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Sammanfattning 
Kunskap överförs ständigt mellan människor. Inom en organisation är kunskapsöverföringen mellan 

medarbetarna ofta särskilt strukturerad och i synnerhet om det är inom samma profession. Tyst 

kunskap är förknippat med viss oklarhet i hur kommunikationen kan gå till och vad som kan 

kommuniceras. I uppsatsen refereras och jämförs Bertil Rolfs och Bo Göranzons skilda ståndpunkter 

om den tysta kunskapens natur. Traditionen är för dem båda det verktyg som möjliggör överföring av 

tyst kunskap. Vidare görs en läsning av Niklas Luhmanns systemteori och autopoiesisbegrepp. Därpå 

redogörs för hans distinktion mellan psykiska och sociala system och hans ståndpunkt att de inte kan 

reduceras till varandra. Han menar att tankar och annat som hör till själslivet till sin natur är privat 

och inte kan kommuniceras. Kommunikation är något som hör nära samman med sociala system. 

Med denna Luhmanns distinktion försöker jag förstå skillnaden mellan Göranzons och Rolfs olika syn 

på tyst kunskap och osägbarhet. Närmare bestämt så att jag uppfattar att Göranzon rör sig mer i 

Luhmanns domän för psykiska system medan Rolf mera rör sig i domänen för sociala system. 

Jag ansluter mig till Rolfs uppfattning om traditionens kunskapsförmedlande potential och till den 

fokala kunskapens möjligheter. Men genom de begräsningar som jag menar att systemteorin visar 

vad gäller den individuella, privata kunskapen och möjligheten att kommunicera den, så öppnar det 

mot Göranzons uppfattning om att det finns osägbar kunskap. Enligt min uppfattning är den osäg-

bara kunskapen inte av en speciell art utan en restpost i individernas olika och unika utgångspunkter 

för förståelsen av de kunskapselement som till exempel kommuniceras inom en organisation.  
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1 Inledning 
Uppsatsen kommer att behandla tyst kunskap, som begrepp och som företeelse. Bakgrunden är 

förutsättningarna för kunskapsöverföring inom arbetslivet. Avsikten är att utvidga min egen för-

ståelse för möjligheterna att optimera kunskapsöverföring, liksom för begränsningarna vid kunskaps-

överföring. Som hjälp att föra resonemanget framåt kommer Bertil Rolfs syn på tyst kunskap att 

ställas mot Bo Göranzons syn. Till hjälp tar jag Niklas Luhmanns systemteoretiska begrepp psykiska 

respektive sociala system. Trots att det är en uppsats i filosofi förekommer alltså abstrakta teori-

bildningar som i snäv mening kanske inte är filosofiska.  

2 Bakgrund 
Uppsatsen fokuserar på möjligheterna att dela kunskap mellan medarbetarna inom en organisation. 

Vinsten med en sådan kunskapsdelning är att personberoendet minskar. Om en person slutar eller av 

andra anledningar inte arbetar så finns hans eller hennes kunskap kvar i organisationen. En annan 

fördel är att problemlösningen kan börja på en högre nivå om de enkla och vanligt förekommande 

svaren kan återanvändas från gång till gång utan att alltför mycket tid behöver ägnas åt att uppfinna 

hjulet på nytt. Det skulle innebära en effektivitetsvinst. Men det skulle också innebära en kvalitets-

vinst eftersom kunskapsdelningen möjliggör en centraliserad kvalitetsgranskning som utförs av 

erkänt kunniga medarbetare. Kunskapsdelningen säkerställer även att småfel inte smyger sig in, när 

tidigare kända lösningar återanvänds. Problemlösningen kan i högre grad ägnas åt svårare frågor som 

rör den specifika uppgiften med dess unika omständigheter. Kunskapsdelning innebär också att med-

arbetarna tillåts fördjupa sig inom sina olika specialområden vilket ger konkurrensfördelar gentemot 

andra aktörer på marknaden. Genom att kunskapen delas till medarbetarna undviks den sårbarhet 

som annars lätt kan följa av specialisering. 

Beroende på vilka uppgifter det är som organisationen har att utföra och vilka problem den behöver 

lösa så ser kunskapsdelningen olika ut. Kanske är det så att kunskapsdelningsverksamheten är unik 

för varje organisation. Vissa uppgifter och problem tjänar kanske mest på att utföras och lösas 

genom bredvidgång eller genom att en erfaren medarbetare arbetar i par med en mindre erfaren. 

Andra uppgifter och problem hanteras kanske bäst med hjälp av en databas där dokument kan 

återsökas. Och i vissa fall kanske seminarieverksamhet kan vara den mest lämpliga åtgärden för att 

dela kunskap mellan medarbetarna.  

Distinktionen mellan tyst och explicit kunskap kan vara frestande att låta samvariera med distinktionen 

mellan åtgärder av den första kategorin av kunskapsdelningsåtgärder, baserade på bredvidgång och 

lagarbete och åtgärder av den andra och tredje kategorin, baserade på dokumentåtersökning och 

seminarieverksamhet. Ägnas frågan om kunskapsdelning lite mera uppmärksamhet blir dock frågan 

om vilken åtgärd som är bäst lämpad att stödja kunskapsdelningen inte lika enkel att koppla till 

frågan om tyst respektive explicit kunskap. 

Allteftersom prestanda ökar och priset sjunker för informationstekniska stöd i kunskapsdelning och 

kunskapshantering så blir den teoretiska frågan om skillnaden mellan explicit och tyst kunskap är av 

kvalitativ eller kvantitativ art alltmer relevant. Ju mer data som kan lagras och ju snabbare den kan 

bearbetas, desto mindre blir problemet med sådant kunskapsinnehåll som är av sammansatt och 

komplex art. Sedan en tid tillbaka finns till exempel IT-stöd i produktionsprocesser, där processen 

brutits ned till så små moment att de kan beskrivas och hanteras i dataprogram. Frågan är då om det 
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finns kvar en restpost av tyst kunskap som är av sådan art att den omöjligt kan uttryckas i ord eller 

för den delen i ettor och nollor. Delningen av den explicita kunskapen har sina metoder, som ständigt 

utvecklas och effektiviseras. Men frågan här är hur man överför den tysta kunskapen mellan två eller 

fler medarbetare, eller mellan människor i allmänhet. 

Två författare som skrivit om just förutsättningarna för överföring av tyst kunskap är Bo Göranzon, 

som behandlat frågan i Det praktiska intellektet (2009), och Bertil Rolf som skrev Profession, tradition 

och tyst kunskap (1995). Deras ståndpunkter skiljer sig åt på avgörande punkter. Rolf kritiserar 

Göranzons ståndpunkter och de kan sägas befinna sig i polemik med varandra. Deras texter ska 

förstås mot den bakgrunden. Spänningsfältet mellan dem flyttas också in i den här undersökningen. 

Men gemensamt för dem båda är att de uttolkar och utvecklar andras tankar. Göranzon hämtar 

mycket av sin hållning från Wittgensteins filosofi, medan Rolf utgår från Michael Polanyis tänkande.  

3 Presentation av undersökningens källor 
I det här avsnittet presenteras de båda källor som bidrar med material till uppsatsen. Båda källorna 

handlar om tyst kunskap. Särskilt Rolfs bok behandlar ingående tyst kunskap. Även Göranzons bok tar 

utförligt upp tyst kunskap, men kanske mera i ett empiriskt sammanhang. Deras respektive böcker 

innehåller mångfacetterade och detaljerade teorier och resonemang. Nedan kommer enbart sådana 

delar att refereras och kommenteras som särskilt anknyter till den här uppsatsens syfte och till de tre 

jämförelsegrunder som presenteras utförligare nedan i avsnitt 4.1. Men här följer först 

presentationen av Göranzons text och därefter presentationen av Rolfs text.  

3.1 Göranzon 
Göranzon (2009) redogör för en empirisk fallstudie av hur kunskapsöverföring gick till mellan 

skogsmästare i lantbruksnämnder. Arbetsgivaren provade datorbaserade stöd för att effektivisera 

det bedömningsarbete som skogsmästarna utför i skogsvärderingen. Fallstudien visade att IT-stödet 

inte kunde motsvara den erfarenhetsbaserade bedömning som skogsmästarna tillgodogjort sig genom 

många års arbete. Det får följden att när lantbruksnämnderna ska hantera generationsväxlingen 

bland skogsmästarna så kan inte IT-stödet avlasta det kompetenskrav som skogsmästarna upplever 

behövs för att utföra skogsvärderingen. I stället anser de att kunskapsöverföringen behöver ske 

genom ett bredvidgångssystem där nyanställda arbetar tillsammans med erfarna handledare som i 

det praktiska arbetet visar hur de använder sin beräkningsförmåga och sin bedömningsförmåga. I det 

manuella beräkningsarbetet formas en erfarenhetsbaserad förståelse för värderingsarbetet. Skogs-

mästarna menar att denna förståelse bäst överförs genom ett slags lärlingssystem. De anser inte att 

arbetsgivarens önskan om att ersätta manuella beräkningsmoment med automatiserade beräknings-

rutiner kan ge en tillräcklig kvalitet i värderingsarbetet. Göranzon redovisar flera fallstudier som pekar 

åt samma håll, till exempel fallstudier av tjänstemän på Försäkringskassan, av systemutvecklare och 

av en fotograf. Den generella slutsatsen, så som jag förstår det, är att det finns kvaliteter i olika arbets-

moment som inte låter sig beskrivas eller utföras med hjälp av automatiserade rutiner. På s. 119 

säger Göranzon:  

Det normativa momentet inom en verksamhet gör att vi inte enbart kan tala om en överföring 

av praktiskt kunnande när någon skolas in i en verksamhet. Vad vi har är en överföring av både 

tekniska och normativa moment – vi har en överföring av en yrkeskultur. [CITAT 1] 
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I anslutning till citatet återger Göranzon en passage av Wittgensteins Om visshet (not 74, s. 119): 

Vi lär oss regler: man bibringar oss omdömen, och deras sammanhang med andra omdömen. 

En helhet av omdömen görs trovärdig för oss. [CITAT 2] 

Med hänvisning till Wittgenstein lyfter Göranzon fram normers, värderingars betydelse i yrkes-

utövningen. Det räcker i det perspektivet inte med att bryta ned arbetsprocesser till små moment 

som kan uttryckas i dataprogram och som kan användas som stöd i processerna. Det finns också en 

helhet och ett sammanhang mellan moment i processerna som inte kommer till uttryck i 

automatiserade rutiner. På s. 115 säger Göranzon (2009):  

Genom att delta i en praxis får man del av andras erfarenheter. Tidigare erfarenheter av 

problemlösning, så kallade sediment, övergår i ett regelföljande som är grunden i den praxis vi 

lärs in i: ”Om erfarenheten är grunden för denna vår visshet, så är det naturligtvis den förgångna 

erfarenheten. Och det är inte bara genom min erfarenhet, utan genom de andras, som jag får 

kunskap[”].
1
 

En följd av Wittgensteins synsätt är: för att uppnå skicklighet och expertis inom en verksamhet 

krävs en arbetsorganisation som underhåller de sociala kontakterna mellan de anställda. Det är 

en förutsättning för att kunskapen ska kunna traderas mellan mästaren/experten och lärlingen/ 

den kompetente. [CITAT 3] 

Det här citatet sammanfattar väl Göranzons syn på förutsättningarna för att överföra tyst kunskap 

mellan medarbetarna i en organisation. Det visar också Göranzons koppling till Wittgensteins filosofi. 

3.2 Rolf 
Rolf behandlar till stora delar samma problem som Göranzon, alltså överföring av tyst kunskap 

mellan medarbetare inom en organisation. Rolf polemiserar också mot Göranzon och den forskar-

grupp i Arbetslivsinstitutet som Göranzon arbetat tillsammans med. Det är alltså naturligt att 

sammanföra just Göranzon och Rolf i resonemanget. I likhet med Göranzon hämtar Rolf grunden i 

sitt tankegods från en annan källa. I Göranzons fall var det Wittgenstein och i Rolfs fall är det den 

ungersk-engelske medicinaren, kemisten och samhällsvetaren Michael Polanyi. Här kommer jag att 

återge delar av i första hand boken Profession, tradition och tyst kunskap från 1995. Vissa delar 

återges även ur Rolfs bok Militär kompetens : traditioners förnyelse 1500-1940 från 1998. Som 

framgår av den senare bokens titel så fokuserar den på den dynamiska aspekten hos traditioner.  

I samband med redogörelsen för Rolfs teori, förekommer några begrepp som behöver förklaras för 

att underlätta förståelsen av såväl Göranzon som Rolf och för förståelsen av undersökningen i sin 

helhet. Begreppsförklaringarna är inskjutna i separata avsnitt, men i anslutning till de ställen där de 

förekommer i den övergripande redogörelsen för Rolfs teori. Det gäller begreppen det osägbara 

(avsnitt 3.2.1), fokal kunskap och intentionalitet (avsnitt 3.2.2) som båda följer nedan. 

  

                                                           
1
 Citatet från Göranzon (2009) som återges här innehåller ett citat ur Wittgenstein, Om visshet (1981), s. 41. 
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3.2.1 Begreppsförklaring 1: Wittgenstein om det osägbara och bildteorin 

Avsnitt 3.2 handlar om Rolfs teori. Men för att förtydliga osägbarhetsbegreppet görs här i avsnitt 

3.2.1 ett instick med begreppets bakgrund hos Wittgenstein. 

Wittgensteins teori om det osägbara utgör ett viktigt element i Göranzons teori om tyst kunskap. I 

ett försök att tydligöra innebörden av det osägbara kommer jag här att referera till Anders Wedbergs 

inledning till Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus i utgåvan från 1992. Där sammanfattas 

Wittgensteins bildteori för mening.  

Han [dvs. Wittgenstein] tycks mena, att kategoriklyvningen mellan vad som kan namnges å ena 

sidan och vad som blott kan visas å andra sidan är absolut. Om vi terminologiskt går ett steg 

längre och kallar det som blott kan visas för något osägbart eller outsägligt, så intar W. alltså 

ståndpunkten, att det finns en kategori av storheter som är osägbara men som språket likväl 

genom sin struktur visat hän på.
2
 [CITAT 3a] 

Kan bildteorin alls formuleras utan att man försöker namnge det som icke kan namnges, säga 

det osägbara? W:s eget svar på frågan tycks vara nekande.
3
 [CITAT 3b] 

Kategoriklyvningen är alltså absolut, om vi instämmer i Wedbergs läsning av Wittgenstein. Det som 

finns på den ena sidan av klyftan är osägbart, på den andra sidan finns det som är sägbart. Det som 

återfinns på sidan för det osägbara kan dock visas, med hjälp av bildteorin för mening, vars bärande 

grundtanke är att språkets struktur i en sats i någon bemärkelse utsäger något om sakförhållandet 

som satsen utvisar. Så långt tycks det ges en öppning för att använda språket, genom bildteorin, för 

att kommunicera det osägbara. Men så säger Wedberg att själva bildteorin som sådan inte kan 

formuleras utan möjligheten att säga det osägbara. Det vill säga teorin som sådan lider av samma 

problem som det föremål som den ska förklara. Ansluter vi oss till Wedbergs tolkning av 

Wittgensteins syn på det osägbara, så återstår endast den kategoriklyvning som alltså inte kan 

överbryggas av bildteorin och kvar blir det osägbara på ena sidan om klyftan. Som jag uppfattar det 

motsvarar alltså det osägbara en särskild kategori av sakförhållanden som inte kan kommuniceras 

explicit. Wedbergs tolkning av Wittgenstein uppfattar jag som väsentligen koherent med Göranzons. 

Ett ytterligare begrepp som behöver klargöras något, är fokal kunskap. Rolf använder det och det har 

en inte obetydlig roll i den här undersökningen. För att vidga förståelsen av begreppet knyts det till 

begreppet intentionalitet, som det också tycks ha sitt ursprung hos. I avsnitt 3.2.2 nedan behandlas 

dessa begrepp. 

3.2.2 Begreppsförklaring 2: Fokal kunskap och intentionalitet 

Polanyi kallar sådan kunskap ”fokal kunskap” som är föremål för medveten uppmärksamhet. 

Kunskapen är i fokus för medvetandet. Han menar också att det finns annan kunskap som ligger till 

grund för den fokala kunskapen. Denna andra kunskap är tyst till sin karaktär. Fokalvetande och tyst 

kunskap kompletterar varandra, säger Rolf. ”All kunskap som inte själv är tyst förutsätter tyst 

kunskap, menar Polanyi.”4 [CITAT 3c] 

  

                                                           
2
 Wittgenstein (1992), s. 24. 

3
 Wittgenstein (1992), s. 24-25. 

4
 Rolf (1995), s. 63. 
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Vidare är ett citat från Rolf belysande för relationen mellan Polanyis syn på fokal kunskap och 

Husserls ståndpunkt om intentionala objekt. Rolf (1995) säger på s. 66: 

Fenomenologins teori om medvetandets struktur uttrycks förenklat som att allt medvetande är 

medvetande om något. Mer precist har varje medvetandeakt en syftning bortom sig själv. Man 

säger ofta att akten riktas mot ett ”intentionalt objekt”. Jag menar att fenomenologins ”inten-

tionala objekt” svarar mot det som enligt Polanyi hamnar i fokus. [CITAT 3d] 

Husserls intentionalitetsbegrepp definieras av David Bell (1991) på s. 116: 

[A]n intentional object is any object (in Husserls wide sense of the term) that is meant, or 

intended, or referred to by something with which it is not identical and of which it is neither a 

part or a moment. [CITAT 3e] 

[…] only one kind of entity can have an intentional object – namely, a mental act.
5
 [CITAT 3f] 

3.2.3 Rolf om tradition och osägbarhet 

Grundtanken i Rolfs teori, och i Polanyis, är att traditionen är det verktyg som möjliggör överföring av 

tyst kunskap mellan individer i en profession. 

Rolf kritiserar företrädarna för Arbetslivscentrum, däribland Göranzon, för att hämta stöd för sitt 

arbete i Wittgensteins teori om det osägbara (Rolf 1995, s. 60): 

Anknytningen till Wittgensteins osägbarhet har inte här lämnat några positiva bidrag till ett 

teoretiskt och empiriskt studium av yrkeskunskap. Däremot utgör den ett hinder. Dess egen 

flykt in i osägbar mysticism skapar teoretisk dogmatism[.] [CITAT 4] 

Rolf kritiserar även Göranzon för metodologiska brister i studierna av tyst kunskap (Rolf 1995, s. 59). 

Jag kommer inte att fördjupa mig i Göranzons metod, men noterar i alla fall att Rolf anser att 

Göranzons slutsatser inte kan ses som en följd av hans empiriska underlag. Om Wittgenstein och om 

hur Göranzon använder Wittgensteins osägbarhetssats, säger Rolf (1995, s. 59): 

Wittgensteins osägbarhetsdogm fungerar här som ett hinder. Det riktigt djupa kan man ju inte 

artikulera. Det djupa är osägbart och det som kan sägas är ytligt. Följaktligen slipper man argument 

och den därmed förbundna kampen för att begripa. Plötsligt erbjuds en bekväm genväg till de 

djupa insikterna. [CITAT 5] 

Det som är aktuellt att artikulera, säga och ge argument för är i både Rolfs och Göranzons fall den 

yrkeskunskap som medarbetarna besitter. Som framgår av citatet ovan menar Rolf att det inte går att 

anföra osägbarhet som skäl till att kunskap inte kan överföras mellan medarbetarna. Inte desto 

mindre finns det kunskap som är tyst enligt Rolf. Han hänvisar (1995, s. 64) till fyra olika sorters tyst 

kunskap, eller med Polanyis formulering fyra aspekter av tyst kunskap; fenomenell, funktionell, 

semantisk och ontologisk aspekt. Vidare är den tysta dimensionen av kunskap situationsberoende, 

”Vad som fungerar tyst skiftar från en situation till en annan.” (Rolf 1995, s. 65). Vad som är tyst 

kunskap i en situation kan vara explicit kunskap i en annan situation. Rolf tar fenomenologins teori 

om intentionala objekt till hjälp för att tolka Polanyis åtskillnad mellan sådan kunskap som är fokal 

och sådan som inte är det. Fokal kunskap menar Rolf är sådan kunskap som utgör ett intentionalt 

                                                           
5
 Bell (1991), s. 116. 
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objekt. Det vill säga sådan kunskap som är explicit. Tyst kunskap är, som jag förstår det, sådan 

kunskap som inte är fokal. Rolf gör följande karaktäristik (1995, s. 66). 

Men för att något skall hamna i fokus, för att medvetandet skall rikta sig mot ett intentionalt 

objekt, förutsättes att medvetandet innehåller även andra element som gör det möjligt att 

fokusera eller rikta medvetandet. Olika element – kunskaper, färdigheter och känslor – 

sammanfogas. De ligger själva utanför medvetandets fokus, men fungerar för att rikta det. 

[CITAT 6] 

Alltså, samma kunskap1 kan vara tyst i vissa situationer och explicit i andra enligt Rolf. I en situation1 

kan kunskapen1 vara i fokus och är då explicit. I en annan situation2 har samma kunskap1 en riktande 

funktion som stöd för förståelsen av en annan kunskap2, som är explicit i den situationen2. Men i 

situationen2 är kunskapen1 tyst. Det är en betydande skillnad mot Göranzons uppfattning att det 

finns viss kunskap som till sin natur är osägbar, eller tyst. 

Rolf (1995) behandlar Poppers och Kuhns vetenskapsteorier i bokens avsnitt 6. Där görs jämförelser 

mellan Kuhns paradigmbegrepp och Polanyis traditionsbegrepp (s. 90): 

Skillnaden mellan Kuhns och Polanyis syn på radikal vetenskaplig förändring kommer här i 

dagen. För Kuhn finns i normalvetenskap en måttstock/paradigm, som antingen upprätthålles 

eller bryter samman i en revolution. I den vetenskapliga revolutionen faller paradigmet och 

därmed måttstocken för den vetenskapliga rationaliteten. För Kuhn står och faller alla bestånds-

delar i paradigmet tillsammans. 

För Polanyi finns flera måttstockar. En måttstock kan bytas ut vid radikal vetenskaplig förändring. 

Men då fungerar andra som en oförändrad bakgrund mot vilken förändring sker. Det oförändrade 

fungerar som mer grundläggande. En radikalt ny vetenskaplig standard kan föreligga latent. 

Latent bakom den standard vi använder finns s.a.s. en standard som anger bättre och sämre 

sätt att bryta mot den. [CITAT 7] 

Rolf menar alltså att det finns en dynamik inbyggd i traditionsbegreppet.6 

Vidare anser Rolf (1995, s. 227 f.) som sagt att traditionen är det verktyg som möjliggör kunskaps-

överföring, eller snarare det sammanhang inom vilket kunskapen traderas: 

Kunskapsbildningen inom vissa kvalificerade yrken – ”professioner” – måste ske genom två 

slags mekanismer. Å ena sidan krävs en lokal kunskapsöverföring, bunden till mästare-lärling-

förhållanden. Å andra sidan krävs en mer global kunskapsöverföring.  

Lokal kunskapsöverföring äger rum där kunskapen används. Den utgör hantverksdelen i den 

praktiska kunskapen. Eftersom språket inte vid någon tidpunkt täcker hela hantverkets skicklighet, 

är det nödvändigt att lära sig hantverkssidan i ett yrke där yrket utövas. I den lokala kontakten 

med äldre mästare och gesäller får lärlingen erfara vilka regler yrket tillämpar. Lärlingen anvisas 

en plats längst ner i verkstadens sociala gemenskap och efterhand som hans yrkesskicklighet 

växer, får han högre rang i meritokratin. De äldre inom skrået får fungera som hans konkreta 

förebilder. Så formas lärlingens självbild samtidigt med behärskandet av reglerna bakom den 

praktiska kunskapen och reglerna som skiktar verkstaden. Ifall yrkestraditionen är stark, förmår 

skrået upprätthålla en inre standard, som delvis står fri från vad marknad och beställande 

                                                           
6
 På s. 147 diskuterar Rolf (1995) dynamiska kontra statiska traditioner. Han säger att en dynamisk tradition 

enbart kan bevara sin karaktär genom anpassning till en föränderlig omgivning. 
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organisationer genomdriver. Den lokala gemenskapen gör det möjligt för individen att upprätt-

hålla en självbild och få socialt stöd då han driver skråets gemensamma kvalitetsregler mot den 

sociala omgivningens brist på förståelse.  

Men enbart lokal förmedling av praktisk kunskap kan vara ett hinder både för den enskildes 

kompetens och för skråets trovärdighet utåt. Lokalt är maktförhållandena i verkstaden fixerade. 

Att ifrågasätta skråets kunskap innebär ett ifrågasättande av makt och sociala karaktärer. Om 

yngste lärlingen ser de traditionsförmedlade galenskaper skrået ägnar sig åt, hur ska han kunna 

få rättning? Endast ifall den enskilde yrkesutövaren kan påverka yrkets kvalitetsregler, har han 

kompetens. Men detta kan knappast ske utan att det finns kanaler för kunskapsförmedling, 

vars genomslag inte beror av makt och status inom kåren. 

Polanyi betonar att i den professionella kulturen växer tyst kunskap och reflektion tillsammans. 

Reflektion, förmedlad genom globalt tillgängliga kanaler möjliggör att praktisk kunskap inte stelnar 

i konservatism. […] [CITAT 8] 

Här står klart att Rolf och Polanyi menar att kunskap överförs med hjälp av traditionen. Vi såg 

tidigare också att traditionen är dynamisk och att samma kunskap kan vara tyst eller explicit 

beroende på situationen. 

4 Jämförelse av Göranzon och Rolf 
I avsnitt 3 ovan presenterades uppsatsens båda källor, Göranzon och Rolf. I det här avsnittet jämförs 

källorna utifrån tre jämförelsegrunder, som beskrivs närmare i avsnittet som följer. 

4.1 Göranzon och Rolf – tre jämförelsegrunder 
Både Göranzons och Rolfs teorier är väsentligt mer mångfacetterade än vad som återgivits här. 

Citaten och referaten är förenklingar av deras respektive ståndpunkter. Därför inriktar sig 

jämförelsen främst på tre punkter: (1) tyst respektive explicit kunskap, (2) traditionens kunskaps-

överförande roll samt (3) traditionernas statiska respektive dynamiska karaktär. 

(1) Göranzon menar att en viss kunskap alltid är tyst och att den inte kan vara annat än tyst, 

samtidigt som annan kunskap är och alltid är explicit. Rolf menar i kontrast till detta att 

samma kunskap kan vara såväl tyst som explicit beroende på situationen. På den här punkten 

finns alltså en viktig skillnad mellan Göranzon och Rolf. 

 

(2) Både Göranzon och Rolf menar att traditionen fungerar som instrument för kunskaps-

överföring. Men det finns en betydande skillnad mellan dem i det att Rolfs traditionsbegrepp 

är mer mångfacetterat. 

 

(3) Rolf talar återkommande om traditionens dynamiska egenskaper. Dels hur dynamikens 

mekanismer ser ut och dels vilken betydelse dynamiken har. Göranzon diskuterar dessa frågor 

uttryckligen i sparsam omfattning. Min uppfattning är att det är Rolf som har fruktbara 

resonemang att erbjuda i den frågan. 

4.2 Varför dessa tre jämförelsegrunder? 
Som nämnts ovan har jag valt att jämföra Göranzon och Rolf utifrån tre jämförelsegrunder. Här följer 

några kommentarer till varför jag valt just dessa grunder. 
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(1) Tyst respektive explicit kunskap. Ämnet för själva uppsatsen är ju tyst kunskap, så finns det skäl 

att kontrastera tyst kunskap mot explicit. Utöver jämförelsen mellan Göranzon och Rolf kommer jag 

att utveckla relationen mellan tyst och explicit kunskap i avsnittet 6 nedan. 

(2) Traditionens kunskapsöverförande roll. Vidare faller sig den andra jämförelsegrunden naturlig 

eftersom bakgrunden till uppsatsen är arbetslivsrelaterad. Till stor del är ämnet relevant även i andra 

situationer. 

(3) Traditionernas statiska respektive dynamiska karaktär. Traditionen är central för förståelsen av 

Rolf liksom traditionen är ett viktigt instrument för att överföra kunskap. Men vilken är traditionens 

karaktär? Hur kan traditionsbegreppet förstås?  

De tre jämförelsegrunderna kommer även att återknytas till den inledande allmänna bakgrunds-

beskrivningen.  

4.3 De tre jämförelsegrunderna i förhållande till den inledande 

bakgrundsbeskrivningen. 
Göranzon talar om värderingars betydelse för kunnande och kompetens, liksom de sociala 

relationernas betydelse för överföring av kunskap mellan människor. Jag uppfattar att Göranzon inte 

anser att kunskap är något exklusivt individuellt, utan att kunskap snarare är förenande i en praxis-

gemenskap, till exempel mästarens och lärlingens. Särskiljande för Göranzon, i förhållande till Rolf, är 

uppfattningen att det finns en osägbar karaktär hos vissa av individens kunskaper, en karaktär som 

gör individens kunskap tyst.  

Traditionen har en förenande funktion vilket gör att de individer som ingår i traditionen har åtskilliga 

mer eller mindre gemensamma föreställningar om världen, varandra och föremålen för den 

gemensamma kunskapen som tas för givna i traditionen. Dessa föreställningar utgör en tolkningsfond 

för den kunskap som överförs mellan individerna. Traditionen är på så vis om inte nödvändig så 

åtminstone underlättande för kunskapsöverföringen. Rolfs syn på traditionen är mer komplex än 

Göranzons, till exempel genom att han skiljer mellan lokal och global kunskapsöverföring liksom att 

han säger att traditioner kan ha dynamiska egenskaper.  

5 Systemteori och tradition 
Traditionsbegreppet är avgörande för att förstå hur tyst kunskap kan överföras mellan individer i 

både Göranzons teori och i Rolfs teori. Därför ska traditionsbegreppet ägnas särskild uppmärk-

samhet. För att nå längre i förståelsen av traditionsbegreppet tar jag systemteorin till hjälp. Ett av 

syftena med att föra in systemteorin i undersökningen är att utifrån ett externalistiskt perspektiv 

hantera den polemik som finns mellan Göranzon och Rolf, som nämndes i avsnitt 3. Eftersom jag 

uppfattar att Rolfs traditionsbegrepp har en större potential än Göranzons traditionsbegrepp för att 

förklara hur kunskapsöverföring går till, så kommer jag att utgå från den förstnämndes i den fortsatta 

diskussionen här i avsnitt 5. Först följer en kort presentation om systemteori och efter det själva 

jämförelsen med traditionsbegreppet. 

5.1 Systemteori och Luhmanns autopoiesisbegrepp 
System består av ett antal komponenter som har en eller flera inbördes relationer. Komponenterna 

kan vara hierarkiskt organiserade så att systemet kan bestå av ett eller flera subsystem. Systemet 
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avgränsas mot sin omgivning, men genom att systemets komponenter har relationer med 

komponenter i omgivningen påverkas systemet av förändringar i omgivningen. System kan således 

förändras, dels genom förändringar i systemets egna komponenter och i relationerna mellan 

komponenterna och dels, som sagt, genom förändringar i omgivningen. System kan alltså vara 

dynamiska. Detta är en förenklad beskrivning av allmän systemteori så som den framställts av till 

exempel von Bertalanffy eller Bateson.  

Enligt min uppfattning finns det på en grundläggande nivå vissa likheter mellan systemteori och 

traditionsbegreppet i Rolfs tappning. Min avsikt är därför att föra min förståelse av traditionen och 

dess kunskapsförmedlande roll ett steg längre genom att se den ur ett systemteoretiskt perspektiv.7  

Niklas Luhmann har utvecklat systemteorin vidare i egen riktning. Ett viktigt begrepp som han infogat 

i systemteorin är autopoiesisbegreppet. Det är ett begrepp som Luhmann utvecklat successivt i flera 

texter. Här kommer jag att utgå från hur det beskrivs i boken Social systems från 1995. I boken 

förklaras autopoiesisbegreppet utifrån ett flertal aspekter och vinklingar genom boken. Jag kommer 

att citera en passage där Luhmann översiktligt definierar begreppet.  

Reproduction that is self-referential, ”autopoietic” on the level of its elements, must adhere to 

the type of element that the system defines. To this extent it is reproduction.
8
 

One can call a system self-referential if it itself constitutes the elements that compose it as 

functional unities and runs reference to this self-constitution through all the relations among 

these elements, continuously reproducing its self-constitution in this way. In this sense, self-

referential systems necessarily operate by self-contact; they possess no other form of 

environmental contact than this self-contact. […] On the level of this self-referential 

organization, self-referential systems are closed systems, for they allow no other forms of 

processing in their self-determination.
9
 [CITAT 9] 

För att fånga in andra aspekter av begreppet som Luhmann presenterar på andra ställen i boken, 

liksom i andra texter så kommer jag dessutom att ange ett citat från en sekundärkälla, där 

autopoiesisbegreppet definieras. 

Luhmann hävdar att system bara kan överleva genom att kontinuerligt reproducera gränsen 

mellan sig själva och sin omvärld, och att sociala system består av kommunikation. De sociala 

systemens ”självreproduktion”, autopoiesis, måste därför innebära att de ständigt måste 

producera ny kommunikation för att överleva.
10

 [CITAT 10] 

5.2 Rolfs traditionsbegrepp sett ur ett systemteoretiskt perspektiv 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för Rolfs syn på traditionsbegreppet och särskilt på 

traditionens dynamiska karaktär. Det gör jag genom att anföra några citat från Rolf (1998) som jag 

uppfattar som centrala. Jag diskuterar traditionsbegreppet och relaterar det därefter till Luhmanns 

                                                           
7
 Systemteori kritiseras ibland för att sakna tillräcklig empirisk anknytning för att kunna falsifieras eller verifieras. 

Den kritiken bortser jag från här. För mitt syfte räcker det om systemteorins begrepp kan föra förståelsen av 
traditionsbegreppet vidare. 
8
 Luhmann (1995), s. 35. 

9
 A.a. s. 33 f. 

10
 Aakvaag (2011), s. 253 f. 
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systemteori och särskilt hans autopoiesisbegrepp och hans distinktion mellan sociala och psykiska 

system. 

5.2.1 Vanliga föreställningar om traditioner 

Först behöver jag emellertid göra en utvikning om några föreställningar om traditions-begreppets 

innebörd. Eftersom min användning inte omedelbart ansluter till dessa föreställningar kan läsningen 

underlättas med en inledande redogörelse för hur jag uppfattar att de förhåller sig till varandra. 

Många människor kan uppfattas förknippa begreppet tradition med egenskaper som primitivitet och 

konservatism. De egenskaperna kan knytas till framför allt statiska traditioner, som det redogörs för i 

undersökningen. Men föreställningar om primitivitet och konservatism kan färga av sig så att de kan 

uppfattas vara väsentliga egenskaper även för dynamiska traditioner. I studiet av så kallade primitiva 

kulturer har inte sällan traditionen kommit att analyseras som en nyckel till förståelsen av kulturen 

och människorna som lever i kulturen. Enbart genom benämningen ”primitiva kulturer” förmedlas en 

föreställning om att den studerade kulturen är outvecklad och kanske rent av underlägsen den kultur 

som den studerande forskaren tillhör. Så är det möjligen också i någon bemärkelse. Men något 

vulgariserat uttryckt kan traditionsbegreppet lätt inge en föreställning om att traditioner är något 

som berör outvecklade sammanhang som inte är stadda i förändring eller utveckling.11  

När det gäller associationer som har med konservatism att göra så ligger det i konservatismens 

ideologi att generellt sett bevara den rådande samhällsordningen. Genom att den rådande 

samhällsordningen traderas över tid är det inte konstigt att traditionsbegreppet ofta förknippas med 

bevarande och konservatism. Traditionsbegreppet kan alltså användas för att beskriva sådana 

föremål som statiska och primitiva kulturer eller användas som grund för att forma en politik som 

syftar till att bevara en rådande samhällsordning.  

Men jag menar att traditionsbegreppet även kan användas till att beskriva dynamiska och komplexa 

föremål. Trots det upplever jag att traditionsbegreppet har vissa begränsningar så som det används 

och förklaras hos Rolf och Göranzon. Därför för jag in Luhmanns systembegrepp i avsnitten 5.2.3 och 

5.2.4 nedan. Systembegreppet och traditionsbegreppet dubbelexponeras, så att säga. Som jag 

uppfattar det så finns det tillräckliga likheter mellan en tradition och ett system för att en sådan 

operation ska vara möjlig. Vinsten med att överlagra de båda begreppen är att systembegreppet är 

mera utvecklat än traditionsbegreppet och därför har större potential att förklara det föremål som 

undersöks. De egenskaper hos traditionsbegreppet som hittills har tagits upp i det här avsnittet har 

dock att göra med traditionens egenskaper som instrument betraktat.  

Traditionsbegreppet förknippas alltså ofta med att fungera för de ändamålen – till exempel studiet av 

primitiva kulturer respektive utformandet av konservativ politik – vilka genom sin starka förknippning 

med traditionsbegreppet gärna ger förväntningar på vad det över huvud taget kan användas till. 

Utöver detta är de båda exemplen, primitiva kulturer och konservatism, dessutom värdeladdade. I 

många människors ögon är en primitiv kultur i någon bemärkelse sämre än en utvecklad kultur och 

på samma sätt är det enligt många människors uppfattning en icke önskvärd strävan att genom 

politiska medel bevara rådande maktstrukturer i ett samhälle. Uppfattningen om den delmängd av 

traditionsbegreppets samlade repertoar som instrument betraktat, som fått en allmän spridning och 

                                                           
11

 Lerner, Tunón (2010), s. 45-46. 
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de värderingar som ofta förknippas med traditionsbegreppet, har framför allt att göra med statiska 

traditioner eller statiska system.  

Vidare förknippas traditioner ibland med en föreställning om icke-intellektualism, kanske rent av 

anti-intellektualism. Traditioner kontrasteras enligt den föreställningen mot ett ideal där kunskap kan 

kontrolleras och kritiseras utifrån texter som är tillgängliga för dem som önskar ta del av en kunskap 

eller åsikt som någon uttrycker. Jag delar inte fullt ut den föreställningen. Traditionsbegreppet är 

användbart även för att förmedla explicit kunskap, som kommer till uttryck i till exempel skriven text 

eller tal. Som stöd för detta kan Rolf anföras. Han diskuterar bland annat Kuhns och Poppers 

vetenskapsfilosofiska ståndpunkter i relation till traditionsbegreppet. Även om Kuhn och Popper har 

inbördes olika syn på vetenskapens dynamik, så är de åtminstone överens om att vetenskapliga 

resultat publiceras som text, att den vetenskapliga kunskapen är explicit. Min avsikt är inte att 

fördjupa mig i Kuhns vetenskapsteori, men Rolfs traditionsbegrepp tangerar Kuhns paradigm-

begrepp. Polanyis vetenskapsteori, som Rolf refererar och diskuterar, har både skillnader och likheter 

med Kuhns. Det jag önskar framhålla här är att traditionsbegreppet kan användas för att beskriva och 

förstå överföring också av explicit kunskap. En tradition utgör, på liknande sätt som ett paradigm, en 

egen kontext till vilken den enskilda kunskapen relateras. Men till skillnad från till exempel Kuhns 

vetenskapsteori så har traditionsbegreppet en potential att även förklara hur tyst kunskap överförs. 

Såtillvida har traditionsbegreppet ett vidare omfång än till exempel Kuhns paradigmbegrepp, även 

om det kan tänkas att det också i paradigmbegreppet kan ligga tysta förutsättningar i kontexten som 

förutsättning för den enskilde att beakta vid tolkningen av enskilda texter som ingår i paradigmet. 

Kan man finna sätt att förmedla kunskap mellan människor, även sådan kunskap som är tyst, så 

skulle jag snarare säga att det bidrar till ökat samlat vetande, än om kunskapen12 förblir oförmedlad. 

Sammantaget vänder jag mig, på dessa grunder, alltså mot att traditionsbegreppet skulle ge uttryck 

för en icke-intellektuell hållning. 

Som framgår av undersökningen kan traditioner och system även vara dynamiska. Det är den 

egenskapen som gör traditionsbegreppet användbart bortom de föreställningar som jag försökt 

skissa ovan. Föreställningar om traditioner som något associerat till primitivitet, konservatism och 

icke-intellektualism saknar inte grund, men traditionsbegreppet kan tillämpas långt utanför de 

områden det ofta oreflekterat associeras till. 

  

                                                           
12

 En fråga värd att ställa, är om en tyst kunskap alls verkligen är en kunskap. Generellt kan nog sägas att 
begreppet kunskap är mycket oprecist och kan beteckna många olika själsliga förmågor och egenskaper. 
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5.2.2 Traditionsbegreppet och dess dynamiska karaktär 

Bertil Rolf behandlar traditionsbegreppet i sin avhandling Militär kompetens från 1998. Här följer 

några citat som jag anser vara centrala i det här sammanhanget. De överlappar delvis varandra, men 

kompletterar också varandra till en fullständigare bild än vad varje citat gör, var för sig. Därför 

presenteras citat 11a – citat 11f nedan i en följd. 

Hur kan traditioner vara förenliga med förändring? I själva traditionsbegreppet ingår ju kontinuitet. 

Ett svar är att all förändring tilldrar sig mot en oförändrad bakgrund.
13

 [CITAT 11a] 

Normalt är traditioner inte statiska. Flertalet traditioner ändras, de flesta genom en omedveten 

anpassning till nya yttre omständigheter. En tradition kan upphöra, avlösas av andra traditioner 

eller förenas med dem. Traditioner förändras av den verklighet där kunskapen spelar en avgör-

ande roll. Traditionsbärarna kan anpassa sig då omgivningen långsamt förändras, exempelvis genom 

gradvisa förskjutningar i ekonomi eller fysisk miljö. Genom politiska eller militära omvälvningar 

sker snabba förändringar med avgörande inflytande på människors levnadsvillkor. Traditionella 

sociala institutioner och handlingsmönster förändras radikalt.
14

 [CITAT 11b] 

Bland föränderliga traditioner finns några vi kallar dynamiska. De innehåller tankeredskap för 

att analysera, förstå och därigenom förändra eller försvara sig mot yttre förändringstryck. Vi 

talar om ’den vetenskapliga traditionen’ eller ’den demokratiska traditionen’ men inte för att 

vetenskap eller styrelseskick bestått oförändrade.
15

 [CITAT 11c] 

I en dynamisk tradition fortplantas inte främst en fix repertoar utan principer för hur man byter 

repertoar. Både dynamiska och statiska traditioner föreskriver hur man förändrar respektive 

bevarar traditionens innehåll. Både statiska och dynamiska traditioner är andra ordningens 

traditioner, en term fyndigt myntad av Karl Popper.
16

 De normerar inte endast handlings- och 

tankemönster utan också hur man byter tanke- och handlingsmönster.
17

 [CITAT 11d] 

Att vi talar om ’samma’ tradition, trots förändringarna, förutsätter att identiteten inte bestäms 

av själva innehållet: rådande vetenskapliga teorier, rådande grundlag och politiska församlingar. 

Att nya vetenskapliga teorier tillhör ’samma’ tradition måste bero på att de ändrats i enlighet 

med vetenskaplig procedur. En och samma förändringsprocedur gör att vi talar om ’samma 

tradition’. Den vetenskapliga traditionens kärna ligger i förändringsproceduren, inte i teoriernas 

innehåll. Demokratins kärna ligger mer i förändringsprocesserna än i det som förändras: beslut, 

lagar, författningar och folkförsamlingar.
18

 [CITAT 11e] 

Men hur ligger det till med själva förändringsproceduren? Är denna konstant eller ej? […] För 

Polanyi finns inte nödvändigtvis en evigt beständig, sammanhållande innehållslig kärna. 

Traditioner befinner sig i ständig förändring men genom att skillnaden från A till B är liten, 

skillnaden från B till C likaså, uppkommer en kontinuitet mellan A och C. Även om varje steg är 

kontinuerligt, följer inte att det finns en permanent kärna som består genom förändringen. 

                                                           
13

 Rolf (1998), s. 107. 
14

 A.a. s. 110. 
15

 A.a. s. 110. 
16

 Hos Rolf finns det i det anförda citatet en not med hänvisning till Popper, K. (1965): Conjectures and Refuta-
tions, New York: Harper & Row. 
17

 Rolf (1998), s. 110. 
18

 Rolf (1998),. s. 111. 
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Bakgrunden är konstant vid varje förändring. Men det behöver inte finnas en konstant bak-

grund mot vilken alla förändringar utspelar sig.
19

 [CITAT 11f] 

Rolf talar alltså i citat 11a och citat 11f om traditionen i kontrast till dess bakgrund, i framför allt citat 

11c och citat 11d om att traditionen kan vara dynamisk, i citat 11d och citat 11e om att det finns en 

förändringsprocedur som reglerar traditionens förändringsförlopp. Han säger också (citat 7 ovan, 

samt citat 11f) att det inte måste finnas någon permanent kärna i hela förändringsproceduren. 

5.2.3 Traditionsbegreppet och autopoiesisbegreppet  

Jag menar att det finns tillräckliga likheter mellan system och traditioner för att meningsfullt kunna 

jämföra dem. Autopoiesisbegreppet innebär att systemen upprätthåller sin existens av egen kraft, 

genom att reproducera sig. Och det är just vad en tradition också gör. Autopoietiska system är slutna. 

Även om situationen inte är helt analog när det gäller traditioner, så finns ändå likheten att det till 

exempel är mästarna som bestämmer traditionens inriktning, utan inblandning av auktoriteter 

utanför traditionen (jämför citat 8 ovan). Traditionen sluter sig på så sätt från yttre inflytande. 

5.2.4 Traditionsbegreppet och sociala respektive psykiska system 

Luhmann skiljer mellan fyra sorters system: maskiner, organismer, sociala system och psykiska 

system.20 Luhmann delar in sociala system i tre kategorier: interaktioner, organisationer och 

samhällen.21 För den här uppsatsen är det systemtyperna sociala system och psykiska system som är 

relevanta. Luhmann menar att sociala och psykiska system inte kan reduceras till varandra. Om 

sociala system säger han: 

The elementary process constituting the social domain as a special reality is a process of 

communication. In order to steer itself, however, this process must be reduced to action, 

decomposed into actions. Accordingly, social systems are not built up of actions, as if these 

actions were produced on the basis of the organico-psychic constitution of human beings and 

could exist by themselves; instead social systems are broken down into actions, and by this 

reduction acquire the basis for connections that serve to continue the course of communi-

cation.
22

 [CITAT 12] 

Av citatet framgår att kommunikation har en särställning i de sociala systemen. De producerar 

kommunikation och relaterar till tidigare kommunikation. Luhmann kallar handlingar attribut till 

kommunikationen.23 Vidare säger Luhmann om förhållandet mellan sociala och psykiska system: 

We assume that social systems are not composed of psychic, let alone of bodily human 

beings.
24

 [CITAT 13] 

  

                                                           
19

 A.a. s. 111. I den bortklamrade delen av citatet redogör Rolf för Poppers och Kuhns syn på mekanismerna 
bakom vetenskapliga förändringar. Eftersom jag uppfattar Polanyis syn som mer relevant för den här uppsatsen 
så har jag utelämnat avsnittet om Popper och Kuhn i citatet. 
20

 Luhmann (1995), s. 2. 
21

 A.a. s. 2. 
22

 Luhmann (1995), s. 138 f. 
23

 A.a. s. 174. 
24

 A.a. s. 255. 
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Om psykiska system säger Luhmann vidare: 

[O]ne must above all carefully distinguish the autopoiesis of psychic systems from that of social 

systems (although both operate on the basis of meaningful self-reference) and not merely 

strive for a new justification of individualistic reductionism. Instead, the basic concept of a 

closed, self-referential reproduction of the system can be applied directly to psychic systems, 

that is, to systems that reproduce consciousness by consciousness and thereby must fend for 

themselves, without receiving consciousness from or giving consciousness away to what is 

outside.
25

 [CITAT 14] 

Gunnar Aakvaag sammanfattar Luhmanns syn på relationen mellan psykiska och sociala system på 

följande sätt:  

Psykiska system består av medvetande och tankar, uppfattningar, önskningar, känslor, förnimmelser, 

viljeakter och alla sorters ”inre” upplevelsetillstånd. […] Sådana tankeprocesser är enligt Luhmann 

alltid privata. Ett medvetandesystem kan aldrig få direkt tillgång till ett annat medvetande-

system. Ingen annan kan få direkt insyn i mina tankar, och inte heller jag kan få direkt tillgång 

till andras tankar. […] Psykiska system kan inte kommunicera.
26

 [CITAT 15] 

När jag läser Rolf och Luhmann parallellt är min tolkning att en tradition i Rolfs mening är något som 

hör till det sociala, något som skulle beskrivas som sociala system med Luhmanns terminologi. 

6 Sociala system, fokal kunskap och osägbarhet 
I det här avsnittet diskuterar jag hur Luhmanns distinktion mellan psykiska och sociala system kan 

förstås i ljuset av tyst och osägbar kunskap. 

6.1 Göranzons osägbarhetsteori 
Göranzon menar att det finns kunskap som inte kan kommuniceras med ord, eller kodas ned i till 

exempel dokument. Citat 3 ovan utgör ett exempel på ståndpunkten i Göranzon (2009) och bildar ett 

stöd för min läsning av Göranzon. Denna sortens kunskap utgör en osägbar kunskap som inte kan 

delas verbalt med andra. Jag menar att det finns skäl att uppfatta Göranzons påstående om den 

osägbara kunskapen såsom hörande till den psykiska sfären i Luhmanns teori, eller psykiska system 

som han benämner dem. Som framgick av avsnittet 5.2.4 menar Luhmann att tankeprocesser av olika 

slag, och dit uppfattar jag att kunskap kan hänföras, är privata till sin natur och att de inte kan 

kommuniceras till andra individer. Följaktligen är kunskapen tyst, eller osägbar med Göranzons ord.  

En skillnad mellan Göranzon och Luhmann är dock att kunskapens tysta dimension i Göranzons fall 

delvis kan hänföras till normer och sociala relationer (se citat 1 – citat 3 ovan). Normer är något som 

kan förekomma både isolerat hos individen, utan direkta band till omgivningens normer, som en i 

någon bemärkelse privat företeelse, och gemensamt, delat med andra. Normernas betydelse för 

kunskapen och för möjligheten att koda ned kunskapen och överföra den till andra är alltså inte 

något exklusivt socialt, även om jag uppfattar att det är den innebörden av normer som Göranzon 

åsyftar. Sammantaget ser jag därför inte normer som en motsägelse mot Luhmanns uppfattning om 

psykiska system som privata. Citat 15 menar jag stödjer den uppfattningen. Där sägs att psykiska 

system består av alla sorters inre upplevelsetillstånd. Dit bör normer kunna hänföras.  

                                                           
25

 A.a. s. 262. 
26

 Aakvaag (2011), s. 256. 
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Hur förhåller det sig då med de sociala relationernas betydelse hos Göranzon i förhållande till den 

privata karaktären hos Luhmanns psykiska system? I någon bemärkelse måste det ju sägas att det är 

motsägelsefullt. Men på samma sätt som en individ är social, det vill säga ingår i en gemenskap av 

något slag, så påverkas han eller hon av gemenskapen i en ömsesidig växelverkan. Kanske är 

gruppens påverkan på individen ofta större än omvänt. Men Luhmanns poäng är just att det 

individuella är det som inte kan kommuniceras. Som stöd för detta, se citat 15 ovan. Det finns, som 

jag uppfattar det, ingen motsägelse mellan att vara del av en grupp, ett socialt sammanhang och att 

ha privata mentala upplevelsetillstånd. Vissa mentala upplevelsetillstånd är av sådan karaktär enligt 

Luhmann att andra individer inte kan få direkt insyn i dem, de är i det avseendet privata och kan inte 

kommuniceras. Det kommunicerbara tillhör de sociala systemens domän i Luhmanns teori. 

Sammantaget ser jag inte att sociala relationers betydelse för hur kunskap formas och uttrycks, så 

som Göranzon menar, motsäger Luhmanns teori om den privata karaktären hos psykiska system. 

Även om det finns delar i Göranzons respektive Luhmanns uppfattningar som inte matchar varandra 

så är det min uppfattning att det alltså inte finns motsägelser mellan dem. Luhmanns distinktion 

mellan psykiska och sociala system kan användas för att förstå Göranzons uppfattning om osägbar 

kunskap. Men jag har inte funnit stöd i Göranzons texter som självständigt gör distinktionen. Däri 

ligger ett förklaringsvärde att jämföra Göranzon med Luhmann. 

6.1.1 Rolfs kritik av osägbarhetsteorin 

Uppsatsens upplägg består i att ställa Göranzons och Rolfs teorier bredvid varandra och att granska 

dem sida vid sida. Luhmann tas till hjälp i det arbetet. I det här avsnittet görs ett undantag från 

upplägget, på så sätt att jag använder Rolfs argument som grund för kritik av Göranzons teori.  

I citat 4 och citat 5 ovan kritiserar Rolf Göranzon för att använda teorin om det osägbara i förklaringen 

av hur tyst kunskap kan överföras inom arbetsgrupper. Rolfs lösning på osägbarhetsproblemet finns i 

den fokala kunskapen som beskrivs i citat 6 ovan samt i det textavsnitt som föregår citat 6.  

Min uppfattning är som framgår i avsnitt 6.2 nedan, att Rolfs uppfattning skulle kunna nyanseras 

med hjälp av Luhmann. Men oaktat Rolfs förslag till lösning så delar jag hans kritik av Göranzon 

avseende teorin om osägbarhet. I mina ögon är den inte är hållbar. Det finns skäl att tro att det finns 

kunskap som skulle kunna betraktas som osägbar. Men Göranzon lyckas inte förklara hur denna 

osägbara kunskap fungerar.27 Jag menar att Luhmann bättre kan förklara vad tyst kunskap är i sin 

teori om psykiska system.  

6.2 Rolfs traderandeteori 
Även om också Göranzon talar om tradition som ett kunskapsförmedlande instrument, så är det 

framför allt Rolf som utförligt diskuterar traditionens egenskaper. Han talar särskilt om dynamiska 

traditioners egenskaper. Håller mitt antagande om att det finns tillräckliga likheter mellan traditions-

begreppet och systembegreppet, för att de ska kunna jämföras inbördes, så talar Luhmanns distinktion 

mellan sociala och psykiska system för att det traditionsbegrepp som Rolf beskriver är ett socialt 

system. 

                                                           
27

 Göranzons bok utkom i andra upplagan 2009. Det är den upplagan som jag använt i uppsatsen. Rolf kritiserar 
i sin bok, som utkom 1991, den ståndpunkt om osägbarhet som Göranzon presenterade i den första upplagan 
av sin bok, som kom ut 1990. Jag har inte funnit att Göranzon bemött Rolfs kritik i den andra upplagan som 
alltså kom ut efter Rolfs bok. 
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Min uppfattning är att system och traditioner har flera beröringspunkter. Citat 11a – Citat 11f ovan, om 

traditioner, och citat 9 ovan, med stöd av den föregående löptexten i avsnitt 5.1, om system stödjer 

den uppfattningen. Vidare är det min uppfattning att Luhmanns uttryckliga ståndpunkt att sociala 

system konstitueras av kommunikation (se citat 12 ovan) kan bidra till förståelsen av Rolfs traditions-

begrepp. I citat 6 ovan argumenterar Rolf för att ett kunskapsobjekt medvetandegörs genom att det 

är fokalt. Fokal kunskap är ju icke-tyst kunskap och därmed kommunicerbar. Trots att Rolf säger att 

den fokala kunskapen är icke-tyst och i fokus för medvetandet, innebär det inte såvitt jag kan förstå 

att kunskapen därmed måste vara explicit, kodad i en viss form. Jag uppfattar snarare att den fokala 

kunskapen är möjlig att koda, till exempel genom att formulera i ord. Det är inte nödvändigtvis fallet 

att kunskapen är kodad, men det är nödvändigtvis så att kunskapen är medveten. Av det följer att 

det kan finnas kunskap som är medveten men inte formulerad i ord eller kodad i annan form, och 

samtidigt uppfyller kraven för att vara en fokal kunskap i Rolfs mening. För mig är det okontroversiellt att 

den sortens kunskap skulle finnas. Det går att finna åtskilliga vardagliga situationer som exemplifierar 

sådan fokal kunskap. Till exempel kan jag, när jag står vid busshållplatsen se att det är en buss som 

trafikerar linje 2 som närmar sig hållplatsen, jag kan se att bussen ska stanna vid hållplatsen eftersom 

den blinkar och sänker farten när den närmar sig hållplatsen. Vanligtvis tänker jag inte dessa ord och 

formuleringar när jag står och väntar på bussen vid hållplatsen, men jag kan göra det om jag skulle 

önska det. Den exemplifierade kunskapen är därför fokal i Rolf mening. Genom att vara fokal kan 

kunskapen också kommuniceras verbalt eller genom andra kodningsformer. I kommunicerbarheten 

finns kopplingen mellan Rolf och Luhmann. När Luhmann talar om sociala system så uppfattar jag att 

Luhmann menar att kunskapen alltid är aktuellt explicit. Så som jag uppfattar Luhmann finns inte 

någon särskild plats för potentiellt explicit kunskap i sociala system. Kommunikationen är så att säga 

den spänning som laddar det sociala systemet med energi. Tyst kunskap, eller om man vill använda 

uttrycket potentiellt explicit kunskap, är inte sådan spänning som kan ladda ett socialt system med 

energi, som jag förstår saken. För att det sociala systemet inte ska förtvina måste kommunikationen 

laddas med (aktuell) explicit kunskap.  

Kanske behöver jag dröja något ytterligare vid Rolfs tysta kunskap. Genom att rikta medvetandet mot 

ett visst kunskapselement så görs kunskapen fokal (se citat 6 ovan). För att kunna rikta medvetandet 

mot den fokala kunskapen behövs stöd av andra element. Riktandet kan inte ske oberoende av dessa 

andra element. Jag uppfattar det som att kunskapselementet är kontextberoende för att kunna göras 

fokalt. Frågan är om det omvända råder, att om kontexten saknas, så att riktandet inte kan ske, det 

vill säga att om det inte finns något kunskapselement att fånga upp i fokus, så är kunskapselementet 

tyst. Eller med mina ord enligt det föregående stycket, att kunskapselementet inte ens är potentiellt 

explicit. Detta eftersom den kontext, de stödelement saknas som gör att medvetandet kan riktas mot 

det i frågavarande kunskapselementet. Utan att blanda in psykologiska teorier, kanske ändå 

jämförelsen kan göras med kunskaper som är omedvetna. Vi kan jämföra med exemplet tidigare där 

jag väntar på 2:ans buss och stiger på den utan att behöva verbalisera processen för mig själv. Om jag 

önskar det så kan jag beskriva och förklara processen explicit. Om vi istället tänker oss att när jag 

väntar på bussen så kommer helt oväntat en zeppelinare och hissar ned en repstege vid hållplatsen 

för att ta ombord mig och övriga väntande bussresenärer, så är det förmodligen en tanke som dittills 

varit mig främmande. Men när den hamnar i fokus i Rolfs mening så kan jag verbalisera den, göra den 

explicit. I exemplet är sammanhanget närmast barockt, men de enskilda kunskapselementen som 

bildar dess helhet är välbekanta var för sig. På så sätt kan de enkelt bli fokala och uttryckas verbalt. 

Tänker vi i stället en stenåldersmänniska som visas in i ett rum där en lysrörslampa tänds så saknar 
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han eller hon förmodligen begrepp för att förklara vad som händer. Han eller hon uppfattar troligen 

lampan enbart som en konstig grej. Däremot kan han eller hon iaktta ett orsakssamband mellan det 

att strömbrytaren slås till och det att ljuset tänds i lampan. Han eller hon kan se att lampan är en 

artefakt, att dess funktion tycks vara att upplysa rummet et cetera. Och även om lysrörslampor i 

högsta grad är ett bekant föremål i mitt liv, så kanske jag själv inte kan förklara så värst mycket mer 

om lysrörslampor utan att gå tillbaka till fysikböckerna från högstadiet. Även ett tidigare fullständigt 

okänt kunskapsobjekt kan därför ges en viss verbal beskrivning, om man lyckas göra det fokalt och 

finna andra stödjande kunskapselement som kan bidra till att rikta det i fokus för medvetandet. För 

att återknyta till den tysta kunskapen, så uppfattar jag Rolf som att det är sådan kunskap som är 

genuint omedveten, som jag inte kan föreställa mig. När den på ett eller annat sätt blir medveten för 

mig så hamnar den i fokus och jag kan om det behövs, åtminstone hjälpligt, göra den explicit.  

Däri finns således en skillnad mellan Rolf och Luhmann. Rolf kräver inte att kunskapen vid varje 

tillfälle måste vara explicit för att ingå i en tradition. Däremot måste den vara potentiellt explicit och 

måste kunna göras aktuellt explicit genom att bli fokal, med Rolfs terminologi. Frågan är vilken 

betydelse som denna skillnad mellan Rolf och Luhmann har för mitt resonemang. Växlingen mellan 

potentiell och aktuell explicit kunskap hos Rolf motsvarar inte växlingen mellan psykiska system och 

sociala system hos Luhmann. Psykiska system är enligt Luhmann alltid privata och kan inte 

kommuniceras. Jag förstår det som att ett kunskapselement i ett psykiskt system kan vara medvetet 

men det kan alltså inte kommuniceras. Det betyder i sin tur dels att det också borde kunna finnas 

omedvetna kunskapselement i psykiska system och dels att ett medvetet kunskapselement i och för 

sig skulle kunna kodas ned i någon form, till exempel verbalt, men att denna nedkodning inte kan 

kommuniceras, göras begriplig för ett annat psykiskt system. Jag har inte landat i någon slutlig 

förståelse i huruvida Luhmann menar att ett kunskapselement som kommunicerats mellan två 

psykiska system endast bristfälligt kan förstås eller om det inte alls kan förstås, det vill säga om det är 

en fråga om grad eller art i förståbarheten. Nu kan det sägas att frågan saknar större betydelse 

eftersom kommunikation hör till de sociala systemens domän. Kommunikation mellan psykiska 

system blir ett kategorimisstag. Sett på det viset stöds snarast min uppfattning att Luhmanns sociala 

system och Rolfs fokala, explicita kunskap som överförs i en tradition kan överlagra varandra och på 

så sätt bidra till en mer mångfacetterad förståelse av respektive teori. 

6.3 Kontextens betydelse för kunskapselementet 
I det är avsnittet gör jag egna reflektioner kring den totala kontextens betydelse för individens 

tolkning av ett enskilt kunskapselement. 

Luhmanns poäng var ju att det inte går att ha inblick i andra människors själsliv. Kunskapen är privat 

sett ur perspektivet av psykiska system. Rolfs uppfattning strider i någon bemärkelse mot den att det 

inte skulle gå att förmedla, kommunicera privat kunskap. Tanken ligger nära till hands att om den 

privata kunskapen kan formuleras i ord – så som är fallet med den fokala kunskapen – så är 

förutsättningen på plats för att kunna kommunicera kunskapen till andra. Så är det kanske också, och 

då finns en spänning mellan Rolfs fokala kunskap och Luhmanns psykiska system. Ett annat sätt att se 

på förhållanden mellan dem skulle kunna vara att det förhållandet att en tanke, en kunskap kläds i 

ord inte är en garanti för att den kan kommuniceras och förstås av någon annan person. Samma ord 

kan färgas i olika nyanser för olika personer, individuella associationer och minnen färgar ordets 

innebörd. Ett vardagligt ord kan ha en mängd denotationer för mig, och lika många eller kanske ännu 

fler för dig. Överlagrar vi dina denotationer med mina så kommer vi att se att många är desamma, 
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förmodligen de flesta. Men vissa kommer antagligen att vara individuellt unika för mig respektive dig. 

Anledningarna till dessa individuella tolkningar av ordets innebörd, dess nyans kan vara flera. Andra 

tidigare erfarenheter och minnen är faktorer som kan antas ha stor inverkan på hur man uppfattar 

ett kunskapselement. Det vill säga i vilken kunskapsmängd som det enskilda kunskapselementet är 

införlivat. Kulturell och social tillhörighet, kön, ålder, grundpersonlighet är exempel på andra faktorer 

som kan tänkas ha inverkan. Jämför man med madeleinekakan och lindblomsteet hos Proust så visar 

författaren med det exemplet hur sammansatt ett minne kan vara som ligger förborgat i en förment 

vardaglig företeelse. Proust vill i alla fall försöka förmedla ett privat minne med ord och kommunicera det 

med läsaren. Om man leker med tanken att det inte skulle vara möjligt att förmedla ett sådant, 

privat, minne i enlighet med vad Luhmann säger, så betyder det inte att mottagaren av budskapet 

inte förstår någonting. Jag kan som mottagare förstå och förstå mycket av vad sändaren förmedlar. 

Men är det jag uppfattar identiskt med det som sändaren förmedlar? Graden av likhet i det som 

sänds och det som mottas kan bero på hur lika tolkningsramar som sändaren och mottagaren har. 

Lever de båda i samma livsvärld, för att låna en term från Husserl, så är förutsättningarna större för 

att matchningen ska vara förhållandevis god mellan sändarens och mottagarens uppfattning om 

budskapet i meddelandet. Men på liknande sätt som de unika nyanserna som individen ger språket i 

den privata sfären så ingår förmodligen inte två personer i identiskt sett samma livsvärld. Till och 

med enäggstvillingar har sannolikt variationer i sina inbördes erfarenheter och upplevelser. 

6.4 Grupptillhörighet och kommunikation av kunskapselement 
Här följer egna reflektioner kring betydelsen av individens grupptillhörighet vid kommunikation av 

enskilda kunskapselement. 

En kunskap som kan vara värd att förmedla mellan medarbetarna för att effektivisera och/eller säkra 

kvaliteten i processer och produkter är inte säkert mottaglig av den medarbetare som ur ett objektivt 

perspektiv skulle behöva den. Inom till exempel implementationsteori betonas att samma budskap 

kan tas emot på olika sätt beroende på vilken mognadsnivå som finns i en arbetsgrupp, eller hos 

enskilda medarbetare. I en viss mognadsgrad kan medarbetaren bara behöva få veta en preciserad 

faktauppgift för att kunna fortsätta sin arbetsuppgift. I en annan mognadsgrad kan medarbetaren 

behöva motiveras varför han eller hon behöver använda faktauppgiften, vilken nytta faktauppgiften 

har för honom eller henne och för organisationen som helhet. I dessa båda olika situationer krävs 

olika insatser för att förmedla en och samma kunskap. Här handlar det inte i första hand om 

kunskapens innehåll, utan om dess syfte. Kunskapens syfte är inte något föremål för den här 

uppsatsen. Men för den som i sin dagliga gärning arbetar med kunskapsförmedling, knowledge 

management, projektledning eller andra liknande arbetsuppgifter uppkommer frågan om hur den 

kunskap som ska förmedlas, eller delas, behöver paketeras. Ett kunskapselement som enkelt skulle 

kunna delas via en databas i en arbetsgrupp, kan behöva delas genom seminarieverksamhet i en 

annan arbetsgrupp, trots att båda arbetsgrupperna har samma utbildningsmässiga förutsättningar, 

de ingår alltså i samma tradition. Olika arbetsgrupper har olika inre dynamik som gör att de agerar 

med olika agendor. Poängen med den här kommentaren är att det inte alltid räcker med att förmedla 

innehåll. Ibland måste även formen för det förmedlade budskapet anpassas för den eller de 

mottagare som det riktas till. 
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6.5 Sammanfattning – sociala system och fokal kunskap 
Om de antaganden som jag har gjort håller så skulle Göranzons och Rolfs olika syn på tyst och explicit 

kunskap kunna förklaras genom att de rör sig, åtminstone delvis, inom olika sfärer. Tas Luhmann till 

hjälp för att förstå skillnaden mellan dem så skulle Göranzons ståndpunkter kunna förstås utifrån ett 

perspektiv av psykiska system och Rolfs ståndpunkter utifrån ett perspektiv av sociala system. 

7 Tyst kunskap – ett organisationsperspektiv 
Ovan, i avsnitt 2, Bakgrund, exemplifierades några olika metoder för att dela kunskap inom en 

organisation. För tydlighetens skull ska betonas att undersökningen utförs utifrån ett organisations-

perspektiv. I det här avsnittet kommer den tysta kunskapens förhållande till de sociala systemen att 

behandlas. De olika metoderna kommer att diskuteras mot bakgrund av den tysta kunskapens 

betydelse ur ett organisationsperspektiv. Diskussionen som följer är delvis av praktisk-empirisk 

karaktär. Som sådan har den ändå kopplingar till ämnet för undersökningen. De fyra metoderna som 

följer ska ses som exempel på sätt att överföra kunskap. Det finns fler än dessa, men de är vanligt 

förekommande i arbetslivet och har inbördes skillnader och likheter som kan göra det intressant att 

jämföra dem. 

 Dokumenthantering: Eftersom sådan kunskap som förmedlas via dokument som kan åter-

sökas i en databas per definition är explicit så har den metoden uppenbart liten betydelse för 

överföring av tyst kunskap. Men det kan vara värt att överväga hur utförliga texterna 

behöver vara, hur mycket ”kött på benen” som behövs för att texterna ska vara användbara 

av de olika möjliga mottagarna. 

 Seminarieverksamhet: Formerna för seminarieverksamhet kan naturligtvis variera, men ett 

vanligt upplägg är nog att ett på förhand sammanställt och utdelat skriftligt material ligger till 

grund för en gemensam diskussion. Diskussionen kan styras olika hårt av seminarieledaren. 

Det förhållandet att en fråga kan belysas ur många olika synvinklar av seminariedeltagarna 

gör att en rikare bild av ämnet ges större möjligheter att framträda än om ämnet enbart 

behandlas skriftligen. Den sociala dynamiken i seminariet avgör förstås hur väl ämnet 

belyses. Muntligheten och den omedelbara situationen gör det möjligt för deltagarna att i 

samverkan med varandra lyfta fram aspekter i ämnet som annars kunde passerats och 

förblivit tysta om de enbart redogjorts för i skriven form. Såtillvida kan ”tyst” kunskap göras 

explicit med hjälp av seminarieverksamhet. Det kan kräva ansträngningar av seminarie-

deltagarna för att nå dithän. Men tyst kunskap i Göranzons mening, det vill säga osägbar 

kunskap kan inte förmedlas i en seminarieverksamhet. 

 Bredvidgång: Bredvidgång kännetecknas av att en erfaren medarbetare visar en mindre 

erfaren olika arbetsmoment samtidigt som han eller hon förklarar dem. Genom själva 

utförandet av arbetsmomenten överförs kunskap. Samtidigt kan det nog ofta vara så att den 

mindre erfarne vid bredvidgången saknar tillräcklig egen bakgrundskunskap för att fullt ut 

tillgodogöra sig den kunskap som kommer till uttryck genom uppvisandet av arbets-

momenten. Mycket av den kunskap som ligger förborgad i de utförda arbetsmomenten 

förblir därför tyst och kanske inte heller uppmärksammad av den mindre erfarne. Som en 

introducerande metod för delning av tyst kunskap har den förmodligen ett tämligen stort 

värde. 
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 Att arbeta i par: I sättet att organisera arbetet där två personer kontinuerligt arbetar 

tillsammans, en mer erfaren och en mindre erfaren, blir parallellen till sociala system extra 

tydlig. Två personer i det lilla tvåmannaarbetslaget utgör två komponenter i ett system. 

Traderingen blir också tydlig genom att den ene i högre utsträckning har rollen som 

kunskapsgivare och den andre mer som kunskapstagare. Metoden kan anses ge goda 

förutsättningar att överföra tyst kunskap. I likhet med bredvidgången uppvisas tyst kunskap, 

även i den Göranzonska meningen, genom utförandet av arbetsmomenten. Men till skillnad 

från bredvidgången ingår båda medarbetarna i arbetsparet i samma professionella livsvärld. 

Den gemensamma kontexten ger sammanhang och mening till de enskilda arbetsmomenten. 

Vid bredvidgången har den mindre erfarne vanligen ännu inte trätt in i den livsvärld som är 

organisationens. Givetvis är inte olika livsvärldar väsensskilda i förhållande till varandra. Till 

stor del delar de egenskaper, men inte säkert i tillräcklig omfattning för att oproblematiskt 

fungera som utbytbara fonder att förstå överförandet av tyst kunskap mot. Vidare kan det 

tänkas att kunskapsöverföringen kan gynnas om den kunskapstagande över tid får arbeta i 

par med fler än en kollega/mästare, för att kunna tillgodogöra sig variationerna mellan 

mästarna. Typfall är enkla att känna igen och hantera i arbetsprocessen. De är också 

förhållandevis enkla att kommunicera mellan medarbetarna. Variation, däremot, kan ofta 

vara svår att identifiera i sin mångfald. I professionella sammanhang råder inte alltid 

konsensus bland alla kvalificerade medarbetare om vilken explicit kunskap som ska vara 

vägledande. På samma sätt råder knappast alltid konsensus om vilken tyst kunskap som ska 

vara vägledande. Genom att över tid arbeta i par med flera mer erfarna kolleger kommer den 

mindre erfarne förmodligen att möta större variation i den tysta kunskap som kommer till 

uttryck i de arbetsmoment som utförs och som anses vara vägledande i det arbete som ska 

utföras. Det kan i sin tur ge en större samlad förståelsefond att relatera de enskilda 

arbetsmomenten till. Vidare leder den större förståelsefonden till större expertis. 

8 Resultat 
Göranzon och Rolf talar båda om tyst kunskap och om traditionen som ett kunskapsförmedlande 

instrument. Den viktigaste skillnaden mellan dem är att Göranzon menar att det finns viss kunskap 

som är av sådan art att den inte kan uttryckas med ord, att den är osägbar. Rolf menar å sin sida att 

kunskap kan anta fokal form i vissa sammanhang och icke fokal i andra. Fokal kunskap kan uttryckas i 

ord och icke fokal kan det inte. Hos Rolf är det alltså inte så att viss kunskap omöjligt kan uttryckas 

med ord, det vill säga att den är osägbar. 

Rolf diskuterar dynamiska traditioners förändringsmekanismer. Sådana uppvisar vissa likheter med 

Luhmanns autopoiesisbegrepp i förhållande till systemteorin. Min uppfattning är att systemteorin 

och de traditionsstudier som Göranzon och Rolf bedrivit har sådana likheter att de har något att 

tillföra varandra. 

Jag har tagit Niklas Luhmann till hjälp för att förstå skillnaden mellan Göranzon och Rolf. Dels 

argumenterar jag för att traditionsbegreppet och systembegreppet har tillräckliga likheter för att 

jämförelsen ska vara relevant. Dels tar jag upp Luhmanns distinktion mellan psykiska och sociala 

system och hans ståndpunkt att de inte kan reduceras till varandra. Han menar att tankar och annat 

som hör till själslivet är till sin natur privat och inte kan kommuniceras. Kommunikation är något som 

hör nära samman med sociala system. Med denna Luhmanns distinktion försöker jag förstå 
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skillnaden mellan Göranzons och Rolfs olika syn på tyst kunskap och osägbarhet. Närmare bestämt så 

att jag uppfattar att Göranzon rör sig mer i Luhmanns domän för psykiska system medan Rolf mera 

rör sig i domänen för sociala system. 

Iakttar man Göranzon och Rolf var för sig och utan att jämföras med andra, till exempel Luhmann, så 

kan deras respektive teorier bedömas på egna meriter. När det gäller Göranzons syn på tyst kunskap 

och traditionen som kunskapsförmedlande instrument så är jag tveksam till att han fullt ut lyckas 

förklara hur den tysta kunskapen fungerar. Däremot tror jag att hans ståndpunkt att det finns sådana 

kunskaper som är osägbara, är riktig. Men för egen del behöver jag ta hjälp av Luhmanns psykiska 

system för att kunna ta till mig ståndpunkten. Den bristfälliga förklaringen av den tysta kunskapens 

inre funktionssätt hos Göranzon är det jag vänder mig främst mot. Bristfälligheten som jag upplever 

utgör hinder för att ta ställning till om ståndpunkten är rätt eller fel.  

Rolf däremot, uppfattar jag har en sammanhängande teori med större förmåga att av egen kraft 

förklara hur tyst kunskap fungerar och vilken traditionens roll är i kunskapsförmedlingen. Med ett 

internalistiskt perspektiv är jag därför böjd att föredra Rolfs teori framför Göranzons. 

Tillfogas ett externalistiskt perspektiv, till exempel genom att läsa Rolf och Göranzon genom 

Luhmanns teori eller genom ett göra egna reflektioner i samband med läsningen av dem, så kan 

Göranzons osägbarhetstes ges en tydligare förklaring, även om det sker med hjälp av teorier utanför 

Göranzons teoretiska sfär. Tolkningen och förståelsen kan då uppfattas som eklektisk. Det samma 

gäller läsningen och förståelsen av Rolf, men han berörs kanske inte i samma omfattning eftersom 

hans teori har lättare att stå på egna ben.  

Även när Göranzons respektive Rolfs teorier kopplas till praktisk tillämpning i konkreta situationer är 

det osäkert om det förslår med enbart en internalistisk förståelse av deras teorier. I mötet med den 

empiriska tillämpningen tror jag att Rolf har större potential än Göranzon, men att bådas teorier har 

något att vinna på att möta andra teoribildningar. I den här uppsatsen är det systemteorin som jag 

låtit dem möta. Jag tror också att Göranzons och Rolfs teorier gagnas av att läsas kritiskt men 

konstruktivt. 

I korthet är det min uppfattning att Göranzon inte i tillräcklig omfattning förklarar den tysta 

kunskapens inre funktionssätt. I den delen har Rolf utförligare förklaringar och argumenten för 

förklaringarna håller i väsentliga stycken. Det jag tvekar inför hos Rolf är hans förnekande av 

osägbarheten. Det är å andra sidan något som Göranzon öppnar för i sin teori, men alltså inte på ett 

klargörande sätt som jag uppfattar det. Med hjälp av Luhmann har jag försökt att förstå Göranzons 

och Rolfs positioner och foga dem samman på ett sätt som jag kan känna igen i mina egna 

erfarenheter av kunskapsöverföring. Jag delar den kritik som Rolf riktar mot Göranzons osägbarhets-

teori. I stället föreslår jag Luhmanns teori om psykiska system som alternativ förklaring till den tysta 

kunskapens funktionssätt. Luhmann och systemteorin innebär inte en patentlösning som kan 

användas urskillningslöst utan att det uppstår risk för spänningar i det material som ska förstås 

genom systemteorins begrepp. Men använt i begränsad omfattning och utan anspråk på generell 

tillämplighet, så har jag försökt visa att det kan vara en framkomlig väg att förstå traditioner och den 

tysta kunskap som förmedlas inom dem med hjälp av systemteori. Det är min förhoppning att jag 

därigenom har kunnat föra förståelsen av Göranzon och Rolf vidare på de punkter som jag beskrivit 

som problematiska i början av det här stycket. 
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8.1 Några begreppsbestämningar som resultat av undersökningen 
Som en följd av undersökningen har vissa begrepp kommit att behandlas. Vissa har sitt ursprung hos 

undersökningens källor, Göranzon, Rolf och hos undersökningens referenspunkt Luhmann, andra är 

en indirekt produkt av resonemangen som förs i undersökningen. I det här avsnittet sammanfattar 

jag min ståndpunkt om respektive begrepp. 

(1) Kunskap 

Kunskap är tyst och kan enbart förekomma i individens själsliv.  

(2) Information: Överföring av kunskap 

Förmedling av kunskap är i vissa fall explicit, beroende på vilket kunskapsinnehåll det är som 

överförs. I andra fall är överföringen tyst. En semivariant är överföring som är kodad i ett format som 

inte består av löpande text, det kan vara till exempel algoritmer, informationstekniskt behandlade 

och överförda data, diagram, bilder. 

(3) Information: Explicit överförd kunskap och semiexplicit överförd kunskap 

Explicit och semiexplicit överförd kunskap är information, det vill säga kunskap i det processkedet när 

kunskapen lämnat avsändaren och är på väg till mottagaren. Då materialiseras kunskapen i text eller 

annan kod. 

(4) Information: Tyst överförd kunskap 

Tyst överförd kunskap överförs genom gemensam praktik. Ofta med verbalt stöd. Förklaringar, 

kommentarer och frågor ger sammanhang till den gemensamt utförda handlingen – en handling som 

manifesterar avsändarens kunskap och som internaliserar den kunskap som den gemensamt utförda 

handlingen ger uttryck för. 

(5) Gemensamma förståelsekontexter 

Explicit överförd kunskap (det vill säga information) är beroende av en förståelsekontext som är såväl 

explicit som tyst. Mot bakgrund av en för såväl sändaren som mottagaren i stora delar gemensam 

förståelsekontext, internaliseras den explicita kunskapen i huvudsakligen gemensamma kunskaps-

kategorier. 

(6) Avkodningsverktyg 

Semiexplicit överförd kunskap förutsätter i likhet med explicit kunskap en gemensam förståelse-

kontext, men därutöver också en hjälpkunskap för att tolka det förmedlade kunskapsinnehållet. 

Verbalt formulerad explicit kunskap kan överföras som skriven text och som tal. Ett första villkor för 

att kommunikationen ska kunna upprättas för överföring av explicit kunskap är att sändare och 

mottagare behärskar samma språk. Det är ett tillräckligt villkor för talad explicit kunskap som över-

förs. Vid överföring via skrift krävs dessutom att sändare och mottagare kan läsa och skriva. Att läsa 

och skriva är en färdighet som i någon bemärkelse är ett verktyg – ett avkodningsverktyg. Men efter-

som det är en färdighet som har en så pass stor spridning bland människor i allmänhet, så kategori-

serar jag det som ett specialfall av avkodningsverktyg som inte kräver några särskilda sekundär-

kunskaper för att kunna överföra den explicit överförda primärkunskapen. För semiexplicit kunskap 

däremot, krävs specialkunskaper eller sekundärkunskaper för att kunna sända och ta emot den 

överförda primärkunskapen. Det kan handla om att kunna tolka bilder, till exempel röntgenbilder, 
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eller fåglars flykt.28 Själva data som överförs är objektivt och intersubjektivt observerbar, men det 

krävs stödkunskaper för att kunna tolka data. Vissa sådana stödkunskaper, sekundärkunskaper kan 

vara av tyst karaktär. Till exempel kan den studerande ha lärt in hela fågelartens karaktäristiska 

flygsätt genom att ha tagit del av individernas variation inom arten, rent praktiskt genom att ha sett 

ett stort antal fågelindivider av samma art flyga. Denna variation kan vara svår att fästa i ord som 

explicit kunskap, men kan trots det delas mellan och observeras av olika initierade fågelskådare.29 En 

annan typ av sekundärkunskap är förmågan att tolka en algoritm som beskriver ett sammansatt 

förlopp. Ytterligaren en typ, men besläktad, är att behärska programmering. Genom förmågan att 

läsa programkod kan en komplex process förstås. Kan man förstå hur processen ser ut kan man också 

förstå hur en enskild enhet bearbetas i processen som styrs av dataprogrammet. På en övergripande 

nivå kan en förståelse nås genom en grafisk presentation av dataprogrammet, ett flödesschema som 

upprättats vid systemeringsfasen i programutvecklingen. Att läsa sådana scheman kräver också det 

specialkunskaper eller sekundärkunskaper. För att förstå på detaljnivå hur dataprogrammet utför 

bearbetningen krävs ingående programmeringskunskaper. Om det då är data som bearbetas, som 

kan vara svåra att beskriva i löpande text, så krävs denna sekundärkunskap för att förstå processen 

och därmed den överförda kunskapen. Ett exempel på svårbeskrivbar kunskap som ändå kan 

bearbetas datatekniskt är automatiserad ansiktsigenkänning. Programspråket som utför den processen 

kan uttryckas i vanlig löpande text. Men den texten är knappast till något stöd för gemene man som 

skulle vilja förbättra sin egen förmåga att lära sig känna igen ansikten. 

9 Avslutning 
I praktiken är förmodligen de skillnader mellan olika individers kunskapsmassor som jag menar kan 

antas förekomma, sällan av betydande storlek. Särskilt i ett sammanhang då det rör sig om 

professionell kunskap som ska överföras mellan individerna i en organisation. Vanligen delar 

individerna på en arbetsplats liknande utbildningsbakgrund. De har förmodligen skolats in på 

arbetsplatsen med organisationens unika kunskap och föreställningsvärld. Det kan antas att mycket 

kunskap delas genom att den är outtalad i den bemärkelsen att den är så självklar att den inte 

behöver kommuniceras. Men jag menar att det kan finnas situationer då det finns risk för att 

individernas olika kunskaps- och erfarenhetsbakgrund kan få till följd att outtalad kunskap uppfattas 

olika av olika medarbetare och denna skillnad i uppfattandet av kunskap kan leda till att 

medarbetarna handlar olika i likartade situationer. Det kan följden att det kan finnas en variation 

inom organisationen vad gäller vilka handlingar som medarbetarna kan förväntas utföra. Variationen 

kan få en viss grad av oberäknelighet, det vill säga organisationen kan inte fullständigt förutsäga sina 

egna handlingar.  

Beroende på hur homogent sammansatt personalen är, kan det finnas en restpost, större eller 

mindre, av osägbarhet i individens kunskapsmassa. Därför är det inte realistiskt att förvänta sig att 

organisationen ska kunna eliminera variationen och oberäkneligheten. Genom att medvetandegöra 

individernas individuella kunskapsmassa som bildar fond för förståelsen av konkreta kunskaps-

element och genom att aktivt kommunicera och definiera begrepp och kunskapselement i de 

kollektiva fora som erbjuds och som kan tillskapas i organisationen finns möjligheten att i det här 

avseendet minska variationen och oberäkneligheten hos organisationen. Bortom den gränsen kanske 

                                                           
28

 Exemplen har jag lånat av Henrik Lerner som framförde dem vid slutseminariet för uppsatsen. 
29

 Lerner, Tunón (2012), s. 76. 
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insikten om variationen och oberäkneligheten är den mest verkningsfulla åtgärden för organisa-

tionen. Mellan olika organisationer finns en variation av hur disparata medarbetarnas kunskaps-

massor är. Olika organisationer står därför inför olika utmaningar i uppgiften att överföra kunskap 

mellan medarbetarna. Samma lösningar är inte schablonmässigt gångbara i alla organisationer. 

Genom att använda traditionen för att kommunicera alla de aspekter i verksamheten som 

medarbetarna kan ha olika individuell kunskap och uppfattning om finns möjligheten nå längre i 

organisationens prestationer med hjälp av kunskapsdelning. 
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