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Förord 

Vi har i vår studie fördjupat oss och analyserat i hur tyst kunskap kan överföras till explicit 

genom Ikujiro Nonaka´s och Hirotaka Takeuchi´s modell för kunskapsöverföring. Det har 

varit en utmaning både på grund av att vi valt att ta upp våra studier efter 3 års paus, samt att 

vi båda parallellt med uppsatsskrivandet arbetar heltid i olika städer, ja till och med, olika 

länder. Vi har fördelat arbetet genom att enskilt fördjupa oss i olika källor och rapporter och 

vi har sedan, genom diskussion och granskning av varandras material, sammanfört detta i 

uppsatsen. Gällande metoddelen har vi tillsammans sammanställt intervjufrågorna utifrån de 

teorier vi valt att utgå ifrån. Therese har genomfört intervjuerna och Ida har transkriberat 

materialet. Analysen har vi genomfört tillsammans. Vi är väldigt glada att vi fått möjligheten 

att avsluta våra studier och samtidigt få en större förståelse för tyst och explicit kunskap samt 

Ikujiro Nonaka´s och Hirotaka Takeuchi´s teorier.  

 

Vi vill passa på att varmt tacka MSB och våra respondenter som ställde upp på att delta i vår 

studie. Vi vill också varmt tacka vår handledare Jonas Axelsson som har varit till mycket stor 

hjälp och väglett oss när vi kört fast. Sist men inte minst vill vi tacka våra sambos som knappt 

sett oss under denna period. 
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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att studera om det finns hinder och/eller möjligheter för 

kunskapsöverföring, på en av enheterna i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap´s 

verksamhet, enligt Ikujiro Nonaka´s och Hirotaka Takeuchi´s modell. I centrum för vår studie 

står begreppen tyst kunskap, explicit kunskap och kunskapsöverföring som kommer att följa 

som en röd tråd genom hela uppsatsen. 

 

MSB:s uppdrag är att stödja samhället i arbetet med att förebygga och förhindra olyckor och 

kriser. Myndigheten stöttar aktörer på alla nivåer i samhället, från individnivå till kommuner 

och näringsliv. De ger stöd och råd, upprättar regler och rutiner samt hjälper samhället att 

planera för trygghet och säkerhet. Den enhet på MSB som vi studerat består av femton 

medarbetare, en enhetschef samt en verksamhetsansvarig vilket beskrivs närmare i 

metoddelen. 

 

Vi har valt en deduktiv ansats och genom en kvalitativ metod undersökt medarbetarnas 

upplevelser kring hur kunskapsöverföringen sker i verksamheten enligt Nonaka´s och 

Takeuchi´s modell samt teorier kring denna. 

 

I analys- och resultatkapitlet kopplar vi samman våra respondenters svar med de teorier vi 

använt oss av, kopplat till begreppen tyst och explicit kunskap samt kunskapsöverföring. 

Resultatet av våra studier visar att det verkar finnas både hinder och möjligheter för att 

Nonaka´s och Takeuchi´s modell skall kunna fungera i verksamheten. Dessa möjligheter och 

hinder verkar ligga på både individ- och organisationsnivå, vilket vi närmare beskriver i våra 

slutsatser. 
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1. Inledning 
Vårt intresse för kunskapsöverföring har successivt växt fram. Vi har båda arbetat inom 

serviceyrken och en av oss har även tidigare arbetat inom vården. Vi upplevde båda att det 

fanns mycket arbetsuppgifter som var svåra att sammanfatta med en rutin eller en instruktion 

men att dessa kunskaper ändå var en förutsättning för att utföra arbetsuppgifterna. När vi 

påbörjade vår C-uppsats var vi därför båda överens om att vi ville skriva om hur kunskap 

överförs mellan individer i en organisation. Efter en fördjupning i området fann vi intressant 

forskning, modeller och teorier av bland annat Ikujiro Nonaka och hans kollega Hirotaka 

Takeuchi. Ikujiro Nonaka ses som en av de mest framstående forskarna inom området 

kunskapsöverföring och kunskapsskapande organisationer (The Economist, 2009).  

 

Vi har valt att genomföra vår studie på en av MSB´s enheter i Karlstad. MSB är en statlig 

myndighet som har som uppdrag är att stödja samhället i arbetet med att förebygga och 

förhindra olyckor och kriser. De stöttar aktörer på alla nivåer i samhället, från individnivå till 

kommuner och näringsliv. De ger stöd och råd, upprättar regler och rutiner samt hjälper 

samhället att planera för trygghet och säkerhet. MSB bedriver sin verksamhet i Stockholm, 

Karlstad, Kristinehamn och Ljung samt på verksamhetsställen i Sandö, Revinge och 

Rosersberg där de bedriver utbildning. Myndigheten har ungefär 850 anställda (Myndigheten 

för Samhällsskydd och Beredskap, 2014). 

 

Tidigare forskning 
 

I strävan efter att vara konkurrenskraftiga och framgångsrika talar allt fler organisationer om betydelsen 

av kunskap och förmågan att på bästa sätt tillvarata och överföra kunskap inom organisationen (Jonsson 

A 2012:9). 

 

Det finns mycket forskning kring begreppen tyst kunskap och kunskapsöverföring. Begreppet 

tyst kunskap beskrevs först av Michael Polanyi 1966 i hans bok ”The tacit dimension” 

(Nationalencyklopedien, 2014). Begreppet har sedan dess flitigt använts och utvecklats inom 

forskning om kunskap, ledarskap och innovation. Begreppet tyst kunskap har bland annat 

utvecklats av forskaren Ikujiro Nonaka och hans kollega Hirotaka Takeuchi. 

 

Det finns också mycket forskning kring begreppen kunskapsöverföring och knowledge 

management som menar att företag kan tjäna mycket på att ta vara på den kunskap som redan 

finns i organisationen (Hinds & Pfeffer 2003:3). Hansson (2013:9) beskriver att det förr var 

företagets storlek, dess teknologi och tillgång till kapital som utgjorde en mycket viktig 

konkurrensfördel. Han beskriver vidare att detta idag har förändrats mot ett samhälle där 

kunskapen i företaget och dess produkter/tjänster istället är den viktiga konkurrensfördelen. 

 

Ikujiro Nonaka är en japansk forskare som efter studier både i Japan och i USA bland annat 

forskat på områden som kunskapsskapande processer och kunskapsbaserat ledarskap 

(Hitotsubashi University School of International Corporate Strategy, 2014). Nonaka och hans 



2 

 

kollega Hirotaka Takeuchi publicerade artikeln ”The New New Product Development Game” 

i affärsmagasinet Harvard Business Review år 1986. Detta var Nonakas första artikel som 

behandlade ämnet kunskapsskapande organisationer. Han har därefter publicerat artikeln “The 

Knowledge-Creating Company” år 1991, samt en bok tillsammans med Hirotaka Takeuchi, år 

1995; “The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics 

of Innovation” (Strategy+Business, 2008). Boken kombinerar tyst och explicit kunskap i en 

femfasmodell vilket tidigare studerats enskilt av olika forskare, men dessa två forskare 

sammansmälter de två olika kunskapsformerna i sin modell för att visa hur man kan fånga upp 

den tysta kunskapen och föra den vidare i och utanför organisationen. 

 

Trots att Nonaka´s teorier till stor del baserats på studier av japanska organisationer betonar 

han (1994:34) att teorin är möjlig att applicera på vilken organisation som helst, oavsett om 

det handlar om en producerande-, service- eller tjänsteorganisation. Han menar att det heller 

inte har någon betydelse var organisationen befinner sig geografiskt eller kulturellt. Många 

forskare har tagit hjälp av Nonaka´s och Takeuchi´s teorier och modeller inom både små och 

multinationella företag inom bland annat branscher som informationsteknologi, bilindustri 

och turism. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att studera om det finns hinder och/eller möjligheter för 

kunskapsöverföring, på enheten vi studerat, enligt Ikujiro Nonaka´s och Hirotaka Takeuchi´s 

modell. I centrum för vår studie står ett antal begrepp som beskrivs i Nonaka´s och 

Takeuchi´s femfasmodell dvs. ”tyst kunskap”, ”explicit kunskap” och ”kunskapsöverföring”. 

Vi tar också hänsyn till de faktorer som, bland andra, Nonaka och Takeuchi anser kunna 

påverka kunskapsöverföringen i organisationer. För att få svar på hur kunskapsöverföringen 

sker i den verksamhet vi valt att studera har vi därför formulerat några frågeställningar som 

relaterar till dessa begrepp och teorier; 

 

 Ger organisationen specifika möjligheter för överföring av tyst kunskap? i så fall vilka 
och hur? 
 

 Ger organisationen specifika möjligheter för överföring till explicit kunskap? i så fall 
vilka och hur? 

 

 Finns det specifika hinder i organisationen för överföring av explicit kunskap? i så fall 
vilka och hur? 

 

 Finns det specifika hinder i organisationen för överföring av tyst kunskap? i så fall 
vilka och hur? 
 

 Skapar organisationen möjligheter för en kunskapsspiral enligt Nonaka´s och 
Takeuchi´s modell? 
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Avgränsningar 
Kunskap och kunskapsöverföring är ett begrepp som det finns mycket forskning inom. 

Eftersom vårt syfte är att studera kunskapsöverföring utifrån Ikujiro Nonaka´s och Hirotaka 

Takeuchi´s modell har vi valt att avgränsa oss till deras modeller samt deras hantering av 

kunskapsbegreppet i form av tyst och explicit kunskap. Vi har också valt att avgränsa oss till 

de faktorer som modellerna behandlar i form av hinder och möjligheter för 

kunskapsöverföring.  

 

Disposition 
I vår teoretiska referensram beskriver vi begreppen tyst kunskap, explicit kunskap och 

kunskapsöverföring. Dessa begrepp följer sedan med som en röd tråd genom uppsatsens alla 

kapitel. Vi beskriver dessa begreppet tyst kunskap främst genom Michael Polanyi och Bertil 

Rolf´s tankar. Michael Polanyi anses som grundaren för begreppet tyst kunskap. Bertil Rolf 

har också han under många år forskat i begreppet tyst kunskap. Ikujiro Nonaka har 

tillsammans med sin kollega Hirotaka Takeuchi vidareutvecklat Polanyis begrepp i en 

femfasmodell där också begreppet kunskapsöverföring behandlas. Vi beskriver också de 

faktorer som Nonaka och Takeuchi anser påverka kunskapsöverföringen i form av hinder och 

möjligheter. 

 

I vårt metodkapitel kommer vi redogöra för hur vi gått tillväga i vår undersökning. Ansatsen 

är deduktiv där vi, utifrån teorierna om tyst och explicit kunskap samt Nonaka och Takeuchi´s 

modell för kunskapsöverföring, intervjuat en verksamhetsansvarig och fem medarbetare. Vi 

har sedan, i analys - och resultatkapitlet med hjälp av teorierna och vårt syfte med studien, 

försökt att besvara våra frågeställningar utifrån respondenternas svar. 

 

I vår sammanfattande diskussion kommer vi att klargöra för hur syftet med vår undersökning 

har uppfyllts samt hur vi besvarar våra frågeställningar. Vi kommer återigen ta upp de 

begrepp vi valt att använda oss av i vår studie samt Nonaka och Takeuchi´s teorier och 

modeller för kunskapsöverföring. Vi kommer slutligen att diskutera styrkor och svagheter i 

våra slutsatser samt ge förslag på ytterligare forskning inom området. 
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2. Teoretisk referensram  
I vårt teorikapitel kommer vi att presentera teorier som relaterar till våra frågeställningar samt 

vårt syfte med studien. Teorierna relaterar till begreppen tyst kunskap, explicit kunskap och 

kunskapsöverföring. Vi kommer i detta kapitel genom att närmare beskriva kunskapsskapande 

organisationer, kunskapsbegreppet, tyst och explicit kunskap samt hur organisationen och 

medarbetarna kan möjliggöra, men även förhindra, att tyst och explicit kunskap överförs 

mellan individer i organisationen. Hur tyst och explicit kunskap kan överföras inom 

organisationen beskrivs sedan genom Nonakas kunskapsspiral. Kunskapsspiralen beskrivs 

sedan samman i Nonaka och Takeuchi´s femfasmodell för kunskapsöverföring där det 

beskrivs hur organisationen kan öka kunskapsflödet.  

 

Kunskapsskapande organisationer 
Ikujiro Nonaka (2007:162) menar att en värld i ständig förändring överlever de företag som 

skapar ny kunskap, snabbt tar till sig ny teknologi och använder sig av ny teknik och 

innovativa produkter. Begreppet, knowledge- creating company, myntades av Nonaka (2007) 

i hans försök att karakterisera skillnaderna mellan japanska och västerländska organisationer. 

Nonaka (2007:16) menar att det ofta skrivs om vikten av kunskap inom organisationer, men 

att lite uppmärksamhet ägnats åt hur kunskap skapas och hur detta skall hanteras. Nonaka 

(2007:164) menar att man i den västerländska världen tenderar att se organisationer som 

maskiner där kunskap ses genom hårddata som skall ge ökad effektivitet, lägre kostnader och 

ökad avkastning på investeringar. Han menar att västerländska organisationer ofta fokuserar 

mer på vad som ges dem än vad som faktiskt skapas av dem. Nonaka (2007:164) menar att 

japanska företag ser organisationen som en egen levande organism med en egen identitet och 

mening där det är av hög vikt att för individerna i organisation skapa en gemensam förståelse 

för vad företaget står för och vart företaget är på väg. 

 

Any organization that dynamically deals with a changing environment ought not only to process 

information efficiently but also create information and knowledge (Nonaka I. 1994:14). 

 

Nonaka (2007:164) studerade företag som Honda, Canon, Sharp och Matsushita och 

upptäckte att dessa organisationer skapade ny kunskap genom att placera medarbetarna i en 

miljö där alla uppmuntrades och förutsattes att tänka och vara kreativa. Detta för att skapa nya 

idéer och arbetssätt samt att se på aktuella problem ur nya synvinklar. Nonaka (2007:164) 

menar att nyckeln till framgång för organisationer världen över är det personliga engagemang 

som medarbetarna lägger ner i arbetet samt deras identifiering med företaget och dess mål och 

visioner.  

 

Nonaka (1994:16) menar att kunskap som beskrivs genom siffror och ord endast utgör toppen 

av ett isberg av möjlig kunskap. Han menar att processen för kunskapsskapande byggs på två 

typer av kunskap - tyst kunskap och explicit kunskap. Michael Polanyi´s filosofiska syn på 

tyst kunskap ligger till grund för Nonakas forskning (1994:16). Nonaka (1995:56) har, 

tillsammans med Hirotaka Takeuchi, skapat en kunskapsspiral där relationen mellan tyst- och 

uttalad kunskap kan ske under en ständigt pågående process. De menar att ny kunskap alltid 
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till en början skapas hos individen som en idé eller tanke vilket kan leda till nya produkter och 

patent. Att sedan göra denna personliga kunskap tillgänglig för sina kollegor och för företaget 

är det centrala i kunskapsskapande företag. Nonaka (2007:264, 1994:17) nämner mänskligt 

handlande, språket och individers värderingar som centrala delar i kunskapsskapandet, samt 

att nyckeln till kunskapsskapandet är mobilisering och konvertering av tyst kunskap. 

 

Kunskapsbegreppet 
Kunskapsteori (epistemologi) handlar om läran om hur kunskap uppstår, hur den ser ut, hur 

den är verklig eller riktig och det finns många olika uppfattningar kring detta begrepp 

(Wallén, 2007:12). Eftersom vi i vår studie valt att utgå från Nonakas modell för 

kunskapsöverföring, väljer vi också att utgå från hans syn på kunskap genom Polanyis, men 

även Bertil Rolf´s tankar kring tyst och explicit kunskap.  

 

Tyst kunskap 
Michael Polanyi (2013: 27) menar att ”vi kan veta mer än vad vi kan säga”. Han kallar detta 

för tyst kunskap och beskriver hur denna kunskap ligger hos individen och kan vara svår för 

individen själv att uttrycka i ord. Polanyi (2013:17) beskriver hur vi kan få hjälp att uttrycka 

denna kunskap genom att få tillgång till medel att uttrycka oss med. Till exempel kan vi med 

polisens hjälp identifiera en persons ansikte genom att polisen visar upp bilder på en rad olika 

näsor, munnar och övriga ansiktsdelar. Från dessa delar kan vittnet peka ut de ansiktsdelar 

som denne tycker stämmer in på gärningsmannen. Vittnet har då fått medel att uttrycka sin 

tysta kunskap med. Polanyi (2013:27f) menar dock att detta förutsätter att vi vet hur vi skall 

matcha polisens ansiktsdelar med de vi själva kommer ihåg. Vi kan alltså artikulera vår tysta 

kunskap genom att peka ut det. Han säger att detta dock också kräver att eleven förstår vad 

meningen med utpekandet är – vad är det vi egentligen vill visa? Det krävs således en 

intelligent ansträngning av personen vi vill peka ut föremålet för, för att vi skall kunna få fram 

vår tysta kunskap.  

 

Polanyi (2013:30ff) beskriver också tyst kunskap genom ett experiment som utfördes genom 

elchocker år 1948 av Eriksen och Kuethe. De gav en person en elstöt varje gång denne 

associerade till ett visst ”chock-ord”. Personen lärde sig genom detta att undvika de ord som 

associerade till chockorden men han kunde inte, då han blev tillfrågad, förklara hur han 

undvek dem. Han lärde sig alltså hur han praktiskt skulle lösa problemet med stötar utan att 

själv kunna förklara det. Detta beskriver Polanyi som ett förhållande mellan medvetandet och 

kroppsliga processer som hör till den tysta kunskapens grundstruktur.  

 

Nonaka (1994:16) utvecklar Polanyi´s filosofiska teori genom att säga att tyst kunskap består 

av både kognitiva och tekniska, mer praktiska, element. Han menar att de kognitiva elementen 

av tyst kunskap skapar individers syn på verkligheten och dennes visioner om framtiden. De 

kognitiva delarna beskriver Nonaka (1994:16) genom mentala modeller som hänvisas till 

Johnson-Laird (1983). Han menade att människor skapar mentala modeller av omvärlden 

genom att skapa och manipulera likheter i sina sinnen. Dessa mentala modeller skapar våra 

perspektiv av omvärlden. Polanyi (Rolf 1991:62f) beskriver detta genom hur en blind man 
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genom sin käpp kan skapa sig en mental modell av hur världen ser ut genom att använda 

käppen som verktyg. Polanyi (Rolf B.1991:63) menar att vi lär oss hur vi skall tänka och 

agera samt hur vi ska använda oss av våra materiella redskap genom den kultur vi befinner 

oss i. Detta förutsätter social gemenskap. Vi måste därför hysa tillit till kulturen för att kunna 

använda redskapen; 

 

I den personliga kunskapen har vi tillägnat oss teorier, metoder, knep, känslor, värderingar och 

färdigheter som kan användas på sätt kulturen kännetecknar som giltiga (Rolf 1991:97). 

 

De tekniska elementen gällande tyst kunskap beskriver Nonaka (1994:16) som ”know-how” 

och färdigheter som är direkt applicerbara i specifika sammanhang. Till exempel att veta hur 

man skall utföra en specifik arbetsuppgift. Rolf (1991:118ff) beskriver att det i begreppet 

”know-how” finns regler eller kriterier som är knutet till grupper, traditioner eller samhälle. 

Detta kan t. ex yttra sig i hur socialt satta regler i en organisation beskriver hur man skall 

arbeta för att inte spilla tid. Detta kan även förändras över tid och arbetaren kan behöva lära 

om för att anpassa sitt arbete efter verksamhetens behov. Rolf (1991:127) beskriver också att 

det finns hinder för att know-how kan verka genom att ledaren försätts i en orimlig situation 

av sina överordnade eller genom att personal mobbas, isoleras eller på annat sätt hindras att 

utöva sin kompetens. Rolf (1991:127) beskriver att traditionell utbildning inte kan garanteras 

skapa know-how eller yrkeskompetens. Detta genom att det i denna typ av utbildning inte 

garanterar moral, attityder och motivation. Den kan inte garanterat forma individer utan 

endast ge dem formell kunskap. 

 

Kunskapsöverföring 
Explicit kunskap beskriver Polanyi som en kunskap som är ”… möjlig att klart formuleras, 

…” (Backelin E, 2013:47). Nonaka (2007:165) beskriver explicit kunskap som möjlig att 

enkelt formulera och dela med sig av t. ex via dokument eller dataprogram. Polanyi (Rolf B. 

1991:101) beskriver också hur tyst kunskap kan överföras till explicit genom att hur vi 

orienterar oss i ett rum kan överföras till explicit kunskap genom att vi utformar en karta över 

hur rummet ser ut. Han beskriver också att en karta kan ha fel genom att den har integrerats 

med skaparens subjektiva upplevelser och detta måste därför utforskas genom kritisk 

reflektion. Polanyi (Rolf B. 1991:104) menar att reflektion kräver ett socialt forum för 

språklig och kognitiv arbetsfördelning. 

 

Tyst kunskap kan, enligt Polanyi (Rolf B. 1991:154) överföras genom tre olika psykologiska 

mekanismer som utgörs av imitation, identifikation med förebilder samt inlärning genom 

deltagande. Imitation innebär att en lärling härmar en mästare i yrkesutövandet. Rolf 

(1991:154f) menar att detta kan vara svårt då det inte alltid är enkelt att imitera mer komplexa 

mönster. Identifikation med förebilder beskrivs genom att man försöker närvara i en annan 

persons handlingar genom att betrakta vad den andre gör både kroppsligt och mentalt. Man 

sätter sig in i och ”upplever” den andre personens handlingar. Den tredje processen, inlärning 

genom deltagande, innefattar både språk och handling. Här deltar lärlingen när mästaren utför 
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en uppgift där lärlingen både lär sig att se och språkligt lära in den process, exempelvis olika 

begrepp, som mästaren besitter (Rolf B.1991:154ff). 

 

Nonaka (1994:15ff) beskriver två dimensioner av hur kunskap skapas och omvandlas i 

organisationen. En epistemologisk dimension där han delar upp tyst och explicit kunskap och 

en ontologisk dimension där organisationen ger möjligheter för skapande av kunskap genom 

social interaktion mellan individer, vidare till andra grupper, vidare till hela organisationen 

och även mellan organisationer. Processen, som beskrivs i Figur 1 nedan och Figur 2 (se sid. 

9), består av fyra olika omvandlingsskeden från tyst till explicit kunskap: Socialisation, 

Externalisation, Combination och Internalisation. Vi väljer att förklara dessa begrepp med 

dess engelska benämning, såsom Nonaka och Takeuchi beskriver dem. 

 

 
 

Figur 1.  Modes of the Knowledge Creation (Nonaka I, Takeuchi, H. 1995:71) 

 

 

Från tyst kunskap till tyst kunskap – Socialisation 

Nonaka (1994:19) skriver att tyst kunskap kan överföras mellan individer utan att dessa 

använder sig av det verbala språket. Han menar att observation, imitation och praktiserande 

gynnar denna typ av kunskapsöverföring. Nonaka menar att nyckeln till tyst kunskap är 

erfarenhet och att det utan delad erfarenhet är svårt att dela andras tankesätt. Han beskriver 

det som ”on-the-job-training”. Denna typ av process, att dela kunskap genom erfarenhet, 

kallar han ”socialisation”. Socialisationsläget kan även starta kunskapsspiralen genom att man 

bygger team eller områden för interaktion. Här möjliggörs delandet av erfarenheter och 

skapande av nya perspektiv. Stephen Gourlay (2006:5) menar att det är viktigt att säkerställa 

att tolkningen som mottagaren gör av givarens tysta kunskap är rätt tolkning. Gourlay 

(2006:5) menar att Nonaka inte lyckats bevisa detta i sina studier, utan istället endast har 

angett mottagarens tolkning av vad denne lärt sig, utan att ange om tolkningen var rätt 

tolkning. Det vill säga, har mottagaren lärt sig det som givaren faktiskt vill lära ut (rätt 

tolkning) eller har mottagaren gjort en feltolkning. 
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Från tyst kunskap till explicit kunskap – Externalisation 

Omvandlingen från tyst kunskap till explicit kunskap kallar Nonaka (1994:19ff, 1995:64ff) 

för ”externalisation”. Här spelar liknelser (metaforer) en stor roll vilka skapas genom dialog 

mellan människor eller genom kollektiv reflektion. Nonaka menar att bland de fyra olika 

dimensionerna är externalisation nyckeln till kunskapsskapande eftersom det skapas ny 

explicit kunskap från tyst kunskap. Externalisationsläget triggas igång genom den 

meningsfulla dialogen som uppstår. I denna dialog kan metaforer användas för att möjliggöra 

för teamets medlemmar att artikulera sina egna perspektiv och därigenom avslöja gömd tyst 

kunskap som annars är svår att kommunicera.  Stephen Gourlay (2006:6) menar att vi alltid 

använder metaforer då vi uttrycker oss och han ifrågasätter om detta verkligen kräver denna 

egna process, som Nonaka (1994:19ff) beskriver.  

 

Från explicit kunskap till explicit kunskap – Combination 

Kunskapsöverföring från explicit kunskap till explicit kunskap kallar Nonaka (1994:19ff) 

”combination”. Denna typ av kunskapsöverföring sker genom sociala processer mellan 

individer t. ex genom utbyte av kunskaper genom möten eller telefonsamtal. Genom att 

sortera, lägga till, kategorisera och omskapa explicit kunskap kan detta leda till ny kunskap. 

Begreppen som bildas kan förenas med extern kunskap eller data för att skapa en mer konkret 

bild av företeelsen. Detta kombinationsläge främjas av samordning mellan teamets 

medlemmar och andra sektioner i organisationen samt dokumentationen av den befintliga 

kunskapen. Genom en interaktiv process och genom ”trial and error” blir koncepten 

artikulerade och utvecklade tills de skapar en konkret form för ny kunskap. 

 

Från explicit kunskap till tyst kunskap – Internalisation 

Omvandling från explicit kunskap till tyst kunskap kallar Nonaka (1994:19, 1995:69) 

”internalisation” och här har handlandet en viktig roll. Denna dimension beskriver han som 

nära besläktad med konceptet ”learning by doing”, att lära genom att göra. För att underlätta 

överföring från explicit till tyst kunskap är det viktigt att verbalisera kunskapen t ex genom att 

skapa handböcker, diagram eller genom muntliga förklaringar från kollegor. Individerna kan 

genom internalisering uppleva det andra varit med om, det som redan skrivits ned, och på 

detta sätt skapa egen tyst kunskap. Denna tysta kunskap måste sedan spridas genom 

socialisering, vilket innebär att det nu skapas en cykel i kunskapsmodellen (se figur1 s.3, figur 

2 s.4). Gourlay (2006:7) menar att denna process kan verka oklar. Detta genom att Nonaka 

och Takeuchi också beskriver att tyst kunskap skapas ur våra egna erfarenheter. Gourlay 

menar därför att det kan vara svårt att veta om det en person läser genererar tyst kunskap om 

vad som faktiskt står skrivet i texten. 
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Nonaka (1994:17ff) menar att organisationer kan skapa förutsättningar för att de fyra olika 

omvandlingarna socialisation, externalisation, combination och internalisation skapar en 

spiral eller cykel där omvandlingarna sker efter varandra. Det sker då en pendling mellan tyst 

och explicit kunskap i organisationen. Spiralen stärks sedan ständigt genom att spridas via 

individ till grupper, ut i hela organisationen och även utanför den.  

 

 
Figur 2 .  Spiral of knowledge creation. (Nonaka I. 1994:20) 

 

Drivkrafter vid kunskapsöverföring 
Inom forskning om kunskapsöverföring och knowledge management finns det många teorier 

kring drivkrafter som ska främja kunskapsöverföring, både när det gäller medarbetaren och 

organisationen. Nonaka och Takeuchi (1995:74ff) fokuserar främst på fem huvudsakliga 

drivkrafter för att underlätta för kunskapsöverföringen i organisationen. Dessa fem drivkrafter 

är; Intention, Autonomy, Fluctuation and Creative Chaos, Redundancy och Requisite Variety 

vilket vi nu kommer att beskriva ytterligare. 

 

Nonaka och Takeuchi (1995:74) menar att Intention kan återfinnas både hos individen och 

hos organisationen. Intentioner för ett företag skapas främst i ledningsgruppen för att sedan 

spridas ut i organisationen och till individen. På organisatorisk nivå är intentionerna det som 

styr och bedömer vart organisationen är på väg samtidigt som det påverkar vilken typ av ny 

kunskap som kan vara värdefull att utveckla. På individnivå menar Nonaka och Takeuchi 

(Nonaka I 1994:17, Nonaka. I Takeuchi. H 1995:74) att intentioner handlar om hur individen 

förhåller sig till sin omvärld. Han hänvisar till begrepp som engagemang, mening och det 

sammanhang som individen befinner sig i.  

 

Med Autonomy så menar Nonaka och Takeuchi (Nonaka 1994:17, Nonaka. I Takeuchi. H 

1995:75ff) att självständigt arbete och självstyre inte bara är en viktig drivkraft för individen 

utan även för gruppen och organisationen. Om individen får arbeta mer självständighet i sitt 

arbete kan detta generera motivation för skapandet av ny kunskap, vilket i sin tur gynnar 

organisationen. Nonaka och Takeuchi (Nonaka. I Takeuchi. H 1995:75ff) menar att 

organisationens chanser då ökar när det gäller att hitta oväntade och nya lösningar till 

befintliga och nya problem och utmaningar. 
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Fluctuation betyder i stora drag att växla (Svenska Akademien, 2014). Nonaka och Takeuchi 

(Nonaka I. 1994:18, Nonaka & Takeuchi, 1995:78ff) menar att växlingar och kreativt kaos i 

organisationer är en drivkraft som stimulerar samarbetet mellan organisationen och yttre 

faktorer, exempelvis kunder och samarbetspartners. I detta samspel menar Nonaka och 

Takeuchi att organisationen, genom kontakten med omgivningen får kunskap om nya trender 

och teknik. Denna kunskap kan användas inom den egna organisationen för att vidareutveckla 

och skapa ny kunskap. När det blir växlingar i efterfrågan menar Nonaka och Takeuchi 

(1995:78ff) att organisationen tvingas ifrågasätta den kunskap de trodde var rätt. De menar att 

t.ex. efterfrågan och krav från kunder på ny teknik eller en specifik produkt därmed skapar 

möjlighet för nya idéer och ny kunskap. 

 

Redundancy kan enkelt översättas till överflöd (Svenska Akademien, 2014). Med detta menar 

Nonaka och Takeuchi (1995:80ff) att individer inom en organisation besitter mycket 

överflödig kunskap som de inte direkt använder i sitt dagliga arbete. Detta överflöd kan dock 

enligt Nonaka och Takeuchi vara en drivkraft och en möjlighet för att skapa ny kunskap. 

Nonaka och Takeuchi (1995:81ff) menar att om ny kunskap ska skapas bör individer eller 

grupper dela med sig av denna överflödiga kunskap till andra inom organisationen, vilket 

oftast sker via överföring av tyst kunskap.  

 

Nonaka och Takuchi (1995:80ff) menar att information som en individ eller grupp har kanske 

är av stort intresse för någon annan i organisationen. Om individer och grupper inte delar med 

sig av sin kunskap på ett eller annat sätt så minskar chansen för skapandet av nya idéer och ny 

kunskap. Att dela kunskap genom redundancy beskriver Nonaka (2007:169) kan ske genom 

strategisk rotation där medarbetarna får möjlighet att pröva på arbete inom andra områden 

inom organisationen. Detta för att skapa en större förståelse för företagets olika delar och 

därmed skaffa sig ny kunskap. Nonaka (2007:169) beskriver också hur fri tillgång till 

företagets information, oavsett medarbetares position, ökar möjligheten att hantera redundans 

i företaget. 

 

Att ha Requisite Variety betyder i stora drag att ha kapaciteten och kunskapen att möta och ta 

hand om de olika problem som man varje dags ställs inför (Requisite Variety, 2014). När vi 

applicerar det i en organisation och i ett kunskapsskapande sammanhang så betyder det att 

organisationen gynnas av att individerna i organisationen har stor och varierande kunskap 

samt att de på ett enkelt och snabbt sätt kan dela med sig av sin kunskap (Nonaka I. Takeuchi 

H 1995:82ff).  Nonaka och Takeuchi menar att även informationsflödet i organisationen är 

viktig för kunskapsskapandet. Om de anställda inte fått tillgång till samma information har de 

heller inte samma förutsättning att hantera problem/uppgifter vilket därmed hindra skapandet 

av ny kunskap (Nonaka I Takeuchi H. 1995:82ff). 

 

Utöver de fem drivkrafterna nämner Von Krogh. G et al. (2000:45) att en viktig drivkraft vid 

delande av tyst kunskap är att individerna litar på varandra inom arbetsgruppen och känner sig 

trygga med att dela med sig av sin kunskap. Hinds och Pfeffer (2003:15) menar att det inte 

räcker med att vara trygg i arbetsgruppen utan att det även handlar om att lita på 
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organisationen man arbetar för och att organisationen kommer ta till vara på kunskapen på ett 

bra sätt. Det är därför extra viktigt att relationen mellan individer inom organisationen är god 

och att det finns en företagskultur som möjliggör möten mellan individerna där denna typ av 

diskussioner kan föras, menar Von Krogh et al. (2000:45). 

 

The role of the organization in the organizational knowledge-creation process is to provide the proper 

context for facilitating group activities as well as the creation of knowledge at the individual level 

(Nonaka I. Takeuchi H. 1995:73). 

 

Enligt Jonsson (2012:211ff) är det inte bara företagskulturen som är viktig utan även att 

rekrytera rätt medarbetare från början som passar in i företagskulturen. Hon ger exempel på 

IKEA och Mannheimer Swartling där rekryteringar handlar om att hitta rätt människor som 

delar organisationens värderingar och som även till exempel är intresserade av att lära sig och 

lära ut till andra. Jonsson (2012:213) lyfter även fram hur medarbetarens vilja att delta är 

viktig, genom att man som medarbetare känner sig behövd och en del av sammanhanget 

menar Jonsson att man också vill bidra och dela med sig av exempelvis kunskap. 

 

Hinder för kunskapsöverföring 
Det finns förstås också saker som kan vara hinder för kunskapsöverföring både på individnivå 

och inom organisationen. Enligt Riege är den största utmaningen inom knowledge 

management att få; “…the right knowledge from the right people to the right people at the 

right time” (Riege 2005:23).  

 

Riege (2005:23) menar vidare att ett vanligt hinder för kunskapsöverföring hos individen 

också ofta är brist på goda kommunikationskunskaper och sociala nätverk. Han menar även 

att kunskapsskapande och kunskapsöverföring kan påverkas negativt av brist på förtroende för 

sina kollegor vilket styrker Nonakas teori om att en trygg arbetsgrupp där man har förtroende 

för varandra och gruppen är en viktig drivkraft vid kunskapsöverföring (Von Krogh.G et al  

2000:45). Leistner (2010:61) nämner också att ett bristande förtroende mellan individerna i 

organisationen kan utgöra ett hinder för kunskapsöverföringen. 

 

På en organisatorisk nivå så menar Riege (2005:23) att hinder för kunskapsöverföring ofta 

handlar om brist på finansiella medel och brist på en tydlig struktur för hur 

kunskapsöverföring och kunskapsskapande ska ske. Även Leistner (2010:94) nämner att brist 

på organiserad kunskapsöverföring utgör ett tydligt hinder för kunskapsöverföring.  

 

Leistner (2010:93) menar vidare att brist på tid och brist på insikt om knowledge management 

är de två vanligaste hindren på individnivå när det gäller kunskapsöverföring. Han menar att 

brist på tid snarare borde kallas brist på prioritering, och menar att det alltid finns tid för 

uppgifter som blir prioriterade. En viktig åtgärd för att denna fråga ska bli prioriterad är att 

organisationen har tydliga mål och visioner som stödjer kunskapsöverföring och 

kunskapsskapande. 
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Lesitner (2010:93ff) menar att de flesta medarbetare, och till viss del även organisationer, är 

omedvetna om att kunskapsöverföring är en del av deras dagliga arbete. Det är därför viktigt 

att redan från början få medarbetarnas och ledningen förståelse och engagemang så att 

samtliga inser att kunskapsöverföring och kunskapsskapande ökar värdet på organisationen. 

Ofta tror medarbetaren, felaktigt, att den kunskap han/hon har är unik och att ingen annan kan 

ha nytta av denna kunskap. ”People are not aware of their knowledge and specifically not 

aware of the real or potential value of their knowledge” (Leistner 2010:96). 

 

Riege (2005:24) menar även att vissa likställer kunskap med makt vilket resulterar i att många 

som sitter på kunskap väljer att inte dela med sig på grund av rädsla att förlora denna 

maktposition och i slutändan eventuellt även förlora sitt arbete. Han menar att det tidigare var 

mycket positivt att samla på sig kunskap och vara unik, medan det i dagens organisationer är 

mycket mer positivt att dela med sig av kunskap samt vidareutveckla och förbättra befintlig 

kunskap. Leistner (2010:97) menar också att många håller på kunskap för att det skapar en 

trygghet och känslan av makt. Han säger också att i och med den allt snabbare 

kunskapshanteringen och informationsutbytet i dagens samhälle kan den kunskap man har 

idag vara föråldrad redan veckan därpå. Han beskriver att detta tankesätt riskerar att skapa 

otrygghet för medarbetarna. “Todays organization is much less about the knowledge you 

have. It is much more about the knowledge you can build” (Leistner, 2010:97). 

 

Ledarskapets betydelse för kunskapsskapande 
 

The whole process of knowledge creation depends on sensitive and aware managers who encourage a 

social setting in which knowledge continues to grow (Von Krogh et al. 2000:177).  

 

Nonaka (1994) menar att ledarskap och organisationens uppbyggnad utgör en mycket viktigt 

del i att skapa de bästa förutsättningarna för en kunskapsskapande organisation. Enligt 

Nonaka och Takeuchi (1995:125ff) är den bästa modellen på ledarskap något han kallar 

”middle-up-down management” där mellancheferna får en större och mycket viktig roll i 

organisationen. Nonaka menar att mellanchefernas roll i kunskapsskapande organisationer 

utgör en länk mellan ledningsgruppen och arbetarna. Mellanchefens roll enligt Nonaka och 

Takeuchi (1995:125ff) är att förstå och ta till sig ledningsgruppens visioner och sedan ha 

förmågan att omvandla detta till något som kan förmedlas till arbetarna på ett konkret och 

användbart sätt i det dagliga arbetet. Även Rolf (1991:98) beskriver vikten av att individen 

identifierar sig med verksamhetens mål och dess aktiviteter och på så sätt skapar en personlig 

bild av målen. Nonaka och Takeuchi (1995:125ff) utgår från att ledningsgruppernas visioner 

kan vara svåra för arbetare att ta till sig och att det är mellanchefens roll att konkretisera och 

stödja arbetarna så att de på sitt sätt kan se visionen och skapa en organisation där alla drar åt 

samma håll.  

 

Chefens uppgift, enligt Jonsson (2012:204) är att skapa system för kommunikation i 

organisationen samt att skapa en vilja för samarbete och se till så att kunskapsöverföring i 

organisationen fungerar. Jonsson beskriver vidare att det är viktigt att ledningen förstår att 
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det; ”… ytterst handlar om individen, medarbetarens, förmåga och vilja att överföra och 

utveckla kunskap till ett konkurrenskraftigt kunnande”(Jonsson 2012:204). 

 

Femfasmodellen  - kunskapsskapande i organisationer 
Nonaka och Takeuchi skapar slutligen en femfasmodell som förklarar processen för 

kunskapsskapande i organisationer. Detta genom att använda sig av de fyra typerna av 

kunskapsomvandling som tidigare beskrivits i vår teoridel samt genom figur 1 (sid.7) och 

figur 2 (sid.9): Socialization, Externalization, Combination och Internalization. 

 

Drivkrafterna i processen som vi också tidigare beskrivit (sid. 9-11): Intention, Autonomy, 

Fluctuation, Redundancy och Requisite variety. De fem faserna som även inkluderar 

ovanstående begrepp visas i modellen (Figur 3). 

 

 
 

Figur 3. Five phase model of the organizational knowledge-creation process (Nonaka I, 

Takeuchi H, 1994:84). 

 
Första fasen- Sharing Tacit knowledge 
Nonaka och Takeuchi (1995:85) beskriver att grunden till organisatorisk kunskap och 

kunskapsskapande utgörs av individernas kunskap.  

 

At a fundamental level, knowledge is created by individuals. An organization cannot create knowledge 

without individuals. The organization supports creative individuals or provides a context for such creative 

individuals to create knowledge. Organizational knowledge creation, therefore, should be understood in 

terms of a process that “organizationally” amplifies the knowledge network of organization.(Nonaka. I, 

1994:17). 
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Nonaka och Takeuchi (1995:85) menar att delandet av tyst kunskap mellan individer med 

olika referensramar och olika nivåer av motivation är en mycket stor utmaning när det gäller 

skapandet av organisatorisk kunskap. I denna fas sker interaktion mellan individerna genom 

socialisering vilket enligt Nonaka och Takeuchi (1995:85) leder till skapandet av både explicit 

och tyst kunskap. Det finns dock vissa utmaningar i denna fas. Som vi beskrivit tidigare är 

tyst kunskap inte helt enkelt att överföra eftersom denna typ av kunskap inte enkelt kan 

förklaras med ord. För att underlätta menar Nonaka och Takeuchi (1995:8) att det behövs en 

arbetsmiljö där individerna känner sig trygga i att dela med sig av informationen och 

samverka med andra. 

 
Andra fasen- Creating concepts 
När den första fasen är uppfylld har det enligt Nonaka och Takeuchi (1995:86) skapats ett 

gemensamt tankesätt som tar individerna och eller gruppen över i den andra fasen. Här 

vidareutvecklas tankesättet genom en dialog inom gruppen, där den tysta kunskapen sakta 

men säkert formas till en mental modell som alla i gruppen kan förstå. Denna modell överförs 

sedan i ord och begrepp och resultatet blir att tyst kunskap formats till explicit kunskap. 

 

Tredje fasen- Justifying Concepts 
När skapandet av explicit kunskap skett i den andra fasen är det dags att avgöra om de nya 

koncepten är värda att vidareutveckla i organisationen. All ny kunskap måste uppfylla vissa 

kriterier för att de ska vara av värde för organisationen. Kriterierna bestäms vanligtvis av 

ledningsgruppen eller chefen och baseras då på organisationens mål och visioner. Utifrån 

dessa kriterier bedöms därmed den nya kunskapen för att se om den passar in och kan 

användas eller inte (Nonaka I, Takeuchi H 1995:86). 

 

Fjärde fasen- Building an archetype 
När det är klargjort att den nya kunskapen kan komma till användning tas den vidare till den 

fjärde fasen. I denna fas skapas en arketyp, något som kan likställas med en prototyp när det 

gäller en produkt eller en ny arbetsmodell inom en tjänsteorganisation (Nonaka I, Takeuchi H 

1995:87). 

 

Femte fasen- Cross levelling knowledge 
I den femte fasen och sista fasen beskriver författarna (Von Krogh G et al. 2000:208, Nonaka 

I, Takeuchi H. 1995:88) hur kunskapsskapande i organisationer är en ständigt pågående 

process som inte bara påverkar den egna organisationen utan som också ger avtryck på 

samarbetspartners och kunder. De menar att ny kunskap sprids både internt i organisationen 

och externt till andra organisationer. Att kunskap delas mellan organisationer kan enligt 

författarna ske på olika sätt t.ex. genom att personal byter arbetsgivare eller att företag väljer 

att outsourca del av sin verksamhet pga. kompetens eller kostnadseffektiva orsaker (Von 

Krogh G et al 2000:208, Nonaka I, Takeuchi H. 1995:88). 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi redogöra och diskutera för hur vi gått tillväga i vår undersökning på 

MSB´s verksamhet genom val av studieobjekt, val av metod, urval och tillvägagångssätt, hur 

vi insamlat och bearbetat data, vilka åtgärder vi tagit för att tillgodose forskningsetiskt 

hänsynstagande, reliabilitet och validitet samt en avslutande metoddiskussion. 

 

Vår förförståelse 
Patel och Davidsson beskriver förförståelse genom; ”… de tankar, intryck och känslor och 

den kunskap som forskaren har är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå 

forskningsobjektet” (Patel R. Davidsson, B. 2011:29) . 

 

Vi väljer att dela upp våra individuella tankar, intryck och känslor samt kunskap om MSB´ s 

verksamhet. Therese arbetar själv, sedan ett år tillbaka, på enheten vi studerat. Hon har där 

med införskaffat en viss kunskap om hur verksamheten fungerar och hur kunskaps – 

överföringen sker. Therese intryck av verksamheten, utifrån hennes eget perspektiv, är att det 

finns mycket explicit kunskap som till viss del kan vara svår att hitta genom oklara sökvägar i 

datasystemen. Hon har också erfarenhet av introduktionen som nyanställd i verksamheten, 

vilken hon upplevde som främst inriktad mot att direkt komma igång att jobba där ingen 

möjlighet till att gå bredvid presenterades. Therese upplever även att det finns en ständig vilja 

till förbättring, men att brist på tid ofta utgör ett hinder för att nya rutiner skall komma på 

plats gällande kunskapsöverföring. Therese känner också de respondenter vi intervjuat, vilket 

vi ser som både positivt och negativt. Positivt genom att hon upplever att hon kunnat skapa en 

avslappnad situation (Lantz 2013:112) genom att hon känner respondenterna. Hon har därför 

försökt att ställa frågorna på ett sätt som gör att varje individ känner sig bekväm att svara. 

Hindret kan ligga i att hon kan ha tolkat in svar ”mellan raderna” genom att kanske undvika 

att ställa följdfrågor, eftersom hon tror sig veta hur personen tänker eller känner i frågan som 

ställts. 

 

Ida´s förförståelse om MSB är begränsat. Hon har endast införskaffat sig kunskap om 

verksamheten genom att studera MSB´s hemsida samt genom diskussioner med Therese. 

Diskussionen gällande våra tolkningar av våra respondenters svar anser vi har berikats av vår 

skilda förförståelse. Detta genom att vi sett på respondenternas svar utifrån olika perspektiv, 

vilket har skapat diskussioner och reflektioner kring respondenternas svar som vi kanske inte 

fått om vi hade samma förförståelse av forskningsobjektet. 

 

Val av studieobjekt 
Vi har valt att genomföra vår studie på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i 

Karlstad, som vi tidigare beskrivit i inledningen. Vi har valt att genomföra undersökningen på 

en av enheterna på MSB. Anledningen till att vi valde just denna enhet är att denna enhet 

arbetar med utbildning och rekrytering av medarbetare och därmed ständigt måste utveckla 

sin kunskap för att kunna genomföra dessa aktiviteter på rätt sätt enligt verksamhetens mål. 

Anledningen vårt val av enhet baseras även på att en av oss arbetar där och har god 
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förförståelse kring den mängden kunskap som finns inom och utanför enheten, samt hur 

mycket samverkan som sker med andra på en daglig basis. 

 

Val av metod  
Wallén (1996:73) menar att kvalitativa studier är nödvändiga för sådant som är vagt, 

mångtydigt, subjektivt som upplevelser, känslor som inte kan mätas direkt. Eftersom vi vill 

studera våra respondenters upplevelser av kunskapsöverföring och kunskapsskapande anser vi 

därmed att den bästa metoden för att få fram denna typ av kunskap är kvalitativa intervjuer.  

 

Patel och Davidsson (2011:82) beskriver att syftet med en kvalitativ studie är att upptäcka 

eller identifiera den intervjuades uppfattning om något. Vi tror därmed att vi genom intervjuer 

kommer att få en djupare förståelse och mer nyanserad bild av personalens uppfattning och 

upplevelser jämfört med en kvantitativ undersökning. Detta eftersom vi inte på förhand kan 

säga hur en person kan tänkas uppleva kunskapsöverföring eller kunskapsskapande. Det blir 

därför svårt att formulera svarsalternativ i en kvantitativ undersökning som fångar in 

respondenternas upplevelser av dessa fenomen. Det mest optimala hade troligtvis varit att 

observera deras arbete då Patel och Davidsson (2011:91) skriver att observation är det bästa 

sättet att skaffa information från omvärlden gällande beteenden, även där verbal 

kommunikation saknas. Genom observation hade vi kanske kunnat studera hur 

respondenterna omedvetet överför tyst kunskap regelbundet i sitt arbete. Tyvärr fanns dock 

inte tillräckligt med tid för att genomföra den typen av undersökning. 

 

Intervjuguide 
Våra intervjuguider skapades efter att vi fördjupat oss i teorin (Lantz 2013:64). För att 

underlätta för kommande analys samt för att få svar på våra frågeställningar har vi valt att 

ställa våra frågor utifrån ett antal teman som är kopplade till de teorier vi använt oss av. Lantz 

(2013:64f) beskriver detta fenomen genom att man operationaliserar, det vill säga, preciserar 

begreppen för att ange hur man praktiskt skall samla in den information som krävs för att 

kunna mäta företeelsen. De teman vi har valt att precisera för att få svar på våra 

frågeställningar är följande; Socialisation, Combination, Externalisation och Internalisation, 

hinder-, drivkrafter - samt ledarskapets betydelse för kunskapsöverföring. 

 

Vi skapade en intervjumall för medarbetarna och en separat mall för mellanchefen. Vi valde 

att skapa två intervjumallar för att få med medarbetarens och mellanchefens syn på 

kunskapsöverföringen inom enheten, eftersom Nonaka och Takeuchi (1994, 1995) menar att 

mellanchefen har en mycket viktig roll i just kunskapsöverföring och kunskapsskapande 

organisationer.  

 

I vår studie har vi valt att genomföra undersökningen med halvstrukturerade intervjuer. Detta 

för att vi vill ha svar på respondenternas upplevelser av hur kunskapsöverföringen i 

organisationen ser ut (Lantz 2013:47). Lantz beskriver detta genom att intervjaren skapar; ”… 

frågeområden i en bestämd följd och inom dessa följdfrågor” (2013:47) . Respondenten ger 
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sedan sin syn på de frågor som intervjuaren ställer, respondenten har möjlighet till både öppna 

och fasta svar (Lantz 2013:47). Patel och Davidsson (2011:76) ser ett stort värde i att 

respondenten får tala fritt om sina upplevelser utifrån våra frågeställningar. Vi har därför valt 

att följa vår intervjuguide men samtidigt öppna upp för följdfrågor eftersom vi då har 

möjlighet att fånga upp händelser och upplevelser som kan vara intressanta för vår studie och 

som vi själva kanske inte tänkt på när vi tog fram frågeställningarna. Innan vi genomförde 

intervjuerna med våra respondenter genomförde vi en provintervju (Lantz 2013:77) för att se 

så att de frågor vi tagit fram var relevanta och kunde ge oss svar på våra frågeställningar. 

Provintervjun genomfördes på Therese´s sambo. Vi fick därigenom återkoppling kring våra 

frågor samt om vi behövde utveckla frågeformuläret. I provintervjun framkom inga större 

funderingar kring våra frågor och vi valde där med att använda det material vi tagit fram från 

början. Vi upplever dock i efterhand att vi borde tagit med en fråga om medarbetarnas 

uppfattning om organisationens mål och visioner då vi upptäckte att vi inte fick fram detta i 

vårt intervjumaterial. Detta kunde vi ha gjort genom att en sista gång granskat 

intervjuformuläret för att säkerställa att denna del fanns med (Lantz 2013:76). 

 

Urval och tillvägagångssätt 
Efter att vi bestämt vilket företag/organisation vi ville genomföra undersökningen på 

kontaktade vi enhetschefen på enheten och berättade om vår uppsats och studie. Vi fick genast 

ett positivt svar och vi fick även fria händer att kontakta de respondenter inom enheten som vi 

ansåg vara lämpliga att delta i undersökningen. Förutsättningen från enhetschefen var att 

deltagandet skulle vara helt frivilligt samt att enhetschefen fick ta del av intervjufrågorna samt 

uppsatsen och dess resultat. Vårt mål var att intervjua en mellanchef samt fem medarbetare 

och vårt val av respondenter grundades i att vi ville se hur kunskapsöverföring ses och 

hanteras av medarbetaren men även av mellanchefen. För att välja ut vilka vi skulle intervjua 

så tittade vi på enhetens organisationsstruktur som ser ut enligt följande:

 
Vi valde ut sex personer som vi tillfrågade om de ville delta i vår undersökning. Vi valde just 

dessa personer då en av oss har viss förförståelse och är insatt i hur det dagliga arbetet ser ut 

Enhetschef 

1 st 

Versamhetsansvarig 

1 st 

Handläggare 

8 st  

Koordinatorer 

4 st 

Utvecklare 

3 st 
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och därmed vet att dessa personer arbetar mycket med kunskap och kunskapsöverföring både 

internt i enheten men även externt till andra enheter och organisationer.  

 

När vi valt ut vilka vi ville kontakta pratade Therese med respondenterna en och en och 

berättade kort om undersökningen. Hon berättade även att ett eventuellt deltagande var helt 

frivilligt. Samtliga sex tillfrågade lämnade besked att de var positiva till att delta. Therese 

lämnade då ytterligare information om studien. Hon ställde också frågan om det gick bra att vi 

bandade intervjun. Therese förklarade att en eventuell bandning endast skulle hanteras av oss 

två som skriver uppsatsen och att materialet sedan skulle förstöras. Samtliga sex sa ja till att 

låta oss banda intervjun. Tillsammans med respondenterna bestämdes det även vart och när 

intervjuerna skulle genomföras. 

 

Datainsamling 
Insamlingen av data har skett genom de intervjuer vi genomfört samt att vi bett om att få ta 

del av enhetens dokument för introduktion av nyanställda. 

 

Intervjuerna genomfördes under fyra dagar v 18 2014 och de genomfördes på olika platser 

beroende på var respondenten hade möjlighet att träffas. Samtliga platser för intervjuerna 

valdes ut av, eller i samråd med respondenten. En intervju genomfördes i respondentens hem, 

en genomfördes i intervjuarens hem, tre stycken genomfördes på hotellrum och en 

genomfördes på respondentens kontor. Samtliga intervjuer bandades efter respondenternas 

tillåtelse och skedde utanför ordinarie arbetstid. Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter, lite 

beroende på hur mycket som kom fram under samtalen. För att göra materialet så rikt som 

möjligt försökte Therese att vara lyhörd och ställa följdfrågor i den mån hon ansåg det 

behövdes. 

 

Databearbetning 
Vi kommer här att närmare beskriva hur vi bearbetat våra intervjuer. Vi har valt att använda 

oss av Annika Lantz (2013) tankar kring begreppen databearbetning, datareduktion samt 

bildande av mönster. 

 

På grund av avståndet mellan oss samt att vi parallellt med studierna arbetar heltid i olika 

länder valde vi att dela upp arbetat, en av oss genomförde samtliga intervjuer och den andra 

ansvarade för att transkribera materialet. Eftersom vi hade ljudupptagning så var det relativt 

enkelt att transkribera materialet till samlade textdokument, dock mycket tidskrävande då en 

intervju tog cirka 4 timmar att transkribera. När transkriberingen var klar gick vi tillsammans 

noggrant igenom materialet. 

 

Datareduktion 
Datareduktion utgör en del av analysen där vi reducerar den datamängd vi har fått fram 

genom våra respondenters svar. Vi har försökt att förenkla och reducera materialet för att 

kunna tolka det utifrån de teorier vi utgått ifrån (Lantz, 2013:144ff). Vi har därför reducerat 

materialet genom att dela upp svaren i de teman vi skapat vår intervjumall utifrån, det vill 
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säga; Socialisation, Combination, Externalisation och Internalisation, hinder-, drivkrafter - 

samt ledarskapets betydelse för kunskapsöverföring. 

Bildande av mönster 

Efter att vi reducerat materialet har vi försökt att finna sammanfattande ord, mönster och 

symboler som framkommit i intervjuerna relaterat till de teman vi ovan beskrivit (Lantz, 

2013: 148). Vi ger här ett exempel på denna kodning; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenten beskriver här att möjligheter ges för att gå bredvid, varvid vi får fram att detta 

verkar kunna möjliggöra socialisationsprocessen i organisationen. 

 

Då organisationen inte har några specifika policydokument för kunskapsöverföring var vi 

intresserade av att studera de dokument som organisationen har gällande introduktion av 

nyanställda för att få en bättre bild av vilken information som organisationen anser vara viktig 

att förmedla till medarbetarna vid en introduktion. Något som Patel och Davidsson 

rekommenderar för att bättre förstå ”… individers upplevelser av något förhållande eller 

något skeende”(Patel & Davidsson 2007:64). Vårt syfte med att även undersöka dessa 

dokument var att jämföra dessa med den undersökning vi gjort för att se om teorin 

överensstämde med empirin. Dessvärre fanns inte dessa dokument, men vi fick istället en 

muntlig förklaring av hur introduktionen fungerar, vilket vi beskriver närmare i vår analysdel. 

 

Metoddiskussion 
 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet beskrivs av Patel och Davidsson(2011:103f) genom hur tillförlitligt det instrument 

vi använt oss av för vår studie är. Patel och Davidsson (2011: 104) menar att den bästa 

metoden för att få ett rätt mått på reliabiliteten är genom att använda en, så kallad, attitydskala 

som instrument. Genom denna beskriver de hur man kan få mått på samband i sin studie. I 

vårt fall har vi valt en kvalitativ metod med intervjuer som instrument och kan därför inte 

använda oss av denna typ av skala.  

Tema utifrån 

teoridelen: 
socialisation. 

 

 

Citat från intervju kopplat till koder för 

socialisation; Ja, det tycker jag… det finns egentligen 

väldigt få saker som inte är möjliga på enheten… så… det 

gäller bara att man tänker igenom dom och presenterar dom på 

ett bra sätt så… och att man också visar på vad nyttan skulle 

vara för verksamheten… så kan man genomföra det… så att 

om jag skulle säga att för att lösa mina arbetsuppgifter skulle 

jag behöva gå bredvid någon annan person i en veckas tid för 

att få förståelse för ett visst fenomen så tror jag absolut att det 

skulle vara görbart… det är liksom lite vårt signum att... ja… 

att om man tror att det är lösningen för att man ska hitta ett 

svar på en fråga då får vi nog testa det… 

 

Koder socialisation; 

Imitation, 

Praktiserande, 

Observation,  

Gå bredvid. 
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Patel och Davidsson (2011:104) beskriver hur intervjuaren och observatörens förmåga att 

bedöma svar eller observationer påverkar reliabiliteten. De beskriver också hur 

standardiserade intervjuer eller strukturerade observationer ger förutsättningar för god 

reliabilitet. I vårt fall har vi endast en intervjuare och ingen observatör, vilket därför kan ha 

påverkat reliabiliteten negativt. Detta genom att endast Therese har deltagit på intervjuerna 

och kunnat observera och tolka respondenternas reaktioner på de frågor som ställs. För att öka 

reliabiliteten har vi däremot, efter respondenternas godkännande, bandat intervjuerna. Patel 

och Davidsson (2011:104) beskriver hur detta ökar reliabiliteten genom att det finns möjlighet 

att gå tillbaka och lyssna på intervjun om och om igen för att säkerställa att vi uppfattat deras 

svar rätt.  

 

Lantz (2013:96) beskriver hur val av rum kan utgöra ett störningsmoment som kan påverka 

intervjusituationen negativt. Lantz beskriver hur rummet bör vara fritt från störningar i form 

av ljud, intrång och annat som kan störa intervjusituationen. Hon påpekar också att personer 

reagerar olika på dessa störningsmoment, men att de kan vara bra att beakta vid val av rum. 

Vi var noga med att försöka genomföra intervjuerna en lugn och tyst miljö där det fanns få 

störningsmoment både för respondenterna och för intervjuaren. Vid ett tillfälle ringde 

telefonen som bandade intervjun, vilket blev ett ovälkommet avbrott. Dock kunde intervjun 

fortsätta relativt smidigt. Vid ett annat tillfälle kom ytterligare en person in i rummet, och vi 

pausade kort intervjun innan den återupptogs. 

 

Patel och Davidsson (2011:104f) beskriver också hur intervjuareffekten påverkar 

reliabiliteten. De beskriver denna genom att intervjuaren kan påverka respondenternas svar 

genom att omedvetet eller medvetet uppträda på ett eller annat sätt. Författarna menar att detta 

kan undvikas genom att intervjuarna har tränat sig innan intervjuerna. Vi har båda arbetat med 

rekrytering där vi lärt oss om hur viktigt det är att förhålla sig neutralt till de frågor vi ställer 

för att inte påverka personens svar. Detta för att kunna få så ärliga svar som möjligt. Vi vill 

dock förtydliga att vi inte kan säkerställa att vi inte påverkat våra respondenter under våra 

intervjuer. 

 

Validitet beskriver Patel och Davidsson (2011:105) skiljer sig mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier. I kvantitativa studier anses validiteten ligga i att studera rätt företeelse 

genom rätt valda teorier och genom noggrannhet i själva mätningen. I kvalitativa studier anses 

däremot validiteten ligga i att kunna upptäcka företeelser samt att kunna tolka, förstå och 

beskriva uppfattningar eller kulturer. Detta gäller forskningsprocessens alla delar, från teori 

och insamling av data till analys. Författarna (2011:106) beskriver att validiteten i en 

kvalitativ studie relateras till hur forskaren genom sitt teoretiska underlag lyckas tolka 

respondenternas svar. Vi har i vår studie försökt att öka validiteten genom att flera gånger gå 

tillbaka till teorierna för att försöka säkerställa att vi studerar, formulerar frågor, beskriver och 

tolkar respondenternas svar i enlighet med våra valda teorier. Detta för att säkerställa att vi 

verkligen studerar det vi vill studera.  
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Vi upplever att vi fick ut de flesta svar vi ville studera utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Dock upplever vi att våra frågor gällande utbildning inte blev användbar i 

vår studie. Vi upplever också att våra frågor som handlade om att hämta in och dela med sig 

om kunskap utanför organisationen kunde ha utvecklats mer. Vi anser att vi inte här fick en 

helt klar bild över hur detta gick till i praktiken. Vi anser också att vi kunde ha ställt mer 

följdfrågor kring hur mötesstrukturen upplevdes och hur denna såg ut. 

 

Validiteten beskrivs också av Patel och Davidsson (2011:107) kunna användas vid 

insamlandet av data genom att till exempel berika intervjuerna med organisationens dokument 

som samma företeelse som man ställer frågor om. Detta kan då berika materialet och ge en 

fylligare bild av företeelsen. För att öka validiteten har vi därför valt att ta del av 

organisationens dokument gällande kunskapsöverföring för att kunna se om dokumentet 

överensstämmer med respondenternas svar. 

 

Validiteten (Patel, Davidsson 2011:107) kan också stärkas genom att man vid 

transkriberingen av intervjuerna tar hänsyn till de pauser eller situationer som uppstår då 

respondenten svarar. Vi har i vår studie tagit hänsyn till pauser och skratt etcetera för att i vår 

tolkning av svaren kunna ta användning av dessa. 

 

När det gäller analys av materialet i studien så ligger, bland annat, validiteten i att lyfta ut och 

redovisa svar från intervjun för att stödja sin tolkning (Patel, Davidsson 2011:108). Vi har 

därför valt att lyfta ut ett antal citat ur våra intervjuer som balanserar våra tolkningar mot. 

 

Slutligen beskrivs också validiteten i studien ligga i att noga kunna beskriva 

forskningsprocessen och de val vi gjort (Patel, Davidsson 2011:109). De beskriver att om 

forskaren skriver sin rapport med detta i åtanke så stärks validiteten. Vi har därför valt att så 

grundligt som möjligt beskriva varje del i vår studie samt varför vi gjort de val vi gjort. 

 

Val av ansats 
Vi har valt en deduktiv ansats, det vill säga, vi utgår från en befintlig teori och går sedan ut i 

empirin för att pröva det aktuella fallet, vilket beskrivs av Patel och Davidsson (2011:23). De 

menar att denna ansats passar när forskaren vill bevisa något. Vårt syfte med vår studie är ju 

att se om det finns möjligheter eller hinder för Nonakas modell att fungera på vårt valda 

studieobjekt, varvid vi anser att den deduktiva ansatsen passar bäst. Författarna beskriver att 

med denna ansats så stärks objektiviteten i forskningen genom att utgångspunkten tas i en 

befintlig teori, vilket vi också gjort i vår studie.  Dock finns det enligt Patel och Davidsson 

(2011:23) en viss risk att man på grund av detta inte ser möjligheter till ny forskning och nya 

teorier eftersom den teori vi utgår ifrån hela tiden styr vårt arbete. 

 

Val av metod 
Den valda kvalitativa metoden, i form av halvstrukturerade intervjuer (Lantz 2013:47), anser 

vi är den lämpligaste metoden med tanke på uppsatsen syfte dvs. att studera medarbetarnas 

syn på och upplevelser av hur kunskap skapas, överförs och hanteras i organisationen. Patel 

och Davidsson (2011:82) beskriver semistrukturerade genom att forskaren har en lista med 
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specifika teman som ska beröras och där. Patel och Davidsson (2011:82) beskriver också att 

utgångspunkten för den kvalitativa forskningen är att upptäcka egenskaper hos det man 

studerar. 

 

Patel och Davidsson (2011:59) beskriver att det många gånger finns tidsmässiga ramar som 

gör att vi inte kan göra det urval vi önskar. De beskriver att det då är viktigt att tänka på att 

resultatet endast kan härröra den grupp vi studerat och att det därmed inte går att säga att 

resultatet gäller för andra grupper än den vi undersökt. 

 

Forskningsetiskt hänsynstagande  
För att förhålla oss till god forskningsetik har vi valt att utgå från Vetenskapsrådets (2014) 

krav och rekommendationer för hur vi skall förhålla oss till vårt studieobjekt och våra 

respondenter i vår studie. Dessa består huvudsakligen av fyra huvudkrav: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet.  

 

När det gäller Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2014) så är det precis som det låter, krav 

att respondenten får all information som behövs för att kunna ta ett beslut om han/hon vill 

medverka eller inte. Samtliga respondenter fick före intervjun information om studien, samt 

deras del i undersökningen. De fick också information om att deras deltagande helt frivillig.   

 

När det gäller Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2014) så handlar det bland annat om att 

respondenten själv ska kunna avsluta deltagandet när som helst samt att det inte ska finnas 

något beroendeförhållande mellan respondent och intervjuare som gör att det kan bli svårt att 

säga nej till att delta. Vi frågade samtliga respondenter om vi fick banda intervjun, vilket alla 

sex gav oss tillåtelse att göra. Vi informerade dock inte deltagarna om att de kunde avbryta 

intervjun om de inte ville fortsätta, dock uppfattade vi inte att det fanns tillfällen då någon av 

respondenterna kände sig obekväm. Samtyckeskravet tar även upp beroendeförhållande och 

till viss del så ser vi att vi här kunde ha genomfört studien på ett annat sätt. Intervjuaren 

arbetar på enheten och även om det främst är kollegor som intervjuas så inser vi att det kanske 

var svårare att tacka nej till ett deltagande när det är en kollega som frågar. Det bästa hade 

varit om den av oss som inte arbetar på enheten hade ställt frågan och genomfört intervjuerna. 

Anledningen till att vi valde att göra på detta sätt var det faktum att vi arbetar i olika länder 

där logistik och tidsbrist blev två viktiga faktorer som vi fick ta hänsyn till. Vi ser ändå ett 

värde i att intervjuaren har en tidigare relation till respondenterna, vilket vi tror kan göra att de 

lättare kan slappna av och öppna sig under intervjun.  

 

För att uppfylla konfindentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014) informerade 

vi våra kandidater om att deras namn inte skulle förekomma i undersökningen, och att det 

material som kom fram under intervjun endast skulle hanteras av oss två samt att vi raderar 

alla uppgifter och material från intervjuerna så snart uppsatsen är färdig. Vi har även 

genomgående tänkt på att se till så att inga citat eller svar i uppsatsen ska kunna härledas till 

en viss person. Vi kommer även att erbjuda samtliga respondenter att ta del av det slutgiltiga 

resultatet. 
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4. Analys och resultat  
I detta kapitel kommer vi att analysera respondenternas svar och tolka dessa utifrån begreppen 

tyst kunskap, explicit kunskap och kunskapsöverföring enligt Nonakas och Takeuchi´s 

(1995:84) femfasmodell (Figur 3. s.13). Vi har här valt att dela in analysen i underrubriker 

utifrån Nonakas kunskapsspiral (Figur.1 s.7, Figur 2, s.9) för att tydligt kunna se hur 

socialisationsläget, externalisationsläget, combinationsläget och slutligen internalisationsläget 

ser ut i på enheten vi studerat. Vi kommer också att presentera de hinder och möjligheter som 

våra respondenter uttrycker för kunskapsöverföring i förhållande till vår teoridel. I slutet av 

kapitlet redogör vi för vårt resultat av vår studie utifrån det syfte och de frågeställningar vi 

ställt i inledningen. 

Att dela tyst kunskap - Socialisation 
I vår teoridel beskriver vi hur man genom att dela tyst kunskap med varandra kan starta 

Nonaka och Takeuchi´s (1995:71) kunskapsspiral genom socialisationsprocessen. Michael 

Polanyi (2013:27) menar att tyst kunskap ligger hos individen och kan vara svår för individen 

själv att uttrycka i ord. I vårt intervjumaterial framkommer det att det finns tecken på att man 

är medveten om att tyst kunskap existerar, men att det är svårt att uttrycka denna kunskap i 

ord; 

 

Det är ju också en sån kunskap som inte jag kan förmedla… vissa saker kan man läsa sig till… och vissa 

saker kan man lära sig förstå om man vet vilka verktyg vi har för hantering av information, vissa saker 

kan man söka upp om man bara lär sig hur ett diariesystem funkar… andra saker kan jag inte förklara, 

varför jag vet…  

 

Att själv sitta på mycket kunskap, det ger en ett väldigt stort försprång… men det som är det största 

försprånget, det är att veta var man kan hitta den kunskapen man behöver, för det är omöjligt att hålla all 

kunskap i huvudet. Men om man blir duktig på dom verktyg som finns och vet var man ska leta för att få 

svar på olika saker, så blir man sjukt effektiv… och det är väldigt svårt att förmedla… just vart man hittar 

kunskapen… jag hittar den och sen kan jag förmedla själva kunskapen, men jag kan inte förmedla vägen 

till kunskapen... den kan jag inte dela med mig av för jag vet den inte själv… 

 

Nonakas (1994:19) menar att tyst kunskap överförs till tyst kunskap mellan individer genom 

observation, imitation och praktiserande. Polanyi (2013:17) beskriver hur vi kan få hjälp att 

uttrycka tyst kunskap genom att få tillgång till medel att uttrycka oss med. På MSB arbetar 

man ofta i olika datasystem. Ett verktyg vi tror kan vara till hjälp för att dela tyst kunskap 

mellan varandra är till exempel att sitta bredvid där en person visar hur denne arbetar i ett 

datasystem som det krävs kunskap inom för att kunna utföra sina arbetsuppgifter . Vi tror att 

observation av hur någon jobbar i detta datasystem kan underlätta kunskapsöverföringen 

istället för att endast få ett dokument där det står hur man skall arbeta i systemet. Vid en sådan 

typ av observation skulle det också finnas möjlighet att ställa frågor om systemets funktion 

etcetera. I svaren angående möjlighet till observation för att lära sig nya arbetsuppgifter har 

det framkommit olika uppgifter om hur det ges möjlighet till att observera hur andra arbetar. 

Några beskriver att det ges möjlighet, medan andra beskriver att de inte gått bredvid vid 

introduktionen av nya arbetsuppgifter; 
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Ja, det tycker jag… det finns egentligen väldigt få saker som inte är möjliga på enheten… så… det gäller 

bara att man tänker igenom dom och presenterar dom på ett bra sätt så… och att man också visar på vad 

nyttan skulle vara för verksamheten… så kan man genomföra det… så att om jag skulle säga att för att 

lösa mina arbetsuppgifter skulle jag behöva gå bredvid någon annan person i en veckas tid för att få 

förståelse för ett visst fenomen så tror jag absolut att det skulle vara görbart… det är liksom lite vårt 

signum att... ja… att om man tror att det är lösningen för att man ska hitta ett svar på en fråga då får vi 

nog testa det… 

 

Nej, jag skulle inte säga att jag gick så mycket bredvid heller… egentligen… utan det var mer… jag kom 

in… de förklarade lite övergripande om… liksom chef och VA gav lite bakgrund till MSB och enhetens 

jobb… och sen var det mer..okej..det här är det området som vi jobbar med, som HR- handläggare och det 

funkar ungefär såhär… och sen... nu vill vi att du gör de här tio intervjuerna och dom här tjugo 

referenstagningarna och… så att man började liksom..men det… man fick ju inte helheten med sig riktigt 

från början  utan… det var mer… det här behöver göras och nu har vi femtio mappar här som måste 

uppdateras och ja… 

 

Begreppet know-how beskriver Nonaka (1994:16) är nära relaterat med tyst kunskap. Rolf 

(1991:118ff) beskriver att det i begreppet ”know-how” finns regler eller kriterier som är 

knutet till grupper, traditioner eller samhälle. Detta kan t. ex yttra sig i hur socialt satta regler i 

en organisation beskriver hur man skall arbeta för att inte spilla tid. Undersökningen visar att 

det finns en stor variation i hur medarbetarna lärt sig sina arbetsuppgifter. Några respondenter 

beskriver det som att man lär sig efter hand, under arbetets gång, men inte nödvändigtvis 

genom att observera eller gå bredvid en annan person. Det verkar inte, inom enheten vi 

studerat, finnas en socialt satt regel där observation för att lära sig ny kunskap är självklart; 

 

… jag behöver inte spendera en hel dag med att ta upp någon annans tid… 

 

… jag har väl blivit introducerad någon gång från början, väldigt basalt… så där, gör det här… men vi hade 

inget introduktionsprogram eller så när jag började utan det var väldigt, vad ska man säga… hands on… 

intervjua den här personen… det fanns inga mallar eller så då heller utan det var… man fick skapa sig sin egen 

mall… 

 

Verksamhetsansvarig anser dock att det vanliga är att man går bredvid när man skall lära sig 

nya arbetsuppgifter; 

 

… det vanliga är ju att man sitter med en person som jobbar som, ja en HR- handläggare till exempel... 

 

De respondenter som arbetat en längre tid i företaget upplever att de har byggt upp ett nätverk 

med personer som de vet att de kan vända sig till då det uppstår frågor. De respondenter som 

arbetat minst tid på MSB upplever att det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till. 

Introduktionen uttrycks ibland ha varit knapp genom att man fått tilldelat arbetsuppgifter för 

att börja jobba direkt. Det uttrycks dock att man går till chefen om man inte klarar att hitta 

kunskapskällan på egen hand. Det beskrivs också att det verka ligga ett egenansvar i att lära 

sig hur man ska utföra arbetsuppgifterna; 

 

Ja… man testar, man gör fel, man får rätta till och sen kommer man ihåg hur det ska fungera… 
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Överföring från tyst kunskap till explicit kunskap – Externalisation 

I vår teoridel beskrivs det andra steget i Nonaka´s och Takeuchi´s (1995:64ff) femfasmodell, 

externalisationsläget, och hur detta steg utgörs av hur tyst kunskap överförs till explicit 

kunskap genom hur vi får möjlighet att artikulera vår tysta kunskap genom socialisation och 

den meningsfulla dialog som uppstår med andra. Nonaka (2007:165) beskriver explicit 

kunskap som möjlig att enkelt formulera och dela med sig av t. ex via dokument eller 

dataprogram. 

 

Polanyi (Rolf B. 1991:101) beskriver hur tyst kunskap kan överföras till explicit genom att 

hur vi orienterar oss i ett rum kan överföras till explicit kunskap genom att vi utformar en 

karta över hur rummet ser ut. Han beskriver också att en karta kan ha fel genom att den har 

integrerats med skaparens subjektiva upplevelser och detta måste därför utforskas genom 

kritisk reflektion. Polanyi (Rolf B. 1991:104) menar att reflektion kräver ett socialt forum för 

språklig och kognitiv arbetsfördelning.  

 

De forum för reflektion som finns på MSB beskrivs utgöras av både officiella och inofficiella 

möten. Det ges då tillfällen för medarbetarna att artikulera sin tysta kunskap och ställa frågor 

och genom diskussioner kring dessa skapa rutiner som sedan kan dokumenteras och sparas 

ned i datasystemet. Vi vill jämföra de dokument som skapas i denna process med de kartor 

som Polanyi (Rolf 1991:101) beskriver.  

 

… sen finns det ju enhetsmöten, som man har möjlighet att dela information på... […]… det är så mycket 

möten… 

 

Jo, men det är både informellt och formellt… alltså i dom dagliga kontakterna, i det dagliga arbetet, i den 

här rollen som blir mer rollen som blir mer rådgivande, då gör man ju det, men det är ju också mer 

formella sammanhang, i möten, om man är där för att förklara hur nåt ska fungera eller samla in 

information om hur man vill att nåt ska fungera, det är… så att jo… det finns absolut möjligheter… 

 

Verksamhetsansvarig uttrycker hur det ligger ett stort egenansvar i att förmedla den kunskap 

man har till andra; 

 

… sen skulle jag säga att det ligger ett ganska stort ansvar på varje individ…[…]… att man tar med sig 

kunskapen man har och vidareförmedlar den… för att det är  inte alltid som… som den plockas upp och 

tas ut till gruppen… ja...[…] … utan att det ligger ett väldigt stort eget ansvar…  

 

Verksamhetsansvarig beskriver också hur hon tar med sig information från en arbetsgrupp till 

en annan vid så kallade utvecklarmöten. Här framgår tyvärr inte om det här framförs 

information som används för att skapa rutiner.  

 

I vårt intervjumaterial framkommer dock tiden som knapp till att kunna reflektera och att 

frågor ibland inte hinns med att tas upp. Någon nämner hur en del möten, som anses 

värdefulla för reflektion, ibland avbokas. Några upplever att man tar sig tid till reflektion 

genom att man själv prioriterar sin tid. Många gånger bollar man problem med andra kollegor 

utanför dessa mötesforum; 



26 

 

 

… ja, men när man träffas handläggare till handläggare, att man pratar om det i fikarummet… 

 

Det beskrivs dock en frustration över att de rutiner som skapats och som förts ned i 

dokumenten ibland tas upp igen på möten och att den kunskap som medarbetare lagt sin tid på 

att skapa då går till spillo. Det framgår inte i vår intervju om detta beror på att medarbetarna 

inte är nöjda med de rutiner som finns sparade och att de vill ha bättre svar. Det framgår heller 

inte om medarbetarna artikulerat sin tysta kunskap som kanske kunnat ge dem möjlighet att 

bättre kunna beskriva sina frågeställningar. Vi tror dock, utifrån Polanyi och Nonaka´s teorier, 

att ju närmare medarbetarna arbetar med varandra, där möjlighet att artikulera och reflektera 

över dessa frågeställningar ges, desto bättre möjlighet ges till en bra utformning av rutinerna. 

 

Överföring från explicit kunskap till explicit kunskap – Combination 
Kunskapsöverföring från explicit kunskap till explicit kunskap kallar Nonaka (1994:19ff) 

”combination”. Denna typ av kunskapsöverföring sker genom sociala processer mellan 

individer t. ex genom utbyte av kunskaper genom möten eller telefonsamtal. Genom att 

sortera, lägga till, kategorisera och omskapa explicit kunskap kan detta leda till ny kunskap. 

Begreppen som bildas kan förenas med extern kunskap eller data för att skapa mer konkreta 

specifikationer. Detta kombinationsläge främjas av samordning mellan teamets medlemmar 

och andra sektioner i organisationen samt dokumentationen av den befintliga kunskapen. 

Genom en interaktiv process och genom ”trial and error” blir koncepten artikulerade och 

utvecklade tills de skapar en konkret form för ny kunskap. 

 

När det gäller samordning mellan teamets medlemmar och andra sektioner i organisationen 

beskrivs det att den möjligheten finns och att detta kan ske genom både möten, mail- eller 

telefonkontakt för att hämta och sprida information. Det framkommer också att det finns 

möjlighet till samarbete med andra enheter och organisationer för att inhämta ny kunskap; 

 

Om man tittar på löne- och förmånsmodellen som vi tog fram då efterfrågade ju vi information från andra 

aktörer om hur dom hade gjort för att ha som underlag till vårat projekt… hur dom satte löner och vilka 

förmåner dom hade och efter att vi var färdiga då delade ju vi med oss av vårat resultat till dom och sen 

har man ju fördjupat kontakten med vissa svenska myndigheter där liksom som då efteråt har haft ett 

liknande projekt och då har man använt vårat nya som underlag för deras projekt och så vidare… så då 

har man ju haft lite mer erfarenhetsutbyte där om vilka nitar vi gick på som var svårigheter och sådär… så 

att man kan dra nytta av varandras arbete och så… då har dom ju fått del av hela underlaget om dom har 

velat så… sen att man har diskuterat kring tillvägagångssätt och hur vi har resonerat inför vissa beslut och 

sådär… 

 

Det beskrivs också hur man också många gånger sitter på sitt kontor för att försöka lösa 

uppgifter själv, vilket kan vara tidskrävande, istället för att ta reda på var informationen finns; 

 

Det tror jag begränsar oss lite för att ofta sitter vi på egna kammare och försöker lösa saker som någon 

annan faktiskt redan har löst och då skulle det räcka med att man ställer frågan… hur ska jag göra i det 

här? … så kan man få ett snabbt svar… också sparar man sig själv tre timmar… jag blir alltid lika ledsen 

när jag märker hur någon har suttit och kämpat med någonting i systemet en hel dag för att man var 

tvungen att få ut den här statistiken, och det hade räckt med att man hade kommit och frågat mig… så 
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hade jag kunnat visa med tre knapptryck hur man får ut excellistan… och då kan jag känna att jag inte är 

utnyttjad… och jag vet att jag gör likadant… jag kan sitta och brottas med saker som någon kanske har ett 

jättebra svar på… 

Överföring från explicit kunskap till tyst kunskap – Internalisation 

Omvandling från explicit kunskap till tyst kunskap kallar Nonaka (1994:19, 1995:69) 

”internalisation”. Han beskriver hur detta sker genom att verbalisera kunskapen t ex genom att 

skapa handböcker, diagram eller genom muntliga förklaringar från kollegor. Individerna kan 

genom internalisering uppleva det andra varit med om, det som redan skrivits ned, och på 

detta sätt skapa egen tyst kunskap. Denna tysta kunskap måste sedan spridas genom 

socialisering, vilket innebär att det nu skapas en cykel i kunskapsmodellen (se figur 1 s.7, 

figur 2 s.9). Det framkommer dock att det kan finnas brister överföringen mellan individer av 

den kunskap som skapats när någon till exempel slutar på avdelningen; 

 

… ja men, som jag sa… att det är så personberoende att det har legat hos personen och att man, den som 

har haft tjänsten tidigare… att vi har varit dåliga på att, ja… men diarieföra den informationen, men 

också… kanske slutföra uppgiften på något… ett bra sätt… jag tänker på alla utredningar och så som vi 

har haft som ligger kvar och som man saknar fullständig information på och man har jobbat lite olika med 

dom… man har tänkt lite olika kring det… när det kommer tillbaks sen så är det jättesvårt för nästa 

handläggare att ta över det på ett… det blir oftast diskussioner kring hur man ska göra och hur man ska gå 

vidare… 

 

Det beskrivs också en svårighet i att hitta information om rutiner och arbetssätt i 

datasystemet; 

 

… inte särskilt mycket systematiserat hur man kan dela med sig av saker och ting utan det är mycket som 

sitter i huvudet på folk… det upplever jag… och på vissa fronter så tycker jag att vi har gjort väldiga 

framsteg också… det är ju för att man har tagit fram nya rutiner eller informationsblad och sånt där som 

finns… så att man… om man ska gå in på ett nytt område och jobba så kan man ju ändå plocka upp det 

och titta, men kunskapen om att det finns är ju ibland väldigt dålig också… så att man börjar jobba utan 

att… man vet inte om att dokumenten finns… och då är dom ju inte till någon nytta ändå… 

 

Det upplevs som att strukturen är otydlig i datasystemet när det gäller att spara och finna 

information. En respondent säger att hon aldrig fått veta att det funnits information att hämta i 

vissa delar i datasystemet, utan hon har funnit det av en slump. Det uttrycks också som 

individens ansvar att själv leta efter den kunskap som denne behöver i sitt arbete. Det sker 

också att det blir ett glapp i kunskapsöverföringen vid rotation av personal; 

 

Framförallt på HR- mötena ibland att jag kan bli tokig när det bollas när samma fråga kommer tillbaka 

upp igen och man skulle vilja ha en rutin kanske… ja det finns det, det finns en rutin… läs den… eller, 

något infoblad eller… ja, men tankar kring hur vi ska jobba, kring en viss fråga som vi redan har utrett… 

och där vi redan har en riktlinje kring hur vi ska jobba … […]… och där kan jag känna att vi har missat 

litegrann eftersom vi har haft en sån fruktansvärd personalrotation egentligen på MSB…[…] … och då är 

det ju klart att det bli ju naturligt att samma frågor dyker upp igen … 
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Drivkrafter och hinder vid kunskapsöverföring 
I vårt teorikapitel beskriver vi hur Von Krogh et. Al. (2000:45) menar att en av de 

grundläggande drivkrafterna som krävs för att individer ska dela med sig av tyst kunskap är 

att de förlitar sig på andra och känner sig trygga i arbetsgruppen. Det framkommer i vårt 

intervjumaterial att samarbetet upplevs som bra och att man känner en stor trygghet att dela 

sin kunskap med varandra på enheten. Det upplevs att det finns ett bra samarbete både på den 

egna enheten men också mellan enheterna i organisationen; 

 

Jag tycker att samarbetet blivit mycket, mycket bättre än det var när myndigheten grundades och det tror 

jag har mycket att göra med att ledningen har tryckt på vikten av att vi samverkar... och jag tycker vi 

blivit bättre på att bjuda in varandra för att dels informera men även för att jobba tillsammans… 

 

Trots ett bra samarbete och trygghet, upplevs det som att det saknas någon form av mall för 

hur man ska samarbeta. Leistner (2010:94) menar att brist på organiserad kunskapsöverföring 

kan vara ett hinder för kunskapsöverföring. Nonaka & Takeuchi (1995:80ff) beskriver också 

att om individer och grupper inte delar med sig av sin kunskap på ett eller annat sätt så 

minskar chansen för skapandet av nya idéer och där med kunskap. Det framkommer att 

samarbetet upplevs som personberoende och vissa personer upplevs som enklare än andra att 

samarbeta med; 

 

Det finns ju liksom inget liksom uttalat sätt att så här jobbar vi, utan det är ju mer hur man jobbar upp sina 

egna arbetsrelationer till sina kollegor… upplever jag... det är ganska mycket personberoende... hur man 

jobbar och vilka sammansättningar det är…[…]… hur dom liksom passar ihop. 

 

Nonaka och Takeuchi (1995:74) lägger stor vikt vid det personliga engagemanget och vi 

upplever att för de flesta respondenterna så är detta en drivkraft i arbetet. Engagemanget som 

finns hos respondenterna är stort och flera nämner den positiva känslan av att det arbete som 

de utfört i slutändan gör en skillnad för andra människor; 

 

Jag jobbar med det här för att det är det jag tror på… jag tror faktiskt att någonstans kan vi göra en 

skillnad för någon, och jag säger inte att vi kommer göra underverk, men jag tycker bara att det är min 

skyldighet att försöka… så att ja, jag känner ett engagemang… 

 

Några nämner även vikten av att vara nöjd med den arbetsinsats man presterar, och att det 

finns tillfällen då man har ett större engagemang än vad som kanske är nyttigt, med andra ord 

att det är lätt att arbeta lite för mycket. Kopplat till detta nämner bland annat en av 

respondenterna att jobbet är en del av hennes identitet. 

 

Nonaka och Takeuchi (1995:17) menar att intentionen hos individen och organisationen är en 

stark drivkraft. Han beskriver personligt engagemang och sammanhang som viktiga delar. Vi 

upplever att myndigheten och enheten har skapat ett sammanhang för medarbetarna där de 

förstår sin del i helheten och att de kan se bortom de rutinmässiga arbetsuppgifterna och 

istället se slutresultatet. En av respondenterna förklarar det på följande sätt; 

 

Kanske inte just den här uppgiften kommer att skapa ditt engagemang, men på det stora hela, om det kan 

bidra till att vi blir effektivare på något sätt… så har man ändå gjort sin del… framförallt den humanitära 
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biståndsvärlden… det är ju en speciell typ av människor som är ute i frontlinjen och någonstans så hur 

gärna man än skulle vilja vara den personen som är där, så får man inse att… nej, jag gör mer nytta i 

back- office, jag kan leverera ett bättre resultat för hela operationen om jag stannar kvar där jag är och gör 

det jag ska… för då underlättar det för dom som ska ut… och det är ju insikt man får komma till… så att 

ja, personligt engagemang, absolut… 

 

Ytterligare en drivkraft för kunskapsöverföring menar Nonaka och Takeuchi (1995:75ff) är 

självständigt arbete och självstyre, autonomy. Nonaka (1995:75ff) beskriver hur självständigt 

arbete kan generera motivation för skapandet av ny kunskap. I vårt intervjumaterial så visar 

det sig att man till största del arbetar självständigt. Det framgår också att det i det dagliga 

arbetet även ingår samverkan med andra, både inom och utom den egna enheten. Det 

framkommer i vårt intervjumaterial att det dock kan finnas en risk med att arbeta mycket 

självständigt, speciellt i början av en anställning. Det beskrivs att det i brist på någon att 

samverka med, kan uppstå situationer där man på vissa möten får bolla med motparten, som i 

vissa fall kan vara konkurrenten.  

 

I hur stor utsträckning samarbete och samverkan sker beror på vilket projekt eller uppgift det 

gäller samt vilken roll man har på enheten. Det framgår att diskussioner och möten är rutin 

och att det ges utrymme för medbestämmande i det dagliga arbetet på enheten. Det upplevs att 

det sätt man arbetar på idag fungerar bra och att det finns utrymme och möjlighet att arbeta 

med andra; 

 

Nej, jag tycker nog att det är ganska bra som det ser ut… därför att om jag skulle ha ett större behov av att 

lösa saker i grupp, så skulle det inte finnas några hinder för att göra det… det är ju också lite hur man är 

som person och hur man tycker om att arbeta… 

 

Det uttrycks dock ett behov av någon att bolla med i vissa frågor och att det kan bli ensamt att 

inte ha något utsedd person att diskutera med;  

 

Jag upplever mig själv som en person som är ganska benägen att ta hjälp av andra när jag behöver det… 

men det kan ju ibland upplevas som ganska ensamt… 

 

Leistner (2010:93ff) beskriver hur ett hinder för kunskapsöverföring kan vara att 

medarbetarna är omedvetna om vilken kunskap de besitter, samt att många inte är medvetna 

om att deras kunskap kan vara till nytta för andra. Enligt Nonaka och Takeuchi så är det bättre 

ju mer information medarbetaren har, så kallad redundancy, de menar att överflöd av 

information är en drivkraft till att skapa ny kunskap (Nonaka. I Takeuchi H 1995:80ff) I vårt 

intervjumaterial så beskrivs hur medarbetarna kanske väljer att inte be om råd eller dela med 

sig av kunskap för att de inte vill störa, eller för att de inte vet om någon annan är intresserad 

av den kunskap de besitter;  

 

Kanske vissa inte vill dela med sig för de vill fokusera och jobba med sitt eget område och då känner de 

inte behovet av att dela med sig av vad dom jobbar med… eller kanske dom känner att… det här är mitt 

område, de andra har inget behov av att ta del av den informationen, för det hjälper inte dom i deras 

arbete… 
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Riege (2005:24) beskriver bristen på tid som ett hinder för kunskapsöverföring, samt att vissa 

medarbetare kan hålla inne med information för att skapa en egen trygghet och maktkänsla. 

Leistner (2010:93) beskriver att det finns en brist i att medarbetarna i stor utsträckning inte 

själva är medvetna om värdet i den kunskap hon/han har. I vårt intervjumaterial framkommer 

det att man inte vet om andra vill ta del av den information man har, man är osäkrer på vilka 

som kan ha nytta av informationen; 

 

Jag säger så här… jag vill gärna dela med mig mer av det som jag gör och det som jag har, och sen tänker 

man så… okej… är det intressant det som jag delar med mig… eller är de andra intresserade av det som 

jag delar med mig… 

 

När det gäller brist på tid så beskriver Leistner (2010:93) hur det inte alltid borde kallas brist 

på tid utan snarare brist på prioritering, och menar att det alltid finns tid för uppgifter som blir 

prioriterade. Det framkommer i vårt intervjumaterial att man upplever en ständig prioritering 

under arbetsdagen, både när det gäller vilka arbetsuppgifter man ska arbeta med men också 

hur mycket tid man kan lägga på varje uppgift; 

 

Generellt sett så tycker jag inte att det är ett problem att få tid till det för jag tycker att väldigt viktigt att 

man delar med sig när man fått fram något nytt… som andra kan ha nytta av… men det är ju alltid liksom 

en prioritering... man har ju alltid för mycket att göra… 

 

Ännu en gång kommer det egna ansvaret hos individen fram i intervjuerna. Det beskrivs hur 

man själv måste hitta tiden, samt hitta och skapa möjligheterna för att delge varandra 

kunskap.  

 

Nonaka (2007:169) beskriver också hur fri tillgång till företagets information, oavsett 

medarbetares position, ökar möjligheten att hantera redundans i företaget. Nonaka och 

Takeuchi (1995:82ff) menar om man inte har tillgång till samma information så har man 

inte requisite variety, det vill säga samma förutsättningar att lösa problemen som uppstår 

och därmed inte samma möjlighet att skapa ny kunskap. I vårt intervjumaterial 

framkommer att det finns ett intranät, där företagsinformation och rutiner finns att tillgå. 

Däremot uttrycks att det är svårt att finna information, det vill säga sökvägarna verkar vara 

otydliga; 

 

Det är ju inte alltid man hittar det man letar efter men det finns ju liksom en sökfunktion så man kan alltid 

gå in där och se om man kan få några träffar… 

 

… så att (skratt) då satt vi där och läste och googlade på intranätet och läste alla dom här… […]… men, 

sen frågar man nån, som frågar nån, och då hittar man någonting på the Shared Drive… alltså på V… och 

där finns det liksom femtontusen och en rutiner om det här… men… problemet är ju att hitta dem och 

problemet är ju att veta att dom finns…  
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Ledarskapets betydelse för kunskapsskapande 
I vårt teorikapitel beskriver Nonaka (1994) hur ledarskap och organisationens uppbyggnad 

utgör en mycket viktigt del i att skapa de bästa förutsättningarna för en kunskapsskapande 

organisation. Nonaka (1995:125ff) lägger extra fokus på mellanchefen som han anser är den 

viktiga länken mellan ledningen och medarbetarna. I vårt intervjumaterial så framkommer det 

att information från högsta ledningen kan komma från olika funktioner på enheten, men att 

det först och främst är enhetschefen som är länken. Enhetschefen delegerar sedan visst ansvar 

till andra funktioner för att driva frågorna vidare. En grupp har till exempel en 

verksamhetsansvarig som en länk till enhetschefen.  

 

Nonaka (2007:164) menar att nyckeln till framgång för organisationer världen över att det, 

förutom det personliga engagemanget som medarbetarna lägger ner i arbetet, även handlar om 

deras identifiering med företaget och dess mål och visioner. I vårt intervjumaterial beskriver 

medarbetarna olika versioner om hur man får verksamhetens mål och visioner presenterade 

till sig. Verksamhetsansvarig beskriver att man först får målbilden presenterad för sig och att 

man sedan på enheten arbetar med en aktivitetsplan utifrån denna målbild; 

 

Man tittar på enhetsnivå så går vi ju igenom aktivitetsplanen och så, den är jag ju med och arbetar fram 

tillsammans med resten av enheten… och för att kunna jobba med aktivitetsplanen så har man ju fått 

inriktningen skickad till sig och behöver gå igenom den för att veta att vi inte hittar på aktiviteter som inte 

taktar ihop med myndigheten i övrig… […] … sen tror jag att nån gång har vi haft att det kommer en 

person och presenterar inriktningen och vi går igenom… vi har gått igenom den på ett enhetsmöte… vissa 

delar och så där… det blir ju ändå presenterat kan man säga… 

 

Det verkar dock finnas en otydlighet i hur verksamhetens mål och visioner sprids bland 

medarbetarna. Det beskrivs att några fick den på sin introduktionsutbildning, någon beskriver 

hur den finns att hämta på intranätet, men att den är svår att hitta. Någon uttrycker också att 

när målbilden diskuterats har de inte varit på plats, och på så sitt inte fått den med sig. En av 

respondenterna beskriver hur målbilden även arbetas fram på enheten, vilket hon ser som ett 

problem; 

 

Ja, dom skickas ut via E-post… sen kommer våran avdelningschef och tar ett möte och berättar om… vi 

har ju precis fått en ny målbild … en del handläggare har fått varit med och ta fram den här målbilden så 

att den skulle förankras någorlunda på respektive enhet, men det där jobbet har inte fungerat så bra, man 

har inte varit så nöjd med det… och personligen tycker jag att målbilden ska komma från ledningen, och 

sen får man förankra det ned… jag tycker inte att det ska komma från medarbetarna och uppåt liksom, jag 

tycker att det är åt fel håll… men hur som helst… och sen så har då vår avdelningschef diskuterat det med 

oss, på enhetsnivå… och sen är det upp till oss egentligen att se till att skapa aktiviteter som gör att vi kan 

fullfölja, eller nå dom här målen som är satta… 

 

Även fast det framkommer en viss otydlighet hur mål och visioner presenteras, beskrivs också 

att arbetet med dessa frågor ger bra förutsättningar i det dagliga arbetet samt att det blir lättare 

att på egen hand prioritera det man vet ligger i linje med vad organisationen vill; 

 

… sättet att tänka strukturerat kring vart vi är på väg… det har ju vuxit fram ur ett behov av att vi behöver enas 

om vart vi ska för att annars kommer ingen förstå vad dom håller på med… och från början var ju det jättesvårt 

att förstå… men allt eftersom det nöts in så blir det enklare och enklare… och också enklare att se var man 
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behöver lägga vikten, vad är det som är mest prioriterat, utifrån vårt enhetsperspektiv…[…]… men jag tycker 

det är chefens ansvar att på ett bra sätt förmedla den här kunskapen så att man själv kan förstå den i sitt dagliga 

arbete… och… för det blir ju också en hjälp i att prioritera, utan att man behöver gå till chefen, så vet man 

instinktivt att… ja ,ja… men det här är ju viktigare än det här… eftersom det ligger i linje med vad avdelningen 

vill… 

 

När det gäller vart organisationen är på väg så beskriver Nonaka och Takeuchi (1995:86) hur 

all ny kunskap måste uppfylla vissa kriterier för att de ska vara av värde för organisationen. 

De beskriver vidare hur dessa kriterier ofta baseras på organisationens mål och visioner. När 

vi frågar respondenterna om vem som bestämmer vilka idéer som ska vidareutvecklas på 

enheten får vi lite olika svar. Någon vet exakt vilka steg som ska tas beroende på vilken typ av 

idéer och projekt som man ska arbeta med, medan andra respondenter är mer osäkra;   

 

Återigen så har vi ju en väldigt flexibel organisation som är öppen för nya idéer… vilket gör det ganska 

roligt att komma med nya idéer… vi har ju en formell arbetsordning där saker och ting beslutas… så det 

är inte särskild konstig ordning egentligen utan man drar det för sin närmsta chef som drar det för sin 

närmsta chef om det behövs rent budgetmässigt… och är det ett större beslut än så, så dras det för GD och 

det finns reglerat exakt hur man gör och så.. 

 

… Vart ens mandat ligger, vad kan jag besluta eller inte, det har varit och är lite oklart… 

 

Eftersom Nonaka (2007:164) anser att nyckeln för att skapa ny kunskap ligger i 

medarbetarnas känsla av identifiering av företaget och dess mål och vision bad vi om att få 

ta del av introduktionsschemat på enheten. Detta eftersom vi anser denna utgör en viktig 

del för att kunna skapa en identifiering med organisationens mål och visioner. 

Verksamhetschefen berättar att enheten just nu håller på att omarbeta det schema som finns 

för introduktion och vi har därmed inte tillgång till denna. Vi får däremot berättat för oss 

muntligt via verksamhetsansvarig hur introduktionen brukar gå till; Varje enhet lägger upp 

sin egen introduktion men eftersom de olika enheterna på myndigheten arbetar med väldigt 

varierande arbetsuppgifter.  Hon menar att personalen tidigare fått ett schema på ungefär 

en vecka där de fått lära känna kollegorna och även sätta sig in i myndighetens system och 

rutiner, ofta har också medarbetaren tilldelats en mentor. Medarbetaren har sedan 

successivt blivit introducerad för sina arbetsuppgifter. Utöver detta så har den nyanställde 

samtal med chef och verksamhetsansvarig för att få en bättre bild av MSB och 

arbetsuppgifterna i stort. Vid ett par tillfällen per år sker även en två dagars introduktion på 

kontoret i Stockholm då ny personal från olika kontor och enheter träffas för att få en bättre 

bild av MSB som helhet samt lära känna sina nya kollegor. 
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5. Sammanfattande diskussion 
I detta slutgiltiga kapitel kommer vi att klargöra för hur syftet med vår undersökning har 

uppfyllts samt hur vi besvarar våra forskningsfrågor. Under rubriken ”slutsatser” kommer vi 

att diskutera det vad vi kommit fram till utifrån analys och resultatkapitlet utifrån vårt syfte 

med vår studie samt våra frågeställningar. Vi kommer åter igen att ta upp de begrepp vi valt 

att använda oss av i vår studie samt Nonaka´s och Takeuchi´s femfasmodell för 

kunskapsöverföring. Under rubriken ”diskussion” kommer slutligen att diskutera styrkor och 

svagheter i våra slutsatser samt förslag på ytterligare forskning inom området. 

Slutsatser 
Syftet med vår studie är att studera hur tyst kunskap överförs till explicit kunskap genom 

Ikujiro Nonaka och Takeuchi´s modell på en av enheterna på MSB i Karlstad. Vi kommer 

också att diskutera utifrån våra inledande frågeställningar, det vill säga, om det i MSB´s 

verksamhet finns möjligheter eller hinder för att använda sig av denna modell. Vi har därför 

valt att dela i dessa frågeställningar som rubriker för vår diskussion. 

 

Ger organisationen specifika möjligheter för överföring av tyst kunskap? i så fall 
vilka och hur? 
Möjligheter till överföring av tyst kunskap mellan individer beskrivs av Nonaka (1994:19) 

kan ske genom socialisation, observation, imitation och praktiserande. I vårt intervjumaterial 

framkommer att möjligheten ges till detta. De möjligheter som finns och hur de genomförs 

utgörs av att kunna gå bredvid någon annan för att lära sig nya arbetsuppgifter. 

Verksamhetsansvarig beskriver hur organisationen möjliggör för medarbetarna att gå bredvid 

någon annan, men att det också finns behov av förbättring i denna process. Hon uttrycker 

dock att det är lite beroende från person till person, hur dessa möjligheter ser ut. Några 

respondenter beskriver det som individens ansvar att prioritera sin arbetstid för att skapa 

möjligheter till att gå bredvid någon annan samt att det kan behöva motiveras varför man har 

detta behov. Vi tror därför att det är viktigt för organisationen att tydliggöra om möjligheter 

för observation för överföring av tyst kunskap, mellan medarbetare, finns. 

 

Ger organisationen specifika möjligheter för överföring till explicit kunskap? i så 
fall vilka och hur? 
Överföring från tyst kunskap till explicit kunskap kan ske genom kollektiv reflektion och 

artikulation (Nonaka 1994:19ff, 1995:65ff). I vår analysdel har vi framhävt den process där 

utvecklarna skall skapa rutiner utifrån HR- handläggarnas frågeställningar. Tyvärr har vi inte i 

vårt material funnit tecken som tyder på att HR- handläggarna har möjlighet att artikulera sin 

tysta kunskap för att kunna beskriva de frågeställningar de vill ha svar på. Däremot beskriver 

mellanchefen en typ av möten där vi vill tro att det skulle kunna finnas utrymme för HR- 

handläggarna att genom att artikulera eller visa vad de behöver hjälp med skulle kunna 

överföra detta till explicit kunskap hos utvecklarna. Det uttrycks även att det finns möjligheter 

att utanför dessa forum kunna kontakta varandra för att kunna artikulera sina frågeställningar, 

vilket också kan utgöra en möjlighet för denna typ av kunskapsöverföring. 

 

När det gäller överföring från explicit kunskap till explicit kunskap skall detta kunna ske 

genom sociala processer som möten eller telefonsamtal samt genom samordning av teamets 
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medlemmar och andra sektioner i eller utanför organisationen (Nonaka 1994:19ff). Våra 

respondenter har gett exempel på att det ges möjlighet till denna kunskapsöverföring genom 

olika former av möten. Någon beskriver hur detta sker genom både, möten och telefonkontakt 

med andra sektioner och det ges även exempel på hur samarbetet med andra aktörer och 

myndigheter leder till ny kunskap och nya perspektiv hos enheten vi studerat. 

 

Gällande överföringen från explicit till tyst kunskap verkar det inom myndigheten finnas en 

positiv inställning till att delge medarbetarna denna typ av kunskap. Bland annat uttrycks det 

att intranätet utgör en källa för inhämta kunskap. 

 

Finns det specifika hinder i organisationen för överföring av explicit kunskap? i så 
fall vilka och hur? 
I överföring från tyst kunskap till explicit kunskap kan det finnas ett hinder om det inte ges 

möjlighet till artikulation och reflektion på enheten. Det kan också vara så att individen själv 

medvetet eller omedveten bortprioriterar artikulation och reflektion. Någon beskriver att det 

finns begränsad tid på de möten som avsätts för reflektion. Någon beskriver det också som 

individens ansvar att överföra sin kunskap till andra genom att prioritera sin tid för detta. Det 

framkommer som sagt inte helt i vår studie, men det finns en frustration över att problem som 

dokumenterats ned i rutiner inte används. Detta kan visa på ett hinder i kunskapsöverföringen 

om man bortprioriterar reflektion och artikulation. Man kanske då utformar rutinerna utifrån 

vad man uppfattar är frågeställningen, men den tysta kunskapen om vad medarbetarna faktiskt 

vill veta kanske inte framkommit och det kan således bli ett glapp i kunskapsöverföringen 

mellan individerna i denna process.  

 

I överföringen från explicit kunskap till explicit kunskap ser vi ett hinder i att de som inte 

arbetat så länge i företaget inte hunnit skapa de värdefulla nätverk med andra sektioner eller 

myndigheter som de som arbetat lite längre har gjort. Detta då de uttrycker att det är svårt att 

veta vem man skall vända sig eller var i organisationen viss kompetens finns. Dessa utrycker 

dock att de vänder sig till sin chef då de inte finner den de söker. 

 

Vår uppfattning är att respondenterna inte alltid är medvetna om vilket värde deras kunskap 

har för verksamheten. Vi ser även att det finns en ovisshet i vem som är i behov av vilken 

information, vilket kan utgöra ett hinder för både tyst till explicit, samt explicit till explicit 

kunskapsöverföring. 

 

När det gäller hinder i överföringen från explicit till tyst kunskap så uttrycker medarbetarna att 

det är ett hinder gällande att finna informationen på ett enkelt sätt i datasystemen. Det verkar 

finnas mycket explicit information som medarbetarna inte alltid finner sökvägen till. 

Informationen verkar också finnas på olika ställen, vilket också försvårar denna del av 

kunskapsöverföring. 
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Finns det specifika hinder i organisationen för överföring av tyst kunskap? i så fall 
vilka och hur? 
Ikujiro Nonaka och Michael Polanyis syn på tyst kunskap och hur denna kan överföras mellan 

individer har legat som grund för att besvara denna frågeställning. Nonaka (1994:19) 

beskriver hur man genom att dela tyst kunskap kan skapa nya perspektiv. Våra respondenter 

har uttryckt olika uppfattningar om hur det finns hinder för hur tyst kunskaps kan spridas 

mellan individer på enheten. En del uttrycker att det är svårt att veta hur man ska förmedla sin 

tysta kunskap. Några uttrycker att bristen på tid inte ger möjlighet till att gå bredvid för att 

lära sig nya perspektiv. Någon nämner även eget intresse som en anledning till att man 

självmant väljer att inte gå bredvid någon annan. Någon uttrycker också hur hon fått möjlighet 

att gå bredvid en kollega som också var ny, vilket upplevdes som en svårighet för båda parter. 

I relation till begreppet know-how anser vi här att våra respondenter kan gå miste om att 

utveckla och sprida sina kunskaper genom att inte kunna dela sin tysta kunskap och sitt know-

how tillsammans med en annan person. 

 

Hinder för överföring av tyst kunskap mellan individer verkar både finnas i organisationen 

och hos individen själv. Kanske har man inte i organisationen tydliggjort vikten av överföring 

av tyst kunskap mellan individer, antingen på grund av okunskap eller genom att det 

bortprioriterats. Kanske organisationen har lagt ansvaret på individerna att prioritera sin tid 

för denna typ av kunskapsöverföring. Vi tror oavsett att ett tydliggörande skulle behövas på 

denna punkt från organisationens sida angående vem som ansvarar för denna typ av 

kunskapsöverföring. Nonaka (1994:16) beskriver hur kunskap som består av siffror och ord 

endast utgör toppen av ett isberg av möjlig kunskap och Polanyi (2013:27) beskriver hur vår 

tysta kunskap kan vara svår att uttrycka i ord. Vi tror därför att organisationen genom att 

bortprioritera eller genom att inte tydliggöra vikten av den tysta kunskapen för medarbetarna, 

kan komma att gå miste om att skapa nya perspektiv och arbetssätt, och där med också gå 

miste om möjligheten att skapa ny kunskap. 

 

Skapar organisationen möjligheter för en kunskapsspiral enligt Nonakas modell? 
Utifrån den analys vi gjort av våra respondenters svar så ser vi att det både finns möjligheter 

och hinder för att Nonakas modell skall kunna fungera på enheten. Detta beror på att några 

respondenter uttrycker möjligheter medan andra uttrycker hinder. I överföringen från tyst 

kunskap till tyst kunskap verkar tiden utgöra ett hinder, men att tiden även uttrycks kunna 

prioriteras av individen, vilket möjliggör en uppstart av kunskapsspiralen. Överföringen av 

tyst kunskap till explicit kunskap verkar också vara beroende av tidspress i möten, där denna 

tid också verkar kunna prioriteras av individen själv genom att förlägga tid för artikulation 

utanför dessa mötesforum. Överföringen av explicit kunskap till explicit kunskap verkar 

däremot utgöra ett problem för de som är nyare i verksamheten jämfört med de som arbetat 

längre, då det uttrycks som svårt att veta var eller till vem man ska vända sig till med vissa 

frågor. Detta kan för dessa medarbetare hindra att kunskapsspiralen vandrar vidare till nästa 

fas, det vill säga internalisationsläget. I internalisationsläget överförs explicit kunskap till tyst 

kunskap (Nonaka 1994:19,1995:69). Detta sker genom att man skapar handböcker, diagram 

eller genom muntliga förklaringar från kollegor kan individerna skapa egen tyst kunskap som 

sedan startar om i socialisationsläget och kunskapsspiralen kan utvecklas. Här uttrycker 



36 

 

respondenterna det som ett hinder att det är svårt att finna information i datasystemen som 

finns tillgängliga. Det uttrycks också att man många gånger lägger mycket tid på att sitta själv 

på sitt kontor och lösa uppgifter som man lätt skulle kunna få ett snabbt svar på genom någon 

annan. 

 

När det gäller drivkrafterna för att kunskapsspiralen skall möjliggöras, det vill säga, intention, 

autonomy, fluctation, redundancy samt requisite variety så ser vi att medarbetarnas 

intentioner är god genom att det uttrycks ett personligt engagemang för sitt arbete. Vidare 

upplever vi att medarbetarna ges möjlighet till självständigt arbete, så kallat autonomy, vilket 

också gynnar kunskapsöverföringen. Gällande fluctation har vi däremot inte fått fram något i 

vårt intervjumaterial som understödjer denna del av kunskapsöverföringen. I förhållande till 

redundancy så uttrycks det ibland kan vara svårt att veta om den kunskap man besitter är till 

nytta för andra i företaget. Vi ser därför att det finns mycket kunskap, men att den finns en 

risk att denna kunskap inte förmedlas om medarbetaren inte själv ser den som värdefull. När 

det gäller requisite variety så framkommer det i vårt intervjumaterial att medarbetarna verkar 

ha tillgång till samma information, men att de inte alltid har kunskapen om var den finns att 

hämta. Vi ser därför att för att denna drivkraft skall kunna utnyttjas så bör det finnas en 

tydligare struktur kring var medarbetaren skall finna information.  

 

Gällande ledarskapet så menar Nonaka (1995:125ff) att mellanchefens roll utgör en viktig del 

i att redogöra för samt skapa förståelse hos medarbetaren för verksamhetens mål och visioner. 

Vi tolkar det som att det här finns en otydlighet i hur verksamhetens mål och visioner sprids 

till medarbetarna. Detta genom att de uttrycker skilda meningar angående detta. Några menar 

att målen sprids via E-post, andra via möten och någon menar att målen, till viss del, utformas 

av medarbetarna på enheten och att detta upplevs som fel. Vi tror att detta kan utgöra ett 

hinder för förståelsen för verksamhetens mål och visioner. Med bristande struktur i hur mål 

och visioner förs ut i verksamheten, tror vi att det kan leda till att medarbetarna tolkar målen 

och visionen på olika sätt och att man därigenom inte får en enhetlig syn gällande dessa. 

Diskussion 
Vi kommer här att blicka tillbaka på vår skrivandeprocess och redogöra för våra styrkor och 

svagheter i slutsatserna samt förslag till ytterligare forskning. 

 

De styrkor vi ser i våra slutsatser är att vi känner att våra respondenter i intervjusituationen 

utförligt har försökt att svara på de frågor vi ställt vilket gjort att vi fått ett rikt material att 

analysera utifrån vårt frågeformulär. Vi är även tacksamma att vi fått möjlighet att banda alla 

intervjuer vilket gjort det lättare för oss att korrekt kunna citera våra respondenter. Vi tycker 

även att vi lyckats få svar på de flesta av våra frågeställningar och att vi kunnat koppla dessa 

till de teorier valt att utgå ifrån. 

 

De svagheter vi ser i våra slutsatser är att vi kunde ha ställt mer följdfrågor i förhållande till 

varför det finns hinder i kunskapsöverföringen och hur verksamheten uttrycker att tiden skall 

prioriteras. Vi ser också att vi borde ställt frågan om medarbetarnas förståelse för 

verksamhetens mål och visioner. Det hade varit intressant att se om det framkom skillnader på 
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enheten gällande dessa frågor. Vi hade då också eventuellt kunnat jämföra deras svar med vad 

som faktiskt utgör verksamhetens mål och vision, genom att be enhetschefen tydliggöra dessa. 

 

Hur tyst kunskap överförs kan vara svårt för individen att förklara, vilket gjort att vi själva fått 

tolka deras svar som att en överföring kan ha skett eller inte. Det är dessutom svårt för oss att 

veta om rätt kunskap överförts till individen i den tysta kunskapsöverföringen mellan 

individer. Observation hade ju varit ett sätt för oss att fånga upp mycket av hur 

kunskapsöverföringen sker i verksamheten, men tyvärr fanns inte möjlighet till detta på grund 

av tidsbrist. 

Förslag till framtida forskning 
Det har varit intressant att studera hur Nonakas modell i förhållande till den verksamhet vi 

studerat. Något som vi dock funderat över är att det vore intressant att från start följa 

processen i utvecklande av till exempel en produkt eller utarbetandet av en arbetsprocess i en 

verksamhet. Man skulle då tydligt kunna se hur Nonaka och Takeuchi´s kunskapsspiral 

övergår i varje fas samt var det stöts på hinder och möjligheter i processen. Detta skulle 

troligtvis vara tidskrävande, då en sådan process kan ta lång tid, men det skulle ge en tydlig 

bild av hur modellen fungerar eller ej fungerar i verksamheten. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 Utbildning 

 Hur länge har du varit anställd på arbetsplatsen 

 Arbetsuppgifter 

 

Ger organisationen och medarbetaren specifika möjligheter för överföring av tyst 

kunskap? i så fall vilka och hur? (socialisation) 

 

Medarbetare  

1) Hur har du lärt dig de arbetsuppgifter du har idag på arbetsplatsen, hur gick det till? 

2) Finns det möjlighet att dela erfarenheter genom observation eller att gå bredvid för att 

lära sig nya arbetsuppgifter? (tyst kunskap till tyst kunskap) 

3) Upplever du att det finns kunskap som inte tas tillvara på i företaget – Kan du 

beskriva? 

4) Känner du ett personligt engagemang i arbetet du lägger ned? Kan du beskriva vad 

som engagerar dig? 

5) Känner du att det finns möjlighet att arbeta självständigt? På vilket sätt? Upplever du 

det som positiv? 

6) Känner du att din kunskap tas tillvara i företaget? På vilket sätt/hur kan det se ut? 

7) Känner du dig motiverad att lära dig nya arbetsuppgifter? 

8) Känner du dig motiverad att dela med dig av din kunskap till andra i 

arbetsgruppen/företaget? 

9) När får du möjlighet att dela din kunskap med andra? Sker det i det dagliga arbetet 

eller vid speciella tillfällen(När/hur/var)? Kan du beskriva hur detta ser ut? 

10) Känner du att det avsätts tid för att ta in ny kunskap? 

11) Känner du förtroende att dela med dig av din kunskap till dina kollegor och ledning 

eller finns det några hinder för det? 

12) Känner du att det finns ett bra samarbete mellan dig och dina kollegor och ledningen? 

13) Upplever du att det värdesätts att du delar med dig av din kunskap till andra? På vilket 

sätt? 

Mellanchef 

1) Hur arbetar ni med att dela kunskap i arbetsgruppen/företaget? 

2) Hur går det till när en medarbetare skall lära sig nya arbetsuppgifter? 

3) Finns det möjlighet att gå bredvid när man skall lära sig nya arbetsuppgifter? 

4) Uppmuntras/försätts medarbetarna i en miljö där de kan tänka och vara kreativa? På 

vilket sätt? 

5) Har medarbetarna möjlighet att dela med sig av sin kunskap på ett snabbt och enkelt 

sätt? 

6) Hur värdesätts medarbetarnas engagemang att dela med sig av sin kunskap? På vilket 

sätt? 
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7) Finns det möjlighet till arbetsrotation eller att arbeta inom andra arbetsområden i 

företaget? Hur går detta i så fall till? 

 

 

Ger organisationen specifika möjligheter för överföring av explicit kunskap? i så fall 

vilka och hur? 

 

Medarbetare 

1) Vilka möjligheter ges till att reflektera över problem som uppstår i verksamheten 

tillsammans med andra? Var och hur sker detta? 

2) Samarbetar ni också med andra team eller andra roller inom organisationen vid 

problemlösning? 

3) Hämtar ni även kunskap utanför organisationen vid problemlösning? På vilket sätt 

sker detta? 

Mellanchef 

4) Vilka möjligheter ges till att reflektera över problem som uppstår i verksamheten 

tillsammans med andra? Var och hur sker detta? 

5) Samarbetar ni också med andra team eller andra roller inom organisationen vid 

problemlösning? 

6) Hämtar ni även kunskap utanför organisationen vid problemlösning? På vilket sätt 

sker detta? 

Hur avgörs vilka idéer som är bra?(Combination) 

 

Medarbetare 

1) Hur avgörs vilka idéer som skall utvecklas i organisationen?  

2) Hur förmedlas företagets mål och visioner till dig? 

Mellanchef 

1) Hur avgörs vilka idéer som skall utvecklas i organisationen? 

2) Hur förmedlas verksamhetens mål och visioner till dig? 

3) Hur förmedlas verksamhetens mål och visioner till dina underställda medarbetare? 

Hur förs kunskapen vidare i organisationen? (Internalisation) 

 

Medarbetare 

1) Hur sprids ny kunskap ut i organisationen? 

2) Finns det möjlighet att ta del av företagsinformation på ett enkelt sätt? Hur? 

3) Har du något övrigt att tillägga som rör de frågor vi ställt dvs. kunskapsöverföring i 

organisationen? 

Mellanchef  

1) Inhämtar organisationen kunskap utanför den egna verksamheten t.ex ny teknik etc? 

Hur sker detta? 

2) Hur sprids ny kunskap till andra team/verksamheter/utanför verksamheten? 
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3) Finns det möjlighet för medarbetarna att på ett enkelt sätt få tillgång till 

företagsinformation? Hur? 

4) Har du något övrigt att tillägga som rör de frågor vi ställt dvs. kunskapsöverföring i 

organisationen? 

 


