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Sammanfattning 
Abstract 
We live today in a knowledge-society where knowledge sharing is of utmost importance for 
companies in order to keep their competitiveness. The aim of this study has been to describe how 
practitioners share tacit knowledge within a large knowledge company. By that we have aimed to 
get an answer to how the chosen theoretical models regarding tacit knowledge relate to the 
empirical world. We have perceived that theories concerning the knowledge-sharing process are 
relatively fragmented. Therefore, we have built a model which links the different theories together 
in order to give a better overview of the whole process. Having conducted the study, we found that 
the case company to some extent handles knowledge in line with the theories chosen. We also came 
to the conclusion that some modifications in our model are necessary in order to achieve a 
successful knowledge-sharing process. 
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1 Bakgrund och introduktion 
Vi anses idag leva i ett kunskapssamhälle där hantering1 av kunskap har en avgörande 
betydelse för hur pass konkurrenskraftigt ett företag kan bli (Allee, 1997). Hur man 
skall kunna handskas med den kunskap som ständigt växer fram inom ett företag är 
därför ett högaktuellt ämne, både i den akademiska världen och i företagsvärlden. Det 
signifikanta med ett företags kunskapsbas är nämligen att den ständigt förändras då 
nya medarbetare kommer in i företaget, medan andra lämnar det. De företag som i 
sådana situationer har kapaciteten att identifiera, bevara och sprida kunskapen som 
ständigt genereras inom dess organisationsstruktur och på så sätt se till att den inte 
blir alltför personberoende kan därmed erhålla en konkurrensfördel (von Krogh & 
Roos, 1996). Att uppnå en sådan fördel kan sägas vara resultatet av att man inom 
företaget har lyckats med att skapa sig en förståelse kring kunskap och även på vilket 
sätt den är betydelsefull i just sitt företag (von Krogh & Roos, 1996). Denna insikt om 
vad kunskap innebär och hur den kan identifieras har därför stor betydelse för om man 
över huvud taget skall kunna ha möjlighet att arbeta med den. 
 
Begreppet kunskap används ofta vid studier av olika fenomen och sammanhang som 
till exempel vid beskrivning av kunskapsmodeller, organisatorisk kunskap och 
kunskapsöverföring mellan individer och mellan organisationer. Gemensamt för dessa 
begrepp är att de ligger under forskningsområdet Knowledge Management. 
Författarna von Krogh et al (2000) sätter Knowledge Management i samband med 
själva skapandeprocessen av kunskap. De menar att allt sedan begreppet myntades har 
forskare inom ekonomi betonat vikten av att betrakta just skapandet av kunskap som 
en konkurrensfördel och att man därför bör bygga sådana miljöer där kunskap kan 
växa fram. Det som är intressant i denna diskussion är att man som läsare lätt kan få 
intrycket av att detta är något nytt och omvälvande. Man bör dock inte glömma att 
även om själva begreppet Knowledge Management skapades under 1990-talet har det 
praktiserats inom affärsvärlden i hundratals år, exempelvis genom att ägare till 
familjeföretag lär upp den efterträdande generationen i sitt hantverk (Hansen et al, 
1999). Ett allt starkare intresse för att undersöka hur kunskapen i företag ser ut och 
hur den utnyttjas växte fram framför allt då den industriella världen genomgick en 
strukturförändring från naturtillgångar till att även innefatta intellektuellt kapital. 
Samtidigt har datorutvecklingen lett till att man lättare och billigare än innan kan 
dokumentera, spara och dela viss sorts kunskap. Detta har gjort att intresset för att 

                                                 
1 Med hantering avser vi alla de åtgärder som syftar till att bevara, sprida, överföra kunskap. 
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hantera och bevara den så kallade explicita kunskapen, vilken är kvantifierbar och kan 
sparas via databaser (Allee, 1997), växt sig allt starkare. (Hansen et al, 1999) 
 
Knowledge Management är, enligt von Krogh et al (2000), inte längre en 
vetenskapsgren som endast befattar sig med lagring av kvantifierbar kunskap och 
information i databaser och andra informationsteknologiska verktyg. Man bör därför i 
företag ändra sin inställning och sitt perspektiv vad gäller Knowledge Management. 
Kunskap är enligt dessa författare rättfärdigade och sanna trosuppfattningar 2 . 
Knowledge Management har länge betraktats som en abstrakt vetenskap, men 
disciplinen bör snarare ses som ett jordnära hantverk. (von Krogh et al, 2001) Vi 
uppfattar därför Knowledge Management som en process där de inblandade arbetar 
för att skapa en individuell och gemensam kunskapsnivå. Flertalet teoretiker (bland 
andra von Krogh et al, 2001; Nonaka et al 2000; Lubit, 2001) anser att det i denna 
process är den så kallade tysta kunskapen, det vill säga sådan kunskap som inte kan 
dokumenteras, som är avgörande för hur lyckad den kan bli. Dessutom anser de att 
denna kunskapstyp är av betydelse för ett företags konkurrensförmåga. I föreliggande 
uppsats vill vi därför ge dessa teoretiker utrymme att ge en förnyad bild av 
Knowledge Management varför fokus kommer att ligga på tyst kunskap. 
 

1.1 Problemdiskussion och syfte 
Ett flertal olika teorier och metoder har utvecklats som syftar till att överföra kunskap 
inom företag. De mest genomslagkraftiga har varit användandet av databaser för att 
samla och bevara kunskap, något som dock visat sig vara otillräckligt när det gäller att 
överföra tyst kunskap eftersom denna ofta rör den anställdes erfarenheter, subjektiva 
värderingar och know-how. Detta aktualiserar frågan om hur den erfarenhet och 
personligt knutna kunskapen som varje anställd bär på kan hanteras på bästa möjliga 
sätt. 
 
Den tysta kunskapen är till sin karaktär subjektiv, situationsberoende och intimt 
förknippad med den vetandes erfarenhet (Kidd, 1998 i Chua, 2001). Att i företag 
kunna göra den tillgänglig för de anställda är en uppgift som är lika viktig som svår. 
Den tysta kunskapen är nämligen mycket personlig. Den är svår att formalisera och 
därför inte lätt att kommunicera till andra. (Nonaka, 1991) Samtidigt sägs just denna 
slags kunskap vara oerhört betydelsefull. Den anses nämligen vara förutsättningen för 

                                                 
2 Förf. egen översättning av ”justified true belief” i von Krogh et al (2000), sid. 6 
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utvecklandet av ny kunskap och utgör därför villkoret för ett expertiskunnande. 
(Lawson & Lorenzi, 1999 i Haldin-Herrgard, 2000) 
 
Kan man då utarbeta en metod för att överföra och ta tillvara den tysta kunskapen i 
företag? Denna fråga är ju i sig själv oväsentlig om man är av uppfattningen att den 
tysta kunskapen är just tyst och att den inte låter sig fångas. Att försöka identifiera det 
oidentifierbara bör ju vara en omöjlig uppgift. Ändå finns det ett flertal teoretiker 
inom detta ämnesområde som just försöker finna tillvägagångssätt för att göra den 
tysta kunskapen mer explicit. Att i teorin beskriva processer kring hur tyst kunskap 
kan spridas och synliggöras kan tyckas vara nog så svårt. Vissa teoretiker hävdar att 
detta är en omöjlighet (Polanyi, 1966 i Haldin-Herrgard, 2000) medan många andra 
menar att det faktiskt finns metoder för att hantera denna kunskap (Nonaka, 1991). Vi 
anser att det ligger en inkonsekvens i att, å ena sidan hävda att den tysta kunskapen 
har en sådan karaktär att den egentligen inte bör kunna hanteras i praktiken, och å 
andra sidan anse att den är förutsättningen för ett företags långsiktiga framgång. Detta 
paradoxala samband vill vi ta som utgångspunkt för kommande resonemang i denna 
uppsats. 
 
I litteraturen som rör hantering av tyst kunskap har vi uppmärksammat att de enskilda 
teorierna endast utgör fragment av hur hela hanteringsprocessen bör se ut. Vi har 
därför utformat en modell 3  som beskriver denna process med ambitionen att 
sammanföra de olika fragmenten till en helhet. Vår modell blir således vårt ramverk 
utifrån vilket vi sedan betraktar hur teori och empiri förhåller sig till varandra. 
Uppsatsens syfte är därmed att med hjälp av modellen beskriva hur man i praktiken 
hanterar den tysta kunskapen på ett kunskapsföretag och därigenom få svar på hur de 
valda teorierna avseende hantering av tyst kunskap förhåller sig till praktiken. 

1.2 Avgränsning 
Den kunskap som vi i föreliggande studie ämnar fokusera på är tyst kunskap till 
skillnad mot explicit sådan. Vidare kommer vi inte att studera kunskapsöverföring 
mellan olika organisationer utan endast den som sker inom en organisation. 
 

                                                 
3 För modellen se avsnitt 4.2 
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4 Referensram 

1 Bakgrund & 
introduktion 

 

Här 

1.4 Företags-
presentation 

 

2 Kunskap 

 

3 Metod 

 

5 Empiri 6 Analys 

 

7 Slutsatser 

1.3 Disposition 
För att underlätta processen för dem som 
är i färd med att läsa denna studie vill vi i 
detta avsnitt ge förslag på två tänkbara 
sätt att närma sig uppsatsen.  
 
Den som i första hand är intresserad av 
ämnet kunskap, och/eller i sin läsning 
inte vill bli uppehållen av en presentation 
av det studerade fallföretaget eller 
metodkapitlet kan med fördel följa den 
streckade pilen i figuren. 
 
Den läsaren som vill gå den utförliga 
vägen och följa samtliga av våra 
tankegångar vill vi rekommendera att 
följa uppsatsens upplägg såsom den 
föreligger, det vill säga orientera sig 
utmed den heldragna pilen i figuren. 
 

 
 
 

Figur 1: Läsguide 
 
Nu fortsätter samtliga läsare med kapitel fyra, fem och sex. Kapitel fyra, som vi har 
namngett referensramen, består av de teorier vi anser är relevanta för denna uppsats 
syfte och som speglar dagens diskussioner kring den tysta kunskapens möjlighet till 
att tillvaratas och överföras. Empirin återger de intervjuer vi har utfört på fallföretaget 
Systems Integration på Ericsson AB. Nästsista kapitlet, analysen, länkar samman den 
teoretiska och empiriska delen. Genom det analytiska resonemanget leder detta 
kapitel fram till slutsatserna som presenteras i kapitel sju. 
 
För att läsaren skall kunna få en bättre förståelse för de olika undersökta aspekterna 
och dess inbördes relation har vi i referensram, empiri och analys genomgående 
använt oss av samma struktur, vilket synliggörs i rubrikerna. På så sätt finns det klara 
kopplingar mellan uppsatsens olika delar, varför det kan vara lämpligt att läsa dem 
parallellt. 
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1.4 Företagspresentation 
Den svenska koncernen Ericsson AB anser sig vara världens största leverantör av 
mobila system. Bland kunderna kan urskiljas tio av världens största operatörer. Runt 
40 % av alla mobilsamtal går via Ericsson AB:s system. Vidare erbjuder Ericsson AB 
helhetslösningar från system och applikationer till tjänster och kärnteknologier. 
Genom samgåendet med Sony under 2001 kan koncernen numera även räkna sig som 
en av de ledande leverantörerna av mobila multimedia produkter. (Ericsson AB, 
2002-12-03) 
 
Ericsson AB är idag verksam i ca 140 länder och har en arbetsstyrka på cirka 70 000 
personer. Koncernen, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har varit representerad i 
världen sedan 1876 och företräds idag av dess VD Kurt Hellström. (Ericsson AB, 
2002-12-03) 
 

 
 
 

Figur 2: Förenklad framställning av Ericsson AB:s organisation 
Källa: Egen bearbetning av Ericsson AB, 2002-12-03 

Ericsson AB

Systems 
Mobile 
Systems 
CDMA 

Global 
Services 

Transmission 
 & Transport 
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Som figuren ovan visar finns det fyra Business Units, eller affärsenheter, inom 
Ericsson koncernen. Dessa är i sin tur indelade i mindre Service Business Areas. 
(Presentation Global Services, 2002-09-30) I denna uppsats har vi valt att utföra 
intervjuer med personer på Ericsson AB som sysslar med kunskapshantering dagligen. 
Dessa intervjuer har genomförts inom affärsenheten Global Services på en Service 
Business Area som heter Systems Integration (fortsättningsvis SI). Vi har besökt 
anställda på SI vid två tillfällen på kontoren i Kista samt Sundbyberg. 
 
Som namnet redan antyder är affärsenheten Global Services en globalt verksam 
tjänste- och konsultorganisation vars huvudsakliga kundgrupp är företag. Global 
Services grundades 2001 med syfte att kunna bygga och operera med vilket nätverk 
som helst, på vilken plats som helst oberoende av vad den befintliga utrustningen 
består i. (Ericsson AB, 2002-12-03) Affärsenheten sysselsätter 17 000 experter i hela 
världen (Presentation Global Services, 2002-09-30) och är indelad i fem olika Service 
Business Areas, varav SI är en sådan Area (KM teamleader, 2002-11-29). Det dagliga 
arbetet på SI består i att man genom olika försäljningskanaler når ut med 
lösningspaket till konsumenterna. Dessa lösningspaket kan exempelvis innehålla en 
teknisk lösning på hur kunden med hjälp av sin telefon kan skicka bildmeddelanden. 
På så sätt arbetar man på SI mycket med hur mobiltelefonen kan användas till annat 
än endast själva telefonin och försöker ständigt att utveckla nya mobila tjänster. 
(Produktchef, 2002-11-29) 
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2 Kunskap 
Kunskap – vad är det? Denna fråga är lätt att ställa, men desto svårare att svara på. Vi 
anser ändå att begreppet är värt att belysas närmare av flera skäl. Till att börja med 
ägnar vi oss som individer oavbrutet åt att ”kunskapa” eller att ”skapa kunnande”; 
under hela livet pågår det en ständig kunskapsprocess. Att utifrån detta resonera kring 
begreppet kunskap blir därför naturligt. Sedan har det ämne som vi valt att behandla i 
föreliggande uppsats gett orsak till en fördjupad studie av fenomenet. Begreppet 
kunskap kommer därmed att framstå som centralt i vår uppsats.  
 
von Krogh & Roos (1996) tar upp diskussionen om kunskap och menar att 
hanteringen av den i företag kommer att bli mer lyckosam om företagsledaren först 
har lyckats med att skapa sig en förståelse kring kunskap. Att lyckas identifiera på 
vilket sätt den är betydelsefull i det egna företaget anser de också vara av stor vikt för 
en möjlig bevaring av den. Enligt dessa teoretiker kan ordet kunskap inbegripa ett 
flertal innebörder beroende på vem som använder den och i vilken kontext den 
används. (von Krogh & Roos, 1996) Nedan vill vi dock endast belysa två slags 
kunskapstyper: explicit och tyst. 
 

2.1 Explicit och tyst kunskap 
Det finns olika typer av kunskap. Den mest gängse indelningen är en kategorisering, 
där man skiljer mellan explicit och tyst kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995), vilken 
vi här ska redogöra för.  
 
Den läsaren som har erfarenhet av trädgårdsarbete där en del av arbetet bestod i att 
gräva upp stora stenar har antagligen lärt sig någonting som ibland kan vara tämligen 
frustrerande: stenarna är i själva verket mycket större än vad de först verkar vara. 
Trädgårdsmästaren ser bara en liten bit av stenarna medan den största delen är 
inbäddad i jordriket och gömmer sig för betraktaren. 
 
På samma sätt kan vi föreställa oss kunskap. I vår dagliga kontakt med kunskap utgör 
dokumenterade data, fakta samt all annan slags synlig information den del av den 
stora kunskapsstenen – eller kanske berget – som uppenbarar sig först. På grund av att 
denna typ av kunskap kan uttryckas i ord och siffror går den lätt att dela, sprida och 
kommunicera mellan individer, grupper och organisationer (Nonaka et al, 1998). 
Denna synliga del av kunskapsberget anses av de flesta teoretiker bestå av kunskap 
som till sin natur är lätt att dokumentera, lagra och spara och som därför har fått 
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namnet explicit kunskap. Bergets osynliga del liknas istället vid så kallad tyst kunskap, 
en term som ursprungligen myntades av filosofen Polanyi år 1948 (Wilson, 1996). 
Här är det viktigt att påpeka att Polanyi talar om tacit knowledge, inte silent 
knowledge. I den svenska översättningen kan man kanske vilseledas i tron om att 
begreppet åsyftar all kunskap som inte tar sig uttryck i ord, alltså tyst kunskap. 
Liedman (2001) menar att det här istället är fråga om en betydelse av samma slag som 
i uttrycket ”tyst samtycke”. (Liedman, 2001, sid. 115) 
 
Vi kan vidare i den teoretiska litteraturen urskilja två olika skolor vad gäller 
uppfattningen av den tysta kunskapens överförbarhet. Den ena skolan menar att den 
tysta kunskapen inte kan bli annat än tyst. (Haldin-Herrgard, 2000) Förespråkaren för 
denna åsikt, Polanyi (Haldin-Herrgard, 2000), utgör pionjären inom detta ämne och 
många senare teoretiker har influerats av hans teorier om tyst kunskap. Han menar att 
det inte går att särskilja den tysta kunskapen från den explicita. Tyst kunskap utgör 
istället basen ur vilken all förståelse växer fram. Den är således den kulturella, 
emotionella och kognitiva bakgrunden som vi bara delvis är medvetna om och är en 
förutsättning för den explicita kunskapen. Att sära dessa två oskiljaktiga typer av 
kunskap från varandra gör att man missar själva poängen med deras innebörd. 
(Stenmark, 2001) Vidare menar Polanyi (1958 i Haldin-Herrgard, 2000) att tyst 
kunskap är högst individuell och kan endast uppnås genom personliga erfarenheter, 
därför kan denna sorts kunskap inte spridas. Detta gör det mycket svårt att i företag 
explicitgöra varje anställds tysta kunskap och sedan sprida den ut i organisationen. Att 
omvandla tyst kunskap till explicit sådan kan jämföras med att beskriva något 
obeskrivbart. Han hävdar även att det inte finns något behov av att uttrycka tyst 
kunskap. (Polanyi, 1966 i Haldin-Herrgard, 2000) Att omvandla tyst kunskap till 
explicit kan till och med vara destruktivt för vissa kunskapsföretag. (Hansen et al, 
1999)  
 
Den andra skolan anser att tyst kunskap går att överföra. Förespråkarna för denna 
teori, Nonaka & Konno (1998) och Nonaka (1991) har utvecklat ett flertal modeller 
för hur tyst kunskap kan överföras beroende på hur pass välartikulerad den är. De 
menar att det finns olika överföringssätt av tyst kunskap och att den därför kan 
bevaras inom en organisation även om den inte omvandlas till explicit kunskap 
(Nonaka & Kono, 1998; Nonaka, 1991). Nonaka et al (1998) menar dessutom att det 
går att särskilja tyst kunskap från explicit. 
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Det finns således många definitioner på tyst kunskap. Sammanfattningsvis kan man 
säga att den syftar på mindre konkretiserbara aspekter såsom erfarenhet, subjektiva 
insikter och kännetecknas av att den oftast inte kan artikuleras (Nonaka, 1991). Den 
tysta kunskapen är alltså mycket personlig och situationsberoende (Chua, 2001). 
 
Vad vi finner intressant med Nonaka & Konnos (1998) och Nonakas (1991) 
resonemang om tyst kunskap är att de å ena sidan anser att den tysta kunskapen ofta 
inte kan artikuleras men att de trots detta anser att den ändå kan överföras och 
tillvaratas. Vi menar att denna argumentering i sig själv utgör en stor utmaning för hur 
teorin skall kunna fungera i praktiken. 
 
Vidare är vi av åsikten att Polanyis resonemang kring den tysta kunskapen utgör en 
viktig grund för vår egen forskning. Vi håller med honom i att de två typerna av 
kunskap är nära relaterade till varandra och att de också är beroende av varandra. 
Detta gäller även begreppsdistinktionen som Liedman (2001) diskuterar. I likhet med 
honom uppfattar vi att det engelska begreppet har en vidare innebörd än det svenska. 
Uttrycket tacit knowledge innehåller enligt vår mening fler aspekter som ej är lika 
uppenbara i det svenska uttrycket tyst kunskap. 
 





Kunskap är makt 
- 3 Metod - 

 

-11- 

3 Metod 
Att metodresonemang skall finnas med i en akademisk uppsats är något som av vissa 
anses vara en självklarhet, medan det av andra betraktas som ett nödvändigt ont. De 
sistnämnda upplever ofta att ämnet är väldigt teoretiskt och tråkigt; de har svårt att se 
en koppling till det praktiska tillvägagångssättet. Dessa personer frågar sig säkert vad 
som är syftet med metodkapitlet. Trots att vi som författare båda hade en uppsats i 
bagaget när d-uppsatsen påbörjades var det återigen med stor respekt som vi närmade 
oss dessa vetenskapliga resonemang som vi visste att vi skulle behöva ta ställning till. 
Ibland kan det vara svårt att kartlägga den ibland till synes outgrundliga vägen som 
tankarna har gått, inte minst när det handlar om två hjärnors tankar, som båda visade 
sig vara mycket innehållsrika. 
 
Vi anser dock att det huvudsakliga syftet med metoden är att den ska ge läsaren en 
vetskap om och förståelse för framväxten av ny kunskap men även lyfta fram våra 
egna värderingar vad gäller detta. I enlighet med Holme & Solvang (1997) menar vi 
att metoden skall vara ett redskap för att uppnå de målsättningar man har med olika 
undersökningar och med sin forskning. Den skall med andra ord vara en del av 
processen att producera ny kunskap men också förmedla studiens trovärdighet. Att 
vara medveten om och i skrift klargöra sitt eget förhållningssätt till teori och empiri är 
inte bara till hjälp för forskaren själv utan också för de läsare som har för avsikt att 
följa forskningsprocessen och våra tolkningar av studien. Utmaningen består därför i 
att steg för steg motivera och redogöra för denna process så att läsaren känner att det 
ligger en mening i de metodval som har gjorts. 
 
I forskning blir det aktuellt att diskutera hur den vetenskapliga synen påverkar det 
erhållna resultatet. Den valda metoden har nämligen en avgörande betydelse för både 
frågeställningen och utförandet av undersökningen. Därför behövs en begreppsapparat 
för att förstå konsekvenserna av de val som man gör under en uppsats framväxt. Av 
den orsaken kommer vi att börja med att beskriva och redogöra för hur vi förhåller oss 
till vetenskap, för att sedan redogöra för den metod vi kommer att använda oss av för 
att uppnå ett slutligt resultat. 
 

3.1 Ontologi och epistemologi 
Följande citat uttrycker på ett utomordentligt sätt vad vi håller på med just nu: en 
vetenskaplig kunskapsproduktion: 
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”Varje kunskapsproduktion som gör anspråk på att vara ‘vetenskaplig’, har att utgå 
ifrån avgörande och val främst av ontologisk och epistemologisk art, dvs avseende 

vad för slags värld (ontologi) man söker vad för slags kunskap om (epistemologi) och 
inte i första hand hur man går tillväga (metodik).” (Åsberg, 2000, sid. 1) 

 
Därför vill vi i det följande redogöra för vår syn på och uppfattning av verkligheten 
som omger oss samt hur vi förhåller oss till kunskap. 
 

3.1.1 Vår världssyn 
De grekiska orden óntos4 och logos5 bildar tillsammans begreppet ontologi som är ett 
vetenskapsteoretiskt synsätt. Denna lära om varandet vill klargöra vad som är verkligt 
samt hur verkligheten är beskaffad. Den huvudsakliga frågan som ontologin 
tematiserar ställer idealismen mot materialismen. (Åsberg, 2000) 
 
När vi som författare ställde oss frågan vad för slags värld vi anser oss leva och 
befinna oss i tog det ett tag innan vi kunde sortera våra tankar och sätta ord på våra 
uppfattningar. Anser vi i likhet med idealismen att världen utgörs av en relativ 
verklighet som ankommer på betraktaren? Eller uppfattar vi varandet som någonting 
vars existens är fullständigt objektiv? Vi insåg ganska snart att dessa två åskådningar 
beskriver ytterligheter vars samtliga aspekter sällan harmonierar helt med den 
enskilda individens åsikt. Världen så som vi uppfattar den består snarare av diverse 
individers idéer än av en vedertagen objektiv sanning som beskriver verkligheten, 
vilket tydliggör att vi tenderar till idealismen. Detta blir klart med föreliggande 
uppsatsämne om hanteringen av tyst kunskap. Vi är av åsikten att varje anställd som 
ingår i ett företag innehar värdefulla erfarenheter, insikter och annan individberoende 
kunskap som bör tillvaratas. Varje enskild individ, dess upplevelser och tolkning 
formar därmed sin verklighet. 
 
Vår syn på den värld som omger oss kännetecknas av att vi ser den som en social 
konstruktion, även kallad aktörssynsättet. Detta innebär att vi inte kan hävda att den 
är oberoende av oss människor. Beskrivningen av verkligheten sker istället genom 
olika innebördsnivåer som ges olika betydelse beroende på hur olika individer (även 
kallade aktörer) tolkar och handlar i verkligheten. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 

                                                 
4 På svenska: varande 
5 På svenska: lära 
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På motsvarande sätt är kunskapens styrka och storlek beroende av bland annat hur 
organisationen är uppbyggd och hur de anställda interagerar med varandra. När vi 
som forskare vill undersöka hanteringen av tyst kunskap är det lämpligt att anlägga ett 
synsätt som innebär att man försöker bygga upp en förståelse kring ämnet som helhet. 
Detta görs genom att forskaren tar del av olika individers personliga utsagor om hur 
de ser på kunskap och tyst kunskap och vad de anser om företagets agerande rörande 
detta. 
 

3.1.2 Vår kunskapssyn 
Vad kunskap är och hur vi tillägnar oss den är de epistemologiska6 grundfrågorna 
(Andersson, 2001-10-07). Janik (1996) skiljer på två olika sorters kunskap, den 
teoretiska kunskapen som huvudsakligen finns nedskriven i till exempel böcker, och 
den praktiska kunskapen som tar sig ett ordlöst uttryck i handling. En epistemologisk 
analys av den praktiska kunskapen är viktig av flera orsaker, inte minst på grund av 
att yrkeskunskap i stor utsträckning är tyst kunskap. (Janik, 1996) Vår 
epistemologiska syn, vilken präglas i stor utsträckning av vår ontologiska uppfattning, 
är tämligen relativ till sin art. Att vi uppfattar tillvaron - åtminstone till stor del - som 
oförutsägbar och i ständig förändring utan existensen av absoluta, objektiva sanningar 
leder till att vi anser att även kunskap är ett fenomen som inte kännetecknas av några 
objektiva sanningar. Vi är vidare av uppfattningen att säker kunskap är svår att uppnå. 
Vi anser inte att det endast finns illusorisk kunskap, men finner att graden av 
tillförlitlighet vad gäller kunskap kan vara varierande. Säkert vetande av verkligheten 
som omger oss är således en illusion. I stället skulle vi vilja använda oss av Patel & 
Tebelius (1987, sid. 11) ord, där kunskap om världen benämns som ”sannolika 
antaganden” och där vi som forskare aldrig kan uppnå fullständig, alldeles säker 
kunskap om det fenomenet som vi studerar. 
 

3.2 Undersökningsansats 
Det finns flera olika sätt att angripa en vetenskaplig studie. Den ena ytterligheten 
innebär en förklaringsmodell där vi som forskare tar vår utgångspunkt i empirin för 
att utifrån den upptäcka ett samband och på så sätt formulera en allmängiltig teori. I 
den andra ytterligheten utgår forskaren från en mycket precist formulerad teori som 
blir en slags allmängiltig regel för empirin. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 
 

                                                 
6 Epistemologi härstammar av grekiskans epistéme (kunskap) och logos (ord; lära). 
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Denna uppsats tar emellertid sin utgångspunkt i det som Alvesson & Sköldberg 
(1994) kallar för förföreställning. Vår förföreställning ligger i uppfattningen att det 
råder en paradox vad gäller den existerande teoribildningen inom ämnet hantering av 
tyst kunskap. Således har vi för avsikt att undersöka hur teorier avseende hantering av 
tyst kunskap förhåller sig till praktiken. Förföreställningen om det ovan nämnda 
ligger således till grund för såväl våra teoretiska som empiriska studier och har lett till 
att vi har bedrivit den teoretiska och empiriska studien parallellt. Denna parallellitet i 
vårt angreppssätt innebär att vi ständigt har återgått till både teorin och det empiriska 
materialet för att uppnå en ökad förståelse av dem båda – dels enskilt, dels i ljuset av 
varandra. På så sätt har vi under undersökningsprocessen kontinuerligt ägnat oss åt 
tolkningar och omtolkningar av både teori och empiri. Vi betraktar således vår 
undersökningsansats som ett angreppssätt vilket ger forskaren möjlighet att varva 
mellan de två ytterligheterna som vi nämnde inledningsvis i detta avsnitt. 
 
Denna växelverkan anser vi lämpar sig väl för en studie som vår, främst på grund av 
att ämnet framstår som mycket abstrakt till sin art. Att som forskare kunna pendla 
mellan än teori än empiri har därför gjort det möjligt för oss att öka vår förståelse av 
de båda delarna simultant i mindre portioner. Vi tror att vi med en mer ”enkelriktad” 
ansats inte hade fått samma tillfälle till denna stegvisa förståelse. 
 

3.2.1 Förförståelse 
Varje forskare har någon slags förförståelse och värderingar inför den forskning som 
han/hon skall bedriva. (Arbnor & Bjerke, 1994) Den litteratur man utgår ifrån, de 
metoder man har valt och de empiriska iakttagelser man har gjort beror följaktligen i 
hög grad på hur man som individ har formats av samhället genom sin barndom, 
utbildning, i arbetslivet etc. Den personliga upplevelsen är alltså ett väsentligt 
moment då man som forskare skall hämta ny information och analysera denna 
(Gummesson, 1985). Beroende på hur denna förförståelse ser ut skapas den 
personliga referensramen som i sin tur påverkar forskarens arbete med en utredning. 
Detta inverkar sedan på det slutgiltiga resultatet av forskningen. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001) Värderingar är alltså viktiga att beakta under ett 
forskningsarbete, som vi därmed anser inte kan utföras helt objektivt. 
 
Det är också betydelsefullt att vara medveten om hur förståelsen för ett problem som 
skall undersökas ändras under arbetets gång. Kunskapen som vi inhämtade innan 
arbetets början anser vi inte vara statisk utan förändras ju mer vi studerade vårt ämne. 
Denna process, där förståelsen ständigt förändras, hänvisar Kvale (1997) till den 
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hermeneutiska cirkeln, som visas i figuren nedan. I korthet kan sägas att det handlar 
om en slags växelverkan mellan delarna och helheten av ett problem där ny 
information leder till att man som forskare tolkar helheten annorlunda än tidigare. 
Detta påverkar i sin tur perceptionen om delarna och leder till en allmänt större 
förståelse för kunskaparen. 

 
 

Figur 3: Den hermeneutiska cirkeln 
 
 
Eftersom vi skall studera hur den teoretiska framställningen av hantering av tyst 
kunskap förhåller sig till verkligheten kommer de tolkningar som vi gör att vara 
färgade av vår förförståelse i form av våra egna värderingar, upplevelser och 
erfarenheter. Därmed kommer vi som forskare att påverkas av det fenomen som vi ska 
studera (Lundahl & Skärvad, 1982). Detta är nödvändigt om vi ska kunna få förståelse 
för detsamma. Vi kommer således inte att kunna vara objektiva. Därför menar vi att 
syftet med forskning av sociala fenomen är att skapa en förståelse, inte en objektiv 
sanning. (Gilje & Griemen, 1992) 
 
Vi är av den uppfattningen att vi påverkas av våra sammanlagda erfarenheter som vi 
bär med oss till varje ny undersökningssituation, den så kallade allmänna 
förförståelsen (Arbnor & Bjerke, 1994). Genom de fyra och ett halvt åren på 
Internationella Ekonomprogrammet har vi fått en gedigen kunskap inom ekonomiska 
ämnen där vi också har fördjupat oss i vissa av dem. Likaså har vi säkerligen fått 
erfarenhet som vi inte ens är medvetna om men som ändå kommer att ha en inverkan 
på hur vi relaterar till vårt uppsatsämne. Vår utbildning, som kan ses som en 
kunskapsmiljö (Holme & Solvang, 1997), har därmed gett oss en förförståelse för det 
ämne vi har valt att studera i denna uppsats. Vi vill med detta hävda att även den 
akademiska kulturen har alltså haft en inverkan i vårt val av ansats och på vår syn på 
verkligheten då vi betraktar denna miljö som en kontext i vilken vi verkar. 
 

Förförståelse 

Ny förståelse 

Information 
Tolkning
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Egna erfarenheter och värderingar som vi har fått med oss från den sociala miljön som 
omger oss påverkar också hur vi ser på vetenskap och metod. När vi står inför denna 
uppgift att skriva en akademisk uppsats om överföring av tyst kunskap i praktiken har 
vi redan tidigare skrivit en c-uppsats där vi har kommit i kontakt med 
vetenskapsfilosofi och metodlära. Vi insåg redan då att denna del av uppsatsarbetet är 
viktig för att kunna angripa det fenomen vi ville studera på rätt sätt. Nu, när vi skriver 
en magisteruppsats, har vi med oss den erfarenheten som gör att vi kan tränga in ännu 
djupare i ämnet och öka vår förståelse till en högre nivå. Därigenom rör vi oss 
ständigt framåt i den hermeneutiska cirkeln. 
 
Vår förförståelse inför den specifika undersökningssituation och det ämne vi skriver 
om, det vill säga den diagnostiska förförståelsen (Arbnor & Bjerke, 1994), var relativt 
grund till en början. Vi började därför med att läsa relevant litteratur inom ämnet 
hanteringen av tyst kunskap för att på så sätt öka vår förståelse för det. Då vi ansåg 
oss ha en tillfredsställande bild av hur teorin betraktar detta ämne gick vi ut i 
verkligheten för att undersöka hur hanteringen av den tysta kunskapen sker i 
praktiken. Denna empiriska del av uppsatsen gav oss ny information och 
infallsvinklar vilket gjorde att vi kunde skapa oss en ny förståelse för ämnet. Denna 
nya förståelse ledde i sin tur fram till en ny tolkning av teorin, och så vidare. På så sätt 
blev vår kunskap alltmer fördjupad ju mer vi forskade i ämnet. 
 
Att vi bygger upp vår förförståelse genom att se på delarna av problemet, för att sedan 
sätta in dem i sin kontext och därefter gå tillbaka igen, anser vi vara nödvändigt för att 
vi skall kunna få en bättre förståelse för vårt undersökningsproblem. I takt med att 
denna process fortgår, ökar vår förståelse vilket ännu en gång kan liknas vid den 
hermeneutiska cirkeln, som vi nämnde tidigare. 
 

3.3 Angreppssätt 
Vi har hittills klargjort vår ståndpunkt vad gäller vår vetenskapssyn och 
undersökningsansats och kan nu med utgångspunkt från detta fortsätta vår 
argumentering för hur vi har valt att angripa vårt forskningsproblem. 
 
Det är viktigt att man som forskare väljer den metod som passar bäst för studiens 
syfte. Om metoden är väl genomförd kommer den nämligen att ge meningsfulla svar 
på den formulerade frågeställning. (Holme & Solvang, 1997) 
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En forskning som i stora drag är kvantitativt inriktad har många gånger kvalitativa 
inslag och vice versa. Det finns dock skillnader mellan dem som gör att man som 
forskare måste veta hur de olika metoderna påverkar formen på det resultat man 
önskar erhålla. De mest utmärkande skillnaderna är att en kvantitativ metod används 
då man vill fånga in lite information om en stor population medan den kvalitativa 
metoden går djupare in och istället ger mycket information om ett fåtal studieobjekt. 
(Holme & Solvang, 1997) 
 
Det finns flera orsaker till varför vi anser att den kvalitativa metoden passar bättre till 
vår studie än den kvantitativa (Patel & Tebelius, 1987). Den främsta är dock kopplad 
till vårt syfte och vår problemformulering. Enligt Holme & Solvang (1997) bör den 
kvalitativa metoden användas då syftet med studien är att visa på en helhetsbild samt 
underlätta förståelsen för sociala processer och sammanhang som inte kan mätas i 
siffror, såsom känslor och värderingar. Vidare anser de att denna metod bör användas 
då närheten till de personer man studerar möjliggör för forskaren att ta del av deras 
erfarenheter och personliga åsikter. Vi har i vår studie haft ambitionen att skapa en 
förståelse för och beskriva hanteringen av tyst kunskap på SI genom att genomföra 
intervjuer med personer insatta i ämnet. Genom dessa intervjuer har vi fått ta del av de 
intervjuades personliga uppfattning om hur tyst kunskap går att hantera. Svaren som 
vi har erhållit har därför givit oss en möjlighet att tränga djupare in i problemet med 
tyst kunskap och därigenom öka vår egen förståelse för detta ämne. Vårt syfte har 
alltså inte varit att statistiskt bevisa hur tyst kunskap hanteras på SI, vi ser det som en 
näst intill omöjlig uppgift. Eftersom vi har ett aktörssynsätt menar vi att den 
kvalitativa metoden kommer att hjälpa oss fånga relevant information i enlighet med 
vårt syfte. 
 

3.4 Typ av undersökning 
De val som vi har gjort beträffande genomförandet av vår undersökning har varit 
avgörande för vilken undersökningsform som är aktuell för oss. Att vi som forskare 
förde intervjuer med ett antal personer på företaget som vi ville studera närmare har 
gett vår undersökning karaktären av en fallstudie. Fallstudieansatsen tillämpas då 
forskaren har valt att i sina studier inte ägna sin uppmärksamhet åt mer än ett fåtal 
studieobjekt som studeras på djupet. (Lundahl & Skärvad, 1982) Vi ansåg fallstudien 
utgöra en bra möjlighet att inhämta gedigen kunskap om den valda studien, hantering 
av tyst kunskap. Genom att undersöka fallföretaget SI kunde vi få en beskrivning av 
detta via ett antal intervjupersoner, uppleva själva den rådande stämningen samt 
slutligen bilda oss en egen uppfattning av studieobjektet i enlighet med Yins (1994) 
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resonemang. Gummesson (1985) påpekar vidare att fallstudien ger en bra överblick 
liksom en god förståelse för hur processer går till i organisationer. Vidare menar han 
att detta angreppssätt lämpar sig särskilt väl då man som forskare vill bilda en ny 
teoretisk begreppsapparat kring det studerade fenomenet (Gummesson, 1985). Vi 
anser därför att fallstudieansatsen utgör en ypperlig hjälp i denna undersökning då den 
ger oss möjligheten att direkt vända oss till och undersöka praktiken utifrån 
uppsatsens syfte. 
 

3.4.1 Val av fallföretag och respondenter 
Valet av fallföretag har vi gjort utifrån de kriterier vi i förväg ställde upp som 
riktlinjer vid uppsatsarbetets början. Dessa var att det valda fallföretaget bör ha en 
utvecklad Human Resource-avdelning, eller motsvarande, där man har vetskap om 
vad begreppet tyst kunskap innebär. Detta ansåg vi vara ett viktigt kriterium eftersom 
vi i våra intervjuer ville kunna föra en diskussion med respondenterna kring hur de ser 
på tyst kunskap och om de i företaget praktiserar några av de teorier som är beskrivna 
i referensramen. Det andra kriteriet vi hade vid valet av fallföretag utgjorde en slags 
förutsättning för det första, nämligen att det skulle finnas resurser inom företaget som 
stöttar och uppmuntrar arbetet med Knowledge Management. Eftersom det för vår 
uppsats syfte var viktigt att vi personligen fick träffa dem som vi ville intervjua kände 
vi dessutom att det även fanns en geografisk begränsning. 
 
Vi valde att intervjua fyra personer på SI inom Ericsson AB7. Anledningen till detta 
specifika antal beror på olika faktorer. För det första spelade tidsaspekten in i våra 
överväganden. Vi insåg att vi i realiteten troligtvis bara skulle hinna med att 
genomföra och bearbeta ett fåtal mer ingående intervjuer på den utsatta tiden för 
projektet, det vill säga tio veckor. Att påstå att tiden har varit den enda faktor som har 
styrt detta val vore dock fel. För det andra var vår ambition att tala med de personer 
som vi ansåg vara kunniga inom ämnet, vilket också begränsade urvalet.  
 

3.5 Primär- och sekundärdata 
Vi har i denna studie använt oss av såväl primär- som sekundärdata. Till skillnad från 
de primärdata som har samlats in via intervjuerna, kännetecknas sekundärdata av att 
forskaren själv visserligen har hämtat in den, men inte är upphovsman till den. Den 
kan exempelvis bestå av skrivna dokument, rapporter, litteratur och annat redan 

                                                 
7 För mer information om SI se avsnitt 1.4 
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befintligt material som har sammanställts för diverse syften och sammanhang. 
(Lundahl & Skärvad, 1982) 
 
I föreliggande studie har vi använt oss av olika typer av data. Såväl artiklar och 
böcker, det vill säga sekundärdata som primärdata i form av de av oss genomförda 
intervjuerna har varit till stor hjälp i vår studie. Bland de sekundära källorna bör också 
nämnas de företagsinterna dokument som vi har fått tillgång till via Ericsson AB. Här 
kan bland annat nämnas en organisations- och verksamhetsbeskrivning av Ericsson 
AB och SI. 
 
Vad gäller den använda litteraturen för referensramen är vi medvetna om att ett antal 
forskare ofta återkommer i olika artiklar och böcker. Detta beror på att fenomenet tyst 
kunskap inom ämnesområdet Knowledge Management är relativt nytt och därmed ej 
så utforskat. Detta gör att vi har upplevt en svårighet i att ställa olika sekundära källor 
mot varandra. Samtidigt bedömer vi vår litteratursökning vara relativt grundligt utförd 
vilket gör att vi känner oss förhållandevis säkra på att vi inte har undgått andra 
befintliga källor. 
 

3.6 Intervjuerna 
De personer vi har valt att intervjua är en ansvarig för Competence Resource 
Management, en teamleader för Knowledge Management, samt Human Resource 
Business Manager. Den fjärde intervjupersonen innehar befattningen Strategic 
Product Manager. I avsnittet nedan kommer vi att beskriva hur vi gick tillväga i 
intervjuprocessen. 
 
De valda intervjupersonerna har alltså olika befattningar och jobbar med 
kunskapshantering på olika sätt. Tre av dem jobbar aktivt och medvetet med 
kunskapsfrågor medan produktchefen använder sig av tyst kunskap som verktyg i sitt 
dagliga arbete. Vi ansåg att detta urval av respondenter skulle ge oss en differentierad 
bild av synen på den tysta kunskap och hur den hanteras i fallföretaget. 
 

3.6.1 Planering av intervjuerna 
Vår allra första kontakt med intervjupersonerna skedde via vår kontaktperson på 
Ericsson AB. Han vidarebefordrade vårt brev8, vilket innehöll en kortare beskrivning 
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av uppsatsen och dess syfte, till ett antal tänkbara intervjupersoner. Samtidigt 
meddelades vi om vilka dessa personer var samt på vilken väg vi kunde ta kontakt 
med dem. Vi ringde upp dem enskilt, refererade till vår kontaktperson, redogjorde en 
gång till i korta ordalag för vår studie och bokade en tid för intervju. Detta resulterade 
i fyra intervjuer på affärsenheten SI på Ericsson AB i Kista och Sundbyberg. 
 
Inför intervjuerna valde vi att utforma en intervjuguide9. Denna är uppbyggd på så sätt 
att den börjar med mer allmänna frågor om kunskap för att sedan gå in djupare i 
ämnet tyst kunskap. Den är därmed strukturerad efter referensramen. Vi ansåg att 
denna uppbyggnad var fördelaktigast då det blev ett naturligt flöde i svaren. Då vi 
hade utformat intervjuguiden lät vi en person insatt i intervjuteknik granska den och 
komma med kommentarer för hur den skulle kunna förbättras.  
 

3.6.2 Intervjuteknik: standardisering och strukturering 
Då det gäller kvalitativa undersökningar menar Holme & Solvang (1997) att 
metodens användbarhet är avhängig forskarens egen förmåga att få fram riktig 
information. Om intervjun genomförs utan att man har tillräcklig kunskap i ämnet 
kommer detta att påverka studiens resultat eftersom de relevanta frågorna aldrig blir 
ställda. Likaså ligger det en risk i att forskaren kan påverka intervjusituationen så att 
svaren inte blir pålitliga. Denna relation mellan forskaren och den person som 
undersöks kan beskrivas utifrån hur standardiserad och strukturerad situationen är 
beträffande påverkan och reaktion. (Holme & Solvang, 1997) Graden av strukturering 
beror på i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka utifrån sin 
egen ställning och tidigare erfarenheter (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Målet med våra intervjuer har varit att ge den intervjuade möjligheten till att så öppet 
som möjligt diskutera hantering av tyst kunskap, varför vi har använt oss av tämligen 
ostrukturerade intervjuer. Vi anser att denna metod var den mest effektiva då de 
intervjuade kunde tala fritt utan att bli alltför styrda av våra frågor. Vi använde oss 
dock av intervjuguiden för att kunna göra det möjligt att pricka av de punkter som vi 
ville ta upp under intervjun. Att följa den till punkt och pricka vad gäller innehåll och 
ordningsföljd ansåg vi dock inte vara möjligt eftersom vi utförde intervjuer med 
personer i olika befattningar och verksamhetsområden. Vi fann också att en mycket 
bunden intervju lätt skulle kunna styra den intervjuade att svara på ett visst sätt. 
Dessutom har vi i våra intervjuer inte använt oss av några fasta svarsalternativ på de 
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ställda frågorna. Intervjupersonerna fick istället göra egna tolkningar då de skulle 
besvara dem. (Lundahl & Skärvad, 1982) 
 

3.6.3 Utförandet av intervjuerna 
Varje utförd intervju varade i ungefär en timme och spelades in med hjälp av 
bandspelare. Under intervjutillfällena var vi båda på plats och delade upp uppgifterna 
mellan oss. När den ena av oss ställde frågorna och förde intervjun hade den andra 
hand om lite mer praktiska aspekter, såsom att sätta på bandspelaren, vända 
kassettbandet och hålla reda på om de tilltänkta frågorna verkligen ställdes. 
 
I förbindelse med själva intervjusituationen började vi med att presentera syftet med 
vår undersökning och varför vi hade kontaktat intervjupersonerna. Vi försäkrade oss 
också om att de hade läst brevet och tagit del av vårt önskemål att få spela in intervjun 
på bandspelare. Genom detta sätt hoppades vi kunna skapa en sådan atmosfär att de 
intervjuade kände sig väl till mods och säkrare i intervjusituationen. 
 
Intervjutiden beräknade vi uppgå till cirka en timme per person. Detta visade sig vara 
en realistisk uppskattning. Vi informerade de intervjuade i förväg om tidsramen och 
frågade dem också om de hade någon tid att passa så att vi kunde planera intervjun 
efter det. I vissa fall drog intervjun ut på tiden, men då vi hade upplyst om att detta 
kunde förekomma tror vi inte att det uppfattades som negativt av intervjupersonerna. 
 
Vi gav intervjupersonerna möjlighet att svara relativt fritt på frågorna vilket gjorde att 
intervjuerna skiftade i karaktär. En anledning till detta var troligen att de intervjuade 
innehar olika positioner inom SI och därför svarade med utgångspunkt från deras 
personliga erfarenheter och perspektiv. Själva strukturen av intervjuerna har ändrats 
mycket lite och vi har hela tiden hållit oss till den ursprungliga intervjuguiden. Vi har 
dock gjort ett fåtal modifieringar vad gäller den inbördes ordningen mellan vissa av 
frågorna. Dessa små förändringar anser vi speglar den hermeneutiska spiral av 
förståelse som tidigare nämnts och som har lett till nya klargöranden och 
infallsvinklar. 
 

3.6.4 Bearbetning av intervjumaterialet 
Bearbetningen av intervjumaterialet började med att vi transkriberade det inspelade 
underlaget. Sedan gjorde vi den tillgänglig för respektive intervjuperson och gav dem 
på så sätt möjligheten att godkänna det intervjumaterial som vi hade sammanställt. Vi 
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uppmuntrade dem till att granska materialet och upplyste dem samtidigt om 
möjligheten till anonymitet i uppsatsen, vilket samtliga ville ta i anspråk. Vidare 
skickade vi den färdiga empiridelen, så som den slutligen skulle visas i uppsatsen, till 
var och en av de intervjuade för att de skulle kunna ge en sista kommentar. På det 
sättet tror vi oss kunna utgå ifrån att en framställning som de intervjuade i efterhand 
känner sig tillfreds med har säkerställts. Sammanfattningsvis har detta kontinuerliga 
bearbetningssätt av intervjumaterialet lett till att vi också har kunnat göra en djupare 
analys av intervjupersonernas utlåtanden. 
 

3.7 Studiens trovärdighet 
Vi har i denna uppsats velat få fram personliga åsikter och värderingar om hur man 
bör hantera tyst kunskap i företag. För att uppnå en trovärdighet i studien har vi med 
hjälp av intervjuguiden genomfört intervjuer med nyckelpersoner på SI för att på så 
sätt fånga relevant och viktig information som knyter an till vårt syfte. Vår avsikt har 
alltså varit att intervjua de personer som anses kunna ha relevant information för 
uppsatsens syfte. 
 
Det faktum att intervjufrågorna är formulerade på ett sådant sätt att de fångar 
intervjupersonernas personliga åsikt antyder att de intervjuades förtroende för den 
som utför intervjun är mycket betydelsefull. Vi försökte skapa en atmosfär som gjorde 
att de intervjuade skulle känna sig bekväma med frågorna vi ställde. Detta gör att 
även om samma frågor ställdes igen men av en annan intervjuare i en annorlunda 
miljö, skulle svaren bli annorlunda. Vi är också medvetna om risken att 
respondenterna försökte svara på intervjufrågorna på ett sätt som skulle passa syftet 
med vår undersökning. För att undvika detta dilemma var vi restriktiva med att berätta 
i förväg om hur intervjufrågorna skulle se ut. Under intervjuerna försökte vi också se 
till att inte visa vår egen inställning till frågorna och svaren. Slutligen tror vi att 
bandinspelningen av intervjuerna säkrade så att svaren blev korrekt uppfattade i 
undersökningen. 
 

3.8 Etik 
Etikens ursprung ligger i Grekland under Hellenismen. Etikerna ville söka svar på 
frågan hur man bäst skulle leva och dö. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) I detta 
sammanhang vill vi dock inte ställa oss just dessa frågor utan i stället fokusera på 
vilka etiska problem som man bör vara medveten om under en forskningsprocess. 
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Holme & Solvang (1997, sid. 333) likställer etik med ”gränser för forskningens 
frihet”. Vi kan stämma in i att den kontinuerliga reflektionen kring etiska aspekter 
under studiens gång kan vara begränsande. Samtidigt medför dessa tankegångar att vi 
som forskare erhåller ett mer överlagt tillvägagångssätt och att forskningen därigenom 
står på en mer gedigen grund. Resonemanget kring hur en studies kvalitet beror på 
etiska funderingar (Wallén, 1993; Kvale, 1997) kan vi på så sätt känna igen i vår egen 
undersökning. Vi är av uppfattningen att det i slutändan inte är forskningsetiken i sig 
som är målet utan vad den leder fram till. Här tror vi att studien kan få en större 
trovärdighet hos framtida läsare genom att forskaren visar att han/hon har förhållit sig 
till etiska aspekter. 
 
Vidare har dessa etiska reflektioner en påverkan på de utförda intervjuerna. Att 
upplysa intervjupersonerna om vad deras utlåtanden skall användas till och i vilket 
sammanhang de kommer att publiceras upplever vi som vår skyldighet. I samband 
med detta informerades de också om möjligheten till anonymitet och att få granska 
det dokumenterade intervjumaterialet. Denna typ av åtgärder kallar Kvale (1997) för 
vetenskapligt ansvar. Ytterligare en etisk aspekt avser forskarens oberoende till sin 
forskning (Kvale, 1997). Vi anser oss vara medvetna om denna aspekt, men ställer oss 
ändå kritiskt till den. På samma sätt som vi i avsnitt 3.1.2 resonerade kring en 
forskares försök till objektivitet frågar vi oss i vilken utsträckning vi som forskare kan 
vara oberoende. Det som gör oss relativt oberoende av vårt studieobjekt är det faktum 
att vi inte har stått i en finansiell beroendesituation till företaget eller intervjupersonen, 
då vi inte har erhållit materiell kompensation av dem. Även förhållandet till 
kontaktpersonen på Ericsson AB som också intervjuades är enligt vår mening inte 
någon faktor som bidrar till något beroende. Ingen av oss kände honom sedan tidigare. 
Den enda länken som finns mellan oss är en gemensam erfarenhet från Internationella 
Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet. 
 

3.9 Kritik av tillvägagångssättet 
Att vi under intervjuerna har använt oss av bandspelare som dokumentationsverktyg 
kan också ses med kritiska ögon. Vi som intervjuare har naturligtvis sett det som en 
fördel att spela in intervjusvaren på band eftersom detta förfarande på bästa möjliga 
sätt kan återge de enskilda intervjutillfällena. Om man dock försöker att sätta sig in i 
intervjupersonernas situation är det tänkbart att de, eller någon av dem, inte kände sig 
komfortabla med att bli inspelade på band. Samma verktyg som i våra ögon är till 
mycket stor hjälp i intervjuförfarandet skulle kunna upplevas som ett störande 
moment av den intervjuade. Med tanke på att samtliga av intervjupersonerna innehar 
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positioner inom SI, vilket implicerar att man då och då talar inför andra människor 
och/eller intervjuas tror vi dock att de innehar en viss vana vad gäller intervjuer och 
att själva bandspelaren inte påverkade utfallet av intervjuerna i nämnvärd utsträckning. 
Förutom detta hade vi i förväg informerat intervjupersonerna om att vi gärna ville 
använda bandspelare vid intervjun. Vi är dessutom medvetna om att det inspelade 
materialet i efterhand endast är en hjälp till att rekonstruera det som de olika 
intervjuade har sagt i ord, men inte i gester och dylikt. På det sättet har bandspelaren 
som verktyg i intervjusituationer en viss svaghet. 
 
Som allmänt känt uppmärksammas vårt fallföretag väldigt mycket i media just nu. 
Även det faktum att Ericsson AB under den senaste tiden har sagt upp tusentals 
personer och inte heller verkar vara klar med det än passerar inte obemärkt förbi 
någon i det svenska samhället och speciellt inte företagets anställda. Vi är av åsikten 
att situationen som Ericsson AB befinner sig i just nu formar och påverkar företagets 
anställda och räknar med att denna situation även – om än omedvetet – har påverkat 
våra intervjupersoner. I själva verket tangerade vi i intervjuguiden aldrig Ericsson 
AB:s nuvarande läge, men osökt kom de intervjuade in på det ändå. Detta visar att det 
är någonting som ligger överst i människors medvetanden på Ericsson AB just nu och 
att vi som forskare inte kan bortse från detta faktum. 
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) nämner den så kallade intervjuareffekten, vilket 
avser den påverkan som intervjuaren har på den intervjuade och vice versa. Detta 
samspel mellan de inblandade individerna kan i värsta fall förvränga resultatet och 
därmed ge forskaren en felaktig bild av den undersökta verkligheten. 
Intervjuareffekten kan vi inte frigöra oss från mer än att vi har strävat efter att 
uppträda på ett så neutralt sätt som möjligt i intervjusituationen och att vi har försökt 
åstadkomma en positiv och trygg atmosfär. Även om detta har varit vår strävan kan vi 
omedvetet ändå ha påverkat de intervjuade i sina svar. 
 
Ytterligare en aspekt som vi har ägnat en del tankearbete åt är vår begränsade insyn i 
fallobjektet SI på Ericsson AB. Enligt Yin (1994) beror en fallstudies kvalitet på 
antalet informationskanaler som forskaren har tillgång till. Genom att exempelvis bara 
föra intervjuer kan ingen helhetsuppfattning av studieobjektet uppnås (Yin, 1994). 
Trots ett antal intervjuer, våra vistelser på två av kontoren samt övrig information som 
vi har kunnat inhämta via tryckt, offentligt tillgängligt material (årsrapporter etc.) har 
vi av tidsskäl inte haft möjligheten att utföra längre observationer eller få tillgång till 
interna källor såsom intranätet och mötesprotokoll. 
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3.10 Generaliserbarhet 
Naturvetenskapen är den gren inom forskning som anses göra mest anspråk på att 
utifrån vunna resultat kunna dra de mest allmängiltiga slutsatserna. Detta beroende på 
att man här nästan heltäckande använder sig av kvantitativa forskningsmetoder. 
(Bryman, 1997) Vi som i denna studie ägnar oss åt samhällsvetenskaplig forskning 
med en kvalitativ metod sällar oss själva på så sätt till den grupp av forskare som ofta 
kritiseras för att inte kunna uppnå generaliserbara forskningsresultat. 
 
Vi anser oss inte kunna hävda att den föreliggande studiens forskningsresultat är 
applicerbart på vilken organisation som helst i vilket sammanhang som helst. 
Däremot anser vi i likhet med Alvesson & Sköldberg (1994) att ett undersökt 
studieobjekt kan utgöra basen för en större generalisering. SI kan stå för en viss typ av 
organisation med liknande karakteristika för vilken våra slutsatser kan gälla i samma 
utsträckning som för vårt studieobjekt. Organisationer som vi anser är av snarlik art 
bör präglas av en stor global verksamhet inom tjänstesektorn som exempelvis 
konsultfirmor av olika slag. På det sättet tror vi att våra slutsatser kan leda till att 
uppvisa ett mönster som går att hitta även utanför SI:s väggar (Kvale, 1997). Vår 
ambition vad gäller generaliserbarhet är således att utifrån den konkreta verkligheten 
vi möter på SI kunna föra ett resonemang som i sin tur går att applicera i andra 
sammanhang. 
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4 Referensram 
Denna del av uppsatsen kommer att redogöra för vad som karaktäriserar tyst kunskap 
och dess betydelse. Vi anser att en definition av denna slags kunskap är av vikt 
eftersom, beroende på hur man förhåller sig till den, påverkar detta sättet man arbetar 
med den. Vidare hoppas vi att en grundläggande beskrivning av den tysta kunskapen 
underlättar läsarens förståelse av den kommande empiriska studien. 
 
Vi kommer i detta kapitel även att behandla teorier som beskriver de förutsättningar, 
strategier och tillvägagångssätt med vilka man kan underlätta en spridning av den 
tysta kunskapen inom ett företag. Valet av teorier har skett med utgångspunkt från 
uppsatsens syfte och presenteras med hjälp av en modell som vi har utvecklat. Syftet 
med modellen är alltså bland annat att visualisera hur referensramen är strukturerad. 
Den ger dessutom en enhetlig bild över hur de valda teoribildningarna redogör för den 
tysta kunskapen och hur vi anser att de står i relation till varandra.  
 

4.1 Tyst kunskap 
Nonaka (1991) delar in den tysta kunskapen i två dimensioner. Den första, den 
tekniska kunskapen, kan också kallas för know-how och beskrivs som den 
hantverksmässiga färdigheten som utvecklas efter flera år av utövande. Personen själv 
kan dock ofta inte förklara eller beskriva vad denna kunskap består av. Här kan vi ta 
upp exemplet förhandlingsteknik. Denna kunskap, att bemästra 
förhandlingssituationer, måste praktiseras för att utövaren skall kunna få upp en 
färdighet i det. Den andra, den kognitiva dimensionen, utgörs av värderingar, ideal 
och mentala modeller som är djupt förankrade i varje individ och som man ofta tar för 
given. Det är därför ofta svårt att uttrycka denna kunskap som ändå formar en persons 
uppfattning på omvärlden. (Nonaka, 1991) 
 
Även Bennett (1998) använder sig av uttrycket know-how då han beskriver den tysta 
kunskapen men utvecklar det till att också innefatta intuition. Han menar att detta är 
en mycket viktig del i den tysta kunskapen och underbygger detta argument med att 
det västerländska tänkandet av tradition praktiserar rationalitet och analyserande. 
Undersökningar visar emellertid att personer på chefspositioner ofta använder sig av 
intuition i beslutsituationer fastän de är medvetna om att konventionellt dataunderlag 
borde väga tyngre (Agor, 1984 i Bennett, 1998). Intuition är alltså en individs 
förmåga att ha möjlighet att utnyttja sin samlade personliga kunskap eller uppfattning 
av världen för att exempelvis fatta beslut eller göra tolkningar (Bennett, 1998).  



Kunskap är makt 
- 4 Referensram - 

 

-28- 

 
Lubit (2001) lägger fram ytterligare två kategorier till Nonakas (1991) tidigare 
nämnda dimensioner för att beskriva den tysta kunskapen. Den tredje kategorin, enligt 
Lubit, beskriver de olika sätt på vilka individer närmar sig ett problem. Han menar att 
de frågor vi ställer oss då vi handskas med ett problem ofta inte är logiskt rationella. 
Vårt sätt att hantera problem utgår istället från den mentala modell vi har utvecklat då 
vi har sett hur andra har agerat i en liknande situation. Detta kan liknas vid Bennetts 
(1998) nyss nämnda intuitionsbegrepp. Den fjärde kategorin, organisatoriska rutiner, 
visar på att nästan all tyst kunskap som finns i företag ligger i dess rutiner och att 
dessa i sin tur påverkar företagets kultur och personalens kunnighet. (Lubit, 2001) Att 
tyst kunskap tenderar att bli automatisk beroende på att dess utövande sker omedvetet 
och att den är icke-kommunicerbar är något som påvisas av Tell (1997). Han menar 
vidare att detta tyder på att den tysta kunskapen innehar ett irrationellt element.  
 
Vi håller med Tell (1997) i det att den tysta kunskapen har karaktären att den ofta 
utövas genom automatik men är av åsikten att den tysta kunskapen inte behöver 
utövas omedvetet även om den är svår att artikulera. Vidare finner vi det intressant 
hur olika teoretiker väljer olika sätt att beskriva den tysta kunskapen och kan också 
konstatera att den uppfattas som något mycket individuellt och djupt förankrat i oss 
som individer. Vi anser dessutom att Bennetts (1998) ordval, när han beskriver denna 
sorts kunskap som intuition, kan ge en känsla av att han anser den vara något diffust 
och svårgreppbart. Detta anser vi kan kontrasteras med Nonaka (1991) vars forskning 
inom detta område genomsyras av uppfattningen att den tysta kunskapen kan bli 
mycket konkret om man har rätt förståelse kring den. 
 

4.1.1 Den tysta kunskapens betydelse 
Vad gäller den tysta kunskapens betydelse kan man se att resonemanget rör två skilda 
aspekter vilket kommer att presenteras i detta avsnitt. 
 
Ett flertal teoretiker inom Knowledge Management-litteraturen diskuterar den tysta 
kunskapens betydelse. De flesta har, som tidigare nämnts, sin utgångspunkt i Polanyis 
(1966, i Haldin-Herrgard, 2000) funderingar kring nödvändigheten av en personlig, 
tyst kunskap. Här kan vi dock se att diskussionen även rör sig kring huruvida en 
utvecklad tyst kunskap hos en individ är nödvändig för att han/hon skall kunna ta till 
sig ny explicit kunskap (Tell & Söderlund, 2001). Är den tysta kunskapen med andra 
ord förutsättningen för att den explicita kunskapen skall kunna utvecklas? Haldin-
Herrgard (2000) menar att så är fallet om man ska kunna ta till sig den explicita. För 
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att man som individ ska kunna uppnå professionalitet krävs det alltså en väl utvecklad 
tyst kunskap. Denna ger nämligen individen möjligheten att uppnå en högre 
prestationsförmåga vilket den explicita kunskapen inte i sig självt kan åstadkomma. 
(Haldin-Herrgard, 2000) Den explicita kunskapen är dessutom tillgänglig för gemene 
man medan den tysta kunskapen är det som utgör skillnaden mellan en expert och en 
lekman (Lawson & Lorenzi, 1999 i Haldin-Herrgard, 2000). Haldin- Herrgard (2000) 
menar följaktligen att den tysta kunskapen ger möjligheten till ett expertkunnande 
vilket till exempel skulle innebära att nobelpristagare bör ha en extremt stor bank av 
tyst kunskap. Denna bank har i sin tur möjliggjort för dessa personer att utveckla 
tankemodeller som sedan explicitgörs i deras forskning.  
 
Lubit (2001) diskuterar också tyst kunskaps betydelse och är av åsikten att den kan 
komma att utgöra kärnkompetensen i ett företag om den tas tillvara på rätt sätt. Här 
handlar således diskussionen om hur man i företag bör utnyttja den tysta kunskapen 
på ett sådant sätt att det leder till ett mer effektivt kunskapsutbyte anställda emellan. 
Lubit (2001) menar att eftersom tyst kunskap är så svår att överföra mellan individer, 
men samtidigt ger möjligheten till framväxten av ny unik kunskap, gör detta att den 
därmed kan bli nyckeln till långvarig konkurrensfördel för företaget. Om en 
konkurrent skulle vilja bygga upp samma kunskapsbank kan detta, vad gäller den 
tysta kunskapen, bara åstadkommas genom att flytta på själva kunskapsbärarna, 
nämligen de anställda. (Lubit 2001)  
 
Vi anser här att denna diskussion kring utnyttjandet av den tysta kunskapen är mycket 
intressant eftersom den är så pass svår att sprida. Ändå är det just denna slags kunskap 
som leder till de eftertraktade konkurrensfördelarna (von Krogh, 1998). De företag 
som satsar på att komma till rätta med detta paradoxala samband kommer att uppleva 
det som en kamp att utkämpa. Långfristigt sett kommer samma företag som antar 
denna utmaning dock att kunna skörda frukterna av sin insats och inse att den tysta 
kunskapens nackdelar också kan bli dess fördelar. (Lubit, 2001) 
 
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera utifrån resonemanget kring betydelsen av 
tyst kunskap ovan att det råder samstämmighet bland teoretikerna åtminstone vad 
gäller i ett avseende. Denna består i att den tysta kunskapen fyller en mycket viktig 
funktion för utvecklandet av ny kunskap och måste därför uppmärksammas och 
värdesättas av organisationer (Lubit, 2001; von Krogh, 1998). Frågan som vi osökt 
konfronteras med är hur företag aktivt kan arbeta med tyst kunskap för att den ska 
fungera som en drivkraft till långfristig framgång. Problemet har behandlats av ett 
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flertal författare och lösningar har formulerats, vilka enligt von Krogh (1998) kan te 
sig enkla i teorin. Problematiken ligger enligt honom dock istället i den praktiska 
omsättningen – som så ofta är fallet. 
 

4.2 En modell för överföring av tyst kunskap 
Vi kommer i följande avsnitt presentera ett antal teorier kring tyst kunskap och dess 
användningsområden. Flera av dessa teorier är nära knutna till varandra då 
majoriteten teoretiker som forskar inom detta område i samarbete har utvecklat 
modeller och teorier om tyst kunskap. Olika forskningskonstellationer där Nonaka, 
von Krogh och Hansen är frontfigurerna utgör alltså den källa av information om tyst 
kunskap som vi främst har använt oss av. För att underlätta förståelsen av hur dessa 
teorier hänger samman har vi valt att konstruera en modell som visar processen hur 
den tysta kunskapen kan hanteras. Modellens olika delar består alltså av de olika 
teorier som kommer att presenteras i detta kapitel. Den första delen, förutsättningar, 
består av teorier som von Krogh et al (2000) har formulerat. Strategidelen utgörs av 
Hansen et al (1999) och den sista delen, tillvägagångssätt, består av en teori av 
Nonaka et al (1998). Vi kommer först att förklara denna modell i korthet nedan för att 
därefter göra en djupare beskrivning av varje del. 

 
Figur 4: Modell över hantering av tyst kunskap 

 
Denna modell visar alltså hur man i företag kan utnyttja och möjliggöra spridning av 
den tysta kunskapen i tre sammanhängande steg. Det första steget, förutsättningar, 
visar vad för slags företagsmiljö och grundsyn som bör prägla företaget för att den 
tysta kunskapen skall ha möjlighet att överhuvudtaget kunna hanteras. Här finns flera 
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olika utgångspunkter som tas upp av teoretikern von Krogh et al (2000) och vars syfte 
är att ge gynnsamma förhållanden i vilka man ska kunna hantera den. 
 
I det andra steget, strategier, visar Hansen et al (1999) två olika typer av strategier för 
kunskapshantering. I den ena, personaliseringsstrategin, är kunskapen knuten till den 
person som innehar den och kan spridas endast genom en direkt personkontakt. Här 
ligger alltså fokus i huvudsak på den tysta kunskapen. Den andra, 
kodifieringsstrategin, inriktar sig däremot främst på att hantera den explicita 
kunskapen i företaget genom att man bygger upp databaser som kan hantera sådan 
slags kunskap. 
 
Det tredje och sista steget, tillvägagångssätt, redogör för de teorier som beskriver hur 
överföring av tyst kunskap kan ske och hur man i företag kan underlätta denna 
överföring. SECI-modellen är teoretisk och fokuserar på hur olika slags kunskap, 
explicit och tyst, i samverkan kan bilda ny kunskap. Detta skeende, framväxandet av 
ny kunskap, kan användas vid exempelvis olika projektgrupper då en ny produkt skall 
tas fram, eller vid förbättringar av produktionsprocesser.  
 
Som den nedre pilen i modellen indikerar anser vi att hanteringen av tyst kunskap är 
en ständigt pågående process där den ena delen inte kan utesluta den andra. När man i 
ett företag har identifierat en strategi så slutar det inte med detta, man måste hela tiden 
jobba med alla tre byggstenarna så att den tysta kunskapen kan spridas ut bland 
företagets alla anställda. 
 

4.2.1 Förutsättningar för överföring av tyst kunskap 
Efter att nu ha gjort en kortfattad redogörelse för vad modellen för 
kunskapsöverföring implicerar vill vi nu gå djupare in på varje enskild del i modellen. 
Den första så kallade byggstenen beskriver, som nämnts tidigare, hur man i ett företag 
kan skapa de rätta förutsättningarna så att överföring av tyst kunskap kan bli möjlig. 
 
För att kunna sprida den individuella tysta kunskapen som varje anställd innehar 
krävs det enligt von Krogh et al (2000) fem förutsättningar. Dessa bör samverka så att 
det skapas en miljö där framväxt och överföring av kunskap kan ske. Speciellt 
avgörande blir dessa förutsättningar i de företag eller organisationer där man vill 
fånga just den tysta kunskapen (von Krogh et al, 2001). 



Kunskap är makt 
- 4 Referensram - 

 

-32- 

Tillvägagångssätt Strategi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5: Modellens första byggsten 

 

4.2.1.1 Kunskapsvision 
Den första förutsättningen som gynnar ett företags hantering av tyst kunskap är att 
man bör formulera en kunskapsvision10. Det är viktigt att artikulera mål, ambitioner, 
tankar och idéer så att de blir tillgängliga för individerna på alla nivåer inom 
organisationen. Visionen bör dock inte bara finnas i några få dokument utan måste bli 
införlivad hos alla individer inom företaget. Den ska integreras i människors olika 
arbetsrutiner och återspegla den sanna inställningen som företaget har till kunskap. 
Samtidigt som denna ledstjärna ska vara ganska generellt formulerad för att passa in i 
företagets alla affärsenheter ska den på ett distinkt sätt förmedla synen på kunskap 
samt uppmuntra till gränsöverskridande kunskapsutbyte.  
 
Vidare bör visionen innehålla en formulering om hur framtiden vad gäller kunskap 
och dess hantering ska se ut. I detta möter vi svårigheten att uttala sig om framtiden 
och vad företagets alla anställda har för uppfattningar om var man vill befinna sig om 
ett antal år. von Krogh et al (2000) betonar därför vikten av att förstå varandras 
antaganden om framtiden, vilket i hög grad handlar om att dela tyst kunskap (det vill 
säga de personliga uppfattningarna) med sina kollegor i exempelvis strategiska möten. 
Sådana möten och samtal kommer oundvikligen att resultera i att människor måste 
försöka att delge sina känslor och sin intuition avseende framtiden. Att anförtro andra 
dessa mycket subjektiva tankar som slutligen mynnar ut i företagets kunskapsvision 
kan betraktas som en lärandeprocess, där de anställda formar sin egen direkta 
omgivning.  
 

                                                 
10 Förf. egen översättning av ”instill a knowledge vision” i von Krogh et al (2000), sid. 100 
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Processen från det att visionen formuleras till dess att den infiltrerar organisationen 
sträcker sig ofta över en längre tidsperiod, under vilken det gäller att hålla samtalet 
kring själva visionen levande och aktuell. Arbetet med visionen kan inte betraktas 
som ännu en syssla bredvid alla andra projekt som de anställda ägnar sig åt utan måste 
utgöra en komponent i det dagliga arbetet. (von Krogh et al, 2001) 
 

4.2.1.2 Samtal 
Vidare hävdar von Krogh et al (2000) att samtal11 mellan individer i företaget är en 
viktig nyckel för att uppnå och skapa en företagskultur, där utbytet av kunskap är en 
naturlig beståndsdel i det dagliga arbetet. Speciellt viktigt i det här sammanhanget blir 
de individer i ett företag som fungerar som förebilder. Det kan vara chefer, informella 
ledare eller andra personer som uppmuntrar till en öppen stämning där alla frågor är 
välkomna och där öppna dörrar till de olika kontoren är mer regel än undantag. Målet 
bör vara en ständigt pågående öppen dialog. Denna dialog kan lämpligtvis ske i det 
som von Krogh et al (2000) benämner mikrogrupper12. I dessa grupper möts ett antal 
individer på ett naturligt sätt, samtalar med varandra om allt mellan himmel och jord 
och föder i detta sammanhang nya idéer. Ett exempel kan vara att någon beklagar sig 
över företagets program för hantering av e-mail. Detta leder till att gruppen - efter att 
ha diskuterat programmets för- och nackdelar - kommer fram till en smidigare lösning, 
som i sin tur kort därefter presenteras för företagets IT-ansvarig. Samtalet blev i detta 
fall nyckeln för en företagsintern optimering. I andra fall kan samtalet leda till en ny 
produktidé eller liknande. Samtal som en bas för skapande av ny kunskap anser von 
Krogh et al (2000) vara ett av de få sätten som framför allt underlättar utbytet av tyst 
kunskap. 
 

4.2.1.3 Kunskapsaktivister 
För det tredje behövs det ett antal personer som fungerar som kunskapsaktivister13 i 
företaget. Att uppmuntra och stötta utbytet av kunskap i allmänhet och tyst kunskap i 
synnerhet är vad dessa nyckelpersoner, ofta chefer på olika nivåer, har som sin 
uppgift. De ska verka över gränserna och länka samman individer och grupper av 
individer för att stimulera och verka för överföring av kunskap mellan dessa 
människor. Kunskapsaktivisternas roll kommer enligt von Krogh et al (2000) att bli 
omistlig i varje företag. Exempel på uppgifter för kunskapsaktivisten är skapandet av 
                                                 
11 Förf. egen översättning av ”manage conversations” i von Krogh et al (2000), sid. 125 
12 Förf. egen översättning av ”microcommunity” i von Krogh et al (2000), sid. 125 
13 Förf. egen översättning av ”knowledge activist” i von Krogh et al (2000), sid. 147 
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ovan nämnda mikrogrupper. Aktivisten banar också väg för att skapa och 
rättfärdiggöra koncept samt för att skapa prototyper. Genom hans eller hennes 
påverkan på individer i exempelvis mikrogrupper skapas en kontext där tyst kunskap 
blir lättare att delge. Även om den som är kunskapsaktivist inte i första hand har som 
uppgift att dela sin tysta kunskap med andra är det aktivisten som skapar kontexten så 
att överföring av tyst kunskap möjliggörs och underlättas. Allt som allt kan han eller 
hon sägas utöva positiva effekter på de övriga anställdas villighet att dela med sig till 
andra av sin kunskap. von Krogh et al (2000) betonar att kunskapsaktivisten inte 
nödvändigtvis bör betraktas som en ny post i något organisationsschema. Även om 
denna roll skulle kunna utövas av en enda anställd på heltid kan kunskapsaktivistens 
uppgifter med fördel ligga parallellt i en tjänst.  
 

4.2.1.4 Miljö 
Att skapa rätt miljö 14 är nästa steg för att möjliggöra utbytet av tyst kunskap. Hela 
denna process som har som sitt mål att underlätta kunskapsutbytet i organisationen är 
beroende av en organisationsstruktur där kunskapsflöden mellan människor inte 
hämmas utan främjas. Det är enligt von Krogh et al (2000) vissa 
organisationsstrukturer som lämpar sig mer än andra i skapandet av en sådan kontext. 
Nätverksstrukturen ligger nära till hands för att uppnå en organisation med få hinder 
för kunskapsutbytet individer emellan. I en värld där omvärlden förändras i en allt 
snabbare takt, där gängse organisationsscheman med strikta hierarkier inte längre 
fungerar och där komplexiteten av relationer har tilltagit måste även strukturen 
anpassas efter dessa karakteristika. Om företag i allt detta också strävar efter att 
hantera kunskap på ett fruktbart sätt blir ett uppbrott från det gamla och traditionella 
ett måste för att den rätta kontexten ska kunna skapas. Där det är naturligt och där det 
bejakas att stå i dörren till sin chef och småprata lite exemplifierar det som efterfrågas 
av von Krogh et al (2000). 
 

4.2.1.5 Globalisera lokal kunskap 
Det sista och femte steget kallar von Krogh et al (2000) för att globalisera lokal 
kunskap15. Det optimala och yttersta målet med en öppen överföring av kunskap 
mellan individer och avdelningar bör slutligen resultera i att kunskapen når ut till 
andra kontor eller dotterbolag som möjligen ligger på andra sidan jordklotet. Att dela 
med sig av sin kunskap och göra den tillgänglig för hela företaget är det som bör 
                                                 
14 Förf. egen översättning av ”create the right context” i von Krogh et al (2000), sid. 176 
15 Förf. egen översättning av ” globalize local knowledge” i von Krogh et al (2000), sid. 207 



Kunskap är makt 
- 4 Referensram - 

 

-35- 

eftersträvas i denna process. Problemet är att det som inte fungerar väl på lokal nivå 
kommer aldrig att lyckas på globalt läge heller. Viktigt blir här naturligtvis att kunna 
avgöra vilken slags lokal kunskap som är av betydelse i ett globalt sammanhang. 
Ibland kan dock till synes irrelevanta lokala rutiner visa sig vara av största vikt att 
göras kända bland de anställda som befinner sig i en annan världsdel. Det kan 
exempelvis handla om att man på kontor B har som vana att vid en viss tidpunkt inte 
bara ta en kaffepaus utan att också ha den tillsammans med andra. Under dessa pauser 
pratar man om jobbet, privata händelser och ett och annat skämt brukar liva upp 
stämningen. På kontor C i samma koncern, men i ett annat land, har kaffepausen 
visserligen gjort intåg men för det mesta brukar de anställda dra sig tillbaka till sina 
rum och spendera pausen på egen hand. Det sociala utbytet har inte blivit till en vana. 
 
Sammantaget gäller alltså att tankesättet och inställningen till kunskap och dess 
överföring måste börja utvecklas och levas inifrån företaget. Det räcker inte med att 
företag förankrar befattningen Knowledge Officer i organisationsschemat och 
formulerar imponerande visioner och strategier avseende kunskap. Skriftliga 
formuleringar är naturligtvis ett bra första steg, men inte tillräckligt enligt vår mening. 
Vi håller med von Krogh et al (2000) i att ett företags kunskapsarbete måste 
genomsyra alla berörda, det vill säga varje enskild individ i organisationen. 
 

4.2.2 Företagsstrategier för kunskapshantering 
Den andra byggstenen i vår modell beskriver två olika strategier för 
kunskapshantering. Beroende på vilka förutsättningar man har skapat inom företaget 
påverkar detta valet av strategier. Den valda strategin blir ledstjärnan efter vilken man 
sedan jobbar operativt med den tysta kunskapen. Vi kommer att presentera båda 
strategierna men fokusera på den som koncentrerar sig på tyst kunskap, då det är 
denna typ av kunskap som behandlas i vår uppsats. 
 

 
Figur 6: Modellens andra byggsten 
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Hansen et al (1999) har i en undersökning gjort en omfattande studie av företag i 
flertalet olika industrier. I denna undersökning har de kunnat urskilja två olika slags 
strategier vad gäller hantering av kunskap i företag. Den ena kallar dessa författare för 
kodifieringsstrategi och är nära knuten till utnyttjandet av datorers 
användningsområden. Här kan kunskap dokumenteras och arkiveras i databaser som 
alla anställda sedan har tillgång till att använda. Denna strategi inriktar sig främst på 
att hantera den explicita kunskapen i företaget. I den andra, personaliseringsstrategin, 
är kunskapen knuten till den person som innehar den och kan spridas endast genom en 
direkt personkontakt. Här används databaser endast som ett stöd till att kommunicera 
kunskap, inte till att lagra den. Denna strategi, anser vi, fokuserar därför i huvudsak 
på den tysta kunskapen och hur den ska kunna utnyttjas och tillvaratas på bästa sätt. 
 
Vilken av de två strategierna man i ett företag väljer beror ofta på i vilken bransch och 
miljö företaget befinner sig i, vilka krav kunderna har, hur personalstrukturen ser ut 
etc. Oftast är det företag som är differentierade, det vill säga har en hög specialisering 
med skräddarsydda lösningar, som väljer personaliseringsstrategin. Den tysta 
kunskapen anses därför av Hansen et al (1999) vara viktigare hos de företag som har 
ett produkt- eller tjänsteutbud som är mycket mer kundanpassat. De påpekar dock 
vikten av att man i företag inte använder sig av båda strategierna samtidigt eftersom 
det kan leda till negativa effekter för företaget. Detta beror på att om man som företag 
har en personknuten strategi, vilket innebär kundanpassade lösningar, kan ett 
överutnyttjande av databaser leda till att det till slut blir standardlösningar som 
levereras, något som kunden inte accepterar. Vidare är det av vikt att valet av strategi 
går i linje med företagets mål och vision. 
 
I sin undersökning har Hansen et al (1999) funnit att den personknutna strategin ofta 
innebär stora investeringar i att bygga nätverk inom företagets organisation. Det 
handlar om att skapa kontaktvägar, att träffas och att studera gemensamma problem. 
Nätverk skapas bland annat genom att man till exempel uppmuntrar en företagskultur 
där de anställda förväntas att snabbt svara på förfrågningar från sina kollegor, där 
personalstyrkan får tillfälle att besöka företagets olika kontor etc. Överföringen av 
kunskap sker alltså inte bara ansikte mot ansikte utan också över telefon, e-mail och 
via TV-konferenser. En strategi som bygger på den tysta kunskapen kan dock 
medföra vissa problem. Det är nämligen tidskrävande, dyrt och går mycket sakta att 
sprida denna slags kunskap inom en organisation. Tyst kunskap kan inte heller 
systematiseras vilket gör att den inte kan hanteras effektivt. Att överföra tyst kunskap 
sker, som tidigare nämnts, ofta från person till person. Detta innebär stora 
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resekostnader och många tidskrävande möten. Vidare kan det finnas en risk i att de 
anställda inte vill dela med sig av sin personliga kunskap eftersom de kan känna att de 
då inte längre blir attraktiva. Därför bör de anställda premieras om de aktivt hjälper 
sina kollegor och på så sätt delar med sig av sin tysta kunskap. (Hansen et al, 1999) 
 
Trots ett antal negativa sidor som Hansen et al (1999) lyfter fram i samband med 
personaliseringsstrategin är vi av uppfattningen att det är denna strategi som lämpar 
sig bäst för hantering av tyst kunskap. Anledningen till denna åsikt är de 
karaktärsdrag som den tysta kunskapen uppvisar. Den är, som ovan nämnt, person- 
och situationsberoende, vilket ger den en viss komplexitet. Då det verkar ytterst svårt 
att förfara med tyst kunskap som en statisk företeelse förespråkar vi 
personaliseringsstrategin om man vill möjliggöra hanteringen av denna kunskapstyp. 
Vi håller även med Hansen et al (1999) i att man bör utgå ifrån företagets 
övergripande vision och affärsmål då man i företag skall utforma en kunskapsstrategi. 
 

4.2.3 Kunskapsöverföring 
Den tredje byggstenen i vår modell redogör för hur man i företag ska kunna arbeta 
med den tysta kunskapen på ett effektivt sätt så att den sprids ut och blir tillgänglig 
för så många anställda som möjligt. Hur denna sorts kunskap kan överföras har 
diskuterats av ett antal teoretiker. Det vi kan konstatera är att här ligger den verkliga 
utmaningen för företag, det vill säga att omsätta strategin i handling. Vi kommer i 
detta avsnitt börja med att diskutera kunskapsöverföring i allmänhet, för att sedan 
inrikta oss på att behandla den tysta kunskapens möjlighet att överföras och vad som 
krävs för att denna process skall lyckas. 
 
Nonaka & Konno (1998) har utvecklat en modell som de anser utgör kontexten och 
basen för skapandet av all kunskap. Denna modell kallar de för ”Ba”, vilket är 
japanska och betyder ”plats”. All kunskap finns inrymd i Ba, i en kontext. Därifrån 
kan den sedan omhändertas av individer genom att de reflekterar över och tolkar den. 
Om kunskapen separeras från Ba förvandlas den istället till information och 
kommuniceras oberoende av Ba. Kunskap däremot existerar endast i Ba och är, till 
skillnad från information, immateriell till sin karaktär. (Nonaka & Konno 1998) Att 
skilja mellan information och kunskap anser vi är viktigt eftersom 
kunskapsöverföring handlar om att sändaren sänder kunskap medan mottagaren tar 
emot information som den sedan måste tolka för att kunna omvandla den till kunskap. 
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En liknande teori har utarbetats av Stein (1996) som visar att information omvandlas 
till kunskap först när den bearbetats hos mottagaren. Beroende på vad mottagaren har 
för lagrade erfarenheter, det vill säga föreställningar om hur världen är konstruerad, 
bearbetas och tolkas informationen på olika sätt. Kunskap skapas och organiseras 
alltså utifrån detta informationsflöde. Stein (1996) har utifrån detta resonemang 
skapat modellen i figuren nedan som beskriver kommunikationen mellan människor. 
Han kallar denna modell för Interpersonell kommunikation. I denna modell görs ingen 
distinktion mellan den tysta och den explicita kunskapen, utan istället fokuserar Stein 
(1996) på att behandla lärande och lärprocesser utifrån ett sociokognitivt sätt. Hans 
modell anser vi ändå är intressant att visa eftersom den kan hjälpa till att i viss 
utsträckning synliggöra den tysta aspekten av kunskapsöverföring. Dessutom anser vi 
att den kan vara en hjälp till att förstå den tysta kunskapsöverföringsprocessen. Vi 
kommer därför i följande avsnitt, med denna modell i åtanke, att förklara hur 
överföring av tyst kunskap kan ske. 

 
Figur 7: Interpersonell kommunikation 

Källa: Stein (1996), sid. 34 
 

4.2.3.1 Tillvägagångssätt för överföring av tyst kunskap 
Denna del utgör alltså den tredje byggstenen i vår modell över hantering av tyst 
kunskap. Efter att nu ha resonerat kring överföring av kunskap på en generell nivå 
kommer vi således i detta avsnitt att koncentrera oss på hur överföring av tyst 
kunskap kan ske. För att illustrera detta har vi valt att presentera en modell som vi 
kommer att redogöra för nedan. 
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Figur 8: Modellens tredje byggsten 

 
Enligt Nonaka et al (1998) har det västerländska management-tänkandet enligt 
tradition endast fokuserat på den slags kunskap som går att kvantifiera och 
systematisera. Detta anser de inte är tillräckligt, den tysta kunskapen är nämligen 
nödvändig för att man som individ ska kunna skapa sig en förståelse om själva 
kunskapens natur och hur den uppstår. Den explicita och den tysta kunskapen måste 
därför samspela och komplettera varandra i kunskapsprocessen. Nonaka & Konno 
(1998) har ur det filosofiska resonemanget om Ba16 därför utvecklat en teori om hur 
den tysta kunskapen tillsammans med den explicita utgör basen för skapandet av ny 
kunskap. Teorin kan också ses som en beskrivning eller metod för hur företag kan 
effektivisera spridningen av nyvunnen kunskap inom organisationen. Med hjälp av en 
modell beskriver de alltså hur kunskap kan skapas, överföras och delas. Nonaka et al 
(1998) menar att kunskap kan överföras eller integreras till kunskap inom samma 
kunskapstyp (till exempel explicit kunskap), eller också kan kunskap av en specifik 
typ (till exempel tyst kunskap) övergå till kunskap av en annan typ (till exempel 
explicit kunskap). Ny kunskap skapas alltså inte från endast tyst eller explicit kunskap 
utan från ett samspel mellan dessa två. 
 
Enligt Nonaka et al (1998) finns det fyra olika former av hur ny kunskap kan uppstå. 
Dessa utgör tillsammans SECI-modellen (Socialisering 17 , Externalisering 18 , 
Kombinering19, Internalisering20). Gemensamt för dessa fyra former är att de alla har 
sitt ursprung i antingen den tysta kunskapen eller den explicita kunskapen. Vi finner 
att SECI-modellen på ett bra sätt beskriver under vilka förhållanden ny kunskap kan 
uppstå och överföras. 
                                                 
16 Se avsnitt 4.2.3 
17 Svensk översättning för socialisation 
18 Svensk översättning för externalisation 
19 Svensk översättning för combination 
20 Svensk översättning för internalisation 

Förutsättningar Strategi Tillvägagångssätt 
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Figur 9: SECI-processen 
Källa: Nonaka et al (2000), sid. 12 

 
Socialisering: från tyst till tyst, redogör för processen hur den tysta kunskapen kan 
överföras mellan individer genom delade upplevelser. Det är framför allt genom att 
tillsammans utföra aktiviteter som denna kunskap kan delas och inte genom skrivna 
instruktioner och beskrivningar. Exempelvis kan tyst kunskap överföras genom att en 
nyanställd, mottagaren av kunskapen, observerar hur en kollega, det vill säga 
sändaren, agerar i en förhandlingssituation. Den tysta kunskapen överförs alltså från 
en person till en annan men förblir ändå tyst. Detta gör denna form av överföring av 
tyst kunskap begränsad. Mottagaren tolkar sändarens information till kunskap genom 
observationer, imitationer och genom att praktisera den, men varken sändaren eller 
mottagaren kan få en systematisk insikt hur de överför och tar emot kunskapen 
eftersom den aldrig blir explicit. Därför blir det svårt för en organisation att ta tillvara 
denna slags kunskap. (Nonaka et al, 1998; Nonaka, 1991) 
 
Externalisering: från tyst till explicit, beskriver den process där den tysta kunskapen 
blir explicit. Här krävs det att den tysta kunskapen blir artikulerad av sändaren på ett 
sådant sätt att den blir förstådd av mottagaren. När detta uppstår framträder 
kunskapen och kan på så sätt uppfattas av mottagaren vilket samtidigt bildar grunden 
till ny kunskap. Ett sätt som Nonaka (1991) anser kan hjälpa till att artikulera den 
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personliga kunskapen är genom att användandet av figurativt tänkande, bland annat 
med hjälp av analogier och metaforer. (Nonaka, 1991) Ett exempel som kan belysa 
detta är när man utför förbättringar i produktionen genom att de anställda delar med 
sig av sin tysta kunskap som har byggts upp över flera år av erfarenhet (Nonaka et al, 
2000). Om man kan utveckla en medvetenhet om till exempel tekniska eller 
administrativa lösningar på olika problem kan man i sådant fall uppnå en situation där 
denna kunskap också kan skrivas ned. Genom en sådan kodifiering kan 
organisationen skapa ett så kallat organisatoriskt minne som kan bestå trots att 
anställda lämnar den. (Tell & Söderlund, 2001) 
 
Kombinering: från explicit till explicit, är processen där den explicita kunskapen 
förvandlas till mer komplexa och systematiska uppsättningar av explicit kunskap. 
Kunskapen kan samlas inifrån eller utifrån organisationen och bearbetas om till ny 
explicit kunskap för att sedan spridas ut bland de anställda i organisationen. Här är 
datakommunikation och databaser till stor hjälp i processen. Ett exempel är när ett 
företags vision och mål bryts ned till konkreta, operationella projekt som sedan 
realiseras i de olika affärsverksamheterna. (Nonaka et al, 2000) Tell & Söderlund 
(2001) menar att institutionalisering av ny kunskap också kan innebära att gammal 
kunskap glöms bort, till exempel på grund av förändringar i utbildning av 
medarbetare.  
 
Internaliseringen: från explicit till tyst, beskriver den process där den explicita 
kunskapen förvandlas till tyst kunskap. Då den explicita kunskapen sprids inom 
organisationen börjar den användas av de anställda, vilket efter en tid leder till att den 
till slut blir tyst. Individen använder alltså den explicita kunskapen till att utöka sin 
egen tysta kunskapsbas. Genom träning och praktiserande av kunskapen blir den 
internaliserad. Ett exempel som belyser detta är när efter genomförandet av en 
produktionsförbättring kommer de anställda i sinom tid att ta det nya arbetssättet för 
givet och till slut se det som en nödvändighet för att kunna utföra jobbet. (Nonaka et 
al, 2000) Genom internalisering utvecklas därmed individens färdigheter och förmåga 
att känna igen problem (Tell & Söderlund, 2001). 
 
När kunskap internaliseras och blir en del av individens tysta kunskap i form av 
mentala modeller och know-how förvandlas den också till en värdefull tillgång som i 
sin tur kan skapa ny kunskap. Det kan alltså bli en uppåtgående spiral av skapande av 
ny kunskap då den nyvunna tysta kunskapen delas med andra genom socialisering. 
Vidare anser Nonaka (1991) att internaliseringen och externaliseringen är de två mest 



Kunskap är makt 
- 4 Referensram - 

 

-42- 

kritiska delarna i denna kunskapsspiral eftersom det är här som det krävs ett 
personligt engagemang av sändaren och mottagaren av kunskapen. Ett exempel på 
sådant engagemang är när den anställde väljer att dela med sig av sina erfarenheter så 
att en förbättring av produktionsprocessen kan utföras.  
 
Vi ser en likhet mellan dessa två kritiska delar i SECI-modellen och Steins (1996) 
interpersonella kommunikationsmodell. Denna ligger i hur de två modellerna betonar 
vikten av att sändaren måste kunna formulera/externalisera sin tysta kunskap på ett 
sådant sätt att mottagaren sedan har möjlighet att kunna internalisera den. 
 
Løwendahl et al (2001) som har studerat SECI-modellen menar i en artikel att, då det 
gäller professional service firms21, finns det ytterligare två former utöver de fyra 
nämnda ur vilken ny kunskap kan växa fram och sedan delas. Den ena rör 
framväxandet av kunskap genom reflektion, inspiration, eller kreativa ”kickar” medan 
den andra formen av kunskapande sker genom universitet, böcker, tidningar och 
konsulter etc. Løwendahl et al (2001) observerar att denna inter-organisationella form 
av skapande av kunskap fanns publicerad i Hedlund & Nonaka (1993) men har 
strukits och finns inte längre med i den senaste versionen22. 
 
Den tredje byggstenen avslutar alltså vår modell om överföring av tyst kunskap. Vi 
vill dock betona att modellen visar att detta är en pågående process och att man i 
företag ständigt måste se över alla tre delarna i modellen. Denna process kan dock 
sättas in i ett större perspektiv och ge en överblick över på vilken nivå företaget 
befinner sig vad gäller hantering av tyst kunskap. Har företaget ifråga kommit så långt 
i sin kunskapshanteringsprocess att man ständigt utvecklar ny kunskap ur sin 
nuvarande kunskapsbas, eller har man fullt upp med att försöka lokalisera vad för 
slags kunskap som finns i företaget? Detta är en fråga som diskuteras under nästa 
avsnitt. 
 

4.3 De tre företagsfaserna 
Detta sista avsnitt rundar av vår framställning av tyst kunskap, dess betydelse och 
hantering i teorin. Med hjälp av en modell vill vi visualisera var i processen företag 
kan befinna sig med hänsyn till dess arbete med tyst kunskap. 
 
                                                 
21 Professional service firms är företag vars strategi innebär att leverera personaliserade lösningar till kund (Løwendahl 
et al, 2001). 
22 jämför Nonaka et al (2000) i figur 9 
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von Krogh et al (2000) påpekar att det beskrivna tillvägagångssättet kan verka lätt i 
skrift, men måste ändå ses utifrån ett realistiskt perspektiv. Att skapa en 
företagskontext där överföring av tyst kunskap fungerar i det dagliga arbetet är inget 
statiskt tillstånd som man antingen kan välja eller välja bort. Hela processen kan 
liknas vid en lång resa som många gånger kan komma att kännas mållös, men där de 
långfristiga fördelarna av ett kontinuerligt kunskapsflöde kommer att kompensera 
motgångarna. Långfristigheten i utvecklingen till en kunskapsbefrämjande 
organisation kräver framför allt uthållighet och en vilja att förändras. Resan kan 
givetvis inte beskrivas i detalj. Företag är olika och därför kommer också resan att 
variera, men en generell illustration av vägen skulle kunna se ut som följande modell 
visar: 

 
 

 
Figur 10: Ett företags tre faser 

Källa: von Krogh et al (2000), sid. 261 
 
De flesta företag, anser von Krogh et al (2000), befinner sig från början i en fas där de 
agerar som riskminimerare23 med fokus på att fånga och lokalisera24 kunskap. I denna 
fas står den dokumenterbara kunskapen i centrum och företaget satsar på att bygga ut 
informationsteknologiska hjälpmedel för att lagra kunskap, som i detta fall kan 
likställas med information eller fakta, i databaser. Man skapar system för att fånga all 
den tillgängliga kunskap som man får tag i, för att kunna hantera den på ett effektivt 

                                                 
23 Förf. egen översättning av ”risk minimizers” i von Krogh et al (2000), sid. 261 
24 Förf. egen översättning av ”capturing and locating” i von Krogh et al (2000), sid. 261 
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sätt. Riskminimeraren ser som sin uppgift att kartlägga och hålla i all den kunskap 
som snabbt kan identifieras. Ett företag med denna mentalitet vill inte gå miste om 
den kunskap som kan utkristalliseras och tror sig kunna begränsa risken att tappa 
kunskap genom att spara den på olika sätt. Problemet som dessa organisationer möter 
är att de koncentrerar sig på befintlig kunskap i stället för att jobba för att skapa ny 
kunskap som kan ligga till grund för framtida projekt, produktidéer och –lösningar. 
Fokus ligger också mycket på innehållet i den befintliga kunskapen och inte på den 
process som den skulle kunna komma till användning i. (von Krogh et al, 2001) Ofta 
saknas den långsiktiga inställningen till kunskap. 
 
Den andra fasen som företag kan befinna sig i vad gäller den kunskapsmässiga 
utvecklingen och inställningen präglas av överföringen och delande25 av kunskap. Här 
uppehåller man sig inte längre med endast explicita former av kunskap utan är 
medveten och vill också värna om kunskapens tysta aspekter. von Krogh et al (2000) 
döper denna grupp av företag till effektivitets-sökarna 26 . Verktyg som brukar 
användas i dessa företag är bland annat Internet och Intranät, en kultur där 
kunskapsutbyte uppmuntras samt en nätverkliknande organisationsstruktur. Mottot 
under vilket dessa organisationer hanterar kunskap är att göra den befintliga 
kunskapen lättillgänglig för individer i företaget samt att upptäcka nya 
användningssätt för den. Man ser således både till den kunskapsbas man har och till 
framtida utvecklingsmöjligheter och har insett att databaser och andra hjälpmedel 
endast utgör en minimal del i att överföra kunskap. 
 
Det sista stadiet i utvecklingen mot en organisation beskrivet av von Krogh et al 
(2000) kännetecknas av företag som agerar som innovatörer27. Innovatörerna har 
lyckats med att möjliggöra kunskap 28  genom att formulera en kunskapsvision, 
uppmuntra till samtal, skapa den rätta kontexten, mobilisera kunskapsaktivister samt 
att globalisera lokal kunskap. Detta kan sägas vara resans slutstation utan att man för 
den skull kan slå sig till ro i sitt aktiva kunskapsarbete. Innovatören drivs av 
övertygelsen att den kunskap som existerar i företaget idag är bra, men att ny kunskap 
och framgångsrika innovationer endast kan skapas med en kontinuerlig överföring 
och delgivande av denna kunskap. Det är den internt nyskapade kunskapen som på 
lång sikt leder till konkurrensfördelar. Innovatören vill skapa en organisatorisk 
kontext, där barriärer som hindrar kunskapsflöden rivs ner. I detta stadium strävar 
                                                 
25 Förf. egen översättning av ”transferring and sharing” i von Krogh et al (2000), sid. 262 
26 Förf. egen översättning av ”efficiency seekers” i von Krogh et al (2000), sid. 262 
27 Förf. egen översättning av ”innovators” i von Krogh et al (2000), sid. 262 
28 Förf. egen översättning av ”enabling” i von Krogh et al (2000), sid. 262 
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man i företag efter att arbeta på nya sätt och efter nya värderingar både individuellt 
och i grupp. von Krogh et al (2000) lyfter här fram Human Resource-avdelningen 
som de anser bör ha en mer stödjande funktion än en administrerande. 
 
Det som vi skulle vilja anmärka vad gäller modellen för ett företags tre faser är att 
hantering av tyst kunskap är ytterst beroende av människor och deras attityder och 
värderingar. Det ankommer således på individerna som är involverade i 
kunskapsprocessen huruvida ett företag kan kategoriseras som innovatör. Om man i 
ett företag skall jobba med kunskapshantering är förståelsen för detta avgörande. 
Dessutom är det många små byggstenar i kunskapsprocessen som måste 
uppmärksammas och bearbetas för att ett företag skall kunna ta sig från den första 
nivån, där man försöker identifiera kunskapen, till den sista nivån då man kan skapa 
ny kunskap ur sin nuvarande kunskapsbank. 
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5 Empiri 
I detta avsnitt redogörs för svaren vi har fått från de utförda intervjuerna med fyra 
personer som dagligen arbetar eller kommer i kontakt med kunskapshantering i 
Service Business Area SI. Informationen är därmed hämtad ifrån en teamleader för 
Knowledge Management (KM), en manager för Competence Management (CM), en 
manager för Human Resources (HR) samt en produktchef29. Här kommer även en 
modell för kunskapshantering att presenteras som beskriver hur man inom SI har 
utvecklat metoder för hantering av kunskap. Då vi har genomfört intervjuerna med 
utgångspunkt i referensramen har vi även valt att strukturera empiriavsnittet på 
samma sätt för att på så sätt underlätta läsningen av uppsatsen. 
 

5.1 Tyst kunskap och dess betydelse 
Vi frågade våra respondenter hur de ville definiera tyst kunskap. Här kan vi se en viss 
likhet i svaren vad gäller hur de talade om den. Alla ansåg nämligen att det handlar 
om kunskap som man inte alltid hittar ord för och som är svår att formalisera. 
Dessutom tyckte samtliga intervjuade att den tysta kunskapen har en stor betydelse 
för SI:s verksamhet. Vissa av de intervjuade nämnde dock att bland vissa chefer kan 
ibland orden om hur viktig denna typ av kunskap är inte omsättas i handling ännu. 
 
Managern för CM beskrev tyst kunskap som individers erfarenheter men också som 
det som finns inbyggt i företagets väggar, ett arv som alla känner till men som inte 
finns nedskrivet. Han kunde inte ge exempel på olika slags tysta kunskaper men 
menade att man säkert kan hitta olika kategorier av den som kan kopplas till olika 
typer av arbetsuppgifter och tjänster. Vidare ansåg han att tyst kunskap har en enorm 
betydelse för en tjänsteverksamhet av konsultkaraktär eftersom denna bygger på de 
anställdas egna erfarenheter. Vid en konsultativ försäljning krävs det nämligen att 
man som konsult kan kartlägga kundens behov och därefter, genom sin personliga 
erfarenhet, instinktivt veta vad som ger den mest lyckade lösningen. Vidare menade 
han att nackdelarna med tyst kunskap är att, om man inte jobbar aktivt med att 
komma åt den så förblir den tyst. Detta leder till att när anställda slutar på företaget tar 
de sin tysta kunskap med sig. 
 
Teamleadern för KM talade också om erfarenheter men utvidgade begreppet tyst 
kunskap till att även innefatta en persons perspektiv, referensramar, synsätt, 
                                                 
29 Som överenskommet  med intervjupersonerna kommer vi genomgående att använda oss av dessa titlar i 
empiriavsnittet. 
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värderingar, know-how och färdigheter. Hon ansåg också att denna sorts kunskap 
svårligen kan dokumenteras. Vidare kunde hon urskilja olika sorters tyst kunskap. En 
slags kunskap är den som innehas av endast ett fåtal personer som exempelvis 
kunskap om kunders behov. Denna kunskap är inte så lättillgänglig och teamleadern 
för KM trodde också att människor som innehar denna typ av tyst kunskap kanske 
inte är så villiga att dela med sig av den. Vill man till exempel få kunskap om en viss 
kunds behov finns det antagligen endast ett fåtal källor att gå till. 
 
En annan slags tyst kunskap som teamleadern för KM kunde urskilja är en sådan som 
är lättare att lära sig, även om det inte kan ske genom böcker och dokument utan 
måste praktiseras. Man kan dock i detta fall gå till ett flertal olika källor då man vill ta 
del av denna slags tysta kunskap. Ett exempel på sådan kunskap är, enligt henne, till 
exempel förhandlingsteknik. Dessutom, i likhet med managern för CM, ansåg hon att 
den tysta kunskapen har en oerhört central betydelse för SI:s affärsverksamhet och 
affärsmål. Hon såg också att det finns fördelar och nackdelar med tyst kunskap. 
Fördelen är att den tysta kunskapen i sig är oersättlig och mycket kraftfull. Nackdelen 
är dock att den är svårare att komma åt. Vidare krävs det vissa förutsättningar för att 
den skall kunna spridas och att detta är tidskrävande. En sådan förutsättning är när 
man inom SI ser till att personal som jobbar i olika projekt, som ofta är mycket 
tidspressade, får tid för aktiviteter som befrämjar en spridning av den förvärvade tysta 
kunskapen i projektet. Dessutom ansåg teamleadern för KM att, för att kunna bygga 
upp strukturer som gör det möjligt att tillvarata tyst kunskap krävs det mycket kapital. 
Den tysta kunskapen är alltså dyr att bygga upp vilket managern för CM menade kan 
leda till att vissa chefer kanske ännu inte är beredda att satsa på att investera i detta. 
 
När vi frågade managern för HR om en definition av tyst kunskap satte hon den i 
samband med individen som innehar den och menade att det har med attityd och 
beteende att göra, det vill säga hur man är som person. Som exempel gav hon 
förmågan att kritiskt ifrågasätta saker, något som man får lära sig som akademiker, 
menade hon. Tyst kunskap är därmed ett sätt att tänka. Hon ansåg dessutom att det 
fanns olika typer av tyst kunskap. Det finns tyst kunskap som handlar om attityder 
och beteenden, ett sätt att förhålla sig till sin uppgift och till andra personer.  
 
Det finns dessutom tyst kunskap som varje individ innehar men som är mer eller 
mindre dold för andra. Det som en person delar med sig i sitt arbete och med sina 
arbetskamrater är inte den totala bilden av allt det som personen i fråga har kunskap 
om. Man kan till exempel vara musikalisk eller oerhört intresserad av ett specifikt 
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ämne. Denna kunskap är ofta tyst men kan ändå vara oerhört värdefull för företaget. 
Tyvärr kommer detta inte alltid få fram i till exempel utvecklingssamtal. Managern 
för HR ansåg också att ofta när hon i sitt jobb skall göra bedömningar av chefers 
arbetsinsatser är det den här typen av kunskap som skiljer en bra chef från en mindre 
bra chef. Det handlar här om att använda hela människan, inte bara den explicita ytan 
som man ser i själva arbetet. En bra chef använder alla sina kunskaper, både explicita 
och tysta och det är helheten som ger det bästa resultatet. Tyst kunskap är alltså viktig 
för SI:s verksamhet och om den kan delas av många människor så kommer det att 
leda till positiva effekter. Managern för HR tyckte också att cheferna inom SI är 
oerhört medvetna om hur viktig kunskap är, speciellt då det råder lågkonjunktur och 
neddragningar. 
 
Även produktchefen ansåg att tyst kunskap handlar om ett förhållningssätt, något som 
aldrig kommer upp på ytan men som ändå påverkar sättet som hela organisationen 
arbetar på: ett slags konsultativt beteende. Ett exempel på tyst kunskap är till exempel 
när marknadsenheten hör av sig till personalen på SI för att de vet att det finns 
personer där som har mycket kunskap inom ett specifikt område. Han menade, liksom 
de andra intervjuade, att den tysta kunskapen är mycket viktig för en konsultativ 
verksamhet som SI. Han beskrev tyst kunskap som förmågan att kunna träffa en kund 
utan att egentligen ha något förberedande material med sig, och sedan föra ett 
resonemang kring vad deras problem eller deras utmaningar är och hur detta kan lösas. 
Tyst kunskap handlar alltså enligt honom bland annat om förmågan att se möjligheter 
och lösningar anpassade till en specifik kund. 
 
Global Services har som affärsenhet vad gäller tyst kunskap fastlagt en gemensam 
definition som även gäller för SI: 
 

”Tacit knowledge is highly personal and hard to formalize and communicate. Tacit 
knowledge consists of know-how and mental models, beliefs and perspectives.” 

(Internt företagsmaterial) 
 
De har också inom denna affärsenhet formulerat en precisering av begreppet explicit 
kunskap som lyder: 
 

“Explicit knowledge is formal and systematic and can be easily communicated and 
shared, in product specifications, scientific formulas or computer programs. Explicit 
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knowledge is articulated knowledge - the words we speak, the books we read, the 
reports we write, the data we compile.” (Internt företagsmaterial) 

 
Vi ställde även frågan huruvida man ansåg vilka nivåer i organisationen som bör ta 
del av tyst kunskap. Här svarade respondenterna enhälligt att alla personer i 
organisationen bör ta del av spridningen av den tysta kunskapen. Managern för HR 
betonade att framför allt personer i ledande positioner bör ta del av den eftersom 
sådana här saker oftast måste börja högst upp i organisationen för att det ska kunna 
ges trovärdighet och för att sedan spridas vidare ut i organisationens olika 
affärsområden. Managern för CM ansåg att det dessutom finns personer som 
använder sig av tyst kunskapen mer än andra, till exempel säljare och salessupport. 
Dessa personer blir också därför mer beroende av den och bör således ta del av 
kunskapsspridningen. Detta bekräftades även av teamleadern för KM. Hon ansåg att 
de personer som sitter i de affärskritiska situationerna bör ha ett stort utbyte av tyst 
kunskap, men att det över lag bör vara en del av kulturen inom organisationen så att 
det blir naturligt för alla att dela med sig. 
 

5.1.1 Attitydförändringar till tyst kunskap 
Vi frågade även respondenterna huruvida de kunde se att det har skett någon slags 
förändring i kunskapshanteringen under deras tid på SI och om attityden till den har 
ändrats. Här skilde sig svaren åt lite grann mellan respondenterna. Managern för HR 
ansåg att man idag jobbar med knowledge sharing på ett helt annat sätt än förut. Detta 
märkte hon genom de beslut som har tagits om att godkänna projekt som rör 
kunskapshantering. Tillsättningen av gruppen för Knowledge Management såg hon 
var ett exempel på ett sådant projekt, vilket även managern för CM uppmärksammade. 
Han menade dock samtidigt att det egentligen inte har skett någon större förändring 
eftersom Ericsson AB:s styrka alltid har varit att man strävar mot att vara mycket 
öppen med sin kompetens och sina kunskaper. Detta har lett till att det ligger en 
glädje i att dela med sig vilket i sin tur har blivit till en kultur inom Ericsson AB. 
 
Även teamleadern för KM ansåg att det bara under de senaste månaderna har skett en 
förändring vad gäller kunskapshantering. Hon har också märkt att intresset för 
kunskapshantering har vuxit sig mycket starkare under denna tid, vilket även har 
noterats av produktchefen. Han menade att kunskapshanteringen blir mer påtaglig nu 
när den har blivit formaliserad, men att den ännu inte är helt etablerad. Detta, ansåg 
han, var en del av den stora förändringen som Ericsson AB just nu genomgår, där man 
i företaget går mot en mer konsultativ verksamhet. 
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5.2 Förutsättningar för överföring av tyst kunskap 
För att belysa huruvida överföring av tyst kunskap är möjlig och vilka förutsättningar 
den i så fall kräver bad vi under intervjun våra respondenter diskutera detta. Vi ville 
veta vad som krävs dels av företaget men även vad som krävs av den individuelle 
medarbetaren för att tyst kunskap skall kunna överföras. Nedan följer de tankar och 
åsikter som kom fram under intervjuerna. 
 

5.2.1 Från företagets sida 
Då vi frågade intervjupersonerna om vad de anser krävs från företagets sida för att 
kunskap skall kunna överföras fick vi svar som behandlade områden såsom kultur, 
trygghet, status och enkelhet. Teamleadern för KM menade att kärnan i SI:s modell 
för kunskapshantering 30  tydligt visar vad man på SI anser vara de formella 
förutsättningarna för hur överföring av kunskap kan ske. Hon menade att det måste 
finnas en företagskultur, en hängivenhet bland de anställda och rätt incitament som 
sporrar medarbetarna. Det är dessa tre faktorer som i en organisation som SI kommer 
att vara avgörande huruvida man lyckas med överföring av tyst kunskap eller ej. Hon 
betonade även att man i SI för närvarande aktivt arbetar med att dessa förutsättningar 
ska genomsyra hela Service Business Area, men att det i dagsläget ännu inte har 
uppnåtts.  
 
Då det gällde en av komponenterna i strategimodellens kärna, företagskultur, ansåg 
KM-teamleadern att det är av stor vikt att de anställda kan känna trygghet i att kunna 
dela med sig av sin kunskap. Hon tydliggjorde betydelsen av arbetsmiljön: 
 

”…att skapa en organisatorisk miljö som präglas av omtanke”. 
 
Det ska alltså råda en stämning som tillåter att man delar med sig av det man vet och 
kan. Om inte denna slags företagskultur existerar är det lätt att de anställda saknar 
villigheten att dela med sig av den personliga kunskapsbasen. Ges det inte tid eller 
skapas det inte något forum där kunskapsutbyte kan ske, saknas det också en viktig 
förutsättning för en möjlig överföring av tyst kunskap. När HR-managern talade om 
kultur sade hon att man ofta pratar om den som det som sitter i väggarna. Den typen 
av tyst kunskap är jätteviktig men svår att få fatt i och beskriva på ett bra sätt. Enligt 
henne måste man i företaget alltså skapa en atmosfär där det är tillåtet att människor 
                                                 
30 jämför figur 11 
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träffas och där tiden inte utgör den kritiska faktorn som kan hindra människor från 
dessa sammankomster. Hon framhävde företagskultur som den viktigaste 
förutsättningen för att överföring av tyst kunskap ska kunna ske och menade att: 
 

”Om man hävdar att den är öppen ska man verkligen se till att den är det också.” 
 
Även produktchefen nämnde att den grundläggande förutsättningen för överföring av 
kunskap ligger i att skapa en trygghet för de anställda i företaget. När ett företag är 
framgångsrikt är det mycket lättare som anställd att vara öppen och hantera den egna 
kunskapen på ett generöst sätt än när ”det går dåligt”. Han menade att trygghet i 
företaget leder till att de anställda inte upplever det som ett hot att dela med sig av sin 
kunskap. 
 
Teamleadern för KM påpekade också att företag bör sätta en stolthet i att de anställda 
delar med sig av sin kunskap och att det borde ligga en viss status i ett sådant 
beteende. Företagskulturen bör alltså färgas av att de personer som är duktiga 
kunskapshanterare uppmärksammas och kanske premieras på något sätt. Detta utgör 
därmed den andra komponenten i strategimodellens kärna, incitament. Produktchefen 
tog upp detta och diskuterade problematiken kring hur de anställda ska ha viljan att 
dela med sig av sin tysta kunskap. Han menade att man måste se till att de anställda 
inte upplever det som negativt att dela med sig av det de kan. Det måste därför skapas 
förutsättningar för tyst kunskap. Ett exempel på åtgärd för att skapa dessa 
förutsättningar gavs av managern för HR. Hon tyckte att man bör jobba med personer 
som har en stor kunskapsbank och få dem att inse värdet med att dela med sig. Vissa 
av dessa personer har kanske inställningen att kunskap är makt och att man därför inte 
ska dela med sig. Man bör då ändra deras inställning så att de känner en trygghet i att 
bidra med kunskap snarare än känna tryggheten i att hålla i den. 
 
Vidare behövs det hängivna chefer som fungerar som goda exempel vad gäller 
hantering av tyst kunskap. Om den egna chefen ej lever som han/hon lär är det 
nästintill omöjligt att sedan få med sig personalstyrkan. Även managern för CM ansåg 
att cheferna hade en stor betydelse för hanteringen av tyst kunskap. Han menade att 
man, genom att bygga upp ett aktivt ledarskap, kan skapa en kultur där det premieras 
om man delar med sig av sin tysta kunskap. På detta sätt övergår kunskapen från att 
vara tyst hos en enda individ till att vara tyst kunskap hos flera personer. Tyst 
kunskap behöver därmed ej bli explicit om den likväl kan delas av alla anställda. 
Managern för CM framhävde också betydelsen av att överföring av tyst kunskap även 
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uppmärksammas från chefernas sida. Han menade att chefer i ord och handling måste 
visa att de tycker att det är viktigt. Om chefer tar överföring av kunskap på allvar i 
allmänhet och av tyst kunskap i synnerhet skulle det kanske till och med kunna bli en 
statusfylld aktivitet i företaget. En kulturförändring, som detta ofta för med sig, börjar 
enligt honom alltid hos ledarskapet. Även KM-teamleadern talade om vikten av ett 
aktivt ledarskap och menade att det bör både beskrivas vilka värderingar som skall 
gälla inom företagsorganisationen och sedan även genom olika tillvägagångssätt se 
till att framför allt chefer agerar efter dessa värderingar så att det i sin tur sedan 
integreras bland de anställda. Här är det viktigt med stödet hos ledningen eftersom 
kunskapsutbytet, om det skall ske på alla organisationsnivåerna, måste bli till en 
rörelse. 
 
Själva överföringsprocessen får inte heller vara svårhanterbar. KM-teamleadern ansåg 
att det måste till exempel vara enkelt att använda sig av verktyg och processer, såsom 
till exempel databaser då man sprider och tar emot kunskap. För att inte tröskeln att 
använda sig av olika verktyg ska bli oövervinnlig måste de kunna vara enkla att 
använda. 
 

5.2.2 Från individens sida 
Vi frågade även intervjupersonerna om vad de ansåg krävs av individen för att en 
överföring av tyst kunskap skall bli möjlig. 
 
Teamleadern för KM betonade individens inställning till kunskap i förhållande till 
företaget. Anser man att man kan göra sig oumbärlig på företaget genom att sitta inne 
med mycket kunskap är det en inställning som individer måste befrias från. De 
anställda borde resonera mycket mer i termer om rättigheter och skyldigheter ansåg 
KM-teamleadern. Om ett företag som Ericsson AB satsar på sina anställda i form av 
bland annat kompetensutveckling borde det vara en självklarhet att ge tillbaka 
någonting till företaget. Hon ansåg att genom att dela med sig av sin kunskap till 
kollegor och genom att göra den personliga kunskapen tillgänglig för andra i företaget 
kan de olika medarbetarna ge tillbaka av det som företaget har investerat i dem. 
 
HR-managern hade också uppfattningen av att många anställda verkar tro att deras 
enskilda makt beror på hur mycket kunskap de besitter. Att låta de anställda inse att 
man verkligen bidrar till företaget om man delar med sig är enligt managern för HR 
därför en stor utmaning. Enligt CM-managern borde viljan att dela med sig och att 
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göra det utifrån en slags prestigelöshet bero på övertygelsen om att man får tillbaka 
någonting av det. 
 
Produktchefen betonade vikten av att ha viljan att prata och kommunicera på olika 
sätt för att överföring av tyst kunskap ska fungera. Dessutom påpekade KM-
teamleadern att individen naturligtvis måste ha förmågan att formulera sig väl så att 
den kunskap som han/hon bär på går att förmedla till andra. 
 

5.3 Företagsstrategi för kunskapshantering på SI 
Våra respondenters svar avseende vilka strategier för kunskapshantering som existerar 
inom SI utföll helt utifrån deras olika arbetsområden och befattningar. Därmed blev 
svaren varierande. 
 
Enligt managern för HR finns det en gemensam vision för affärsenheten Global 
Services, där strategier för kunskapshantering dock inte omnämns. I stället är det varje 
enskild Service Business Area såsom SI som får förankra detta i sin mission, vilket 
hon tror 80 % av dem har gjort. Hon påpekade också att man aktivt arbetar med 
kunskapshantering på olika sätt. Bland annat nämnde hon företagets PU-samtal 
(personalutvecklingssamtal) som alla anställda får ta del av en eller två gånger om 
året. Enligt henne är ett delsyfte med dessa samtal att just få fram den typen av de 
anställdas kunskap som inte är lika påtaglig som den som står i meritförteckningen. 
Det är cheferna som utför dessa samtal och innan de genomför det första får de 
undergå en utbildning samt ta del av material för att förberedas i hur de under PU-
samtalen kan få fram denna typ av kunskap. 
 
Teamleadern för KM var väl medveten om att SI har en strategi vad gäller 
kunskapshantering. Den kunskapsstrategi som SI huvudsakligen följer kallade hon för 
personaliseringsstrategin och illustrerade denna genom att rita upp den modell som 
visas nedan. Hon förklarade modellen med att om personaliseringsstrategins 
stödaktiviteter fokuserar på hanteringen av icke-dokumenterbar kunskap utgör 
formaliseringsstrategin dess motpol, där fokus ligger på att fånga in kunskap i 
exempelvis databaser och andra kunskapslagringsverktyg. Enligt henne har man inom 
SI konstaterat att det är den kunskap som ryms i de anställdas erfarenheter, know-how 
och mentala modeller som är av värde för organisationen, vilket förklarar valet av 
personaliseringsstrategin. Samtidigt menade hon att man på SI inte kan negligera den 
formella kunskapen, som hon betecknade som den dokumenterbara kunskapen. Både 
ur effektivitetssynpunkt och ur lärosynpunkt har man därför identifierat behovet av att 
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i viss grad även nyttja formaliseringsstrategin. Den informella kunskapen är idag dock 
av större värde för SI än den formella, ansåg hon. Därför är det viktigt att man också 
satsar på denna slags kunskap i större utsträckning. Uttryckt i siffror har man inom SI 
valt att låta 80 % av strategin för kunskapshantering röra den informella eller tysta 
kunskapen och i de resterande 20 % fokusera på den formella aspekten av kunskap. 
 
Både personaliserings- och formaliseringsstrategin åtföljs av stöttande aktiviteter, 
vilka illustreras med hjälp av de minsta cirklarna i modellen. I och med att man inom 
SI har lagt störst fokus på personaliseringsstrategin ligger dominansen på de stöttande 
aktiviteterna för tillvaratagandet av den informella tysta kunskapen. 
Kunskapsspridande Nätverk (KSN), Vem vet vad?, Exklusiva Grupper samt 
Konferenser & Seminarier är stödaktiviteterna runt personaliseringsstrategin, medan 
Kunskapsförråd ligger inom ramen för formaliseringsstrategin.  
 
Vi kommer i följande avsnitt närmare beskriva dessa fem tillvägagångssätt inom SI 
som tillsammans har till uppgift att underlätta överföringen av kunskap inom företaget. 
Eftersom det var teamleadern för KM som redovisade denna modell för oss står hon 
därmed som huvudkälla. 
 

 
Figur 11: SI:s modell för kunskapshantering 

Källa: Egen bearbetning av KM-teamleader, 2002-11-29 
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5.4 Tillvägagångssätt för överföring av kunskap 
Som modellen ovan visar har man på SI ett flertal metoder för hantering av kunskap. 
Ett av dessa kallas för kunskapsförråd och är en del av formaliseringsstrategin. Denna 
metod utgörs av ett slags kunskapsnätverk och förråd för dokumenterbar kunskap, det 
vill säga en databas med ett webbinterface som gör att de anställda på ett smidigt sätt 
kan kommunicera med sina kollegor. Detta kunskapsförråd har som uppgift att 
erbjuda vettiga lagrings- och sökställen, där användarna kan hitta dokument som 
handlar om allt från hur ett avslutat projekt genomfördes till specifika kunders 
önskemål. Managern för HR skildrade hur man, när man arbetar i olika projekt, alltid 
innan projektets start skall söka i databaser om det finns någon annan inom Ericsson 
AB som har gjort något liknande inom detta område förut. När projektet har avslutats 
skall man alltid lämna in ett skrivet dokument på hur det har gått i projektet. Det 
håller dock på att ske en ändring i hanteringen av denna slags kunskapsspridning i och 
med att man mer och mer försöker att hantera en del av denna slags information i 
muntlig form genom presentationer. I vår intervju med CM-managern framkom det 
också att webben är ett gigantiskt Knowledge Management verktyg inom SI. 
Svårigheten som han såg med detta är att det finns otroligt mycket information där 
men att det inte är enkelt att hitta det som man söker efter, vilket gör att hanteringen 
ofta tar väldigt mycket tid i anspråk. Dessutom påpekade produktchefen på SI att man 
just nu håller på att etablera en återanvändningsprocess för att kunna rapportera en 
slags best practice på de olika projekten som genomförs inom SI. Han yttrade dock 
sina betänkligheter vad gäller ett sådant systems kapacitet att fånga de tysta 
aspekterna av kunskap och tror att det inte går att hitta vad exempelvis ett visst 
kundmöte har resulterat i och varför. Denna slags kunskap kan enligt honom endast 
fås fram i ett personligt möte och täcks inte av en databas. 
 
Stödaktiviteten KSN beskriver de kunskapsgrupper (nätverk) som har bildats på en 
global nivå för att personer som jobbar inom samma område ska kunna utbyta 
erfarenheter med varandra. Grupperna leds av en person som avgör hur stor gruppen 
ska bli, om den ska vara väldigt specialiserad eller allmän och vem som kan bli 
medlem. Till sin hjälp har grupperna en cybermötesplats att tillgå i form av det 
internutvecklade IT-verktyget KS-tools för att kunna kommunicera med varandra 
globalt. KS-tools’ olika funktioner sträcker sig från att användarna exempelvis kan 
delta i internetbaserade diskussioner, utnyttja verktygets chat-funktion, spara och 
ladda ner dokument till att de kan lägga in ett tips till övriga i gruppen, ställa frågor 
till varandra samt ranka varandras inlagda bidrag. 
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En annan metod som går i linje med personaliseringsstrategin är Vem Vet Vad?, ett 
stöd som inom organisationens verksamhet i 140 länder skall hjälpa till att underlätta 
sökning av kunskap och erfarenhet. Verktyget ger möjligheten till att minimera 
dilemmat att någon inom Ericsson AB redan har en lösning på ett visst problem som 
till exempel en viss projektledare kan stå inför. Projektledaren ska alltså på ett smidigt 
sätt kunna ställa en fråga av typen: ”Jag behöver någon som kan tekniken X, som har 
jobbat med kunden Y och som talar språket Z.” Verktyget ska sedan rada upp ett antal 
träffar på personer som den sökande skulle kunna ta kontakt med. 
 
Exklusiva Grupper är något som redan finns inom Ericsson AB, vilket gav anställda 
inom SI idén att använda sig av detta instrument även i kunskapssammanhang. Här 
handplockar man personer som under en ettårsperiod blir medlemmar i en så kallad 
exklusiv grupp. Gruppen träffas inte bara virtuellt utan även ansikte mot ansikte ett 
fåtal gånger per år. Människorna i dessa exklusiva grupper har valts ut med anledning 
av att man tror dem ha en strategisk betydelse för Ericsson AB: s framtid. Det är alltså 
ett tydligt utpekande av individer som företaget vill ska kunna mötas i detta nätverk. 
Tillsammans antas de bli mycket kreativa och kraftfulla idésprutor. 
 
Konferenser & Seminarier är den fjärde och sista stödaktiviteten för 
kunskapshantering på SI. Man vill med denna aktivitet skapa det fysiska mötet mellan 
människor. Det kan exempelvis handla om seminarieserier som återkommer under 
året eller någon som nyligen har avslutat ett projekt och presenterar detta inför en 
större grupp anställda. Genom möjligheten att delta i till exempel seminarier 
uppmuntras de enskilda medarbetarna till att utbyta tyst kunskap. I vår intervju med 
HR-managern kom det även fram att man har bildat så kallade erfa-grupper, 
erfarenhetsutbytesgrupper. Dessa grupper kan sägas ha samma funktion som 
kunskapsgrupperna som nämndes i samband med KSN men att skillnaden består i att 
man här träffas fysiskt på arbetstid. Även syftet med erfa-grupperna är således att 
människor med samma slags yrkesroll skall kunna träffas, diskutera och utbyta 
erfarenheter. 
 
KM-teamleadern sade under intervjun att den grund som alla dessa stödaktiviteter 
vilar på är de tre nyckelorden i modellens kärna: hängivenhet, företagskultur och 
incitament. Det är förverkligandet av denna inre cirkel som kommer att avgöra 
huruvida förtaget lyckas med att följa sin valda strategi i framtiden. 
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Något som vi även diskuterade med respondenterna var hur de ansåg att kunskap 
flödar inom SI:s organisation. De flesta respondenterna nämnde att detta till stor del 
sker genom informella nätverk, något som man inom hela Ericsson AB alltid har 
uppmuntrat. CM-managern nämnde också att nätverkande bland företagets anställda 
inom och utanför SI ofta har betonats som en viktig del i kunskapshantering och -
spridning. Ett exempel på att man vill gynna detta är att man har utsett så kallade 
knowledge champions, en premiering som har tillkommit de anställda som på något 
sätt har visat sig vara speciellt bra kunskapsdelare. Han sade även att man kan se att 
Ericsson AB är ett nätverksföretag bland annat genom det att han själv åker från sin 
arbetsplats i Göteborg upp till Stockholm två gånger i veckan för att just ge och få 
kunskap. Också produktchefen talade under vår intervju om nätverkande och att detta 
ofta sker genom personliga möten. Han ansåg att kunskapen flödar mycket fritt i 
organisationen, även om det håller på att etableras ett system för att organisera den.  
 
Även teamleadern för KM nämnde i intervjun hur viktiga de personliga nätverken är 
för SI:s verksamhet och att det oftast är dem man som anställd utnyttjar inom 
organisationen. Vad hon saknade i detta sammanhang var existensen av mer formella 
kanaler. Att det finns processer och strukturer som gör det lättare att utbyta kunskapen, 
även om man inom Ericsson AB idag har ett välutvecklat system för hanteringen av 
skrivna dokument. 
 

5.5 SI i de tre företagsfaserna 
Vi visade även respondenterna den modell av von Krogh et al (2000) som beskriver 
hur företag går genom tre faser vad gäller kunskapshantering31. Här ville vi se hur 
denna modell förhåller sig till den praktiska verkligheten och frågade därför 
intervjupersonerna i vilken fas de ansåg att SI befinner sig idag. Svaren blev tämligen 
lika. Alla respondenter ansåg nämligen att SI huvudsakligen befinner sig i fas två. 
 
Enligt managern för HR anser vissa personer i ledande befattningar inom Ericsson 
AB att företaget måste sträva efter ett partnerskap med vissa av sina konkurrenter och 
dela kunskap för att kunna behålla sin konkurrenskraftighet. Detta betyder rent 
praktiskt att man inom företaget måste uppnå fas tre i modellen för att kunna överleva 
på marknaden. Andra personer inom företaget anser istället att man inte kan dela med 
sig av sådan sorts kunskap som innebär att konkurrenter får ta del av Ericsson AB: s 
företagshemligheter. Det är alltså en diskussion som förs just nu inom företaget och 

                                                 
31 För modellen se avsnitt 4.3 
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av den orsaken ansåg managern för HR att Ericsson AB befinner sig i fas två i 
modellen men bör sträva mot fas tre. Hon tyckte dessutom att modellen i sig 
implicerar att kunskapshantering är en process som aldrig tar slut utan pågår ständigt. 
 
Teamleadern för KM skilde mellan Ericsson AB och affärsenheten SI när hon beskrev 
var i modellen de befann sig. Hon ansåg vidare att man i SI befann sig i fas två men 
har definitivt ambitionen att nå fas tre. Vidare menade hon att de aktiviteter som man 
arbetar med ligger inom både andra och tredje fasen. Om man lyckas med att 
ilandsätta sina mål som utgör den inre cirkeln i sin strategimodell kommer SI 
definitivt att nå upp till den tredje fasen. Dessutom ansåg hon också att modellen som 
beskriver de olika företagsfaserna bör tolkas som en pågående process och att det i 
praktiken handlar om att hitta ett tillvägagångssätt för att driva hela verksamheten. I 
likhet med managern för HR betonade hon dessutom vikten av att SI bör komma till 
den tredje fasen genom att säga: 
 

”Det här är avgörande för oss, vi måste dit.” 
 
Även produktchefen särskilde mellan Ericsson AB och affärsenheten SI och menade 
att olika affärsenheter inom Ericsson AB befinner sig i olika faser. Han ansåg att SI 
ligger mitt i modellen, i fas två, och att de är på väg uppåt mot den tredje fasen. Detta 
bekräftades även av managern för CM som menade att man just nu inom SI inte har 
någon etablerad process att utveckla ny kunskap baserad på sin nuvarande 
kunskapsbank. Detta gör att den tredje fasen ännu inte är uppnådd. Han ansåg ändå att 
man inom SI just nu jobbar med att få den andra fasen på plats och trodde vidare att 
när man väl har lyckats med det så kommer den tredje fasen automatiskt. Detta på 
grund av att när man inom företaget väl har lyckats med processen att överföra 
kunskap blir det naturligt för varje enskild anställd som tar del av denna överföring att 
använda den till att skapa sig ny kunskap. Slutligen fann han även att modellen som vi 
visade för honom inte var självklar utan han trodde att företag ofta befinner sig i alla 
tre faserna samtidigt. 
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6 Analys 
Vi vill i detta kapitel kritiskt granska vår teori genom att ställa den mot den empiriska 
delen för att på så sätt se hur de förhåller sig till varandra. Denna analys kommer 
sedan att ligga till grund för de slutsatser som presenteras i sista kapitlet. 
 

6.1 Tyst kunskap och dess betydelse 
Bland teoretiker som har forskat inom Knowledge Management kan vi se en viss 
samstämmighet i hur de betraktar och värderar tyst kunskap. De anser nämligen att 
den är högst individuell och ofta inte kan artikuleras. (Nonaka, 1991; Chua, 2001) Det 
har även skett en förändring i attityd bland teoretiker hur de ser på möjligheten till 
överförbarhet av tyst kunskap. Idag verkar det finnas en större tilltro till att den är 
överförbar men man är samtidigt medveten om att detta kräver ett aktivt arbete från 
inblandade individer (Nonaka et al, 1998). Även bland de personer vi intervjuade på 
SI gjordes en distinktion mellan den tysta kunskapen och den explicita. Uppfattningen 
bland intervjupersonerna om den tysta kunskapens karaktäristika stämde därmed 
överens med teorins beskrivning av densamma. Dessutom ansåg intervjupersonerna 
att det går att överföra tyst kunskap, vilket vi kan se som ett tecken på att det även 
finns en övertygelse om möjligheten att kunna arbeta med den. 
 
Ytterligare en samstämmighet bland ett flertal teoretiker när det gäller att beskriva den 
tysta kunskapen ligger i deras uppfattning att den utgörs av olika slags dimensioner 
(Nonaka 1991; Lubit 2001). Den ena, den tekniska dimensionen, kan vi konstatera är 
något som även uppmärksammades av KM-teamleadern då hon talade om 
förhandlingsteknik medan den kognitiva dimensionen togs upp av managern för HR 
då hon beskrev exemplet med förmågan att tänka kritiskt. Den tredje kategorin, hur 
man närmar sig ett problem, ingår också under HR managerns beskrivning medan den 
fjärde kategorin, organisatoriska rutiner, omtalades av produktchefen då han 
resonerade kring det konsultativa beteendet inom SI. De olika teoretiska 
dimensionerna fanns alltså närvarande i intervjupersonernas skildring av den tysta 
kunskapen, vilket vi ser såsom att de har en uppfattning som kan liknas vid den hos 
teoretikerna. 
 
Då det gäller den tysta kunskapens betydelse kan vi både i referensramen och bland 
de personer vi intervjuade urskilja att den har framför allt två viktiga funktioner. Den 
ena är att en utvecklad tyst kunskap är en förutsättning för att man skall kunna ta till 
sig den explicita. Här anser teoretikerna att det är den tysta kunskapen som ger 
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möjligheten till att utveckla ett expertkunnande vilket även togs upp av managern för 
HR när hon pratade om vad som skiljer en bra chef från en dålig (Lawson & Lorenzi, 
1999 i Haldin-Herrgard, 2000). Den andra funktionen som den tysta kunskapen fyller 
är, enligt teoretikerna, att den ger nyckeln till långvarig konkurrensfördel för företaget 
(Lubit, 2001). Det vi finner intressant då vi jämför denna synpunkt med vad 
intervjupersonerna svarade är att dessa inte kunde säga varför den är viktig. De 
pratade istället om hur viktig den tysta kunskapen är i ett konsultföretag som SI, men 
nämnde alltså aldrig på vilket sätt. Detta kan vi se som ett exempel på att det i 
praktiken kan vara lätt att missa poängen med vad den tysta kunskapen kan tillföra i 
ett företag då man arbetar med den. Alla bör ju vara medvetna om varför man till 
exempel bygger upp en strategi kring den, annars kommer man aldrig att kunna bilda 
sig en riktig uppfattning. Därmed ger detta en signal om att man inom SI inte har 
tydliggjort vilka fördelar den tysta kunskapen kan medföra för dess organisation. 
 
Både teoretiker och praktiker anser således att tyst kunskap är betydelsefull. Inom SI 
har man till och med tillsatt en KM-teamleader som tillsammans med ett team skall 
arbeta med dessa frågor på heltid. Detta tolkar vi som att den tysta kunskapens 
betydelse har uppmärksammats i företaget. Dessutom ansåg de intervjuade att 
spridningen av den tysta kunskapen bör omfattas av alla anställda, vilket vi bedömer 
som ytterligare ett tecken på att man inom SI anser att detta är viktigt för företagets 
väl.  
 

6.2 Förutsättningar för överföring av tyst kunskap 
Den första byggstenen i vår modell utgörs av de fem förutsättningar som von Krogh 
et al (2000) anser vara grundläggande för arbetet med hantering av tyst kunskap. Den 
empiriska undersökningen har dels visat att dessa förutsättningar även i 
företagsvärlden upplevs som viktiga, dels har vi genom empirin fått nya uppslag vad 
som anses vara betydande villkor för att hanteringen av tyst kunskap ska kunna bli 
lyckosam. I det följande vill vi visa de samstämmigheter och avvikelser som vi har 
kunnat hitta mellan empiri och teori. 
 

6.2.1 Vision 
SI:s vision eller övergripande mål bör enligt teorin genomsyra hela organisationen 
(von Krogh et al, 2001), vilket den enligt flera respondenter i dagsläget ännu inte gör. 
Även om man på företaget strävar efter att nå dit har man inte kommit fullt så långt 
som teorin kräver. Detta tror vi främst beror på att avdelningen som sysslar med 
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Knowledge Management inte har funnits så länge. Fastän vi inte kan konstatera att 
man inom SI har lyckats i denna punkt visar oss agerandet på att man i företaget ändå 
strävar mot det som teorin förespråkar. 
 

6.2.2 Samtal 
I teorin framhävs det att man bör mötas ansikte mot ansikte och samtala för att kunna 
överföra tyst kunskap (von Krogh et al, 2001), medan vi i empirin har stött på skilda 
uppfattningar beroende på vem som har svarat på frågan. Produktchefen påpekade 
också vikten av att träffas ansikte mot ansikte för att tyst kunskap ska kunna överföras, 
medan vi tolkar KM-teamleaderns svar och SI:s egen modell som att cyberrymden 
och dess möjligheter (det vill säga e-mail, videokonferenser etc.) mycket väl kan 
fungera som en mötesplats där tyst kunskap kan delas. Samtalet, såsom det avses av 
von Krogh et al (2000), är enligt våra intervjupersoner många gånger inte realiserbart. 
Ericsson AB och därmed även SI utgörs av en världsomspännande verksamhet där ett 
personligt möte på grund av geografiska avstånd och/eller ur kostnadssynpunkt, i vår 
mening, sällan går att genomföra. Däremot har vi fått uppfattningen av att man inom 
SI förespråkar en öppen dialog i den mån det är möjligt. Här kan exempelvis nämnas 
öppna kontorslandskap och satsningen i form av erfa-grupperna. Det verkar som att 
den enskilda situationen får avgöra huruvida ett personligt samtal mellan de 
inblandade kan komma att ske, eller om ett annat sätt att mötas kan ersätta detta. Det 
som von Krogh et al (2000) kallar för mikrogrupper har vi märkt förekommer inom 
SI:s verksamhet av olika slag. Här kan återigen nämnas erfa-grupperna men även 
övriga kunskapsgrupper. De sistnämnda möts dock huvudsakligen via webben för att 
utbyta erfarenheter och dylikt och inbegrips i våra ögon således inte av fysiska möten. 
 

6.2.3 Aktivister 
Som framgått i referensramen är det av betydelse att finns en så kallad 
kunskapsaktivist (von Krogh et al, 2001). Detta anser man även inom SI vara av 
betydelse då man har tillsatt en teamleader för KM, utvecklat en avdelning för 
Knowledge Management och skapat de ovan nämnda kunskapsgrupperna som driver 
kunskapsöverföring framåt. Speciellt den person som i respektive kunskapsgrupp 
innehar rollen som ledare ser vi som en sådan aktivist. 
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6.2.4 Miljö/Kultur 
Den förutsättning som samtliga av våra intervjupersoner nämnde helt oberoende av 
varandra är företagskulturen. Att organisationen präglas av den rätta kulturen verkade 
upplevas vara av stor vikt eftersom detta ämne återkom gång på gång under våra 
intervjuer. De intervjuade gav också exempel på hur de anser en kunskapsfrämjande 
miljö ska se ut: en kultur som präglas av omtanke. Vi tycker oss hitta en direkt 
motsvarighet för denna aspekt hos von Krogh et al (2000). Författarnas beskrivning 
av miljön anser vi återfinns i det som SI:s anställda refererar till som företagets kultur. 
Inom SI verkar man vara medveten om att en kulturförändring är nödvändig för att 
företagsmiljön ska främja en överföring av tyst kunskap som kan ske obehindrad. 
 

6.2.5 Globalisering 
Att globalisera lokal kunskap är inget som våra intervjupersoner diskuterade under 
intervjuerna. SI:s verksamhet sker dock som tidigare nämnt på en global nivå, vilket 
innebär att det är naturligt att dagligen kommunicera med kollegor i andra världsdelar. 
Vi tror därför att de anställda på SI är så förtrogna med kunskapshantering utöver 
gränserna att denna förutsättning är uppfylld. Även om globalisering presenteras som 
en förutsättning för överföring av tyst kunskap hos von Krogh et al (2000) ställer vi 
oss dock frågande till om den bör betraktas som just en förutsättning till 
kunskapsöverföringsprocessen. Bör globalisering överhuvudtaget betraktas som en 
premiss för överföring av tyst kunskap? Som vi ser det är det mycket beroende på hur 
företagets organisation ser ut, det vill säga verksamhetens storlek, geografiska läge 
och bransch. För nystartade eller små företag känns inte denna förutsättning relevant. 
Däremot tror vi att en globalisering mycket väl kan bli aktuell i ett senare skede 
beroende på hur företaget växer. 
 

6.2.6 Hängivet ledarskap 
Förutom de ovan nämnda fem förutsättningar har vi genom vår empiriska 
undersökning på SI även sett på att ledarskapet anses som en viktig förutsättning för 
spridning av tyst kunskap. Ur vår empiri har vi kunnat utläsa att personer med ledande 
befattningar, gärna på koncernledningsnivå, bör gå före som ett gott exempel för att 
övriga anställda ska följa efter. SI:s modell för kunskapshantering visar på att det är 
viktigt med en hängivenhet hos dessa personer, vilket även intervjupersonerna 
uttryckte som avgörande. Detta omnämns inte explicit som en förutsättning för 
överföring av tyst kunskap i von Krogh et al (2000) och får således inget stöd i teorin. 
Eftersom alla intervjuade hänvisade till vikten av ett hängivet ledarskap som kan 
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fungera som en förebild vad gäller överföring av tyst kunskap tolkar vi det som att det 
anses som en nödvändighet. I teorin skulle man kunna hitta drag av denna tanke i 
kunskapsaktivistens roll. Dock har vi inte uppfattat kunskapsaktivisten nödvändigtvis 
som en ledare i bemärkelsen chef; han/hon skulle lika gärna kunna vara vilken 
medarbetare som helst som tilldelas uppgiften som kunskapsaktivist i exempelvis en 
kunskapsgrupp. 
 
Enligt von Krogh et al (2000) utgör strikta hierarkiska strukturer en företeelse som i 
en organisation, där ständig kunskapsöverföring sker, bör betraktas som hinder i 
överföringsprocessen. Att våra intervjupersoner exempelvis hävdar att de personerna 
som finns representerade i koncernledningen bör agera som förebild är därför inget 
som von Krogh et al (2000) varken kräver eller vill.  
 

6.2.7 Individen 
De personer vi intervjuade uttryckte en medvetenhet om att överföring av tyst 
kunskap i hög grad beror av de individer som är inblandade i processen. Speciellt 
viljan från individens sida att dela med sig av den kunskap man innehar lyftes fram 
som en förutsättning för att överföring av tyst kunskap överhuvudtaget är möjligt. 
Individens attityd som förutsättning är däremot ingenting som von Krogh et al (2000) 
nämner. Dessa teoretiker utgår kanske ifrån välvilliga anställda, vilket vi uppfattar 
som ganska naivt.  
 

6.3 Företagsstrategi för kunskapshantering 
Då det gäller den andra byggstenen i vår modell, företagsstrategier för 
kunskapsöverföring, skall denna, enligt Hansen et al (1999), baseras på de 
förutsättningar man tidigare skapat inom företaget. Detta påverkar sedan i sin tur 
själva hanteringen av den tysta kunskapen. Vi kan här se likheter mellan den 
teoretiska formuleringen av strategier och hur man i SI har arbetat med detta, men 
också en olikhet. Likheterna ligger i att man i SI har utgått från sina förutsättningar då 
man skapat företagsstrategin. De tre grundvärderingarna, hängivenhet, incitament och 
företagskultur, utgör nämligen kärnan i deras strategimodell, vilket visar tydligt att det 
är från dessa tre element som man sedan har utformat strategin. 
 
En annan likhet som vi också har uppmärksammat vid en jämförelse mellan teori och 
praktik ligger i hur man väljer strategi. Det är, enligt teorin, viktigt att strategin passar 
in i den verksamhet som bedrivs och i den omgivning som man verkar i (Hansen et al, 
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1999). Detta är också något som har uppmärksammats inom SI där man anser att en 
lyckosam hantering av den tysta kunskapen är viktig för deras verksamhet då man 
sysslar med konsulting. Dessutom talade nästan alla intervjupersonerna om hur viktigt 
nätverkandet är inom SI, något som vi tolkar som ytterligare ett tecken på att 
personaliseringsstrategin är relativt djupt rotad i organisationen. 
 
De negativa sidor som personaliseringsstrategin, enligt teoretikerna, kan medföra 
kunde också urskiljas bland de personer som vi intervjuade (Hansen et al, 1999). Som 
exempel kan ges de arbetsresor som managern för CM var tvungen att göra två gånger 
i veckan för att just dela med sig och få ta emot kunskap, såväl explicit som tyst. 
Detta tillvägagångssätt för spridning av tyst kunskap är både kostsam och 
tidskrävande (Hansen et al, 1999). 
 
Vi kan alltså se flera likheter mellan teori och empiri vad gäller utformandet och 
hanteringen av företagsstrategier kring den tysta kunskapen. Man säger sig inom SI ha 
utformat en personaliseringsstrategi upp till 80 % för att hantera tyst kunskap, medan 
kodifieringsstrategin utgör en mer stöttande funktion. Detta går i linje med vad man i 
teorin anser vara en nödvändighet för att uppnå en positiv effekt. På SI valde man för 
övrigt att kalla kodifieringsstrategin för formaliseringsstrategi. 
 
Den olikhet vi har kunnat observera mellan teori och praktik ligger i hur man inom SI 
har valt att utnyttja dataverktyg till fullo för att hantera den tysta kunskapen. Som vi 
ser det har detta lett till att man i praktiken har lyckats föra de två strategierna närmare 
varandra genom att, på ett mycket effektivt sätt, skapa en databank som lagrar 
kunskap om tyst kunskap, det vill säga en så kallad metakunskap32 (Vem Vet Vad?). 
Detta tillvägagångssätt ser vi varken kan liknas vid personaliseringsstrategin eller 
kodifieringsstrategin. Istället tycker vi att det kan ses som ett försök till att länka de 
två olika strategierna samman till en ny variant av personaliseringsstrategin.  
 
Här vill vi koppla tillbaka till föregående stycke om hur man enligt teorin bör välja en 
strategi (Hansen et al, 1999). Vi hävdar att man inom SI visar genom Vem Vet Vad?-
verktyget att man kan gå runt problemet med den tysta kunskapens svårighet att lagras 
och systematiseras genom utvecklandet av denna metakunskap. Denna bygger i sin 
tur på att man har databaser som lagrar denna slags kunskap. Man kan därmed mycket 
väl använda sig av kodifieringsstrategins element för att komma åt den tysta 

                                                 
32 Med metakunskap menar vi kunskap om kunskap. 
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kunskapen vilket gör att särdragen mellan personaliserings- och kodifieringsstrategin, 
såsom teorin förespråkar, får en annan skepnad.  
 

6.4 Tillvägagångssätt för överföring av kunskap 
I vår analys av den tredje byggstenen i vår modell kan vi urskilja vissa likheter mellan 
modellen av Stein (1996) och SECI-modellen av Nonaka et al (2000) även om de två 
från början har utformats i olika syften.  
 
Utifrån intervjuerna har vi kunnat se att teorins två kritiska faser, externalisering och 
internalisering, även i verkligheten är viktiga och därmed anses som mycket 
väsentliga att arbeta med. För att effektivisera externaliseringen inom SI måste man 
exempelvis efter varje avslutat projekt antingen skriftligen eller verbalt förmedla 
erfarenheter och insikter till efterföljare, övriga kollegor och/eller intresserade. Detta 
har av de intervjuade ansetts vara en utmaning samtidigt som det är ett måste. En 
annan metod som vi har kunnat urskilja genom våra intervjuer är att man med olika 
sökdatorer faktiskt har lyckats uppnå kunskap om var den tysta kunskapen finns (Vem 
Vet Vad?) och samtidigt kunnat lagra denna metakunskap på ett relativt strukturerat 
sätt i databaser. Man har alltså lyckats åstadkomma en kunskapsbank över den tysta 
kunskapen. Den tysta kunskapen i sig lagras alltså inte, men man lagrar istället 
kunskap om den tysta kunskapen och länkar på så sätt den tysta kunskapen till den 
explicita. Denna välutvecklade metod inom företaget ser vi till viss del som en 
externalisering av tyst kunskap men samtidigt menar vi att detta tillvägagångssätt är 
något nytt och skulle kunna utvecklas mer bland teoretiker. 
 
Något som togs upp av en av de personer vi intervjuade var att man dock såg vissa 
svårigheter kopplade till externaliseringen av den tysta kunskapen. Managern för HR 
var på det klara med att ofta när hon i sitt jobb skall göra bedömningar av chefers 
arbetsinsatser genom utvecklingssamtal är det just den tysta kunskapen som skiljer en 
bra chef från en mindre bra chef. Denna kunskap är därmed oerhört värdefull för 
företaget men kommer tyvärr inte alltid fram i dessa samtal. Det finns alltså barriärer i 
externaliserinsprocessen som gör att den tysta kunskapen ej kan överföras.  
 
Vad gäller internalisering så ser vi en svårighet i att bedöma hur och när denna 
uppstår i praktiken. Som ordet antyder är detta en process som sker inom varje individ 
vilket gör det näst intill omöjligt externt avgöra huruvida internaliseringen har skett. 
Vi tror oss ändå kunna skönja att denna del av SECI processen finns närvarande i det 
dagliga arbetet på SI då nätverkandet är ett utvecklat system och har blivit en slags 
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kultur över hela Ericsson AB. Detta, anser vi, leder på ett naturligt sätt till en 
internalisering, det vill säga något som de anställda inom SI tar för givet och gör med 
automatik.  
 
SECI-modellens två andra överföringssätt, det vill säga socialisering och kombinering, 
betonades inte lika starkt under intervjuerna. Eftersom socialisering åstadkoms genom 
delade upplevelser och gemensamt utförda aktiviteter gör det den ganska 
svårhanterlig (Nonaka et al, 1998; Nonaka, 1991). Vad gäller socialiseringen inom SI 
kan vi konstatera att det på senare tid har inbjudits till att man kan umgås på arbetstid 
i de tidigare nämnda erfa-grupperna. Detta ser vi som en åtgärd för att underlätta 
överföring av tyst kunskap. Att kombinering inte fokuserades på i intervjuerna hänför 
vi dels till att denna aspekt av SECI-modellen koncentrerar sig på användandet av 
databaser och andra verktyg för överföring av explicit kunskap, och dels till att denna 
punkt i dagsläget redan är väl inarbetad i organisationen och således inte utgör någon 
kritisk faktor längre.  
 
Ett problem som överföringsprocessen av tyst kunskap kan medföra är att de anställda 
känner att det ligger ett hot i att dela med sig av sin tysta kunskap. Detta är något som 
har tagits upp av såväl teoretiker som i våra intervjuer. Här menar man i teorin att det 
därför bör finnas ett slags incitament och belöning för dem som faktiskt är goda 
kunskapsdelare (Hansen et al, 1999). I de intervjuer vi utförde fördes detta också på 
tal och lösningen man såg till detta var att chefer bör ha ett stort ansvar i denna fråga. 
Vi kan dock inte se att man inom SI verkligen aktivt sysslar med att minimera detta 
problem. 
 
Något som också togs upp under intervjuerna var hur viktigt det är att man ser till att 
de anställda har den rätta inställningen så att de känner en trygghet i att dela med sig. 
Vad vi här har uppmärksammat är att man dock inte kunde ge konkreta exempel på 
hur man ska se till att detta sker. Detta uppfattar vi som att det i praktiken ofta är svårt 
att utföra det som i teorin kan se enkelt ut. Samtidigt ger det också en indikation på att 
det är just dennna tredje byggstenen i vår modell som är den svåraste att genomföra. 
Enligt von Krogh (1998) är det praktiska tillvägagångssättet också den svåraste fasen 
i överföringsprocessen. Eftersom man inom SI dessutom befinner sig i en 
uppstartningsfas vad gäller hantering av tyst kunskap kan detta vara en orsak till att 
man i dagsläget endast koncentrerar sig på ett begränsat antal tillvägagångssätt.  
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6.5 De tre företagsfaserna 
Modellen över de tre företagsfaserna vill ge en övergripande bild över hur långt 
företag har kommit när det gäller förhållandet till och hanteringen av tyst kunskap. Vi 
kan här i en jämförelse med de svar som vi fick från intervjupersonerna konstatera att 
modellen fungerar väl då det gäller att kartlägga i vilken av de tre faserna ett företag 
befinner sig. Enligt de intervjuade befinner sig SI i fas två. Viss kritik mot modellen 
uppkom dock i och med att en av intervjupersonerna ansåg att företag ofta befinner 
sig i alla tre faserna samtidigt. Detta borde vara mer uttalat i själva modellen De ansåg 
därmed att modellen bör ses som en process där man hela tiden måste beakta alla tre 
stadierna även om man befinner sig i det tredje. Vidare menade de att det är ett arbete 
som aldrig tar slut, vilket också omnämns av modellens upphovsmän.  
 
Vi är av samma uppfattning som intervjupersonerna vad gäller kritiken mot modellen. 
Vidare anser vi att en specifik avdelning i ett företag mycket väl skulle kunna befinna 
sig i modellens tredje fas, medan en annan avdelning endast är i fas ett eller två. Då 
det gäller större företag gör detta att man enligt oss bör analysera varje avdelnings 
kunskapsarbete för sig. 
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7 Slutsatser 
 
Generellt kan vi konstatera att alla de modeller som vi i denna uppsats har refererat 
till och beskrivit uppfylls till stor del i verkligheten. Här vill vi presentera de 
slutsatserna som vi utifrån det analytiska resonemanget i förra kapitlet har kommit 
fram till. För att visualisera dessa kommer vi återigen att använda oss av vår modell, i 
vilken läsaren kommer att upptäcka vissa modifikationer. 
 
Empirin har visat att fenomenet tyst kunskap inte bara ger anledning till akademiska 
debatter. I stället har vi kunnat se att tyst kunskap uppmärksammas alltmer även i 
näringslivet och att man mer och mer inser dess betydelse i företagvärlden. Trots dess 
abstrakta och komplexa karaktärsdrag är vi av uppfattningen att tyst kunskap kommer 
att förbli ett mycket diskuterat ämne såväl i teori som i praktik; inte minst på grund av 
att den inte är imiterbar och att den på lång sikt väntas ge konkurrensfördelar. 
 
Man verkar i teori och empiri vara överens om att vissa förutsättningar är en 
nödvändighet för att hantering av tyst kunskap ska kunna ske. Däremot går 
meningarna isär när det kommer till vilka förutsättningar som ska finnas. Vad gäller 
den i teorin rekommenderade kunskapsvisionen anses den även vara av vikt i företaget 
SI:s verklighet. Teoretikernas andra förutsättning, samtal, uppfattar vi efter vår studie 
som en god tanke som i dagens alltmer globalt verksamma organisationer är svårt att 
genomföra. Vi ser istället att dessa samtal till stor del har ersatts av någonting som vi 
vill kalla för ”cybersamtal”. Trots detta vill vi i vår modell bibehålla samtal som en 
förutsättning. Detta då vi tror att dessa personliga möten kan vara en enorm tillgång i 
överföringsprocessen av tyst kunskap om man i ett företag lyckas med dem. 
Kunskapsaktivisternas roll framhålls också och anses vara betydelsefull såväl i teori 
som i praktik. På samma sätt förhåller sig teori och praktik också till nästa 
förutsättning, miljön. Globalisering av lokal kunskap anser vi praktiseras inom SI. 
Som framgår i analysen ställer vi oss dock tveksamma till huruvida denna 
förutsättning överhuvudtaget bör betraktas som ett villkor för överföring av tyst 
kunskap, varför den inte ges något utrymme i vår slutgiltiga modell. Däremot vill vi 
utöka den med hängivet ledarskap och individen som ytterligare två förutsättningar. 
Vi är av uppfattningen att dessa två utgör väsentliga förutsättningar för 
överföringsprocessen av tyst kunskap och är förvånade över att teoretikerna inte tog 
dessa i beaktande vid utformandet av teorin. Viktigast av alla förutsättningar är enligt 
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oss individen. De övriga kan sedan enligt oss endast stimulera, uppmuntra och 
premiera individen och på så sätt motivera den att dela med sig av sin tysta kunskap. 
 
Då det gäller utvecklandet av en strategi kan vi konstatera att teori och praktik 
uppvisar flertalet likheter, både vad gäller hur själva valet av strategi sker och hur den 
är förankrad i företaget. Vi ställer oss dock frågande till huruvida teorins uppfattning 
om hur viktigt ett klart ställningstagande egentligen är vad gäller valet av strategi. 
 
Vi kan konstatera att man mycket väl kan ha en välutvecklad databas som identifierar 
den tysta kunskapen och sedan systematisk lagrar, inte den tysta kunskapen, utan 
kunskapen om den tysta kunskapen. En mellanväg mellan de två strategierna verkar 
därmed vara möjlig. Vi ser detta tillvägagångssätt som en variant till 
personaliseringsstrategin, eftersom det kombinerar användandet av databaser i 
kodifieringsstrategin med de fördelar som personaliseringsstrategin i sig leder till, vad 
gäller den tysta kunskapen. 
 
Vad vi alltså vill påpeka är att vi ser vissa komponenter i kodifieringsstrategin som 
mycket väl går att använda i en personaliseringstrategi. Vi är därför av uppfattningen 
att en sådan tydlig markering i vad som i teorin anses vara karaktärsdragen för en 
personaliseringsstrategi och kodifieringsstrategi kan vara hämmande då man i 
praktiken vill hantera den tysta kunskapen på ett så effektivt sätt som möjligt. 
 
Vi kan vidare fastställa att SECI-modellens olika delar har en motsvarighet i hur man 
praktiken arbetar med att hantera tyst kunskap. Eftersom man inom SI anser sig ha 
valt att arbeta i linje med personaliseringsstrategin menar vi att detta har avspeglats i 
hur man i organisationen framför allt fokuserar på att effektivisera externaliseringen, 
och till viss del internaliseringen, i överföringsprocessen. Socialiseringen 
uppmärksammas inte lika mycket i verkligheten, vilket kan bero på att man anser den 
inte ge lika stor nytta för företaget i förhållande till hur mycket den kräver i resurser. 
Kombinering ges utrymme i företagets olika datorstödda kunskapsverktyg. Detta blir 
tydligt i skapandet av olika slags verktyg för hur man praktiskt skall gå tillväga för att 
effektivisera hanteringen av kunskapen. 
 
Sammantaget bör enligt vår mening den modell som ställdes upp i kapitel fyra33 
revideras med avseende på några punkter. Utifrån undersökningen ändras den därför 
enligt figuren nedan. Ändringarna gäller främst det första blocket, förutsättningar. 
                                                 
33 för den ursprungliga modellen se avsnitt 4.2 
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Här ersätts globalisering av tyst kunskap med hängivet ledarskap samtidigt som vi vill 
lägga till en sjätte förutsättning, individen. De två strategierna, liksom 
tillvägagångssättet, låter vi stå kvar i modellen. Däremot vill vi göra läsaren 
uppmärksam på att en kombination av de två strategierna utöver den som nämns av 
Hansen et al (1999) är möjlig och kan även bli aktuell för företag. 

Figur 12: Den slutgiltiga modellen 
 
Utifrån det ovan förda resonemanget kan vi konstatera att det finns ett starkt samband 
mellan vår uppbyggda modell och modellen över de tre företagsfaserna. Detta 
samband ligger i att om man i ett företag kan uppfylla förutsättningarna, strategierna 
och tillvägagångssätten leder detta automatiskt till en högre nivå i denna modell. 
Modellen över de tre företagsfaserna kan således både bli ett diagnosverktyg men 
även utgångspunkt för en senare analys avseende ett företags arbete med 
kunskapshantering. Därigenom avrundar denna modell på ett naturligt sätt vår 
undersökning runt tyst kunskap och dess överföring. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Avslutningsvis vill vi kort ge lite inspiration till möjliga ämnen för vidare forskning. 
Då vi i denna uppsats har fokuserat på hantering av tyst kunskap inom organisationer 
skulle det vara intressant att undersöka vilka fördelar det skulle ge om företag inom 
samma bransch kunde utnyttja varandras tysta kunskapsbanker. 
 
Företag som inte kännetecknas av konsultverksamhet täcks inte i denna studie. Därför 
tror vi att en undersökning av hanteringen av tyst kunskap inom företag i andra 
branscher vore intressant för att se om vår modell är tillämpbar även där. 
 

Förutsättningar 
 
 

- kunskapsvision 
- samtal 
- kunskapsaktivist 
- miljö 
- hängivet ledarskap 
- individen 

 

Strategi 
 
 

- kodifiering 
- personalisering

Tillvägagångssätt 
 
 

- SECI-modellen 
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Appendix 1 
 
Hej!                  Linköping, 14 november 2002 
 
 
Vi heter Lovisa Stenberg och Nora Maass och studerar på det Internationella Ekonomprogrammet 
vid Linköpings universitet. Inom ramen för programmet har vi nyss påbörjat magisteruppsatsen som 
utgör sista delmomentet i vår utbildning och som sträcker sig över tio veckor. Under denna tid har 
uppsatsförfattarna fria händer att undersöka ett område både teoretiskt och empiriskt efter eget 
intresse. Uppsatsprocessen ”följs” av en handledare på Ekonomiska Institutionen vid Linköpings 
universitet och avslutas med en offentlig presentation samt opponering i slutet av denna tio veckors 
period. 
 
Det forskningsområde som vi har valt att fördjupa oss i är Knowledge Management. Knowledge 
Management befattar sig med fenomenet kunskap i organisationer. Frågor som detta område bl.a. 
fokuserar på är: Vad är kunskap? Avses endast dokumenterbart material (explicit kunskap)? Hur 
klassas icke uttalade, inneboende färdigheter hos olika personer som exempelvis mångårig 
erfarenhet etc. (tyst kunskap)? 
 
Då det inom den akademiska världen det senaste decenniet har förts en djupgående debatt om vikten 
av att ta tillvara individers tysta kunskap inom företag ämnar vi i vår uppsats att undersöka om detta 
stämmer i realiteten. Vidare är vår avsikt att närmare se på vilken inställning/vilket förhållningssätt 
företag (HR:s syn) har till tyst kunskap. Studien kommer således att undersöka hur teorierna kring 
tyst kunskap förhåller sig till praktiken och vilka förutsättningar som krävs för detta.  
 
För att få reda på hur ”verkligheten” kring kunskapsbevaring ser ut skulle vi vilja genomföra ett 
antal intervjuer med personer som vi tror kan ge relevant information för vår uppsats. Vi skulle vilja 
intervjua några personer som är insatta i kunskapshantering inom företaget och som kan avvara 
cirka en timma till att diskutera problemet kring den tysta kunskapens överföringsprocess. 
Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av en bandspelare. 
 
Om Ni tycker att dessa rader låter intressanta är Ni välkomna att ta kontakt med oss genom Lovisa 
antingen via email (lovst515@student.liu.se) eller på 0708-74 38 30. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Lovisa Stenberg & Nora Maass 
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Intervjuguide 
 
Inledning 

Vilka är vi? 
Vad handlar vår uppsats om? 
Ta upp anonymitet. 
Frågor till oss? 

 
Personliga uppgifter 

Namn, befattning & vad den innebär. 
Hur länge har Du jobbat på den tjänst du innehar nu? 
Beskriv Din ”karriär” på Ericsson. Hur har Du kommit dit Du är nu? 

 
Vår intervju är uppdelad i fyra block som rör kunskap i allmänhet och tyst kunskap… 
 
Knowledge Management (KM) på affärsenheten Service Integration (SI) 

1. När, hur och varför startades arbetet med KM på SI? Innebar det förändringar i exempelvis 
organisationsschemat? Vilka? 

 
2. Hur skulle Du vilja definiera kunskap, vad anser Du innefattas i detta ord? 

 
3. Hur skulle Du vilja beskriva synen på kunskap i SI bland chefer? Hur märks detta? 

 
4. Hur skulle Du vilja beskriva SI:s kunskapsflöden? 

 
5. Vad har Ni på Ericsson AB för strategi vad gäller att tillvarata och sprida kunskap? Kan Du 

ge några konkreta exempel? 
 

6. Har det skett en utveckling eller förändring av kunskapshantering/inställning till kunskap 
under Din tid på SI? Varför denna förändring? Hur har den varit i så fall? 

 
Tyst kunskap 

7. Hur skulle Du vilja definiera tyst kunskap? 
 

8. Vad anser Du är fördelarna och nackdelarna med tyst kunskap i ett företag? 
 

9. Anser Du att tyst kunskap har betydelse för SI:s verksamhet? Skulle Du vilja förklara 
närmare varför, vad kan den bidra med? 

 
10. Anser du att det finns olika former av tyst kunskap? Vilka då? Anser Du att vissa är viktigare 

än andra för Er verksamhet? 
 
11. Vem anser Du behöver ta del av den tysta kunskapen i företag? Vilken nivå? 



Kunskap är makt 
- Appendix - 

 

 

 
12. Hur gör Ni på SI för att behålla tyst kunskap kvar i organisationen? 

 
Explicitgöra tyst kunskap 

13. Vad har Ni på Ericsson AB för uttalad strategi för hanteringen av tyst kunskap? 
 
14. Har Ni i strategin ett uttalat tillvägagångssätt för att identifiera tyst kunskap? 

 
15. Hur är denna strategi kopplad till SI:s vision och verksamhetsmål? 

 
16. Skulle Du säga att Ni i Er strategi betonar den tysta kunskapen mer framför den explicita, 

eller tvärtom, eller betonas dessa två lika mycket? 
 

17. I teorin har det diskuterats om det går att explicitgöra den tysta kunskapen. Det finns olika 
teorier om detta. Anser Du att man i praktiken kan arbeta med att explicitgöra den tysta 
kunskapen, det vill säga göra den mer synlig? 

 
18. Vilka förutsättningar/miljöer i organisationen har Ni skapat på SI så att den tysta kunskapen 

kan explicitgöras på ett bra sätt? 
 

19. Hur gör Ni konkret för att få tag i den tysta kunskap på individuell nivå? Hur hanterar Ni 
den? Har Ni något program, nätverk etc.? 

 
Vi kommer nu att fråga lite om hur man skall kunna sprida den tysta kunskapen inom företag. 
 
Spridning av tyst kunskap 

20. Vad anser Du krävs från företagets sida för att den tysta kunskapen skall kunna spridas i ett 
företag? 

 
21. Hur gör Ni på Ericsson AB/SI för att underlätta denna spridning? 

 
21.b Främjar Ni ett socialt utbyte anställda emellan under mer lediga/avslappnade former? 

 
22. Vad anser Du krävs av individen för att den tysta kunskapen skall kunna spridas i ett 

företag? 
 

23. Vad anser Du är HR:s roll/KM:s roll/CM:s roll i denna strategi? 
 

24. Vi visar modellen. Kan du sätta in Ericsson AB/SI i denna modell. I vilket stadium anser du 
att Ni befinner er i? Motivera! 

 
Till managern för CM, HM och KM 

25. Vad anser Du har varit det mest positiva respektive negativa erfarenheten med att arbeta med 
Knowledge Management? Kan Du ge något konkret fall då Ni på Ericsson AB har kunnat 
skörda frukten av arbetet med KM? 

 



Kunskap är makt 
- Appendix - 

 

 

Till produktchefen 
26. Kan Du nämna ett projekt/arbetserfarenhet, där Du kunde ta hjälp av den tysta kunskapen? 

 
Avslutning 
Skulle Du vilja tillägga något som vi inte har frågat om? 
Har Du några frågor till oss? 
Får vi återkomma om vi har ytterligare någon fråga? 
Vi kommer att skicka det utskrivna intervjumaterialet till Dig för granskning. 
 
TACK! 
 
 
 


