 

då det är mer bekvämt och mindre tidskrävande att fråga en person istället för att söka i 

databaser efter det man söker. Det informella utbytet får ett större värde än enbart den 

kunskap som faktiskt delas, det är just den relationsskapande biten som också skapar ett värde 

och medarbetarna lär sig finna nya vägar att tillskansa sig kunskap genom att interagera med 

varandra och bygga ut sitt sociala nätverk.  

 

Ja, interaktionen skulle jag säga. Man har inte riktigt tid att ta del av kunskap på andra sätt, vilket är 

nackdelen då. Även om alla ska dokumentera hela tiden och även om de gör det då så är problemet 

snarare att det är för få som har tid att ta del av det. Istället för att gå in och läsa om det här koreanska 

projektet som verkligen var state of the art så lyssnar man med “Pelle” som var inne på ett liknande 

projekt så får han berätta lite kort istället. Man hör med någon, det informella att ta en kaffe eller så, 

som jag tror är ganska positivt för det bygger relationer också. Däremot kan det bli lite amatörigt 

kanske. Det är inte alltid så professionellt. Man tänker kanske att det inte är så som stora företag bör 

agera men det är så det går till. (IP1) 

 

IP6 och IP5 beskriver båda i liknande ordalag hur det finns mycket information att tillgå på 

intranätet för den som vill men att det i verkligheten ändå är det talade ordet och den 

mellanmänskliga kunskapsdelningen som är den största källan till kunskapsdelning. IP6 

menar att det inte alltid finns ett specifikt sätt för att hantera en viss situation och hur man tar 

reda på den kunskap man eftersöker är viktigt att tänka på. Hon menar att man inte alltid kan 

lita på att den information man söker finns på intranätet eller liknande databaser utan det är 

viktigt att ta kontakt med andra och på så sätt finna svar på sina frågor.   

 

Det kan ju vara så att man kollar dokument eller så men oftast pratar jag med någon. Verkligheten är 

ju sällan en manual så det handlar ju om hur man tar reda på den kunskap jag behöver för att göra mitt 

jobb. (IP6) 

 

Det finns mycket information på intranätet, dokument och riktlinjer som man kan läsa sig till mycket. 

Men sen, jag tror att det är ganska mycket muntligt också, det är den känslan jag har. (IP5) 
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Ovan har det presenterats hur informanterna ser på den kunskapsdelning som pågår på 

Negotium. Ett tydligt mönster vi kunnat se är att det informella delandet av kunskap anses 

vara den största, och kanske viktigaste, formen av kunskapsdelning. Informanterna har i sina 

utsagor beskrivit hur den mellanmänskliga interaktionen är grundläggande för 

kunskapsdelandet på Negotium och bidrar inte bara till ett ökat kunnande inom 

organisationen, utan även till att medarbetarna bygger ut sina sociala nätverk och relationer. 

Den relationsskapande aspekten har beskrivits som en viktig behållning vid de 

kunskapsdelande aktiviteterna och vi kan här se tydliga inslag av den del av KM som 

Alvesson & Kärreman (2001) benämner som Community. Likt Alvesson & Kärreman (2001) 

förklarar i modellen så spelar den sociala interaktionen och kulturen en betydande roll för hur 

man delar kunskap inom organisationen och medarbetarna har ovan beskrivit hur det sociala 

samspelet ses som viktigt i kunskapsdelningsprocessen. På ett liknande sätt beskriver Nonaka 

& Takeuchi (1994) att det sociala samspelet och interaktionen är essentiellt vid delandet av 

det tysta yrkeskunnandet som här kan ses utgöras av de mer relationella kunnanden som 

delas.  

 

Vi ska dock inte påstå att organisationen till fullo präglas av en form av KM som enbart liknar 

Alvesson & Kärremans (2001) community-aspekt. I informanternas resonemang kan vi se att 

man inom organisationen samtidigt strävar efter att kartlägga och formalisera så mycket 

kunskap som möjligt i olika databaser i syfte att göra den tillgänglig för organisationen, något 

som kan liknas vid extended libraries-approachen, där formaliseringen och lagringen av 

kunskap ses som en grundläggande faktor för delandet av kunskap (Hislop, 2009). Dock så 

verkar det informella delandet vara det dominerande och det är möjligt att formaliseringen 

och lagringen av kunskap i databaser, vad som kan liknas vid extended libraries (Hislop, 

2009), inte kan finnas i organisationen utan community-aspekten och det sociala 

kunskapsdelandet då det är i dessa situationer mycket ny kunskap skapas. Det verkar finnas 

ett ömsesidigt förhållande mellan det informella delandet av kunskap och det formella, där 

medarbetaren hämtar information från databaser. Detta tar sig i uttryck genom att 

medarbetare, istället för att söka upp information i databaser, ofta vänder sig till kollegor de 

vet är kunniga inom det specifika området. Den formella kunskapen delas alltså i stor 

utsträckning genom informella metoder och det tycks vara så att styrningen inom 

organisationen inte går mot att formalisera all kunskapsdelning och tvinga in medarbetarna i 

databaser. Det tycks snarare finnas en önskan att förstå och kontrollera delandet som pågår 

och på så sätt uppmuntra till kunskapsdelande processer. Normative control (Alvesson & 

Kärreman, 2001) är en typ av KM som i större utsträckning handlar om att kontrollera och 

skapa forum för den sociala interaktionen att äga rum i och det är i viss mån det vi kan se 

tendenser av i resonemangen ovan att organisationen söker göra. Man vill formalisera det 

informella.  

 

Intressant här är också att titta på vad det är som egentligen driver kunskapsdelningen och gör 

att den fungerar på det sätt den gör inom organisationen. Den kontext i vilken 

kunskapsdelningen sker kan ses som en del i förklaringen till varför delandet av kunskap ser 

ut som det gör på Negotium. Säljö (2005) beskriver i sin presentation av det situerade lärandet 

att lärande måste förstås utifrån de sociala praktiker i vilka det förekommer. På samma sätt 
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måste vi förstå de kunskapsdelande aktiviteterna på Negotium. De bedrivs i en organisation 

där de relationsskapande aktiviteterna värderas högt och socialisering blir således en viktig 

del i delandeprocessen och relationsskapandet i sig måste ses som en form av 

kunskapsdelning där man delar och reproducerar de normer och förhållningssätt som styr i 

organisationen. Begreppet den lärande organisationen (Hislop, 2009) aktualiseras också här 

då vi kan se hur det inom organisationen uppmuntras att föra en dialog med sina kollegor och 

dela erfarenheter och kunskaper vilket bidrar till organisationens utveckling och lärande. 

5.3.2 Organisationskulturens betydelse för delande av kunskap 

Den rådande kulturen inom organisationen är ett ämne som berörts i våra intervjuer och mer 

specifikt vilken inverkan den får för delandet av kunskap på Negotium. När man talar med 

informanterna i generella ordalag kring hur de upplever kulturen inom organisationen är de 

flesta överens om att det är en positiv och tillåtande kultur som råder. Trots att det är en firma 

som präglas av en formellt tydlig hierarkisk ordning upplevs det inom organisationen vara ett 

någorlunda informellt klimat där den formella strukturen som ändå finns inte upplevs som 

särskilt sträng eller begränsande. IP2 beskriver i citatet nedan hur hon upplever kulturen som 

“märklig” och hänvisar då till just den här skillnaden i hur förhållningssätten till varandra 

inom organisationen inte återspeglar den officiellt hierarkiska struktur som finns inom firman. 

Hon menar att det är stor skillnad mellan den inofficiella interaktionen, medarbetare emellan, 

och den officiella som äger rum när beslut ska fattas. När det inte rör stora beslut är det 

väldigt tillåtande och det är en öppen kommunikation mellan alla nivåer i organisationen men 

när det kommer till professionella beslut måste allt ta den formella och hierarkiska vägen. 

Detta menar hon kan skapa förvirring för medarbetare i hur man ska agera i vissa situationer. 

 

Det är så jäkla märkligt, den är liksom både platt och hierarkisk. Inofficiellt är den ganska platt skulle 

jag säga, man kan prata med alla och fråga saker öppet. [...] Men när det väl kommer till det 

professionella och jobbet då är den superhierarkisk, där man känner att man inte får ta några beslut 

själv egentligen utan att ha clearat det med någon över. (IP2) 

 

Kulturens inverkan på delningen av kunskap menar IP3 till stor del beror på att 

organisationen främjar och uppmuntrar lärande och delning av kunskap genom coaching. Hon 

menar att kulturen bärs upp av att Negotium lockar till sig en viss typ av personer som söker 

den kultur som finns inom organisationen och sedan skolas in i kulturen genom den coaching 

som pågår inom organisationen. Coachingkulturen är även den ett verktyg för att befästa och 

reproducera företagskulturen. Genom coaching, och att på nära håll få observera mer seniora 

kollegor, kan också kunskaper och yrkeskunnande som är mer tysta till sin karaktär 

reproduceras och föras vidare till andra personer i organisationen.  Hon menar också att 

genom coachingen så bäddas kunskapen in i kulturen. 

 

Vi lockar förhoppningsvis folk som har en sida som vi vill se, den lite mjukare familjära 

gemenskapssidan. Plus att vi ju från början skolas in att vi alla ska coacha varandra och utbilda 

varandra hela tiden. Du blir fadder efter 1-2 år, vilket gör att kunskapsspridningen liksom börjar där 

och den slutar aldrig. Även om du är partner så ska du fortfarande dela med dig av din kunskap och det 

har du i dig, det är en del av ditt jobb, att sprida kunskapen. Vilket gör att jag har inget problem med 

att fråga en fråga till någon som har jobbat här i 20 år, för de är lika mycket inne i att coacha.  Och 

den coachingen gör ju att kunskapen bäddas in i kulturen. (IP3) 
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Även IP5 menar, i likhet med IP3, att kulturens inverkan på kunskapsdelningen är stor och 

hon lyfter även vikten av att dela kunskap med de mer juniora medarbetarna samt vikten av 

att lyssna på dem och ta till sig deras perspektiv och syn på saker och ting. Enligt IP5 bygger 

hela verksamheten på att kunskap delas och att det ständigt pågår ett lärande i organisationen.  

 

Jag tror att den är ganska stor. Om jag tänker på verksamheten så tycker jag att det är det den bygger 

på, att man lär upp nya, men också att man lyssnar på mer juniora och tar till sig deras kunskaper och 

perspektiv och lär från dem. Det upplever jag att det finns en stark sådan kultur att dela kunskap. (IP5) 

 

Vidare menar IP5 att det inom organisationen finns ett öppet klimat vilket lägger grunden för 

delandet av kunskap. Hon menar att det finns en tillåtande kultur vilken uppmuntrar de mer 

juniora medarbetarna att fråga och ta hjälp av de mer seniora i de fall de behöver. Hon gör en 

jämförelse mellan att själv söka upp informationen på intranätet och att istället fråga en 

kollega om svar och menar att det är mycket mer tidseffektivt att fråga sin kollega istället för 

att söka informationen själv. Hennes subjektiva upplevelse är att det är på det sättet man lär 

sig i deras organisation. Lärandet sker genom interaktion, och att ta hjälp av andra för att få 

den kunskap man behöver är enligt henne det vanligaste sättet att lära inom organisationen.  

 

[...] men det är väl mer det här öppna klimatet som råder som gör att man gärna delar med sig och 

man kan alltid liksom fråga någon, det är liksom inga problem. Inga frågor är dumma och alla frågar 

mycket i början och jag upplever att det är nästan så man lär sig här faktiskt, mest. För att man kan 

sitta på intranätet en hel dag och inte hitta det man vill ha sen kan man ju gå och fråga något så tar det 

två minuter, och då gör man ju det, så är det. (IP5)  

 

IP1 talar om en kultur som uppmuntrar och låter individen ta plats och där man premierar 

goda prestationer och resultat öppet. I sitt resonemang menar hon att det är positivt för 

spridandet av kunskap och lärandet inom organisationen att framhäva de medarbetare som 

presterat goda resultat då detta ofta leder till diskussion och att kunskapen sprids och 

reproduceras. IP1 beskriver att kulturen inte är så “jante” vilket medför att kulturen blir mer 

tillåtande för enskilda medarbetare att kliva fram och ta plats i. Bekräftandet av goda insatser 

och kulturen att lyfta fram medarbetare som presterat särskilt väl i förhållande till sina 

kollegor skapar en kultur där det premieras att vara högpresterande och det är det medarbetare 

strävar efter. Detta i sin tur kan ses borga för ett klimat där delande av kunskap premieras.  

 

Vi har också en kultur, tycker jag, där det här med att lyfta fram individer som gör något bra är ju 

exemplariskt när man vill dela med sig av kunskap till andra, det tycker jag är skitkul då för det har jag 

sett väldigt lite av i andra organisationer där det varit ännu mer jante och så. Här är det inget konstigt 

att på fredagsfikat kasta fram en flaska champagne till någon som gjort något riktigt fint eller ett team 

som gjort något extraordinärt. Då blir det ju massa frågor om hur gjorde ni det osv. Kring det finns det 

ju ett enormt lärande. Sen tror jag i och med att man jobbar mycket i olika team så sprids kunskap den 

vägen.  (IP1) 

 

Kulturen på Negotium tycks präglas till stor del av ett tillåtande klimat där individen 

uppmuntras ta egna initiativ och där kommunikationsvägarna inom organisationen inte 

begränsas av den hierarkiska struktur som finns i firman. Detta kan antas vara sant åtminstone 

i de mer informella processer som äger rum inom organisationen men när det kommer till 

beslutsfattande och formella processer är bilden en annan. I dessa fall måste allt gå igenom 

den formellt hierarkiska ordning som finns i bolaget vilket kan skapa en förvirring bland 

medarbetarna, innan man lärt sig förstå organisationen och hur man ska förhålla sig till vissa 
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situationer. Det kan således påstås att det finns två kulturer i organisationen, dels den formella 

och sedan även den informella. 

 

Säljös (2005) definition av det situerade lärandet säger att lärandet måste förstås utifrån det 

sammanhang i vilket det sker och här blir kulturen en del av det sammanhanget. Kulturen är 

ett brett begrepp vilket snarare är med och formar en situation än formas av den (Granberg, 

2011). I ljuset av detta blir kulturen en viktig komponent i hur delandet av kunskap sker. Den 

informella kultur som omvittnats på Negotium präglas av öppna kommunikationsvägar och en 

känsla av gemenskap, något som enligt Nonaka & Takeuchi (1995) är grundläggande för en 

fungerande kunskapsdelning. Vidare för Nonaka & Takeuchi (1995) ett resonemang om att 

det tysta yrkeskunnandet överförs främst via dialog, observation och lärlingskap. På 

Negotium finns det en tydlig coachingkultur, vilken går att likna vid vad Nonaka & Takeuchi 

benämner som lärlingskap, genom vilket det tysta yrkeskunnandet ges möjlighet att delas och 

reproduceras. Genom att observera andra och lära sig av dem så ges också det tysta 

yrkeskunnandet möjlighet att delas mellan medarbetare, och på så sätt reproduceras och 

utvecklas också kulturen och ett organisatoriskt lärande uppstår (Hislop, 2009).  

 

Den omvittnade coachingkulturen där delandet av kunskap ses som grundläggande för 

organisationens utveckling är antagligen en starkt bidragande faktor till att kunskap sprids och 

reproduceras inom organisationen. I analysavsnittet under kategorin Formell eller informell 

kunskapsdelning (s. 40) menar vi att man genom att skapa forum för det informella delandet 

att äga rum på sätt och vis formaliserar det informella. Coachingkulturen som finns på 

Negotium är ett starkt exempel på denna formalisering av det informella och visar på tydliga 

likheter med normative control (Alvesson & Kärreman, 2001) där man utövar styrning över 

de kunskapsdelande processerna genom att påverka kulturen i organisationen. Det har man 

gjort på Negotium då man skapar en kultur där medarbetarna förväntas dela kunskap och 

forum för det informella delandet skapats bland annat i form av den coaching som finns inom 

organisationen.  Granberg (2011) menar att kulturen till stor del styr vilka beteenden, 

kompetenser samt attityder som är önskvärda inom organisationen och den coachingkultur 

som finns förenklar för den enskilda medarbetaren att spegla sina mer seniora kollegors 

beteenden vilket gör att kulturen reproduceras och det tysta kunnandet, i form av attityder och 

förhållningssätt i organisationen, kan delas. 

5.3.3 Att medvetandegöra tyst yrkeskunnande 

Det har i samtalen med informanterna diskuterats en hel del om tyst yrkeskunnande och dess 

betydelse för organisationen. Något som vi också intresserat oss för under studien är hur det 

tysta yrkeskunnandet medvetandegörs för medarbetarna och när det framträder. Under våra 

samtal med informanterna har det varit tydligt att man anser att det tysta kunnandet ofta är ett 

slags erfarenhetsbaserat kunnande som bäst synliggörs genom interaktion med kollegor och 

det är också vid denna interaktion som man först reflekterar över det.  Vi har i samband med 

detta ställt frågan hur det tysta yrkeskunnandet medvetandegörs.  

 

IP6 menar att erfarenhetsutbyten genom workshops eller liknande är ett bra sätt för att 

synliggöra det tysta yrkeskunnandet. Hon menar att det är svårt att läsa sig till hur man 

praktiskt utför en arbetsuppgift som man aldrig gjort förr och att det då ofta är bättre att ta 
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kontakt med personer som har erfarenhet av den typen av uppgifter sedan tidigare för att lära 

sig av dem. Enligt henne så är det just vid delandet av erfarenheter med varandra som det 

tysta yrkeskunnandet framträder och blir tydligt.  

 

Det skulle nog vara sådana här erfarenhetsutbyten, typ workshops eller så inför någonting. Det är ju 

svårt att läsa sig till saker som man ska göra som man aldrig gjort förut så det kan nog vara bra att 

prata med de som kan det redan. “Vad måste vi kunna och hur kan vi dela erfarenheter?” Det är nog 

då den typen av tyst kunskap kommer, genom att dela med sig av erfarenheter. (IP6) 

 

IP3 ger exempel på träffar som hon brukar ha med kollegor med liknande roller där man 

träffas för att diskutera ett ämne generellt. Man har några stolpar att förhålla sig till men sen 

låter man diskussionen flöda fritt och man byter erfarenheter med varandra. Hon menar att 

detta är en bra form av delning då man får möjlighet att få andras ögon på svårigheter man 

upplever i en viss situation och genom att dela erfarenheter kan man komma vidare. Det leder 

till en ökad förståelse av hur andra arbetar med samma sak och genom att dela erfarenheter 

med varandra leder det till ett lärande och det tysta kunnandet kan synliggöras genom 

erfarenhetsdelningen. Hon menar också att dessa träffar bör ske under semistrukturerade 

former då det krävs en styrning men det kreativa samtalet måste få flöda fritt. 

 

Ja, någon blandning kanske att man... Vi har ju träffar vi som är generalister och leaders där vi har en 

agenda om vad som händer just nu och att man pratar om kanske pm-processen. Man har några stolpar 

att följa... men att sen också dela erfarenheter och prata fritt kring det är det som gör det bra, att man 

får lära sig av andra och förstå hur de gör. Men någonstans måste det nog finnas en styrning i vad man 

vill ha fram. (IP3) 

 

IP2 berättar att det ses som väldigt viktigt att ta till vara på kunskapen inom organisationen 

och att man har en egen roll som bara arbetar med att hålla koll på vem som gör vad och vem 

som har kunskaper inom specifika områden. Det är alltså viktigt för företaget att tydliggöra 

var kunskapen finns inom organisationen och hon menar att det är medarbetarens kompetens 

och kunskap som är företagets viktigaste resurs, varför det blir viktigt att inventera vilka 

kunskaper som finns och var de finns. Det här menar IP2 är ett sätt för organisationen att ta 

till vara på det tysta yrkeskunnandet inom organisationen då man kartlägger vem som kan vad 

så kan man även kalla in experthjälp på specifika områden där kunskap behöver delas och på 

så sätt synliggörs också det tysta yrkeskunnandet. Hon menar dock att man inte är lika bra på 

denna kompetenskartläggning när det kommer till kunskaper som används internt, utan detta 

handlar främst om vem som har gjort vad till olika kunder.  

 

Jag vet att de jobbar jättemycket med det, de har en roll som bara handlar om vilka personer som kan 

vad och så där. Så om man ska ut mot kund och vi behöver någon som är expert på kolfiber, “Bengt-

Göran i GBG är jätteduktig på det honom tar vi in i det här projektet” och så där. Och just när man är 

en rådgivningsbyrå så är det väldigt viktigt att, det är ju hjärnorna någonstans som man säljer, det är 

ju kunskapen hos människor. Så jag tror de jobbar jättemycket med det men det är så mycket fokus på 

extern, utåt, de är rätt dåliga på internt, ta hand om kunskap.  (IP2) 

 

IP1 talar om att det är svårt att få människor i organisationen att rapportera in allt i databaser 

och menar att man istället ska bygga kunskapsdelningen runt aktiviteter som människor 

tycker om från början. Hon menar att det är en bra form av kunskapsdelning att under sociala 

och lösa former diskutera ett ämne. Delandet av erfarenheter menar hon också bidrar till 

spridandet av det tysta yrkeskunnandet inom organisationen och hon efterfrågar mer 
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strukturerade former för sådana aktiviteter. IP1 berättar om vad hon brukar kalla för en 

“teknisk lunch” där man träffas, som specificerat ovan, under lösare former för att diskutera 

ett ämne. 

 

[...]det är svårt att tvinga in folk i databaser för att avrapportera tror jag. Så man ska bygga det som 

människor tycker är bra från början. Det vill säga man tycker det är ganska skönt att sitta och ta en 

kaffe och snacka om en sak, så stimulera det och skapa mer strukturerade former för det där man kan 

dela erfarenheter. Då kommer nog det där tysta fram också [...] Finns ett försvenskat ord teknisk lunch 

som används ofta i den här organisationen som är bra. Man tar en lunch och avhandlar ett ämne under 

sociala former. En lös form av kunskapsdelgivning som jag tycker är bra. (IP1) 

 

Det tysta yrkeskunnandet beskrivs av medarbetarna i organisationen som ett slags 

erfarenhetsbaserat kunnande och det är också genom erfarenhetsutbyten som det tysta 

yrkeskunnandet synliggörs. Detta påstående stöds också av Nonaka & Takeuchis (1995) 

resonemang om socialiseringsfasen i deras SECI-modell där just den mänskliga interaktionen 

och delandet av erfarenheter är viktiga komponenter i delandet av det tysta yrkeskunnandet. 

Informanterna till denna studie är alla överens om att det är det sociala utbytet av erfarenheter 

som till största del lägger grunden för det lärande och delande av kunskap som sker inom 

organisationen. Man menar också att det är på detta sätt det mer svårdefinierade kunnandet, 

det tysta, går att synliggöra. Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver, som ovan nämnt, hur det 

är just genom interaktion och erfarenhetsutbyten som det tysta kunnandet synliggörs, vilket vi 

kan se stämmer överens med hur det ser ut på Negotium. Ett par av informanterna har i citaten 

ovan uttryckt att man borde skapa fler forum, som exempelvis “tekniska luncher” eller 

“workshops” med fokus på det informella, för den här typen av erfarenhetsutbyten i syfte att 

skapa förutsättningar för ett väl fungerande kunskapsdelande och på så sätt främja lärande. 

Genom att göra detta skapar man också förutsättningar för att kunna verbalisera och artikulera 

det tysta yrkeskunnandet vilket Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver i externaliseringsfasen 

av sin SECI-modell.  

 

Föreställningen att det är just genom interaktion och delandet av erfarenheter som det tysta 

yrkeskunnandet framträder delas även av Alvesson & Kärreman (2001) som i sin presentation 

av Community menar att mycket av kunskapen i en organisation är av tyst karaktär och endast 

kan överföras genom interaktion. Detta är en syn som våra informanter till stor del delar när 

de i sina resonemang framhäver delandet av erfarenheter som den främsta källan till delandet 

av det tysta yrkeskunnandet.  

 

För att det tysta yrkeskunnandet ska kunna synliggöras krävs också att organisationen skapar 

förutsättningar för erfarenhetsutbyten medarbetarna emellan. Hislop (2009) beskriver, i sin 

definition av den lärande organisationen, en organisation som stödjer sina medarbetares 

lärande genom att skapa en omgivning vilken uppmuntrar interaktion, experimentering och en 

öppen dialog. Medarbetarna på Negotium har beskrivit hur erfarenhetsutbyten är något som 

uppmuntras och den sociala interaktionen i vilka de inträffar. Genom att skapa goda 

förutsättningar för lärande har man även skapat goda förutsättningar för det tysta 

yrkeskunnandet att synliggöras, delas, integreras och reproduceras i organisationen.  
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6. Diskussion 
 
I följande kapitel diskuteras inledningsvis studiens resultat samt genomförande. Därefter 

följer reflektioner och diskussioner om studiens bidrag och begränsningar, något som 

avrundas med förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att inom fältet knowledge management skapa en ökad förståelse för hur 

medarbetares tysta yrkeskunnande synliggörs, delas, integreras och reproduceras i 

organisationen. Nedan ämnar vi knyta samman de analytiska huvudpoängerna vi har gjort i 

ovanstående avsnitt för att besvara de frågeställningar som presenterats inledningsvis i denna 

uppsats. Vidare kommer vi diskutera studiens resultat i relation till tidigare forskning och det 

mer generella bidraget till fältet. Tyst yrkeskunnande är huvudbegreppet i denna studie och 

det är genom våra samtal med informanterna som vi fått ta del av deras sociala verklighet och 

subjektiva upplevelser på Negotium, vilka ligger till grund för resultatet i denna studie.  

6.1.1 I vilka situationer synliggörs tyst yrkeskunnande? 

I vårt material har vi funnit resultat som talar för att det tysta yrkeskunnandet till stor del 

synliggörs i sociala sammanhang. Det är svårt att peka på specifika fysiska situationer där det 

tysta yrkeskunnandet synliggörs utan det är i det mellanmänskliga mötet och i interaktionen 

däri som det blir framträdande. Informanterna har målat upp en bild som illustrerar hur det 

tysta yrkeskunnandet främst blir framträdande vid erfarenhetsutbyten och man har gett 

exempel på semistrukturerade möten, workshops eller tekniska luncher som goda forum för 

det tysta yrkeskunnandet att synliggöras i. Ledordet verkar dock vara interaktion och utan det 

mänskliga mötet förblir mycket av det tysta yrkeskunnandet just tyst. 

6.1.2 Hur delas tyst yrkeskunnande? 

Genom att tolka resultatet av våra intervjuer kan vi konstatera att det tysta yrkeskunnandet 

delas främst genom sociala processer och erfarenhetsutbyten face-to-face medarbetare 

emellan. Informanternas utsagor pekar på att det svårdefinierade kunnande som är tyst till stor 

del består av relationsmässiga kunskaper, samt en förmåga att kunna navigera inom 

organisationen och att förstå och förhålla sig till de normer och det politiska spel som pågår i 

organisationen. Det har illustrerats hur medarbetarna genom att iaktta vad vi valt att kalla 

förebilder, eller genom coaching, kunnat spegla sina kollegor och reproducera deras tysta 

yrkeskunnande. Detta iakttagande kan liknas vid en typ av lärlingskap där lärlingen studerar 

hur mästaren utför sitt arbete och därefter försöker imitera och efterlikna dennes arbete, och 

på så sätt delas och reproduceras det tysta yrkeskunnandet. Genom att efterlikna och imitera 

coachens handlande så skapar medarbetaren, genom eget handlande, en referensram för att i 

framtiden kunna göra egna erfarenhetsgrundade bedömningar. Medarbetarna har också 

berättat om hur det tysta yrkeskunnandet ges möjlighet att spridas under semistrukturerade 

former genom mer informella möten där man träffas för att diskutera ett ämne och sedan låta 

diskussionen löpa fritt.  
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6.1.3 Vilken roll spelar organisationskulturen för delande av tyst yrkeskunnande? 

Organisationskulturen på Negotium har av informanterna beskrivits som tillåtande där egna 

initiativ uppmuntras och kommunikationsvägarna i organisationen inte begränsas av den 

formellt hierarkiska struktur som råder i firman. Kulturens inverkan på delandet av det tysta 

yrkeskunnandet får ses som stark och en medarbetare menade till och med att kunskapen finns 

inbäddad i kulturen. Den coachingkultur som omvittnats i intervjuerna med informanterna 

kan till stor del ses som en bidragande faktor till de kunskapsdelande processer och delandet 

av det tysta yrkeskunnandet på Negotium. Genom att skapa en kultur där medarbetarna 

förväntas dela med sig av kunskaper till varandra och skapa forum för det så ökar även 

kunskapsdelandet inom organisationen. Coachingkulturen hjälper till att reproducera 

beteenden och attityder som ses som önskvärda inom firman då medarbetarna genom 

observation av sina kollegor lär sig vilka beteenden och attityder som är önskvärda inom 

organisationen och dessa kan då också delas och reproduceras. 

6.2 Våra reflektioner om resultatet 

Det resultat vi har kommit fram till i denna studie måste förstås utifrån det faktum att det är 

personer från en och samma funktion inom företaget, nämligen HR-funktionen, som deltagit 

som informanter i studien. Det är möjligt att resultatet hade kunnat se något annorlunda ut om 

personer från andra delar av organisationen inkluderats i studien. Kanske ser kulturen 

annorlunda ut inom andra delar av organisationen, vilket hade kunnat påverka vårt resultat 

och således de slutsatser som har dragits, detta kan vi inte veta. Vi menar dock att denna 

avgränsning var nödvändig då Negotium är en stor organisation med många avdelningar och 

att göra en studie som täcker in hela organisationen hade helt enkelt inte rymts inom ramen 

för detta examensarbete. Vi vill dock mena att vårt resultat, tack vare att vi valt att hålla oss 

till en specifik avdelning, är relevanta och representativa för den del av organisationen vi 

undersökt. Vår tro är att dessa resultat också går att generalisera till firman i stort då många av 

de frågor som ställts inte rör specifika arbetsuppgifter utan snarare rör det mellanmänskliga 

samspelet, den sociala interaktionen samt den kultur som finns på Negotium. Vidare 

korrelerar våra resultat också med de teorier och den tidigare forskning vi tagit upp som, likt 

oss, menar att det tysta yrkeskunnandet till stor del karakteriseras av social interaktion och 

erfarenhetsbaserat lärande (Suppiah & Singh Sandhu, 2011; Johanessen & Rolf, 1990; 

Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 

Det har också slagit oss i arbetet med studiens resultat- och analysdel att många av våra 

teman, om än oavsiktligt, kommit att likna varandra till innehåll och analytiska slutsatser. 

Detta menar vi kan förklaras med att delandet av det tysta yrkeskunnandet till stor del präglas 

av social interaktion och mellanmänskliga kontakter. Det är dock viktigt att påpeka att denna 

sociala interaktion inte ser likadan ut överallt utan kan ta olika former och det är viktigt att 

förstå den utifrån den kontext i vilken den sker. Det är till exempel skillnad mellan den 

interaktion som förekommer under informella former medarbetare emellan och den som 

inträffar under mer formella möten. På samma sätt är det också skillnad i hur den sociala 

interaktionen ser ut i ett coachförhållande gentemot interaktionen mellan två lika kunniga 

kollegor. Interaktionen påverkas av många olika variabler och därför har det varit intressant 

att undersöka den under våra olika teman. Vidare menar vi att det faktum att de sociala 
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processerna fått så pass stor innebörd i denna studie också går i linje med vad Ellström et al. 

(1996) och Nonaka (2003) kommit fram till i sin forskning om kunskapsdelning - att de 

sociala processerna spelar en essentiell roll i lärande och kunskapsdelande sammanhang, och 

vad vi i våra analyser försökt göra är att detaljerat beskriva hur dessa sociala processer 

kommer till uttryck. 

 

Den tidigare arbetslivsforskningen på området tyst yrkeskunnande som tagits upp i avsnittet 

tidigare forskning har belyst och pekat på att det tysta yrkeskunnandet växer fram genom 

flerårig erfarenhet. Josefson (1991) samt Göranzon (2009) menar att det med lång yrkesvana 

växer fram ett tyst yrkeskunnande som används i det dagliga arbetet. Liknande resultat har vi i 

denna studie funnit då vi kommit fram till att det är med erfarenhet som det tysta 

yrkeskunnandet växer fram. Under intervjuerna blev det väldigt tydligt att de medarbetare 

som arbetat i verksamheten under en längre tid hade betydligt lättare för att bli medvetna om- 

och diskutera fenomenet tyst yrkeskunnande utifrån sin yrkesroll än de medarbetare med 

mindre tid i organisationen.  

 

När vi påbörjade denna studie hade vi också en tanke kring att organisationskulturen skulle 

kunna påverka de kunskapsdelande processerna inom en organisation, men vår föreställning 

var inte att den skulle ha så pass stor påverkan som informanterna antytt att den har. Till en 

början var tanken att våra frågor kring kulturen endast skulle komplettera vår förståelse om 

Negotium som företag, men vi upptäckte tidigt att den under intervjuerna tog större utrymme 

än vad vi från början tänkt och de intressanta resonemangen gjorde att det till slut växte fram 

som en egen kategori till våra teman. Organisationskulturens betydelse för kunskapsdelningen 

har tidigare undersökts av forskare som menat att denna antingen kan begränsa eller 

uppmuntra kunskapsdelningen inom en organisation. Schein (2010) och Suppiah & Singh 

Sandhu (2011) menar att detta beror på att kulturen kan påverka inställningen till 

kunskapsdelning hos medarbetare. På liknande sätt har vi funnit sådana tendenser i denna 

studie då informanterna har påstått att det finns en kultur som uppmuntrar till 

kunskapsdelande på Negotium samt att organisationen bygger på det ständiga delandet av 

kunskap. En tydlig bild har vuxit fram om hur kulturen inom organisationen bidrar till 

delandet av det tysta yrkeskunnandet då de uppmuntras att dela med sig av kunskap samt 

skapa kontakter och bygga nätverk inom organisationen. Intressant är att medarbetarna själva 

reflekterar över hur de påverkas av den kultur som finns och hur det bidrar till lärandet över 

organisationen.  
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7. Förslag till framtida undersökningar 
 
Den mer sentida forskningen, eller, andra generationens forskning kring fenomenet tyst 

yrkeskunnande i arbetslivet har främst förekommit inom praktiska miljöer, så som exempelvis 

Josefsons (19991) avhandling om sjuksköterskor tysta yrkeskunnande samt Göranzons (2009) 

studie om tyst yrkeskunnande hos skogsmästare. Vi har därför funnit en avsaknad av studier 

inom den intellektuella miljön som vi intresserat oss för i denna studie. Vi skulle finna det 

intressant av att göra en jämförande studie mellan tyst yrkeskunnande i en intellektuell miljö 

och tyst yrkeskunnande i en praktisk miljö. Går det att finna likheter och skillnader i hur 

denna dimension av tyst yrkeskunnande synliggörs och delas beroende på om 

arbetsuppgifterna är av intellektuell eller praktiskt karaktär?  

 

Vidare vore det intressant att undersöka företag som står inför omfattande pensionsavgångar, 

kanske genom att göra en longitudinell studie där forskaren får följa företaget under en lång 

tid. Detta skulle, genom uppföljning, skapa möjlighet att identifiera vilka former av tyst 

yrkeskunnande som går förlorad när många erfarna medarbetare slutar under en kort tid.  

 

En annan ansats som intresserat oss är att studera hur tyst yrkeskunnande synliggörs och 

reproduceras i ett mästare-lärling-förhållande, antingen i praktisk eller intellektuell miljö. 

Intressant vore också att jämföra olika mästare-lärling-förhållanden med varandra, där 

lärlingen i den ena har tidigare förförståelse och erfarenheter, såväl praktisk som teoretisk 

kunskap inom yrket, medan den andra inte har det. Går det då att finna diskrepanser mellan 

dessa lärlingar, kanske genom att lärlingen med tidigare förförståelse har lättare att ta till sig 

det tysta yrkeskunnandet? Eller kanske tvärt om, att denne har svårare att ta till sig nya 

intryck och tyst yrkeskunnande? 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Etiska aspekter att ta upp 

 

 Intervjun kommer att pågå cirka 30-40 minuter. 

 Vi kommer att spela in intervjun och föra anteckningar om du godkänner det. 

 Intervjun genomförs konfidentiellt, vilket innebär att varken företagets eller ditt namn inte 

kommer att finnas med i uppsatsen. Resultatet används enbart i forskningssyfte. 

 Du svarar bara på de frågor du vill svara på. Vill du avbryta intervjun får du självklart 

göra det när du vill. 

 Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

        

Bakgrundsfrågor:  

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 Hur länge har du arbetat på företaget? 

 Berätta kortfattat om dina främsta arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

 Upplever du att du har haft nytta av din utbildning i ditt arbete och i så fall hur? 

 

Inträde i organisationen: 

 Berätta kortfattat om hur du introducerades i arbetet? 

 Upplever du att det fanns tydliga rutiner när du introducerades i arbetet?  

 Vad tycker du att introduktionen gav dig? 

 Finns det något introduktionen ej tog hänsyn till? Ge ett exempel. 

 Vilka främsta svårigheter och utmaningar har du stött på i din nya roll sedan du började? 

 Vad tror du att de svårigheterna/utmaningarna beror på? 

 Vilka främsta kunskaper tog du med dig hit samt hur har de hjälpt dig i ditt arbete? 

 

Organisationens utformning och företagskultur 

 Hur skulle du beskriva att organisationen är uppbyggd? (din uppfattning, ej formellt) 

Berätta kortfattat. 

 Hur uppfattar du företagskulturen? 

 

Yrkeskunnande på arbetsplatsen: 

(Tyst kunskap definieras av oss som praktisk eller teoretisk kunskap som är svår att uttrycka i ord 

eller formulera i skrift. Kunskap som är svår att överföra utan interaktion. Det kan till exempel 

vara hur du på ett för dig speciellt sätt utför en viss arbetsuppgift).  

 Vilka typer av yrkeskunnande är mest framträdande inom just er avdelning? 

 Upplever du att det finns kompetenser/yrkeskunnande som är svårare att 

synliggöra och tillvarata än andra? Varför? 

 Kan du ge ett exempel på när du eller dina kollegor använder “tyst kunnande” i ditt 

yrkesutövande?  
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 Tror du att medarbetare är medvetna om den kunskap de bär på? 

 Vilket påstående skulle du säga passar bäst på organisationen: att kunskapen är inbäddad i 

verksamhetskulturen eller att den är centrerad till enskilda individer/medarbetare? 

Motivera! 

 

Delning av kunskap: 

 Hur tror du att du har fått den kunskap som du idag använder i ditt dagliga arbete? 

 Hur lär du dig bäst nya saker på arbetsplatsen? Ge ett exempel 

 Vet du vem du ska ta hjälp av om det är något du inte kan lösa på egen hand? Ge ett 

exempel. 

 Händer det att medarbetare frågar dig om råd? I vilka sammanhang? 

 Hur upplever du organisationens medvetenhet om betydelsen av kunskapsdelning? 

 Hur skulle du beskriva att man arbetar med kunskapsdelning? 

 Hur synliggörs och delas kunskap och kunnande i organisationen? (Dokument eller 

kollegor?)  

 Hur tycker du att man i organisationen skulle kunna förbättra delandet och spridandet av 

kunskap? 

 Kan arbetsmiljön på företaget påverka möjligheterna till kunskapsutbyte på företaget? I så 

fall hur?  

 Hur anser du att din kompetens tas tillvara? 

 Vilka risker upplever du att det finns när en anställd slutar? 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Missivbrev 
 

Hej, 

 

Vi är två personalvetarstudenter vid Uppsala Universitet som nu skriver vårt examensarbete 

och det är med anledning av detta vi nu kontaktar dig. Vi undrar nämligen om du skulle vilja 

medverka som informant till vår studie? 

 

Syftet med denna studie är att inom fältet knowledge management skapa en ökad förståelse 

för hur medarbetares tysta yrkeskunnande synliggörs, delas, integreras och reproduceras i 

organisationen 

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie bestående av drygt 20 frågor och beräknas ta omkring 

30-45 minuter. 

 

Vi vill vara tydliga med att informera om att deltagande i studien är frivilligt och du kan när 

som helst välja att dra dig ur studien utan vidare påföljd. Dina personuppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och din identitet är enbart tillgänglig för de personer som bedriver 

studien (Stefan Norell och Simon Persson). Svaren du lämnar under intervjun kommer att 

transkriberas och avidentifieras vid redovisning av studien och resultatet av studien kommer 

enbart att användas i forskningssyfte.  

 

Genom din medverkan hjälper du oss med genomförandet av studien, något som uppskattas 

otroligt mycket! Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till 

oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Stefan Norell & Simon Persson.    

 

 


