
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Kunskap enligt teori och i praktik 
– En undersökning av yrkesverksamma individer 

 
 
 
 
 

 

 

 

Emma Johansson & Josef Wahlström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 2005                                            Handledare: Guadalupe Francia 
Pedagogik C     
      
________________________________________________________________ 
C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 



 
KUNSKAP ENLIGT TEORI OCH I  PRAKTIK  
- En undersökning av yrkesverksamma individer 

 
Emma Johansson & Josef Wahlström 

Örebro universitet, Institutionen för pedagogik, arbetslivspedagogik 
 
 

SAMMANFATTNING 
 
Kunskap är idag ett konkurrensmedel i arbetslivet. Det har blivit ett modeord och används 

utan syfte. Redan Platon och Aristoteles använde sig av kunskapsbegreppet, och här 

betonades den teoretiska kunskapen med vad Platon benämnde Episteme. Den praktiska 

kunskapen fick av Aristoteles heta Techne. Idag finns flera begrepp som benämner den 

praktiska och den teoretiska aspekten av kunskapen. I denna undersökning tas explicit- och 

implicitkunskap, knowledge och knowing, samt åskådar- och medverkande kunskap upp. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och kartlägga uppfattningen av vad kunskap är 

hos yrkesverksamma individer, och sedan jämföra dessa med existerande teorier. Våra 

frågeställningar var: Vad anser yrkesverksamma individer att kunskap är? Kan det 

västerländska kunskapshistoriska arvet, i form av uppdelning och begrepp, identifieras hos 

yrkesverksamma individer i dagens arbetsliv och vilka likheter och skillnader går det i sådana 

fall att identifiera? Denna undersökning är kvalitativ och sex stycken intervjuer har 

genomförts. Tre stycken av personerna hade lång formell utbildning och tre stycken hade kort 

formell utbildning. Slutsatsen som drogs var att uppdelningen i en praktisk och en teoretisk 

dimension fanns hos yrkesverksamma individer och att det även fanns en social dimension. 

Kunskap ansågs hos respondenterna vara allt man gör, tänker, vet och kan.    
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ABSTRACT 
 

 
Knowledge is today usually used as a way to compete in todays working life. It has become a 

fashionable concept and is used without a purpose. Both Plato and Aristotle used knowledge 

as a concept and Plato foremost acknowledged the theoretical aspect of knowledge and called 

it episteme. The practical aspect of knowledge was by Aristotle called techne. Today there are 

several concepts that describe the practical and theoretical aspect of knowledge. This study 

deals with the distinction between explicit and implicit knowledge, knowledge and knowing 

and spectator and participant knowledge. The purpose of this study was to examine and 

survey how the working population percieve knowledge and compare their perception with 

existing theories. Our general research questions was: How does the working population 

percieve knowledge? Is it possible to identify the western cultural-historical heritage in todays 

working life and in todays working individuals both conceptual and divisional? And in that 

case what similarities and differences can be identified? This study is qualitiative and six 

persons where interwied. Three people had a long formal education and three had a short 

formal education.The result of the study showed that there is a division into a practical and a 

theoretical dimension with the working population. Knowledge was percieved by the 

participants as everything humans do, know and think.  
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En del människor är så imponerade av vad vetenskapen vet, att de glömmer 

bort vad den inte vet. Andra är så mycket mer intresserade av vad den inte vet, 

att de förringar dess prestationer.1  

   Bertrand Russel 

 

1 INLEDNING 
 

I dagens Sverige finns det fler akademiker än tidigare, nu väljer sex av tio att någon gång, 

efter avslutad gymnasieutbildning, läsa vidare på högskola och universitet. Faktum är att nära 

på halva landets befolkning deltar i någon form av organiserad utbildning (SCB 2005). 

Orsaken till denna utveckling grundar sig dels i teknologiska framsteg och i det politiska 

förhållningssätt som råder, såväl nationellt som internationellt. Denna utveckling medför att 

arbetsmarknadens krav på arbetskraften ökar generellt (Ellström 1992). De ökade kraven kan 

enligt oss kanske spåras till den höga arbetslöshet som råder. Då efterfrågan på arbete är 

större än tillgången, ökar antalet sökande på varje tjänst. Den ökade konkurrensen om arbeten 

medför att kunskapskraven höjs. Den formella utbildningen blir därmed ett sätt för individen 

att kunna konkurrera på arbetsmarknaden, och därför väljer idag fler människor att fortbilda 

sig på högskola och universitet. De ökade kraven på kunskap syns även i att många yrken idag 

kräver en akademisk examen, vilket de inte gjorde förut. Förutom de ökade kraven på formell 

utbildning2 efterfrågas även, av arbetsgivare, lång arbetslivserfarenhet och praktisk vana inom 

det aktuella arbetsområdet.  

 

Kunskap har inte enbart kommit att bli ett konkurrensmedel för individen utan även för 

organisationen. Många organisationer säger sig vara kunskapsintensiva och lärande, där 

organisationen ska lära sig av sina erfarenheter för att effektivisera problemlösning. Forskning 

av Peter Senges och Chris Argyris (i Ekman 2004) visar att den lärande organisationen är ett 

idealtillstånd, som om uppnås leder till optimal utveckling. Organisationer har alltså även dem 

krav på sig att vara kompetenta, flexibla och effektiva. Annars riskerar de att förlora kunder 

och samarbetspartners. En framgångsrik organisation förutsätter en personal med de 

kvalifikationer och kunskaper som krävs för att lösa de uppgifter och problem som kan uppstå 

(Ellström 1992). För att lösa detta lägger många organisationer sina resurser på 

kompetensutvecklande aktiviteter för personalen, som ska resultera i en bättre fungerande och 

                                                        
1 Citat taget ur Kjell Hjerns ”Bra sagt genom tiderna: en antologi” .  
2 Vi definierar begreppet ” formell utbildning” såsom den utbildning som sker i grund- och gymnasieskola eller 
liknande, på universitet och högskola samt på andra institutioner såsom folkhögskola.     



konkurrenskraftigare verksamhet. Den företagsekonomiska litteraturen benämner denna 

investering i utbildning av personalen som en investering i organisationens humankapital 

(Andersson 2000).   

 

Kunskap kan enligt det ovan förda resonemanget ses som ett konkurrensmedel och en 

produktionsfaktor, både för individer och för organisationer på arbetsmarknaden. Även inom 

politiken anser man att kunskap är det som driver utvecklingen framåt och bidrar till 

samhällets välstånd. Av den politik som förts i Sverige fram till idag, kan man tydligt se ett 

starkt stöd av utvecklingen av de formella utbildningarna. Antalet universitet i landet ökar och 

bidragen till de studerande höjs. Stora satsningar görs inom den tekniska utveckling som sker 

inom forskning och utbildning (SOU 2004:104). Utan att rädas kritik törs vi påstå att dagens 

svenska politik i högre grad ger stöd åt den teoretiskt vetenskapliga kunskapen, än den 

kunskap som finns och skapas i det tekniska utförandet vid själva produktionen. Detta 

antagande baserar vi på den trend vi tycker oss se i samhället, där svenska företag inom 

industrin förlägger produktionen utomlands, men behåller i Sverige de delar som står för 

forskning och service. Exempel på detta, taget från tidningen Affärsvärldens hemsida, är fallet 

Electrolux där hälften av fabrikerna i högkostnadsländer kommer att läggas ner under året 

2005 och produktionen kommer att flyttas till länder såsom Ungern, Ryssland, Polen, Mexico 

och Thailand (Affärsvärlden 2005). ABB är ett liknande fall som stärker denna trend att fler 

företag flyttar produktionen till lågkostnadsländer. Svenskt näringsliv hävdar att 100 000 

arbeten har flyttats utomlands de senaste fem åren, det vill säga mellan åren 2000-2005 

(Dagens Arbete 2005). Vi kan se att Sverige idag får stå för planering och administration, 

samtidigt som själva utförandet vid produktionen är förlagt på andra platser runt om i världen.  

  

Kunskap har i den ovan beskrivna utvecklingen blivit ett helt accepterat begrepp där man inte 

pratar om kunskap och dess värde utan istället använder man begreppet som om det vore 

moderiktigt och lättvindligt kan användas oavsett sammanhang och syfte. I den tid som nu 

råder, anser vi det viktigt att begreppet kunskap tydligare definieras, eftersom så många tycks 

använda det men ändå avse olika innebörd. Det som intresserat oss är hur man kan se på 

kunskap i arbetslivet, och vad kunskap egentligen är? 



2 TEORETISK BAKGRUND 

 

I detta avsnitt avser vi att redovisa olika teorier inom kunskapsteori som är återkommande 

inom aktuell litteratur samt forskning. I slutet kommer dessa teorier att jämföras och ställas 

emot varandra. Detta leder vidare fram till undersökningens syfte och frågeställning som 

redovisas i nästkommande kapitel. 

 

2.1 Inledande kunskapsteorier  

 

Vad kunskap är, är inte en lätt fråga att besvara. Kunskap som begrepp har många betydelser 

och en lång bakomliggande historia. Ofta talas det om kunskapsteori eller epistemologi, där 

man studerar de grundläggande frågorna om kunskapens natur och objekt. De frågor som kan 

ställas är ofta: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, det vill säga om livsvärld eller 

upplevelser? Vad vilar kunskapen på, förnuft eller sinnen (Gustavsson 2000)?  

 

2.1.1 Redan de gamla grekerna3 

Kunskapsteoretiska frågeställningar går tillbaka ända till antiken, där sofisterna4 menade att 

mycket som ansågs komma från naturen hade sitt upphov hos människan. Vissa ansåg att det 

var förnimmelsen av världen som var verklig, det vill säga att det sinnena säger oss är sant 

(Gustavsson 2000). Platon å andra sidan menade att idévärlden5 och inte sinnevärlden6 är det 

som är sant. Idévärlden var det ställe där idealet av varje föremål, idé, varelse fanns och i 

sinnevärlden finns det skuggor, avbilder av dessa ideal. Genom detta menade Platon att 

kunskap fås endast genom idévärlden som är objektiv och oberoende av människan 

(Gustavsson 2000, Platon 2001).  Platon exemplifierade detta genom en underjordisk grotta 

där fångar var fastfjättrade ända från barndomen med huvudet fixerat mot grottans vägg. 

Ingången till grottan släppte in ljus från en eld och på grottans väggar syntes skuggor av de 

människor som gick förbi utanför. Om de människorna utanför talade skulle ekot kastades 

mot grottans vägg och fångarna kunde inte annat än tro att det var de förbipasserade 

skuggorna som talade. Om en fånge sålunda skulle befrias och vändas mot ljuset skulle han ha 

                                                        
3 För mer utförlig redogörelse av Platons och Aristoteles teorier om kunskap se 2.2 
4 Sofismen var en grekisk vishetslära under 400-talet f.Kr. Man betonade argument för värdens relativitet och 
lärde ut praktisk levnadskonst och retorik samt var intresserade av samhällsfilosofiska frågor. Sofism betyder 
klok och listig tanke, men innebörden används ofta som vilseledande, logiskt ohållbart argument, samt 
spetsfundighet och ordvrängeri (Nationalencyclopedien 2000). 
5 Den värld som vi ser genom förnuftet. I Platons Staten (2001) benämns detta som tankevärlden.  
6 Den värld vi upplever genom våra sinnen och som således är synlig. 



problem att se på grund av det ovana skenet och inte kunna uppfatta verkligheten. Antagligen 

skulle han tycka att det han förut såg på väggen i grottan var mer verkligt än det han nu såg av 

riktiga människor. Fången skulle behöva vänja sig vid ljuset för att kunna se i den nya världen 

tills han kan se solen för vad den är och kunna dra slutsatsen att solen styr och ordnar i den 

synliga världen och antagligen skulle han inte längre längta tillbaka till det gamla. Om han 

dock skulle vända om skulle hans forna kamrater tycka att hans ögon vore förstörda då han i 

mörkret inte kan se skuggbilderna på väggarna och hans kamrater skulle inte själva vilja gå 

upp till världen utanför. Platon menade att fångarna i grottan var den synliga världen, elden 

var solens kraft, fången som stiger upp ur grottan är själen som höjer sig till förnuftets värld. 

Han menade vidare att i förnuftets värld är det godas idé det yttersta och högsta och kan 

endast ses med svårighet, men om man en gång sett den kan man se att det är rätt och vackert 

och den insikten bringar ljus, förnuft och sanning som behövs för att handla förnuftigt. Dessa 

människor strävar sålunda att leva i den högre världen. Det enda som kan störa förnuftets syn 

är när man går från mörker till ljus och vice versa. Vidare menade Platon att var och en har 

förmåga att lära sig och ett redskap för kunskap (Platon 2001). Platon menade att det inte 

handlade om att ”… inplanta synförmåga, ty den finns där redan, utan att åstadkomma en 

rättelse så till vida, som själen ej är vänd åt rätt håll och ej ser i rätt riktning ”  (Platon 2001 s. 

281).  

 

Aristoteles visade att grunden till kunskap finns hos mänsklig aktivitet och att kunskap därför 

är en mänsklig konstruktion. Detta är till stor del knutet till det orala samhälle som fanns 

under antiken där kunskap snarare var någonting som människan är, kan göra eller gör än som 

i dagens litterära samhälle där kunskap är mer en produkt än en aktivitet eftersom när 

kunskapen är nedskriven blir den separerad från ursprungspersonen (Aristoteles 1984, 

Saugstad 2002). 

 

Platon funderade även över kunskap som begrepp där han analyserade vad skillnaden var 

mellan att ha en åsikt eller sann uppfattning och att de facto veta något, det vill säga ha 

kunskap. Han menade att det måste finnas goda grunder för en åsikt så att den inte är 

lättflyktig. I detta fall måste tre villkor vara uppfyllda för att kunskap ska finnas. Det första är 

att påståendet i fråga ska vara sant, det andra är att en person håller påståendet för sant, samt 

att för det tredje att personen har goda grunder för att anse att påståendet är sant (Gustavsson 

2000). Om dessa krav uppfylldes kunde en individ sägas ha kunskap.  

 



2.1.2 Rationalism och empirism 

De ovan redovisade antika filosofier om kunskap har legat till grund för vidare 

kunskapsteoretiska ansatser. Enligt Bernt Gustavsson (2000) ansåg René Descartes att 

kunskapsteori var den mest fundamentala kunskapsområdet. Descartes, i samråd med sina 

rationalistiska kollegor, Spinoza och Leibniz, betonade, såsom Platon, förnuftet och att det var 

instrumentet för att nå säker kunskap om verkligheten. Deras brittiska motsvarigheter som 

tillhörde den empiristiska traditionen, Locke, Berkeley och Hume intog en mer skeptisk 

hållning till den kunskap som inte var relaterad till sinnesförnimmelser, och följer således den 

sofistiska traditionen där sinnena ger människan kunskapen. Immanuel Kant förenade dock 

dessa båda synsätt och menade att den vetenskapliga kunskapen var universell, det vill säga 

att naturlagarna gällde överallt och alltid. Den vetenskapliga kunskapen fångades med hjälp 

av episteme7, det vill säga förnuftet. Vidare menade Kant att det etiska livet även det följde 

universella lagar eftersom det i den mänskliga naturen fanns allmängiltiga etiska och 

moraliska lagar inbyggda. Kant menade att all kunskap var episteme (förnuft) och techne8 

(känsla) och alla handlingar som krävde insikt är praktiskt-tekniska. Med andra ord fanns 

ingen skillnad mellan det praktiska och tekniska. Den vetenskapliga kunskapen9 och det 

mänskliga handlandet10 blev därför ett uttryck för det teoretiska och praktiska förnuftet 

(Gustavsson 2000). 

 

2.1.3 Västvärldens11 dualism 

Västvärlden har genom tiderna haft ett dualistiskt synsätt, vilket är tydligt hos bland annat 

Descartes. Han menade att intellektet eller den tänkande kunskapen inte är knutet till kroppen 

utan den är separerad som två enheter, kropp (sinne) och själ (förnuft) (Cottingham 1999, 

Gustavsson 2000). Det vetenskapliga argumentet för denna dualism hängde på människans 

intellektuella kapacitet i möjligheten att forma koncept och uttrycka dem med hjälp av 

språket, vilket en maskin inte kan göra eftersom den endast svarar på specifika stimuli 

(Cottingham 1999). Denna dualism kan spåras till antikens Grekland där exempelvis Platon 

talar om motsatser såsom det sköna och det fula, det rätta och det orätta, det onda och det 

                                                        
7 En form av teoretisk kunskap som behandlas mer utförligt nedan. 
8 En form av praktisk kunskap som behandlas mer utförligt nedan.  
9 Betecknas episteme eller teoretisk kunskap i litteraturen 
10 Betecknas techne eller praktisk kunskap i litteraturen 
11 Västvärlden inkluderar Europa och Nordamerika och delar av Asien. Uppdelningen är gjord eftersom andra 
delar av världen och i andra kulturer skiljer sig synsätten och uppdelningen av kunskap.  



goda (Platon 2001) 12. Detta synsätt är tydligt även inom diskussionen om kunskap där man 

kan dela in kunskapen i olika begreppspar eller motsatspar som vi sett ovan. Ett vanligt sätt att 

dela in kunskap är i praktisk och teoretisk kunskap. Praktik kan definieras som handlingen att 

göra någonting, arbeta eller utföra, där den aktiva praktiska aspekten står i kontrast till den 

teoretiska aspekten. Praktik kan även vara detsamma som vana, tradition och användning 

(Saugstad 2002). Knowing eller veta hur kunskap är ett aktivt utförande av handlingar. 

Genom fysiska färdigheter, praxis och att kunna förstå och utföra en handling skapas knowing 

som i begreppet implementerar och inkluderar handlingen i momentet. Det är därför ett mer 

praktiskt kunskapsbegrepp. Rutinmässigt handlande räknas här dock inte som kunskap utan är 

snarare vanemässig praktik (Gustavsson 2000). Teori å andra sidan är en systematisk 

uppfattning eller påstående, angående principerna av något, abstrakt kunskap eller 

formuleringen av densamma. Det kan även förstås som ett system av idéer som används som 

förklaring för fakta eller ett fenomen, en hypotes som har blivit konfirmerad genom 

observationer eller experiment. Slutligen kan teori ses som ett påstående som kan räknas som 

generella lagar, principer eller orsaker till något observerat. Teori kan även ses som ett 

område som består av den kunskap eller faktapåstående på vilka de beror eller dess principer 

och metoder som avskiljs från praktiken av densamma (Saugstad 2002). Veta att eller 

knowledge är kunskap som visar hur saker förhåller sig, är teoretiserande och innefattar logisk 

slutledning och kan därför sägas vara en teoretisk kunskap (Gustavsson 2000).  Med andra ord 

kan man säga att dessa begrepp står i relation till varandra, där teori är allt som inte är praktik 

och vice versa. Teori är normerande från praktik, vilket innebär att praktiken måste anpassas 

efter teorin. Det kan även anses att teori är skild från praktik vilket innebär att teori definieras 

genom själva praktiken (Saugstad 2002). Dock finns det olika uppfattningar om praktisk och 

teoretisk kunskap där Axel F. Enström menar att ”En praktisk verksam person kan genom att 

reflektera över sin verksamhet eller sin erfarenhet nå insikter som är jämförbara med att 

tillägna sig färdiga teorier”  (i Göranzon 1996 s. 4). Med andra ord ger reflektion över 

handlingar kunskaper som är lika mycket värda som vetenskaplig teori. Dock finns det de som 

menar att teori och praktik behöver en överbyggnad och att det är forskning som binder 

samman teori och praktik (Pemberton 1992). Med detta menas att det finns ett cirkulärt 

samband mellan teori, praktik och forskning. Utifrån praktiken skapas teorier som testas av 

forskare och som sedan genom sin forskning hjälper till i praktiserandet. Dock finns det kritik 

till om detta faktiskt fungerar i verkligheten. Enligt en studie av sjuksköterskor av Kristian 

                                                        
12 Dock menar även Platon i Staten (2001) att själen är uppdelad i tre delar: den del som lär, den som vredgas 
och den del som har begärelse. 



Larsen, Lis Adamsen, Lene Bjerregaard & Jan K. Madsen (2002) finns det en brygga mellan 

den verksamma personalen och teorierna. Frågan kvarstår dock om resultatet kan bero på 

gruppen som studien är gjord på då man inom vissa områden måste hålla sig mer à jour om 

teori och vetenskapliga framsteg än vad man behöver i andra. Det kan därför fortfarande 

hävdas att skillnad mellan praktik och teori existerar inom andra områden.  

 

2.2 Platon och Aristoteles om kunskap 

 

Redan i antikens Grekland gjorde man skillnad på kunskapstyper. Vad som idag benämns 

kunskap ansågs inte vara det under antiken och åtskillnad mellan ”kunskapstyper”  var tydliga 

redan då.  

 

2.2.1 Episteme 

Det fanns en skillnad mellan vanliga människors och filosofers kunskap, där egentligen endast 

filosoferna ansågs kunna uppnå riktig kunskap. Filosoferna skulle leva i verklighetens värld 

och det som skiljer filosofi från det sunda förnuftet, som vardagsmänniskor kan sägas ha, var 

en skillnad i begreppen kunskap och föreställning. Platon benämnde dessa två begrepp 

episteme (kunskap) och doxa (föreställning), där kunskapen är det verkliga vetandet eller 

insikten och föreställningen är åsikten, samt tron. Dessa två begrepp om kunskap och 

föreställning riktar sig därför åt olika håll. Kunskap är det sanna varandet, de oföränderliga 

idéerna, som endast vårt förnuft kan framkalla. Föreställningarna är mer skiftande och 

föränderliga, där de kroppsliga målen är mer flyktiga. Det var endast filosoferna som kunde 

nå kunskap och skåda det sanna varandet via förnuftet, eftersom de som levde i sinnenas värld 

aldrig kommer förbi föreställningarna. För de vardagliga människorna, det vill säga icke-

filosoferna, ansågs detta tillräckligt eftersom de även har dagliga praktiska bestyr att 

sysselsätta sig med (Gustavsson 2000, Nordin 1995, Platon 2001).  

 

2.2.2 Techne 

Techne som begrepp innefattar praktisk, teknisk kunskap och kommer ursprungligen från 

Aristoteles (Aristoteles 1984). Senare tids filosofer menade att techne innebär teknisk 

kunskap, men utan att vara fokuserat på tekniska framsteg (Gustavsson 2000). Dock överförs 

begreppet techne till ordet teknik och refererar på så vis mer till maskinerna än människan 

bakom (Saugstad 2002). Kunskapsbegreppet ska snarare i denna praktiska form ses som ett 

medel eller ett instrument, där kunskapen ”… är ett medel för ett ändamål som ligger utanför 



handlingen”(Gustavsson 2000 s.102). Denna kunskapsform är som redan nämnt filosofiskt 

grundad och utgår ifrån att kunskap kommer ur handling och praktisk verksamhet. 

Pragmatismen13 utgår ifrån just detta och betonar människors handlingar och deras reflektion 

kring dessa handlingar. Kunskapen är reflekterande praktiskt handlande som leder till en ny 

form av handlande. Det var dock inte förrän efterkrigstiden som denna typ av kunskap 

diskuterades och benämndes som egentlig kunskap. En praktisk form av kunskap är med 

andra ord ett relativt nytt begrepp (Gustavsson 2000).  

 

2.2.3 Teori kontra praktik 

Redan Platon menade att teoretisk kunskap är överordnad praktiken, där filosoferna med deras 

teoretiska förnuftiga vishet borde styra staten (Platon 2001) och detta har följts fram till våra 

dagar där teoretiska yrken och utbildningar är mer värderade i samhället än praktiska yrken 

och utbildningar. Den teoretiska kunskapen anses ha dominerat genom århundraden och vissa 

hävdar att denna dominans har hindrat den praktiska kunskapens framfart (Gustavsson 2000). 

Aristoteles menade dock att teoretisk kunskap inte kan ersätta praktisk kunskap eftersom 

individen inte kan ha teoretisk kunskap och sedan genast kunna det praktiska utförandet. Han 

menade exempelvis att en person som studerat medicinsk vetenskap inte nödvändigtvis 

behöver vara frisk och hälsosam och föra ett hälsosamt liv (Aristoteles 1984, Saugstad 2002). 

Praktik är med andra ord ’ learning-by-doing’ 14  och praktisk erfarenhet krävs för att denna typ 

av kunskap ska uppkomma (Saugstad 2002).  

 

2.2.4 Póeisis 

Póeisis kan även den räknas som en praktisk kunskap och en del av techne, men det är en 

rationell aktivitet och koncentrerar sig på görandet där aktivitetens mål ligger i produkten och 

inte i processen. Det är med andra ord viktigare med den färdiga produkten än aktiviteten för 

att komma till den (Saugstad 2002). Exempelvis kan man säga att det viktiga för polisen är att 

få fast mördaren inte hur själva letandet och handlingen för att hitta bevisen går till. Dock ska 

handlingen vara en god handling och etiskt korrekt, vilket gör att polisen i detta fall inte kan 

göra vad som helst såsom exempelvis plantera bevis.   

 

 

                                                        
13 Pragmatismen är en skolbildning framförallt representerad av Peirce, James och Dewey. ”Pragmatismen 
hävdar att ett påståendes mening är dess "praktiska konsekvenser", dvs. den handlingsdisposition och de 
förväntningar en person har om han tror på påståendet i fråga” . (Nationalencyclopedien 2000) 
14 Learning by doing innebär att man genom att praktisera och göra saker lär sig.  



2.2.5 M � tis 

Både episteme och techne är dominerande i västvärlden och den vetenskapliga utvecklingen 

har utifrån dessa tankegångar kommit långt sedan antikens grekland. Robert L. Wears (2004) 

menar dock att dessa begrepp och synsätt kanske inte alltid är tillämpliga och refererar till 

studier i till exempel medicinsk forskning. Vidare menar han att den riktiga världen är mer 

ombytlig och oförutsägbar samt där begränsningar i tid och informationssvårigheter kan leda 

till att det ibland är bättre att intuitivt handla än att vänta på ett korrekt beslut. Vad som då 

behövs är ännu en typ av kunskap, på grekiska benämnt m� tis, som innebär en kunskap som 

är intuitivt dragen från en lång praktisk erfarenhet, är omedveten, och tyst. Kanske borde 

techne och episteme omvärderas och en balans finnas, samtidigt som m� tis borde kultiveras 

och värderas utan att halka in på romantiseringar och skrock (Wears 2004). 

 

2.2.6 Fronesis 

Fronesis är även den en praktisk kunskap som involverar ett mer politiskt och etiskt synsätt. 

Skillnaden mellan denna kunskapsform och de ovanstående är att det inte görs en åtskillnad 

mellan kunskap, värderingar och normer, utan det finns ett samspel mellan dessa. Episteme 

och techne däremot är normlösa (Gustavsson 2000). Praxis är en del av fronesis och definieras 

av meningsfulla och värdebaserade handlingar där begreppet innefattar en social-etisk 

karaktär. Detta är inte ett instrumentellt handlande utan målet ligger i den goda och rättvisa 

handlingen där perfektionen av själva handlingen är målet (Saugstad 2002).  

 

2.3 Explicit- och implicit kunskap 

 

Traditionellt inom den västerländska synen jämställs kunskap med kvantifierbara data som 

går att uttrycka i siffror, procedurer som går att kodifiera och generella tillämpbara principer. 

Enligt detta synsätt är det viktigt att värdet av kunskaper är mätbara och att kunskap går att 

omvandla till siffror. Denna tradition är främst sprungen ur den målrationella kunskapssynen, 

som vanligast företräds av Frederick Taylor (Bengt Molander, 1997).  I The Knowledge 

Creating Company (1995) menar Ikujiro Nonaka och Hirotaka Takeuchi i sina teorier, att 

kunskap skapas och utvecklas i den sociala interaktionen mellan människor. Den traditionella 

synen är enligt dem otillräcklig, då de påstår att kunskapen inte alltid är så enkel att definiera 

och verifiera. De menar att den traditionella synen saknar en dimension av vad kunskap 

egentligen är, och delar i sin teori därför upp kunskap i två former, implicit- och explicit 

kunskap. Inom vetenskapen har många liknande uppdelningar gjorts i synen på kunskap, dock 



skiljer sig de olika forskarna åt vad gäller vilka begrepp de använder för att benämna 

skillnaderna.   

 

Explicit kunskap förklaras vara den kunskap som är lätt att upptäcka och ta till sig. Antingen 

är den, eller så kan den dokumenteras. Den kan alltså ses och läsas eftersom den kan utformas 

som text, tabeller och diagram. Exempelvis kan den explicita kunskapen utgöras av texten i en 

produkts manual. Den explicita kunskapen är formell och systematisk, och kan därmed alltid 

förklaras i ord och i siffror. Då denna kunskap är lätt att artikulera så är den även lättare att 

studera, arbeta med och dela med sig av. Ofta likställs denna kunskap med vetenskaplig och 

teoretisk kunskap, även kallad påståendekunskap. Den explicita kunskapen utgör här den som 

vi uteslutande, enligt tradition, menat vara sann kunskap (Nonaka & Takeuchi 1995).  

 

Nonaka och Takeuchi (1995) menar att människors kunskapsresurser kan beskrivas som ett 

isberg, där den explicita kunskapen beskrivs som toppen. Väl synlig över ytan på vattnet är 

den lätt att upptäcka och ta till sig. Under vattnet döljer sig dock en osynlig kunskap som är 

svår att upptäcka, trots att den utgör en enorm del av isberget. Genom detta resonemang 

problematiserar Nonaka (1995) synen på kunskap, då han menar att en del av människors 

kunskap är svår att se och förklara. Implicit kunskap, eller tacid knowledge som ofta är den 

engelska benämningen för denna typ av kunskap, förklaras vara den underförstådda kunskap, 

som är svår att formalisera och förmedla, det vill säga svår att uttrycka i ord. Den kommer 

mer till uttryck i individens handlingar och uppfattningar. Det finns en teknisk sida av implicit 

kunskap som blir synlig i individens konkreta färdigheter och kompetens. Ett exempel skulle 

kunna vara en otroligt duktig fotbollsspelare, som ”bär”  förmågan att spela fotboll. En sådan 

person besitter förmågan att dribbla och passa, samt har ” timing”  och bollkänsla. Spelaren kan 

troligtvis förmedla själva teknikerna som han använder, genom att konkret visa hur han/hon 

gör, men skickligheten och förmågan som just denna person har är näst intill omöjlig att 

förmedla och föra vidare till någon annan. Ett annat exempel är då en person sägs ”ha öga”  

eller ”ha känsla”  för något i olika sammanhang. 

 

Per Lauvås (2001) översätter begreppet tacid knowledge till införstådd kunskap, då han menar 

att det i hög grad handlar om en kunskap som vi har ett så nära förhållande till att vi knappt 

vet om att vi besitter den. Gustavsson (2002) benämner denna del av en individs kunskap som 

den tysta kunskapen, eftersom man helt enkelt inte har ord för det man vet. Han menar att 

resonemanget kring att den tysta kunskapen överhuvudtaget existerar, stärks av att vi 



människor så många gånger står ordlösa inför vissa upplevelser och händelser. Vid vissa 

tillfällen vet vi så väl vad som menas, men vi kan trots allt inte uttrycka oss verbalt. Det 

intressanta i Gustavssons resonemang är att han tidigare (Gustavsson 2000) menade att 

rutinmässigt handlande inte kan räknas som en kunskap. Vad vi förstår gör han en distinktion 

mellan tyst kunskap och rutinmässigt handlande och vad som särskiljer dessa är att den tysta 

kunskapen inkluderar en reflektion.    

 

Johannessen (refererat i Lauvås 2001) menar att det är enkelt att i arbetslivet hitta kunskaper 

som inte helt kan aktualiseras i verbal form och att vi är tvungna till att inse vikten av den 

praktiska användningsaspekten. Han menar att det praktiska användandet bör ses som ett 

väsentligt moment i synen på kunskap, så att fokus inte helt läggs på den teoretiskt explicita 

kunskapen. Även om den tysta kunskapen saknar ett verbalt och textmässigt språk, menar 

Gustavsson att dessa kan uttryckas i andra språk, till exempel i ”kroppsspråk”  och vad han 

kallar ”konstnärligt”  språk (Gustavsson 2002).  

 

Då den implicita kunskapen saknar ett textmässigt språk, kan det bli svårt att förstå hur denna 

typ av kunskap kan förmedlas och föras vidare från en person till en annan. Enligt Nonaka 

och Takeuchi (1995) sker denna överföring genom socialiseringsprocessen. Detta gör att den 

implicita kunskapen ofta kopplas samman med erfarenhet, och erfarenhetskunskap. Med 

socialiseringsprocessen menar författarna, den kunskapsöverföring som sker i människors 

sociala interaktion mellan varandra, där man ser, lär och efterliknar. Det handlar om att lära 

sig själva användningsaspekten och utförandet, inte de teoretiskt bakomliggande 

förklaringarna som ofta finns väl dokumenterade i instruktioner och manualer. Sådan här typ 

av inlärning, då man praktiskt lär sig genom att studera och efterlikna hur någon annan gör, 

leder inte till någon systematisk insikt i de kunskaper som överförs hos den som lär sig. 

Kunskaperna är alltså inte exakt de samma hos den som lär sig som hos den som lär ut. Denna 

lärprocess är starkt präglad av elevens egna tolkningar, vilket kan förklaras då trots att eleven 

gör så som läraren, gör eleven ändå på sitt eget sätt. Lauvås (2001) tydliggör den personliga 

tolkningsprocessen, då han benämner den implicita kunskapen som ”personlig”  kunskap.  

 

Nonaka och Takeuchi (1995) gör även de kopplingar mellan person och denna typ av kunskap 

då de menar att den implicita kunskapen har en kognitiv sida som kommer till utryck i ideal, 

värderingar, trosuppfattningar och mentala modeller. Den implicita kunskapen kan även 

förklaras vara det perspektiv som man ser på verkligheten utifrån. Även här tydliggörs att den 



implicita kunskapen är svår att definiera då man ofta vet vad man tycker trots att man inte vet 

varför eller varifrån ens värderingar kommer ifrån. Man tänker sällan på hur man själv ser på 

saker runt omkring, utan man tar in information och gör den till sin egen (Nonaka och 

Takeuchi 1995). 

 

Dessa begrepp, explicit och implicit, har diskuterats huruvida vilken som är mest viktig och 

sann. Diskussionen förs olika i olika delar av världen, beroende på vilken teoretisk 

kunskapssyn som präglar forskningen. Nonaka och Takeuchi (1995) menar att dessa begrepp 

inte helt kan hållas isär utan att de kompletterar varandra. Likaså för Gustavsson (2002) ett 

intressant resonemang där han menar att all kunskap till viss del, kan ses vara, både tyst och 

lätt att förmedla verbalt. Han menar att vi människor, oavsett vad vi lär oss, alltid gör en 

subjektiv tolkning och därför kommer att ha olika upplevelser av samma sak. Den explicita 

kunskapen får alltså en implicit prägel hos den person som tolkat den. Likaså menar forskare 

att det i teorin är möjligt att göra den implicita kunskapen explicit, trots att detta är svårt och 

sällan skådat. Nonaka och Takeuchi (1995) kallar denna typ av kunskapsöverföring för 

externalisering.  Externalisering stöds enligt författarna av två steg, dels att man kan 

artikulera den implicita kunskapen så att den går att kommunicera. Den andra faktorn innebär 

att göra den artikulerbara kunskapen till förstålig och distribuerbar kunskap. Vidare menar de 

att detta fenomen visat sig tydligt inom sportvärlden, där väldigt många skickliga utövare 

skriver böcker där de i text, steg för steg, går igenom hur man ska göra och utföra handlingen 

eller rörelsen. Det som man inom idrotten uttalat och alltid hävdat är att det krävs en viss 

talang, men framförallt att övning ger färdighet.  

 

2.4 Åskådar- och medverkandekunskap 

 

Tone Saugstad (2002) gör även hon en uppdelning av kunskapsbegreppet i olika dimensioner. 

Hon har utifrån koncepten techne och episteme utvecklat egna begrepp som hon benämner 

åskådarkunskap (spectator knowledge)15 och medverkandekunskap (participant knowledge)16. 

Åskådarkunskap är knutet till den teoretiska kunskapen och kan sägas vara kunskap om det 

praktiska fältet från utsidan, det vill säga att observationerna sker utan involvering i vad som 

faktiskt sker. Kunskapen kan därför inte direkt överföras till praktik. Istället är målet med 

kunskapen att belysa och ge förklaringar och anledningar till handlandet.  Denna kunskap kan 

                                                        
15 Egen översättning. 
16 Egen översättning. 



därför sägas endast indirekt ge kunskap om hur agerandet ska se ut. Snarare ger denna 

kunskap en möjlighet att definiera och förstå handlingsutrymmet, där man kan exempel ge 

olika generella teorier för handling utan att säga hur själva handlingen ska utföras eller vilken 

som är bäst (Saugstad 2002).  

 

Medverkandekunskap handlar om praktisk och social kunskap och definieras som den 

kunskap som krävs för det praktiska fältet. Denna typ av kunskap kan delge det möjliga, det 

tänkbara, det uppnåbara och intentionen, men aldrig generera generella teorier om hur 

agerandet ska ske. Kunskapen är intuitiv och inkorporerat i människan, och bygger på en 

önskan och en erfarenhet att agera korrekt. Medverkandekunskap kan delas in i två delar där 

den ena är ”coping skills” 17 för att klara av den pågående aktiviteten. Den andra är en intuitiv 

känsla för tillfälle och förmåga att förstå situationen korrekt i förhållande till vilken kunskap 

som krävs för att lösa den specifika uppgiften. Denna kunskapstyp kräver därför både 

kunskap i form av techne och fronesis. För att bli framgångsrik inom ett visst praktiskt fält 

måste man därför kunna hantera och veta begränsningar och möjligheter inom fältet (Saugstad 

2002). 

 

2.5 Återkoppling av teoretisk bakgrund 

 

De ovan nämnda teorierna liknar varandra i mångt och mycket. Som läsare ser man tydligt att 

kunskap delas upp i olika typer. Dessa uppdelningar går att följa från antikens Grekland fram 

till nutida forskning. Teorierna har hela tiden utvecklats utifrån redan existerande teorier och 

den västerländska vetenskapen kring kunskapsteori bygger på det antika filosofiska arvet, 

företrätt av bland annat Aristoteles och Platon. En röd tråd går att finna i förklaringarna till de 

begrepp som använts genom tiderna, även om begreppen inte är de samma. Det grekiska 

begreppet episteme går att koppla till den explicita, verbala kunskapen, samt den av Saugstad 

benämnda åskådarkunskapen. Alla dessa begrepp representerar det som vetenskapen menar är 

verkligt vetande. Dessa kräver ”synliga”  bevis för påståenden i form av förnuftiga, 

vetenskapliga resonemang. För att något ska kunna bevisas måste det synliggöras för andra, 

på ett teoretiskt och språkmässigt sätt. Knowledge såsom ovanstående begrepp är en typ av 

kunskap som är rationell, kräver logisk slutledning och är således även den kopplad till 

vetenskapliga sammanhang.  

                                                        
17 Med ”coping skills”  menas att man har en skicklighet eller färdighet att klara av saker, i detta fall en pågående 
aktivitet.  



 

Det går även att koppla samman begreppen techne och den implicita, tysta kunskapen. 

Begreppen grundar sig i den kunskap som är sprungen ur handling och praktisk verksamhet. 

För att utveckla denna typ av kunskap krävs erfarenhet i form av praktiskt utövande. I de 

ovanstående teorierna sätts begreppet erfarenhet i samband med praktisk kunskap. Den 

implicita och tysta kunskapen saknar verbala förklaringar och kommer såsom techne till 

uttryck i människans fysiska handlingar. Saugstads begrepp medverkandekunskap binder 

samman techne, m� tis och implicit kunskap, då hon menar att denna typ av kunskap är intuitiv 

och införlivad i människan. Fronesis kan även den kopplas ihop med den implicita kunskapen 

då inlärningen av båda kunskapstyperna sker genom en socialiseringsprocess och gör sig 

synlig i ideal och värderingar. Båda dessa kunskapstyper påverkas av den kultur vilken 

individen lever i.  

 

Knowing eller veta-hur-kunskap är mer kopplad till den praktiska kunskapen, men i begreppet 

finns även inkluderat en förståelse av orsaken till handlingen. Samtidigt finns det i ordet 

knowing inkluderat aktivitet och anses därför vara kopplat till den praktiska kunskapen.      

 

Slutsatsen som kan dras av detta är att det finns likheter i de olika begreppen men skillnader 

finns även de. Det är de små nyansskillnaderna i begreppen som gör kunskapstyperna svåra 

att klassificera. För att göra de olika begreppen lättare att överskåda visar vi i vår modell hur 

dessa begrepp enligt ovanstående resonemang och teoretiska genomgång kan klassificeras in i 

en teoretisk och en praktisk dimension. Dock bör en indelning av denna typ inte ses som 

absolut.  

 



 

Figur 1. Egen modell. Modellen ovan delar upp kunskap i en teoretisk och en 

praktisk dimension. Parenteserna i figuren visar på begreppens innebörd och nyans. 

Det avdelande linjen mellan dimensionerna har gjorts streckad eftersom gränsen 

mellan dessa är flytande. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Här nedan presenteras syfte och frågeställning utifrån vad vi ansett vara logiskt påföljande 

ovanstående teoretiska bakgrund. Syftet leder fram till mer preciserade frågeställningar. 

 

3.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och kartlägga uppfattningen av vad kunskap är hos 

yrkesverksamma individer, och sedan jämföra dessa med teorierna. 

 

3.2 Frågeställningar 

 

I den teoretiska bakgrunden redovisas teoriernas benämning av vad kunskap är, detta har gett 

upphov till frågor som vi finner relevanta att besvara. Vårt intresse är att ta reda på vad 

yrkesverksamma individer18 anser att kunskap är. Utifrån detta intresse formas arbetets första 

problemfråga:  

 

• Vad anser yrkesverksamma individer att kunskap är? 

 

För att kunna identifiera individers uppfattning om vad kunskap är, måste vi undersöka på 

vilket sätt dessa individer talar om kunskap. Kanske går det att finna likheter mellan de 

yrkesverksamma individernas och teoriernas beskrivning, begreppsanvändning samt 

uppdelning av kunskap? Detta ledde oss fram till vår andra problemfråga: 

 

• Hur kan det västerländska kunskapshistoriska arvet, i form av uppdelning och 

begrepp19, identifieras hos yrkesverksamma individer i dagens arbetsliv och vilka 

likheter och skillnader går det i sådana fall att identifiera? 

 

                                                        
18 Med begreppet yrkesverksam menar vi en individ som har en anställning inom en yrkeskategori där personen 
har arbetat minst ett år och fortfarande är verksam.    
19 Med begrepp menar vi bland annat i teori och praktik som finns i litteraturen. Vi förväntar oss inte att våra 
respondenter ska använda sig av uttalade begrepp såsom explicit, implicit, techne och episteme, men kontentan 
av dessa begrepp kan komma att finnas i deras förklaringar.      



4 METOD 

 

I detta avsnitt avser vi att för läsarna förklara hur vi gått tillväga för att besvara syftet med 

vår uppsats. Vi vill att läsarna ska förstå vilka val vi gjort och samtidigt kunna följa de 

resonemang som motiverar våra metodologiska val. Kapitlet syftar till att öppet visa hur vi 

gått tillväga för att förenkla kontrollen av undersökningen, vilket i slutänden avser att stärka 

förståelsen för uppsatsens resultat. Våra val och tydligheten i dessa, styr uppsatsens kvalitet.  

 

4.1 Val av ansats 

 

Uppsatsens syfte styr oss till att undersöka hur yrkesverksamma individer uppfattar och talar 

om kunskap. För att komma åt vad yrkesverksamma individer anser att kunskap är kan det 

tyckas att man bör inta en kvantitativ ansats i arbetet, alltså lägga fokus på en stor mängd 

individer för att sedan kunna yppa något om den allmänna uppfattningen. Vi har dock svårt att 

se möjligheterna till att genomföra en sådan studie, såvida inte resurserna är obegränsade och 

tiden oändlig. Naturligtvis hade vi kunna genomföra studien inom en yrkeskategori för att 

kunna får fram ett mer generellt resultat begränsat till just denna kategori. Detta intresserade 

oss inte, eftersom vi inte vet var och inom vilken verksamhet som vi i framtiden kommer att 

arbeta inom. 

 

Grunden till vad som problematiserar genomförandet av en kvantitativ ansats, är det ämne 

som vi vill komma åt hos populationen. Kunskap är ett svårbehandlat ämne, vilket vi anser 

bör kräva en typ av studie som söker ingående redogörelser och tankegångar. Ämnet kunskap 

i sig kan inte mätas, det enda som skulle kunna mätas är populationen. 

 

Inom forskning har det under hundratals år pågått en diskussion kring vilka krav som bör 

ställas på ett arbete för att det ska kunna tillhöra och anses vara vetenskap. Diskussionen har 

delat upp vetenskapen i två läger, kvantitativ- och kvalitativ forskning. Valet mellan dessa två 

ansatser är viktigt och grundläggande för utformandet av den metod som kommer att styra 

arbetet (Svensson & Starrin 1996). Den kvantitativa forskningen representeras främst av 

naturvetenskapen och den präglas av höga krav på mätbarhet och ett standardiserat 

genomförande. Den kvalitativa forskningsmetoden kan ses som kontrast till den kvantitativa, 

då denne på ett motsvarande sätt är insamling av data som representerar en kvalitet i ett 

sammanhang, och har fokus inställt på det språkliga innehållet (Allwood 2004). Den 



kvalitativa forskningen söker, enligt vår tolkning, efter mer subjektiva resultat, där 

tolkningsutrymmet för forskaren är större än då vi jämfört med den kvantitativa som menar att 

allt ska kunna förklaras genom kalkylering och mätning. Vi vill understryka och hålla med i 

vad Allwood (2004) menar då han skriver; ”Oavsett ansats innehåller all forskning viktiga 

kvalitativa aspekter.”  (Allwood 2004, sid. 18) 

 

Som vi ovan nämnt, vill vi ta del av individers uppfattning och inte kvantifiera dessa. Att nå 

någons uppfattning, kräver verbal kommunikation och språkliga tolkningar. Med dessa 

antaganden och styrda av vårt syfte är valet av en kvalitativ ansats inte ett val, utan snarare 

den enda vägen att gå. Vi är medvetna om att denna kvalitativa ansats kommer att minska 

generaliserbarheten av resultatet, men vi nöjer oss med att kunna se och ge läsarna de 

tendenser som undersökningen kommer att avslöja.  

 

4.2 Kvalitativ intervju som metod 

 
Intervjun kan se som en speciell form av samtal med syftet att samla in en specifik 

information vilken är beroende av undersökningens syfte. Den kvalitativa intervjun syftar till 

att identifiera och upptäcka företeelser, egenskaper och innebörder inom områden där denna 

information tidigare varit otillräcklig (Svensson & Starrin 1996). Steinar Kvale (1997) menar 

på liknande sätt att den kvalitativa intervjun bör användas då man vill förstå ämnet utifrån den 

intervjuades perspektiv och livsvärld, med andra ord att man som forskare får denna att 

naturligt beskriva sina upplevelser med sitt eget språk. I och med att vi i vårt fall är 

intresserade av att höra individens berättande och samtidigt inte har någon som helst aning om 

åt vilket håll som undersökningen lutar åt att resultera, passar den kvalitativa intervjun som 

medel i vår undersökning till att samla in nödvändig information.   

 

4.3 Utformning av frågor och genomförande av intervju 

 

I inledningen av intervjuprocessen formulerades frågor utifrån den teoretiska bakgrunden och 

de uppkomna frågeställningarna. Frågorna som ställs vid en intervju måste formuleras så att 

svaren ringar in det problem som man vill ha besvarade. Vi följde Kvales (1997) anvisningar 

om att varje fråga skulle kunna bedömas tematiskt och dynamiskt, alltså att frågorna ska 

beröra rätt ämne och vara värderingsfria. Frågorna bör även vara lättförståliga och tydliga. Vi 



ville inte skapa någon osäkerhet hos våra respondenter på grund av att frågorna är 

svårbegripliga och kräver förklaring. Vårt mål var att skapa ett bra samspel mellan oss själva 

och våra respondenter. Vi utformade en intervjumall20 vilken vi gick ut och prövade på en 

respondent, för att ge oss svar på huruvida väl våra frågor fungerade och om det var något i 

intervjumallen som vi kunde ändra på för att förbättra kvaliteten på våra framtida intervjuer. 

Detta ledda fram till några små justeringar som vi anser förbättrade vårt mätinstrument. 

Intervjuguidens frågor eftersträvade stor öppenhet, vilket innebär att respondenten öppet får 

delge sin subjektiva upplevelse. Vid öppna frågor är det viktigt att man tillåter respondenten 

att svara fritt, men att man samtidigt försöker hålla deltagarna koncentrerade på ämnet så att 

svaren blir relevanta. Detta problem löses genom att intervjuaren är uppmärksam på vad som 

sägs samt att man kan använda sig av följdfrågor (Svensson & Starrin 1996). Exempel på en 

öppen fråga ur intervjuguiden är fråga nummer 1021. 

 

Vi valde att göra ljudinspelningar av våra intervjuer, för att enklare kunna bearbeta det 

insamlade materialet och samtidigt kunna vara mer fokuserade i intervjusituationen. Vi förde 

dock minnesanteckningar vid samtliga intervjuer. Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 

45 minuter. Vid intervjun med Projektledaren uppstod ett tekniskt missöde, då bandspelaren 

förstörde bandet. Vid redovisningen av den intervjun, har vi istället använt oss av de 

minnesanteckningar som fördes.  

 

4.4 Urval 

 

Även om vi som ovan nämnt inte kommer att kunna generalisera resultatet av undersökningen 

så är det viktigt att vi i den mån vi kan, försöker nå fram till ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. För att få ett urval av individer som är representativt för övriga populationen har vi 

valt olika typer av individer. Dessa har olika utbildnings- och arbetsbakgrund och är i olika 

åldrar (24-56 år). Vårt urval består av sex individer med olika erfarenheter från yrkeslivet, 

både vad gäller typer av yrken samt antalet år av arbetslivserfarenhet inom den bransch de är 

verksamma i (5-18 år). Tre i urvalsgruppen har lång formell- och tre har kort formell 

utbildning22. Vi har valt att i resultat/analysavsnittet presentera våra respondenter beroende på 

                                                        
20 Se Bilaga 1 
21 Vilken betydelse tror du att erfarenhet i yrkeslivet har för dig på arbetsplatsen? Följdfråga: Vilka skillnader ser 
du på en erfaren och en oerfaren medarbetare? 
22 Definition av formell utbildning se fotnot 1 sida 1. Definitionen av lång formell utbildning är eftergymnasial 
utbildning och definitionen av kort formell utbildning är utbildning upp till gymnasialnivå.   



vederbörandes yrke. Dessa presenteras som: Sjuksköterskan (lång formell utbildning), 

Butiksbiträdet (kort formell utbildning), Ekonomen (lång formell utbildning), Lagerarbetaren 

(kort formell utbildning),, Projektledaren (lång formell utbildning) och Datateknikern (kort 

formell utbildning),.   

 

4.5 Etiska aspekter 
 

För forskaren är målet att uppfatta och redovisa vad som verkligen föreligger. Att lyckas med 

detta innebär att man genom hela forskningsprocessen agerar fördomsfritt, objektivt och öppet 

(Ely 1991). Alla människor har en bakgrund vilket formar individers uppfattningar, åsikter, 

fördomar och sätt att tolka sin omvärld. Vi har i vår process varit medvetna om att man i vissa 

avseenden styrs av sina förutfattade meningar och därför har vi försökt förhålla oss så 

objektivt som möjligt till den information som vi tagit del av och heller inte styrt våra 

respondenter i deras svar.  

 

Vi har följt de regler som finns att följa, enligt etiska vetenskapsrådet, då vi lovat våra 

respondenter anonymitet. Vi har innan varje intervju fått respondentens godkännande av att få 

göra en ljudinspelning av intervjun och lovat att bandinspelningarna endast kommer att 

nyttjas av oss i syfte att genomföra vår undersökning. Då vi transkriberat ljudinspelningarna 

har vi låtit våra respondenter läsa igenom svaren och fått deras godkännande av texten. 

Minnesanteckningarna av den intervjun som vi inte fick någon ljudupptagning på, godkändes 

även den av respondenten. Vår undersökning har även varit öppen för kritik och insyn av den 

seminariegrupp som följt arbetet från början till slut (Kvale 1997). 

 

4.6 Tillvägagångssätt och analysmetod 
 

Tal- och skriftspråk skiljer sig åt, vilket vi märkte då vi transkriberade intervjuerna från 

bandupptagningarna. Vi försökte i den mån det var möjligt att vid utskriften använda samma 

ord, uttryck samt ordföljd som respondenterna använde sig av. Dock finns vissa skriftliga 

regler som måste följas för att texten ska kunna bli läsbar och förståelig. Precis som Kvale 

(1997) anser vi att det redan vid utskriften sker en ofrånkomlig tolkning av respondenternas 

svar då alla intryck tolkas av den individ som upplever dem. Denna tolkning kan vara 

beroende på exempelvis humör, röstläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Att bara höra svaret 

frånskilt från upplevelserna av individens kroppsliga uttryck gav upphov till tolkningar av nya 



aspekter så som tidigare oupptäckta betoningar av vissa meningar. Transkriptionen 

tillsammans med våra minnesanteckningar utgjorde det material som vi senare kom att 

analysera. 

 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar valde vi att för varje enskild intervju 

använda de analysmetoder som Kvale (1997) benämner meningskoncentrering och 

meningstolkning. Meningskoncentrering innebär att man utifrån respondenternas svar i 

vardagsspråkliga termer, urskiljer centrala teman och identifierar essentiella meningar och 

nyckelbegrepp. Denna metod lämpar sig väl med vår undersökning då vi vill finna vad 

respondenterna anser att kunskap är, och utläsa detta genom studera hur de talar om kunskap i 

relation till deras arbete samt utbildning. Med meningstolkning som analysmetod vill vi göra 

en mer omfattande och djupare tolkning av meningen bakom våra respondenter säger. Utifrån 

arbetets kunskapsperspektiv med en uppdelning i en praktisk och teoretisk dimension måste vi 

även tolka det som inte omedelbart framträder i texten. 

 



5 RESULTAT OCH ANALYS 

 

I detta kapitel avser vi för läsarna att redovisa resultatet av de sex genomförda intervjuerna. 

Först kommer vi att redovisa material från intervjuerna som delats upp i kategorier. Var 

kategori avslutas med en efterföljande analys.  De frågor vi har ställt har rört 

intervjupersonernas uppfattning i relation till arbete och arbetsuppgifter, arbetsplatsförlagd 

utbildning, samt skola. Vi har även låtit respondenterna fritt tala om och definiera kunskap. 

Dessa fyra kategorier delar därför upp detta kapitel för att ge struktur åt läsarna. Resultatet 

integreras med vår analys för att underlätta läsaren att följa vårt resonemang och direkt 

kunna relatera detta till vad respondenterna sagt.   

 

5.1 Kunskap relaterat till arbete och arbetsuppgifter 

 

Denna del har vi valt att redovisa efter vad vi själva anser vara en passande struktur, det vill 

säga uppdelat i teman och sedan en påföljande analys efter vart tema.     

 

5.1.1 Yrkets kunskapskrav 

Samtliga av våra respondenter menade att någon typ av kunskap är nödvändig för att kunna 

utföra deras arbetsuppgifter. Dock hävdade de med lång formell utbildning att deras arbete 

krävde ett visst mått av fördjupade kunskaper som var baserade på olika teoretiska metoder 

och modeller. Som exempel på detta uppgav Ekonomen att det krävs grundläggande 

kunskaper i olika redovisningssystem och budgetering. Sjuksköterskan pekade på vikten av 

att ha kunskaper i anatomi och fysiologi. Projektledaren hävdade även han att det underlättar 

att ha kunskaper i olika metoder för att få fram information. De tre övriga respondenter med 

kort formell utbildning betonade istället vikten av en social kompetens och förmåga att 

samarbeta, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dock var detta även något som de med 

lång formell utbildning nämnde som viktigt. Samtliga respondenter betonade vikten av de 

basala kunskaperna i form av matematik och språk, som fås i grundskolan, för att ens kunna 

beträda arbetsmarknaden.     

 

För att nå respondenternas syn på hur kunskaper införlivas bad vi dem redogöra för huruvida 

kunskaperna går att läsa sig till eller inte. Samtliga respondenter menade att det finns 

kunskaper som går att läsa sig till, men att det även finns kunskaper som är djupt rotade till 

individens livserfarenhet. Sjuksköterskan exemplifierade detta genom: 



 
Man kan läsa sig till hur kroppen fungerar, men däremot personkännedomen om olika 
människotyper kan bara livserfarenhet ge. Exempelvis att känna in att vissa människor inte 
säger till om någonting för de är stenhårda och de ska aldrig klaga på något, medan vissa 
människor ska gnälla om allt.  

 

Projektledaren uttryckte vikten av vissa förkunskaper och menade att vissa saker kräver 

teoretisk kunskapsinhämtning, medan andra saker behöver praktik för att utföras: 

 
Delvis så kan man läsa sig till förkunskaper som man kan behöva. Vissa saker måste man 
pröva sig fram till. Det är svårt att säga hur folk reagerar på viss litteratur, att läsa sig till 
allt är inte säkert att det fungerar… Man kan läsa sig till allt, utan att man har förstått hur 
det i praktiken ska utföras. Man måste läsa sig till en grundläggande kulturhistorisk 
kunskapsbas, den är svår att uppleva. Det är svårt å andra sidan att läsa sig till att bli en bra 
pedagog. En bok är aldrig heltäckande och kan aldrig täcka komplexiteten av 
mänskligheten. Det är en individcentrerad kunskapsgrund beroende på arv och miljö. 

 

De respondenterna med kort formell utbildning hävdade att det finns en praktisk 

koppling mellan kunskap och kunskapsinlärning. Butiksbiträdet uppgav att man inte kan 

läsa sig till vissa kunskaper och exemplifierade det med: 

 
Det finns mycket grejer som man måste göra praktiskt för att kunna utföra det. Man kan 
inte läsa  sig till hur man byter ett batteri om man inte får prova hur man ska göra. 

 

Lagerarbetaren resonerade på ett liknande sätt som butiksbiträdet och menade att man 

inte kan läsa sig till allt: 

 
Näe det tror jag nog inte. För att det handlar mer om att det är något man lär sig på jobbet. 
Det finns inga böcker som säger så utan det är mer arbetserfarenhet som gäller. 

 

Analys: Vad som tydligt framgick ur denna kapiteldel var att våra respondenter ansåg 

att kunskap kunde uppträda i olika former. Samtliga nämnde grundkunskaperna 

matematik och språk som är typiskt teoretiska kunskaper. Enligt respondenterna var 

denna typ av kunskap i hög grad användbar i deras praktiska utövande då de måste i 

olika grad kunna räkna och läsa, trots att kunskapen i sig inte var av praktisk karaktär. 

Den sociala kompetensen och förmåga att samarbeta ansågs även den vara en form av 

kunskap, främst hos de med kortare formell utbildning. Sjuksköterskan ansåg att det 

endast är livserfarenhet som kan ge denna typ av kunskap. Flera av respondenterna 

hävdade att denna kunskap var svår att förvärva på något annat sätt än genom 

erfarenhet, och att den inte gick att läsa sig till. Nonaka och Takeuchi (1995) menar att 

kunskap som kopplas samman med erfarenhet och endast kan överföras genom den 



sociala interaktionen är så kallad implicit kunskap. Fronesis skapas även den genom de 

sociala erfarenheterna (Saugstad 2002).  

 

Projektledaren hävdade, på liknande sätt som Sjuksköterskan, då han talade om att bli 

en bra pedagog. Han menade att denna kunskap var svår att täcka in på grund av 

mänsklighetens komplexitet. Han uppgav att detta var en känsla som är införlivad i 

personen antingen från födseln eller från påverkan av omgivningen. Detta kan 

benämnas med begreppet medverkandekunskap eftersom denna form av kunskap är 

intuitiv och införlivad i människan (Saugstad 2002). Respondenterna med kort formell 

utbildning ansåg att vissa kunskaper måste praktiseras för att de ska kunna införlivas. 

Den implicita kunskapen kan förklaras då en person sägs ha känsla för något, vilket 

Sjuksköterskan exemplifierade då hon menade att personkännedom handlade om att 

’känna in’  människorna runt omkring.  

 

5.1.2 Social förmåga 

Trots att den sociala förmågan inte tagits upp i frågeställningarna och därför inte 

formulerats ner som frågor till respondenterna var den aspekten något som samtliga 

intervjupersoner tog upp i samband med kunskaper i arbetet. Oavsett 

utbildningsbakgrund och kön avslöjar samtliga vikten av att fungera i en social miljö 

som arbetsplatsen utgör, även om de olika respondenterna uttryckte sig på olika sätt. 

Ekonomen uttrycker sig med färdiga begrepp för vad han menar är social kunskap: 

 
Alltså det handlar mycket om hur man är som människa, social kompetens och förmågan att 
möta människor på olika nivåer i organisationen. Det är ju inte direkt något man kan läsa 
sig till i en bok, utan det har man ju eller så har man det inte. Kanske man kan jobba på det 
och bli bättre. En viktig egenskap är att kunna prata med de som är högt uppe i 
organisationen och är välutbildade och de som inte har samma utbildning och språk. 

 

Lagerarbetaren ansåg att man träffar nya människor var dag och det är viktigt att man 

kan interagera med andra människor på ett bra sätt och att olika människotyper bör 

hanteras på olika sätt. Butiksbiträdet beskriver även hon vikten av att ha 

personkännedom och kunna känna av människor: 

 
… om det kommer in ett klagomål till exempel så får man ju vara lite flexibel. Man kanske 
inte skulle godta just det klagomålet i alla lägen, men man får läsa av kunden hur aggressiv 
och påstridig han är. Man får ju vara lite medgörlig i vissa situationer. 

 



Datateknikern hävdade att även om han kan genomföra den tekniska delen i sitt yrke så 

krävs ändock att han kan hantera människor: 

 
Det finns andra saker att ta hänsyn till när man jobbar med hårda maskiner. Samtidigt sitter 
det någon mjuk användare där, så man kan ju inte vara hur bufflig som helst eller otrevlig. 
Man får i vissa situationer känna sig fram till hur man ska bete sig och känna av 
stämningen… alla människor är olika. En del är väldigt blyga för folk och en del är 
otrevliga. Den sociala kompetensen är jätte viktig.  

 

Analys: Den sociala förmågan ansågs här tydligt vara en kunskapsform som var av stor 

vikt i arbetslivet. Enligt respondenterna var den kopplad till människans personlighet. 

Ekonomen uttryckte sin osäkerhet huruvida denna kunskap kunde läras in.  

Datateknikern påstod att vissa människor hade denna typ av kunskap medan andra helt 

saknade den. Vi kan tydligt se i våra respondenters svar att de är kluvna till huruvida 

den sociala förmågan är beroende på arv eller inlärning. Den tidigare analysens 

kopplingar mellan denna sociala kunskap och implicit kunskap, fronesis, samt 

medverkandekunskap stärks med dessa uttalanden. Den språkliga kunskapen ses vara 

grunden till den sociala kunskapen då den baseras på kommunikation människor 

emellan. Olika språk används vid kommunikation beroende på olika människor.    

 

5.1.3 Arbetslivserfarenhet 

Samtliga respondenterna uppgav att arbetslivserfarenhet underlättar själva 

arbetsutövandet, men att det inte på något sätt var en nödvändighet. 

Arbetslivserfarenheten visade sig dock vara viktigare för de personerna med kort 

formell utbildning. Dessa ansåg att erfarenheten var det som gav dem möjligheten till att 

utföra sina arbetsuppgifter. Lagerarbetaren uttryckte sig på följande sätt om erfarenhet:  

 
Ju mer man arbetar desto lättare går det. Det är ju självklart. I början tar det ju längre tid 
eftersom man inte har någon erfarenhet av det, men sen börjar det flyta på och idag gör man 
ju saker utan att tänka på det som man hade problem med i början. Man känner ju att man 
blir bättre och bättre och bättre och nu när man har kommit till den nivån vill man bara lära 
sig mer. 

 

Datateknikern förde ett liknande resonemang och menade att erfarenhet är viktigt därför 

att den ger honom rätt handlingsvägar: 

 
Erfarenhet är ju att man stöter på fel, efter fel, efter fel. Eftersom felen upprepas lär man sig 
efterhand och kommer ihåg att det här har jag ju gjort förut… en oerfaren måste tänka flera 
gånger och kanske skriva upp de första gångerna. Men när man jobbat ett tag behöver man 
inte titta på de där lapparna och det blir lättare att lösa uppgifterna. 

 



De med lång formell utbildning ansåg att även om erfarenhet var viktigt, så var det inte 

vitalt för själva arbetsutövandet. Sjuksköterskan hävdade dock att arbetslivserfarenheten 

skapar en trygghet för både en själv och andra:    

 
Första gången blir man kanske hysterisk själv och missar att sätta infarter och missar fria 
andningsvägar för att man är rädd själv. Ju fler gånger man är med, desto lättare blir det och 
man lugnar ner sig… För patientens skull tror jag att man blir tryggare och tryggare med 
åren, med erfarenheten, därför att man känner sig tryggare själv. Man vet att det här är inget 
farligt, det här klarar vi av. Eller så vet man att nu är det allvar. Det tror jag att man överför 
till patienten att de också känner sig trygga i det. Det är i alla fall min erfarenhet när jag var 
ny och inte visste så mycket och då hetsar man ju upp sig så mycket.  

 

Ekonomen refererar även han till en trygghet när det gäller arbetslivserfarenhet, men 

menar att för mycket erfarenhet är negativt så till vida att man riskerar att bli låst vid 

sina rutiner:  

 
Just nu är det ju bra att man har jobbat några år och då kan man ju känna igen de situationer 
man hamnar i och man känner sig trygg i sig själv. Men det är ju liksom ingen 
nödvändighet, det kan man ju säkert fixa om man är grön också… De nyutexade är ju 
närmare skolvärlden och har kvar lite av det akademiska förhållningssättet.  För oss som är 
äldre är det ju mer grå vardag och man liksom tappar perspektivet. 

 

Analys: Här visade sig erfarenheten vara viktig för kunskaper kring det praktiska 

utförandet. Genom att praktisera flera gånger införlivas kunskaperna och handlingarna 

blir enklare att utföra. En praktisk erfarenhet blir därför ett medel för att få kunskap 

(Saugstad 2002). Denna kunskap som respondenterna talade om går att koppla till 

begreppet techne som är den kunskap som kommer ur handling och praktisk verksamhet 

(Gustavsson 2000). Till en början tycks det praktiska handlandet vara reflekterande för 

våra respondenter och de ändrade sitt sätt att handla för att göra handlandet enklare för 

sig själva. Dock efter ett tag tycktes reflektionerna kring handlingarna försvinna och 

utförandet blir automatiskt. Enligt Gustavsson (2000) är denna form av rutinmässigt 

handlande inte kunskap utan snarare vanemässig praktik. Lagerarbetaren menade att han 

idag gjorde saker utan att tänka på det, men samtidigt tycktes han kunna koncentrera sig 

på andra saker och vilja lära sig mer. Pragmatismen anser att kunskap är reflekterande 

praktiskt handlande som leder till en ny form av handlande (Gustavsson 2000). I detta 

fall tycks Lagerarbetarens rutinmässiga handlande ha gett upphov till ett reflekterande 

kring andra arbetsuppgifter och sålunda ett fortsatt lärande. Efter en tid blir relationen 

till kunskapen hos våra respondenter så nära att de knappt tycks veta att de har den. 

Lauvås (2001) benämner detta införstådd kunskap. 

 



Respondenterna med lång formell utbildning beskrev betydelsen av arbetslivserfarenhet 

på ett annat sätt. För dem gav erfarenheten en trygghet som påverkade deras 

självförtroende då de ställdes inför problem de tidigare upplevt. Samtliga respondenter 

med lång formell utbildning påpekade att deras arbetsuppgifter kunde utföras även av en 

oerfaren person. Dock underströk de att erfarenheten var viktig. Men respondenterna 

med kort formell utbildning betonade arbetslivserfarenheten mer än de med lång formell 

utbildning. De hävdade att deras arbetsuppgifter var svårare att utföra av en oerfaren 

medarbetare och att viss erfarenhet krävdes.     

 

5.1.4 Problemlösning av arbetsuppgifter 

Trots att respondenternas arbetsuppgifter skiljde sig åt var deras tillvägagångssätt vid 

problemlösning lika. Samtliga ansåg att det fanns en individuell aspekt vid utförande av 

arbetsuppgifter och problemlösning. Butiksbiträde beskrev sina arbetsuppgifter som 

väldigt rutinmässiga i genomförandet. Det fanns enligt henne dock skillnader i hur dessa 

utfördes. Hon kopplade utförandet av arbetsuppgifterna till personliga aspekter. 

 
Vi försöker arbeta ganska lika, men det är ju personligt hur man gör… man kanske packar 
upp och prickar av varor olika. Det beror ju på vad man tycker är bäst för personen i fråga. 
Men annars gör vi ganska lika. 

   

Flera av respondenterna uppgav att beslutsfattande och problemlösning skedde på en 

rationell grund, men att även känsla och erfarenhet spelade in. Detta exemplifierades 

med allt från val av kaffe till svåra tekniska problem där man måste gå till grunden med 

vad som förelåg problemet. Ekonomen hävdade att samma arbetsuppgift går att lösa på 

en mängd olika sätt. Datateknikern ansåg att:  

 
Det finns säkert de som har bättre vägar och lösa problem på än andra. Arbetar du med 
datorer så finns det inte ett sätt att göra en grej, utan det finns kanske tre, fyra, fem sätt att 
lösa problem på.  Du gör vad som är lättast för dig. 

 

Flera respondenter sade att de vid uppkomna problem valde att fråga en medarbetare 

som antas ha svar på problemet. Lagerarbetaren exemplifierade detta genom att man 

frågade de med mest erfarenhet: 

 
Oftast frågar jag de som kan, som jag vet kan det. Och kan inte de så får jag bara 
improvisera. Jag brukar ofta lösa allt själv för jag tycker att det är så man lär sig. 

 

Ett för ekonomen annat sätt att lösa problem på var framförallt rationellt logiskt: 



 
… det viktiga för mig är att det ska vara någon logik eller struktur i tillvägagångssättet 
Först räknar man och kollar att det stämmer och sen svarar man.  
 

Analys: Även vid problemlösning kan man se den tydliga kopplingen mellan kunskap 

och person. Respondenterna löste problemet efter vad som var bäst för personen. 

Lauvås (2001) menar att denna tolkningsprocess är för individen personlig och han 

tydliggör detta genom att benämna denna form av implicitkunskap för ’personlig 

kunskap’. Respondenterna löste problem på både förnuftliga och känslomässiga 

grunder, antingen genom logik eller genom att pröva sig fram. Denna form av 

rationalitet är vad Platon i grunden menade med begreppet episteme (Platon 2001). Det 

var genom förnuftet som kunskapen skapas och rationalisterna menade att förnuftet var 

instrumentet för att nå sann kunskap (Gustavsson 2000). Just denna form av logisk 

slutledning betonades av de med lång formell utbildning medan de med kort formell 

utbildning använde sig av kommunikation med medarbetare och trial-and-error. Platon 

menade att det logiska tänkandet var en högre form av tänkande och skilde människor åt 

(Gustavsson 2000, Platon 2001).  

 

5.2 Kunskap i relation till arbetsplatsför lagd utbildning 

 

Samtliga respondenter har haft eller åtminstone erbjudits utbildning på arbetsplatsen. 

Utbildningsformerna varierade mellan de olika respondenterna, men det var tydligt att 

utbildningsformen var beroende av yrke och typ av utbildningsämne. Sjuksköterskan 

ansåg att: 

 
Oftast är det i föreläsningsform, men i datautbildningarna så måste man praktisera. Och det 
är likadant med hjärt- och lungräddning och brandövning vartannat år. När vi får nya 
hjälpmedel, nya liftar och så det är ju roligt. Men är det läkemedel och så då måste det vara 
i föreläsningsform. 

 

Ekonomen hävdade att vissa utbildningar kräver ett visst praktiserande för att 

kunskaperna ska bibehållas: 

 
Vid IT-utbildningar och sånt gäller det att man verkligen sätter sig ner och gör det här, 
annars rinner den kunskap man får ut i sanden. Det gäller ju att träna och praktisera för att 
man ska hålla det vid liv.  

 

Butiksbiträdet hade inskolning i tre veckor på sin arbetsplats, medan projektledaren hade en 

kort internutbildning på arbetsplatsen vid arbetets påbörjan. Sjuksköterskan och datateknikern 



hade kortare utbildningar av dataprogram och så vidare där utbildningarna sträckte sig över 

några dagar. Samtliga var positivt inställda till de olika utbildningarnas utformning och ansåg 

att dessa gav dem nya kunskaper som var relaterade till deras arbetsuppgifter.  

 

Analys: Respondenterna delade här tydligt in utbildningarna i olika dimensioner beroende på 

vad de handlade om. Sjuksköterskan hävdade i sin intervju att vissa saker måste man 

praktisera eller teoretisera. Ekonomen följde även han det resonemanget att exempelvis 

datautbildningar var något som måste praktiseras för att hållas vid liv. Respondenterna ansåg 

att någon form av utövande och praktiserande var nödvändig för att kunskapen inte ska 

försvinna. Praktiserandet blev ett sätt för respondenterna att upprätthålla kunskap men även 

ett sätt att uttrycka den kunskap individen besatt. Här ses med andra ord en tydlig koppling 

mellan kunskap och praktik. Här pekade våra respondenter på precis det Saugstad (2002) 

benämner learning-by-doing, att vissa saker kräver praktisk erfarenhet för att kunskapen ska 

uppstå.  

 

Sjuksköterskan menade att när de exempelvis hade information om olika läkemedel kunde 

inte kunskapen förmedlas genom praktik eftersom de innan insättning av viss medicin måste 

veta vilka delar i kroppen som påverkades av medicineringen och vilka mediciner som 

reagerade på varandra. Det här visade på att inom vissa områden måste kunskapen behållas 

vara teoretisk i form av faktapåståenden. Läkemedel kunde praktiskt prövas på både 

människor och djur, men resultatet av dessa tester får kvarstå som teoretiska fakta och 

följaktligen redovisas så för att spridas. Genom ovanstående exempel illustreras kopplingen 

som Pemberton (1992) menar att det finns ett cirkulärt samband mellan teori, praktik och 

forskning, där forskningen blir överbyggnaden mellan teori och praktik. 

 

Hur våra respondenter förhöll sig till lärande genom teori eller praktik var till stor del 

beroende på vilka lagar och förordningar som styrde på deras arbetsplatser. Vissa styrdes av 

väldigt få regler och kunde praktiskt pröva hur de helst ville göra, medan andra arbetade inom 

redan föreskrivna metoder som prövats tidigare.  

 

5.3 Kunskap relaterat till skola  

 

Samtliga respondenter har någon form av utbildning och hade därför åsikter som kunde 

relateras mellan nuvarande yrke och deras skolgång. Beroende på utbildningslängd relaterade 



de olika respondenterna till olika stadier i utbildningen och refererade till den senast avslutade 

utbildningsnivån.   

 

5.3.1 Koppling mellan skola och yrkesliv 

Vid samtal med våra respondenter om vilka kunskaper de fått under sin skoltid och hur de 

tillhandahöll dessa kunskaper gick åsikterna isär. Vissa ansåg att det saknas en koppling 

mellan skola och yrkesliv eller så ansåg de att den kopplingen fanns. Detta var till stor del 

beroende av yrke och utbildning, men även till viss del beroende på ålder och när deras 

respektive utbildningar avslutades. Dock hävdade samtliga att det var viktigt med en sådan 

koppling. Sjuksköterskan tyckte att kopplingen mellan yrkesliv och utbildning var relevant för 

henne i hennes yrke. Likväl ansåg hon att den kopplingen inte är lika klar idag:  

 
…man skulle klara det praktiska: här ska du klara venprover tio gånger utan att det blev nåt 
fel, man skulle ge de här injektionerna, man skulle sätta in en sond, göra en magsköljning 
och man skulle kunna revidera sår. Man skulle kunna göra alla de sakerna och man fick 
liksom godkännande av avdelningsföreståndaren eller handledaren när man klarat alla de 
sakerna. Idag är det väldigt annorlunda, idag måste man söka kunskapen själv… 

 

Ekonomen uppskattade den sammankoppling som fanns mellan utbildning och yrkesliv 

i form av praktik under sin studietid: 

 
… när jag gick så var det en termins praktik mitt i utbildningen. Det tyckte jag verkligen 
var bra och sen få fortsätta läsa och ha med sig det man lärt sig i praktiken in i studierna. 

 

Kopplingen mellan skola och arbetsliv menade Projektledaren saknades. Sjuksköterskan 

och Ekonomen däremot ansåg att en sådan koppling fanns. Projektledaren hävdade att 

den kopplingen fanns i vissa utbildningar medan den saknades i andra:    

 
Det saknas i utbildningen en koppling mellan utbildning och yrkesliv. Till exempel har 
humaniora och samhällsvetenskaperna inte den kopplingen som natur och teknisk har. Den 
ena handen vet inte vad den andra gör. Man vet inte vilka krav man kan ställa på varandra. 
Det finns inget samarbete mellan olika metoder och kunskapsutbildningar. 

 

Samtidigt visade sig Ekonomen även se stora skillnader mellan skola och yrkesliv och 

framförallt i dess innehåll: 

 
… alltså när man kom ut direkt från skolan så blev man ju lite besviken för det där man 
lärde sig i skolboken det stämde ju inte sen. Då var det ju andra oskrivna regler som var 
viktigare. Sådär med faktabaserade beslut och olika val av tillvägagångssätt och liksom 
kalkylera på flera olika sätt och för och nackdelar det var det ju inte mycket av i skolan… 
Samtidigt är det jäkligt bra att ha sin skolbakgrund bakom sig så att man kan kritisera och 
ifrågasätta och inte svälja allt... Med en utbildning tror jag att man blir mer vidsynt och 
kanske inte så jävla rigid i sitt förhållningssätt. Sen måste man ju lägga på den här 



arbetslivserfarenheten och det dagliga. Men jag tror att det är väldigt viktigt med 
utbildning. 

 

Projektledaren hävdade vidare att erfarenhet och utbildning borde kopplas samman: 

 
Det viktiga med utbildning är inte att tillägna sig kunskap. Det är att skaffa sig ett 
förhållningssätt till kunskap och information, ett sätt att tänka och fungera. Utbildning kan 
inte lära ut hur man ska göra. Erfarenhet ger inte nödvändigtvis verktyg för att klara alla 
givna situationer. Kunskap hör kanske forskningen till. Erfarenhet är inte heltäckande, utan 
utbildning krävs för erfarenhet. De går inte att skilja åt eftersom de dels är samma sak och 
samtidigt olika saker. Det behövs en vettig kombination av båda. 

 

Datateknikern följer ett liknande resonemang där han uppgav att utbildning ger en 

helhetssyn: 

 
Fördelen med att läsa mycket är att man lär sig vissa tankesätt. Hur olika flöden sker, hur 
jobb skapas och olika processer. Man kanske får en bättre helhetssyn om man har läst och 
man kanske har lättare att ta till sig hur det funkar. Jobbar du ute på golvet så vet du kanske 
mycket om din del, men du vet inte hur reservdelarna kommer till dig och resten av 
processen.  

 

Ekonomen ansåg i likhet med Projektledaren och Datateknikern viss utbildning är en 

förutsättning för att kunna förstå hur organisationen styrs: 

 
Man måste nog vara med ett tag och få lite personlig erfarenhet för att fatta de där oskrivna 
lagarna och hur den hierarkiska och politiska organisationen styrs. Där tror jag att det är en 
förutsättning att ha en akademisk utbildning i botten. Jag tror att det är lättare att läsa av 
läget om man har en grundutbildning att stå på. 

 

Datateknikern menade att kunskapen måste vara verklighetsförankrad och att kopplingen 

mellan kunskap och verklighet underlättar förståelse och införlivning av ny kunskap. 

 
Kemi i skolan var det tråkigaste jag visste. Men när man läste kemi i lite äldre ålder då var 
det ju plötsligt mycket roligare och man kunde sätta in det i ett sammanhang. Men om man 
går på högstadiet har man ju inga referensramar. Det är det som är nackdelen ibland tycker 
jag.  

 

Vidare hävdade datateknikern att bästa sättet att tillägna sig nya kunskaper är att lära sig 

av sina egna misstag och se hur andra gör och härma dessa. Då är det även viktigt att 

man förstår varför man gör på detta sätt. Denna förståelse uppgav han vidare fås genom 

att pröva sig fram.  

 

Analys: Respondenternas bild av den teoretiska kunskapen var att den ofta saknade en 

praktisk referenspunkt att relatera till. Saugstad (2002) menar att den teoretiska 



kunskapen, eller som hon benämner det åskådarkunskap, ger möjlighet att definiera och 

förstå handlandet, men ger inte kunskapen att utföra själva handlingen. Dessa 

referenspunkter är viktiga för förståelsen, men finns inte förståelsen förlorar den 

teoretiska kunskapen sin innebörd och blir sålunda meningslös. Datateknikern ansåg 

dock att denna förståelse och kunskap kunde fås genom praktiskt arbete och erfarenhet.    

 

De med kortare formell utbildning tycktes inte sakna en kopplig mellan den utbildning 

de hade och det praktiska utförandet i yrkeslivet. Enligt Axel F. Enströms (i Göranzon 

1996) teori beror detta på att en praktisk verksam person genom reflektion kan tillägna 

sig kunskaper som är jämförbara med färdiga teorier. De som hade en kortare formell 

utbildning skapade helt enkelt sina färdiga teorier genom sin erfarenhet på arbetsplatsen.  

 

Vidare menade Datateknikern att man lärde sig genom att härma andra. Detta är samma 

typ av socialiseringsprocess som Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver då de menar att 

inlärning sker genom social interaktion där människor ser och efterliknar varandra. Inte 

heller här leder det till en systematisk insikt eftersom kunskapen inte blir densamma hos 

den som lär ut som den som lär in. Kunskapen överförs med andra ord inte i sin helhet 

utan tolkas istället av eleven och blir sålunda en personlig kunskap.  

 

5.3.2 Formell utbildning eller arbetslivserfarenhet? 

Beroende på yrke och längd på den formella utbildningen betonade respondenterna 

olika vad de ansåg vara grundläggande för yrkesutövandet. Dock kunde man se likheter 

mellan respondenternas resonemang. Värderingen av formell utbildning eller 

arbetslivserfarenhet förändrades beroende på vilket yrke som menades. Exempelvis 

ansåg Lagerarbetaren att vissa tjänster kräver utbildning: 

 
… mitt jobb är ju på det sättet att man lär sig genom att sitta och trycka på de här knapparna 
om du ska få ut de lapparna, man lär sig efter som. För att jämföra med ett annat arbete till 
exempel läkare går det inte bara för denne att komma in på ett sjukhus och börja skära i 
patienter och testa sig fram då måste du ha en extrem utbildning. På det sättet kanske det är 
mycket viktigare med kunskap från skolan innan man börjar operera folk. 

 

Sjuksköterskan förde ett liknande resonemang där hon hävdade att formell utbildning 

och erfarenhet är viktiga, men betonade även hon att det inom vissa yrken kan vara 

oumbärligt med formell utbildning:  

 



Ja jag tycker att det är viktigt med både och, men man måste ju ha en formell utbildning. 
Jag skulle känna mig jätte otrygg om man hamnade på operationsbordet och läkaren säger 
’ jag var med här förut och såg hur de gjorde så det ska nog gå bra det här’. 

 

Butiksbiträdet ansåg dock att utbildning inte nödvändigtvis behöver ske i skolbänken 

utan även kan ske praktiskt genom arbetet: 

 
Ja har man inte läst och inte gjort någonting och inte blivit utbildad till något så kan man ju 
ingenting i alla fall. Fast man har ju även utbildning praktiskt genom jobbet, så man 
behöver ju inte läsa sig till all kunskap. 

 

Datateknikern gör jämförelsen mellan en utbildad individ och en med lång erfarenhet i sitt 

yrke:  

 
Har du någon gubbe som jobbat som bilmekaniker i tio år och inte haft någon utbildning, 
men hållit på att skruva sen han kunde skruva. Från trehjuling, fram till cykel, till moppe, 
till motorcykel, till bil och inte gått någon utbildning. I jämförelse med någon som gått 
treårig skola så tror jag att den erfarne gubben är bättre än den som är nyutbildad. 
Naturligtvis tror jag ändå att det beror på människan. Man kan ha formell utbildning eller 
vara självlärd, det spelar ingen roll. 

 

Skolan ansågs av några respondenter som en inrättning för att lära sig och om man är självlärd 

eller gått i skolan var mindre viktigt. Butiksbiträdet ansåg att skolan gett henne vissa 

grundkunskaper som är nödvändiga för att klara av hennes arbete. Hon nämnde bland annat 

vikten av att kunna räkna. Samtidigt som hon ansåg att arbetslivserfarenheten givit henne 

ytterligare grundläggande kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Datateknikern 

förde likt Butiksbiträdet ett resonemang kring hur skolan gett de kunskaper som förutsätts för 

att överhuvudtaget kunna utföra ett arbete: 

 
Skolan har gett mig kunskaperna att stava, prata, läsa och räkna. Och så är jag en hejare på 
engelska. Dessa kunskaper är på något vis A och O i början. 

 

Lagerarbetaren menade dock att för att ta sig till vissa nivåer på arbetsplatsen krävdes 

en högre utbildning. Han gav dock inga skäl till varför man behövde en högre 

utbildning utan menade endast att den var bra att ha: 

 
… när man har börjat komma upp lite så förstår jag att jag kan inte komma så mycket 
längre. Jag kanske borde tänka mer på skolan och plugga om jag vill komma högre upp. Jag 
kan se att jag kan ta mig två eller tre steg högre upp, men där är det stopp, för att ta mig 
högre måste jag ha utbildning, så då tänker man att skolan är rätt bra att ha. 

 

Analys: De respondenterna med kortare formell utbildning ansåg att skolkunskaper i 

form av matematik och språkkunskap i olika former var grundläggande. Denna kunskap 



verkade inte anses fördjupad och resonerande men verkar vara basal som verktyg för 

fortsatta studier och lärande. Samtliga kopplade begreppen erfarenhet till kunskap och 

menade att kunskap likväl kan fås genom formell utbildning som arbetslivserfarenhet.  

 

De med längre formell utbildning försvarade sin utbildning då de menade att skolåren 

gett dem ett mer kritiskt förhållningssätt samt att en person med lång akademisk 

bakgrund likväl som en erfaren medarbetare kan klara av arbetsuppgifterna på ett 

tillfredsställande sätt. Om utbildning och erfarenhet kan likställas beror enligt 

respondenterna på vilken typ av yrke individen har. Vissa yrken, såsom läkare, har 

högre krav på formell utbildning enligt respondenterna. Erfarenheten ses då som ett 

komplement till utbildningen och inte något som kan ersätta denna. För en bilmekaniker 

tycks erfarenheten vara mer viktig och kan jämställas med utbildning. Utbildning tycks 

enligt respondenterna verifiera att kunskapen finns hos individen, medan erfarenheten 

inger ett förtroende att personen i fråga har känsla för att utföra sitt arbete. Detta 

exemplifierar vad Nonaka och Takeuchi (1995) menar med implicit och explicit 

kunskap. 

 

Allmänt ansåg respondenterna att individer med en längre formell utbildning har 

kunskapen att se till helheten i en process, istället för att vara kunniga inom en viss del. 

Detta kan bero på att våra respondenter med lång formell utbildning har ansvar för hela 

processer på sina arbetsplatser, medan de med kort formell utbildning ansvarar för en 

viss del.  

 

5.4 Kunskap enligt respondenterna 

 

Vi lät respondenterna i en av våra frågor i intervjuguiden definiera begreppet kunskap. 

Kunskap verkade av alla respondenterna vara svårdefinierat och inbegrep i samtliga fall 

en stor variation av aspekter. Trots att frågan av många ansågs vara svårbesvarad gav 

den ändå oss intressanta svar. Projektledaren hade som de flesta av våra respondenter 

svårt att definiera kunskap, men kom fram till att kunskap är allt: 

 
Kunskap är kunskap. Det går inte att svara på. Kunskap är allt, det finns inget som inte är 
kunskap. För att inte veta något är kunskap, då vet man att man inte vet. Kunskap är inte det 
viktigaste som finns, men allt mänskligt tänkande är kunskap. Det är inte bättre eller sämre, 
det finns olika typer av kunskap, som bygger på olika information: Däremot finns det bättre 
och sämre information. Det finns också en skillnad mellan information och kunskap. 



 

Datateknikern ansåg liksom Projektledaren att kunskap är allt: 

 
Kunskap är ju allt, allt man gör och allt man kan. Hur obetydligt det än är. Om jag kommer 
på att ta vänster fot innan jag går och sen höger är ju det kunskap. Tar jag vänster, vänster, 
höger, höger är det också kunskap för då hoppsar jag istället.  

 

Lagerarbetaren hävdade likt Projektledaren och Datateknikern att kunskap är allt, det du lärt 

dig genom att läsa och det du lärt dig genom att göra något. Likt Projektledaren lägger inte 

heller Lagerarbetaren någon värdering i skillnaderna mellan utbildning och erfarenhet, utan 

ansåg att de båda är lika mycket värda: 

 
Om någon kommer in med en högre sits och har utbildning och du har någon som inte har 
utbildning men som jobbat länge på företaget så kan han säkert göra samma jobb, det är 
bara det att han fått lära sig på arbetsplatsen. 

 

Butiksbiträdets definiering av kunskap, var i likhet med de andra intervjupersonerna, 

men betonade även den sociala aspekten av kunskap: 

 
Kunskap [paus] Ja det kan ju vara mycket det. För det första så är kunskap att kunna umgås 
med folk, kunna göra saker och veta saker.  Det är mycket som kunskap innebär. 
   

Även Sjuksköterskan betonade den sociala aspekten av kunskap då hon talade om att 

kunskap till stor del var beroende på individens personlighet och förmåga att interagera 

med olika människorna. Individens lust till att lära var det enda som enligt henne 

begränsade kunskapen, för kunskap var allt. Ekonomen var den som i sitt svar skilde sig 

från mängden genom att säga att kunskap var att kunna hantera nya situationer: 

 
… är väl ungefär att kunna hantera en ny situation som man inte varit med om förut och 
kunna förvalta den på ett någorlunda vettigt sätt, utan att det liksom ballar ut och man blir 
helt ställd. Man kan finna sig i nya situationer och inte bli låst i gamla och på nåt sätt 
kanske förmedla och omvandla den lärdom man har haft tidigare till nåt slags praktiskt 
förhållningssätt.  

 

Analys: Respondenterna menade att kunskap är allt och de kopplade på ett tydligt sätt 

kunskap till begreppen praktik och teori. Många av de definitioner som redovisats i den 

teoretiska bakgrunden kan identifieras i intervjupersonernas svar. Exempelvis beskrevs 

implicit- och explicit kunskap av de flesta respondenter då de talade om erfarenhet och 

utbildning. På samma vis kunde techne och episteme identifieras när respondenterna 

relaterade till känslo- och förnuftsbaserade kunskaper. Åskådarkunskap och 

medverkandekunskap kunde urskiljas då de talade om goda sätt att tillägna sig nya 



kunskaper. De med lång formell utbildning ansåg att kopplingen mellan skola och 

yrkesliv saknades alltför ofta medan de med kort formell utbildning inte saknade denna 

koppling då de integrerades i arbetslivet genom sin erfarenhet. Knowledge och knowing 

kunde hos respondenterna urskiljas genom samma aspekter som nämnts i samband med 

övriga begrepp.  

 

Något som respondenterna värderade högt och ansåg vara kunskap, var den sociala 

förmågan. Denna aspekt och kunskapssyn tas inte upp som någon självständig teori i 

den teoretiska bakgrunden dock kan den kopplas till den implicita kunskapen som är 

djupt förankrad i individen. Póeisis och fronesis kan även de kopplas samman med den 

sociala förmågan då de inkluderar människans etik och moral. Den sociala förmågan 

likställdes av våra respondenter med kunskap, men tycks med jämförelse med annan 

kunskap vara svårpåverkad då den beror på arv och miljö istället för utbildning.   

 

 Sammanfattningsvis berodde respondenternas definition av kunskap på personen och 

att denna har vilja och intresse, erfarenhet och utbildning. Vidare menade de att kunskap 

var beroende av förnuft och känsla, att läsa och praktisera, samt att interagera med andra 

människor. Samtliga aspekter var inte uppdelade som i de ovanstående teorierna utan 

var snarare enligt respondenterna sammanflätade i en intrikat väv där de olika 

aspekterna existerar inte i motsatser till varandra utan snarare i samstämmighet.         

 

5.5 Slutsats 

 

Efter att ha genomfört våra intervjuer med frågor som berör kunskap relaterat till arbetet och 

dess uppgifter, samt skola har vi kunnat identifiera svaren på våra frågeställningar. 

 

5.5.1 Vad anser yrkesverksamma individer att kunskap är? 

Kunskap innefattade enligt våra respondenter många varierade aspekter och flera av dem 

benämnde kunskap som allt människan gör, kan, vet och tänker oavsett hur obetydande det än 

verkar.  

 

Vår uppfattning och sammanfattning av samtliga svar, skapar respondenternas definition av 

kunskap som människans verkliga förmåga att utföra, tänka, känna, benämna och förklara. 



Detta är enligt respondenterna kunskap, oberoende om denna förmåga krävs för lösa en 

uppgift av teoretisk, praktisk eller social karaktär.  

 

5.5.2 Hur kan det västerländska kunskapshistoriska arvet, i form av uppdelning och begrepp, 

identifieras hos yrkesverksamma individer i dagens arbetsliv och vilka likheter och skillnader 

går det i sådana fall att identifiera? 

Det västerländska kunskapshistoriska arvet kunde tydligt identifieras hos 

respondenterna då de själva delade in kunskap i relation till praktik och teori. Dessa 

uppdelningar återfanns hos både de med lång formell utbildning och de med kort 

formell utbildning. Likheter som kunde återfinnas mellan respondenternas svar och 

teorierna i den teoretiska bakgrunden var att vi i deras svar kunde identifiera begreppen 

implicit- och explicit kunskap, techne och episteme, åskådar- och medverkandekunskap 

samt knowledge och knowing. 

 

Det gick dock att se en skillnad i betoningen av vilken kunskap som prioriteras. De med kort 

formell utbildning betonade den praktiska erfarenheten mer än de med lång formell 

utbildning, även om de med lång formell utbildning inte såg denna aspekt som oviktig. En 

annan skillnader som kunde uttydas mellan undersökningens resultat och det västerländska 

kunskapshistoriska arvet var att kunskap kopplades, av samtliga respondenter, till en social 

kunskapsdimension. Människans sociala förmåga var enligt samtliga den viktigaste 

kunskapen för individen i yrkeslivet.      

 



6 DISKUSSION 

 

Detta arbete har gett upphov till många funderingar kring saker som rör själva 

undersökningen samt hur kunskap prioriteras i dagens samhälle. Vissa av dessa funderingar 

kan säkert ge inspiration till vidare frågeställningar att besvara.  

 

I den här undersökningen har vi kunnat konstatera att yrkesverksamma individers uppfattning 

om kunskap inte skiljer sig nämnvärt från teorierna i den teoretiska bakgrunden23. Ingen större 

skillnad kunde återfinnas mellan individer med lång formell- eller kort formell utbildning.  I 

efterhand kan vi dock urskilja en skillnad i språk mellan respondenterna med lång formell 

utbildning och de med kort formell utbildning. Denna skillnad i språk kan ha påverkat våra 

tolkningar då vi själva har en lång formell utbildning och därför har lättare att förstå de med 

lång formell utbildnings resonemang och svar. Vid en djupare granskning av det insamlade 

materialet upptäckte vi ändå att respondenterna svarat lika oavsett utbildning och yrke. 

Kanske är det så att de med lång formell utbildning är mer vana att uttrycka sig genom språk 

då det gäller att formulera sina egna tankar och idéer. Som vi ovan nämnt ger den akademiska 

utbildningen möjligheter för individen att tänka på ett mer abstrakt sätt och det är kanske det 

som synliggörs för oss i deras svar. Vad vi märkt vid våra intervjuer är att den teoretiska delen 

var lättare för våra respondenter att lyfta fram, medan kunskaper som kopplas till det mer 

praktiska utförandet tycktes vara svårare för respondenterna att uttrycka. Detta gör det enklare 

för dem med lång formell utbildning och mer teoretiskt präglade yrken att tala om kunskap i 

relation till deras arbete. Detta kanske är anledningen till varför vi av de med lång formell 

utbildning fick betydligt utförligare svar.   

 

Det är synligt att en viss status finns för individer med en universitetsexamen, samtidigt syns 

det i samhället en trend i det massmediala samhället vi idag lever i, att vissa mer praktiskt 

inriktade yrken genererar mer pengar än vad de akademiska gör. Exempelvis kan det påpekas 

att en känd fotbollsspelare eller en musiker tjänar mer pengar än en läkare eller en 

universitetsprofessor. Lite ironiskt i motsats till det vi i inledningen nämnde, att fler och fler 

väljer att utbilda sig, kan man ställa sig frågan: Kan det vara så att den enligt Platon 

överordnade teoretiska dimensionen är på nedgång? Då samhället idag styrs av 

marknadskrafter är det kanske inte konstigt att det idag ser ut som det gör. Som privatpersoner 

väljer vi att spendera våra pengar på det som behagar oss är det inte underligt att det är i 
                                                        
23 De skillnader som identifierades går att återfinna i analysdelarna av kapitel 5, Resultat och analys. 



underhållningsvärlden som pengarna ligger. Inom den branschen är det dock bara ett fåtal 

som lyckas medan den stora massan behövs faktiskt som arbetskraft inom andra branscher. 

Det vore intressant att se hur löneskillnaderna ser ut mellan individer med lång formell 

utbildning och kort formell utbildning.  

 

I dagens samhälle är det svårt att bortse från talang och medfödd förmåga eller förmåner som 

går att koppla till ett fysiskt utförande, som exempelvis att sjunga eller spela fotboll. Det finns 

individer som på egen hand utan vare sig utbildning eller pengar kan se lösningar på problem 

av mer teoretisk karaktär. Utifrån denna aspekt kan man ifrågasätta om en hög 

utbildningsgrad överhuvudtaget är nödvändig för samtliga individer då vissa tycks klara sig 

utan utbildning. Detta kan exemplifieras med våra respondenter med kort formell utbildning 

som uttryckte att de var nöjda med sin utbildningsnivå. Dock poängterade Lagerarbetaren att 

han troligtvis behöver vidareutbilda sig för att klättra i organisationen. Man kan utifrån detta 

ställa sig frågan: Vad är det egentligen som säger att en person med en särskild utbildning 

passar bättre inom ett yrke än någon som helt saknar utbildning? Hur tungt väger erfarenheten 

i förhållande till utbildning? 

 

Med utgångspunkt i våra respondenters svar kan vi se att olika individer tar till sig kunskap på 

olika sätt. Därför borde inlärningen kanske anpassas mer efter person och hur individen i sig 

tillägnar sig kunskap. Vid exempelvis personalutbildning borde kanske intervjuer eller dylika 

undersökningar göras för att se hur individerna på arbetsplatsen på bästa sätt tar till sig 

kunskap. Detta för att anpassa utbildningarna till personen för att maximera inlärningen för 

individen. Enligt oss är kunskap egentligen inte kunskap förrän den är införlivad i människan. 

Samma information kan leda till olika typer av kunskaper hos olika individer, allt beror på 

vilka kunskaper du har innan och vilken person du är. Information är således inte en kunskap 

förrän dess den är införlivad hos någon. Den enda skillnaden mellan den teoretiska och den 

praktiska dimensionen av kunskap, skulle enligt ovan resonemang enbart vara skillnaden i hur 

informationen tas upp och införlivas. Man bör alltså ställa sig frågan: Har informationen 

upptagits av personen genom praktik eller teori? De olika dimensionerna kan inte var för sig 

representera olika typer av kunskaper, utan är i grunden en och samma kunskap. Snarare 

borde dessa dimensioner benämnas som verktyg för individen att tillgodogöra sig information 

och omvandla till kunskap. Den sociala kunskapsdimensionen som kunde identifieras genom 

denna undersökning är även den, enligt vårt sätt att se det, ett sätt att tillägna sig kunskap. 

Däremot att inneha förmågan att interagera med andra människor kan i sig självt dock räknas 



som en kunskapsform. Frågan är bara om den sociala kunskapen beror på anlag eller om den 

kan läras in från den miljö individen befinner sig i?      

 

Utifrån ovan förda resonemang kan man fundera kring om kunskap kanske värderas olika 

beroende på hur den införlivas. Kunskap som införlivas genom erfarenhet tycks kopplas till 

personen och därför ser man kanske inte kunskapen som utvecklats genom erfarenhet som en 

prestation av individen. I samhället idag belönas vi för de prestationer som utförs. Du måste 

utföra ditt arbete och lösa de uppgifter du ställs inför för att få din lön. Att genomgå en lång 

akademisk utbildning ses av samhället som en prestation. Kanske är detta anledningen till att 

individer med olika utbildningsbakgrund och med olika yrken värdesätts olika i samhället?  

 

I dagens samhälle klassificeras inte en handling för sig som kunskap, såvida individen som 

utför handlingen reflekterar över den och sålunda medvetandegör den. Ur respondenternas 

svar kunde vi urskilja att de inte höll med om detta antagande. Flera exemplifierade detta när 

de förklarade att de efter ett tag utförde handlingar rutinmässigt och ändå såg det som en 

kunskap. Även om de inte medvetet tänkte på vad de gjorde så ansåg de att sådana handlingar 

var värdefulla och att de istället kunde utveckla nya kunskaper eftersom handlingen inte 

krävde någon koncentration. Istället kunde de lägga uppmärksamhet på annat håll. Vi anser att 

handlingar som sker rutinmässigt kan medvetliggöras genom att aktivt tänka på hur 

handlingen utförs. Kanske bör därför även sådana handlingar klassificeras som kunskap?           

 

Teorierna i den teoretiska bakgrunden kopplar samman begreppen praktik och erfarenhet och 

menar att erfarenheten skapas då en handling utförs flera gånger. Detta väckte hos oss 

funderingar kring om inte även teoretiska handlingar existerar. Teoretiska handlingar skulle 

kunna vara att ställas inför samma matematiska problem flera gånger. Om nu teoretiska 

handlingar existerar bör det även finnas en form av teoretisk erfarenhet. Denna teoretiska 

erfarenhet kan exemplifieras genom att om man ställs inför samma matematiska problem flera 

gånger blir problemet lättare att lösa eftersom man har erfarenheter. I sådana fall kan teoretisk 

kunskap även den bli rutinmässig, oreflekterande och omedveten. Till sådana teoretiska 

handlingar kan man räkna den teoretiska kunskapen som blivit så nära individen att den inte 

tänker på att den har kunskapen. En sådan form av teoretisk kunskap som hos många 

människor blivit rutinmässig är exempelvis att läsa och stava. Dessa teoretiska handlingar kan 

medvetliggöras genom att aktivt reflektera över hur man går till väga när man läser och 

stavar. Ett annat exempel på sådana teoretiska handlingar som blivit rutinmässiga är hur vi 



läser av en busstidtabell. Då du aldrig utfört denna teoretiska handling förut krävs en lång 

teoretisk reflektion och genomgång kring hur tider, datum och busslinjer är ordnade i olika 

kolumner. När denna kunskap införlivats hos individen behöver denne inte längre ägna någon 

som helst tid att hitta den buss han eller hon tänkt åka med. På ren rutin söker man med 

ögonen upp den rätta tiden.  

 

Enligt stycket ovan kan det sista exemplet hävdas vara en praktisk handling. Detta 

exemplifierar tydligt hur gränsen mellan vad som är praktisk och teoretisk kunskap är hårfin. 

Vad är skillnaden mellan tanke och handling?  

 

Om kunskap uppkommer genom att information införlivas hos individen för att sedan utgöra 

dennes kunskap bör informationen vara av stor vikt i ett samhälle som påstås vara 

kunskapsintensivt. Om informationen är felaktig kan då kunskapen hos människorna vara 

felaktig?  

 

I och med detta arbete så hoppas vi att vi har både hos våra intervjupersoner samt hos våra 

läsare skapat en tankeprocess som förhoppningsvis leder fram till nya kunskaper. Vi har 

förvisso utgått från redan färdiga teorier men samtidigt försökt belysa nya aspekter av dessa 

genom att sätta dem i ett verkligt sammanhang för att kunna relatera till vad 

kunskapsteorierna verkligen menar. Med hjälp av den information som denna undersökning 

redogör för hoppas vi kunna ge läsarna en ny inblick i hur individer tar till sig kunskap.  

Kanske borde arbetsliv, universitet och skolor i allmänhet koncentrera sig mer på hur enskilda 

individer enklast tar till sig kunskap för att maximera studenternas och elevernas inlärning för 

att i slutändan nå maximal kunskapsnivå. Att använda samma metod för samtliga individer är 

kanske inte är gångbart eftersom alla människor är olika och är därför kanske i behov av 

individanpassade inlärningsmetoder? Framtida forskning borde kanske därför koncentrera sig 

på att ta fram nya metoder för inlärning med en tydligare förankring i den verksamhet som 

personen har för avsikt att arbeta inom. Detta genom att exempelvis experimentera med olika 

former av utbildningar, utan att lägga någon värdering i sättet som inlärningen sker. Kanske 

finns det en risk att Universiteten och högskolorna enbart agerar observatör till olika 

verksamheter? Detta ser vi som ett problem för samhällets fortsatta utveckling. Utan att någon 

gång själva vara aktiva vid genomförandet riskerar kanske dessa institutioner att bli instängda 

i Platons metaforiska grotta.
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

1. Vilken utbildning har du? Grund-, gymnasie-, högskola, universitet? Hur lång var 
utbildningen? 

 
2. Berätta vad du arbetar med?  

 
3. Kan du ge exempel på en arbetsuppgift som du och dina kollegor dagligen utför? 

Utför dina kollegor denna uppgift/dessa uppgifter på samma sätt som du? Kan du ge 
exempel på hur ni utför uppgifterna på olika sätt? 

 
4. Hur länge har du arbetat inom detta område? 

 
5. Kan du ge exempel på kunskaper från studietiden/din skoltid som du i ditt yrkesliv har 

nytta av?  
 

6. Måste man ha vissa kunskaper för att kunna utföra ditt arbete? Kan man läsa sig till de 
kunskaper som behövs i ditt yrke? 

 
7. Hur har din tid som yrkesverksam förändrat din syn på skolan? Finns det något i din 

utbildning du skulle vilja förändra/lägga till/ta bort utifrån ditt nuvarande arbete? 
 

8. Har ni fått någon utbildning här på arbetsplatsen? Vad var det för typ av 
utbildning/Hur gick den till? Vad tycker/te du om den utbildningen? 

 
9. Finns det kunskaper/saker i ditt arbete som du tror är svårt att läsa sig till eller lära sig 

i skolan? 
 

10. Vilken betydelse tror du att erfarenhet i yrkeslivet har för dig på arbetsplasten? Vilka 
skillnader ser du på en erfaren och en oerfaren medarbetare?  

 
11. Utifrån vad fattar du beslut på arbetsplatsen?  

 
12. Hur löser du ett problem på en uppgift du tidigare aldrig utfört? Om du frågar någon, 

vem frågar du då? 
 

13. Vad anser du att kunskap är? 
 

14. Vilket sätt anser du vara det bästa för att tillägna sig nya kunskaper? Ex. läsa en bok, 
göra saker, samtala, reflektera. 

 
15. Vad värderar du högst: Formell utbildning eller arbetslivserfarenhet? Motivera varför? 

 
 
 
 
 
 


