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1 Introduktion   

I detta kapitel beskrivs problemet med att bevara kunskap vid stora generationsväxlingar, tyst 

kunskap samt motivering av och syftet med undersökningen.    

1.1 Bakgrund  

Under 1940-talet föddes ovanligt många personer i bland annat Sverige, många av dessa 40-

talister har redan lämnat arbetsmarknaden och de sista når officiell pensionsålder år 2014 

(Karlsson, 2010). Trots att många 40-talister har eller kommer att lämna arbetsmarknaden finns 

det källor som pekar på att den arbetsföra befolkningen kommer öka. Arbetsgivarverket (2009) 

beskriver att de stora barnkullarna födda på 90-talet snart kliver in på arbetsmarknaden. Därmed 

kommer antalet personer i åldersgruppen 20-24 år öka i genomsnitt med 20 000 personer per år. 

Vidare beskriver Broomé och Ohlsson (2003) att den demografiska hotbild som målats upp i den 

allmänna debatten, om att Sverige står inför en situation med en minskad arbetsstyrka, är en myt 

och direkt felaktigt, åtminstone sett utifrån den demografiska basen 20-64 år för hur arbetsstyrkan 

kommer att utvecklas framöver, som istället pekar på en ökning. Därtill finns det mycket som 

talar för att de unga kommer att göra sitt inträde på arbetsmarknaden tidigare och att de äldre 

kommer att stanna kvar något längre i arbetslivet. Arbetsgivarverket (2009), Hewitt (2008) och 

Broomé & Ohlsson (2003) menar därför att många organisationer i framtiden kommer att kantas 

av stor generationsväxling eftersom många äldre medarbetare lämnar arbetsmarknaden medan 

många yngre inträder.     

Medarbetare och deras kunskaper är vanligen organisationers viktigaste resurs i dagens 

kunskapsintensiva samhälle (Hewitt, 2008; Drucker, 1994). Stora pensionsavgångar skapar 

utmaningar relaterat till bland annat kunskap och erfarenheter som försvinner (Harvey, 2012; 

Dumay & Rooney, 2011; Boman, 2010; Myers & Dreachslin, 2007; Cohen, 2006; Hewitt, 2008; 

Karlsson, 2010; Calo, 2008; Johnson, 2012). Calo (2008) påvisar att mycket kunskap kommer att 

försvinna fram till år 2020, om ingenting görs, och den offentliga sektorn drabbas mer jämfört 

med den privata. Boman (2010) påpekar även att endast 1 procent av tillfrågade HR-chefer anser 

att deras organisation är riktigt bra på att hantera generationsväxling. Hewitt (2008) anser därtill 

att det inte är en fullständig lösning att ersätta äldre medarbetare med yngre eftersom det inte går 

att köpa en livstid av erfarenheter. Ett alternativ till detta är att överföra kunskap från de äldre till 

de yngre. För de organisationer som påverkas negativt av stora pensionsavgångar och 

generationsväxling förekommer det således ett problem gällande bevarande av de äldres 

kunskaper som riskeras att försvinna (Dumay & Rooney, 2011).   

Den information organisationer besitter utgör endast toppen av ”isberget av kunskap” och den 

största andelen kunskap är svår eller omöjlig att omvandlas till information och benämns 

vanligen som tyst kunskap. För organisationer är det en utmaning att få tillgång till och dela 
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denna kunskap, som anses vara den mest värdefulla kunskapen. Tyst kunskap är en komplex 

form av kunskap som är personlig och baserad på erfarenheter samt svårt att identifiera och 

överföra i organisationer (Jabar,m.fl., 2011; Eucker, 2007; Wambui, Wangombe, & Muthura, 

2013; Zouaghi, 2011; Hansen, 1999; Szulanski, 1996; Stenmark, 2001; Hewitt, 2008). Vidare 

förklarar Nonaka & Takeuchi (1995) att tyst kunskap är källan till all organisatorisk kunskap. 

Medarbetare som länge arbetat inom organisationer har i många fall mycket tyst kunskap vilket 

riskeras att försvinna vid generationsväxling och stora personalavgångar. Det är därför viktigt att 

överföra de äldres kunskap till andra medarbetare innan de lämnar organisationen. Det är dock 

svårt att överföra organisatorisk kunskap och många försök misslyckas (Babcock, 2004; Wambui, 

Wangombe, & Muthura, 2013; Ruggles, 1998; Hewitt, 2008).  

1.2 Problemdiskussion  

Det sker stora pensionsavgångar och generationsväxlingar vilket gör kunskapsbevarande till ett 

aktuellt problem. Kunskap är viktigt för företag men det är svårt att överföra kunskap, särskilt 

tyst kunskap, därför är det intressant och viktigt för organisationer att kunskapen identifieras 

innan kunskapen försvinner. Vidare är det intressant att studera hur kunskapen överförs för att på 

så vis bevaras i organisationer och vilka hinder som förekommer för detta.  Denna studie grundar 

sig till stor del på teorier, modeller och begrepp från författarna Nonaka & Takeuchi (1995) vars 

empiriska material till stor del grundar sig på stora globala produktionsföretags verksamhet i 

Japan och USA. Andra författare inom området baseras ofta på en amerikansk kontext, 

(exempelvis Eucker, 2007; Chun & Griffy-Brown, 2008; Leonard & Sensiper, 1998; McNichols, 

2010; McDermott & O'Dell, 2001). Det är därför intressant att utföra en undersökning om 

kunskapshantering som bidrar med ett perspektiv från svenska företag. Riege (2005) förklarar 

därtill att kunskapsbevarande strategier varierar mycket mellan stora och små företag samt att den 

mesta forskning inom kunskapsområdet baseras på stora kommersiella företag och sällan 

offentlig sektor.  

1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva kunskapsbevarande i praktiken och förekommande hinder gällande 

svårersättlig kunskap i svensk kontext.  

1.4 Frågeställning 

 Vad har erfaren personal för svårersättlig arbetsrelaterad kunskap?  

 Hur bevaras dessa kunskaper? 

 Vilka hinder förekommer för bevarande av kunskaperna? 
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2 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen har disponerats främst med inspiration från Eucker (2007) och Li & 

Gao (2003) indelning av kunskap. Isberget av kunskap (figur 1) inkluderar både explicit kunskap 

samt tyst kunskap som är ett samlingsbegrepp för både implicit och verkligt tyst kunskap. Den 

blåa pilen vid implicit kunskap illustrerar att kunskapen kan omvandlas till explicit kunskap till 

skillnad från den verkligt tysta kunskapen.  Denna indelning behandlas ytterligare i avsnitt 2.1 

om kunskap. Figur 1 visar även vilka processer och lösningar som kan användas för att bevara 

respektive kunskapsform, vilket därefter behandlas mer djupgående i avsnitt 2.2 om 

kunskapsbevarande. Explicit kunskap, som även kan benämnas information, hanteras genom 

olika processer av informationshantering och bevaras genom att förvaras i dokument eller 

databaser. Kunskap som omvandlats till information är inte längre svårersättlig eftersom den 

finns eller kan göras lättillgänglig för medarbetare. För att bevara implicit kunskap bör den 

omvandlas till explicit kunskap, eftersom detta är möjligt, vilket sker genom olika former av 

dokumentering. Verkligt tyst kunskap införskaffas genom dialoger, mentorskap och erfarenhet 

vilket kan ske genom olika former av nätverk, mentorprogram eller lärlingsskap. Slutligen, i 

avsnitt 2.3, presenteras hinder för bland annat dessa processer och lösningar.   

 
Figur 1 Isberget av kunskap. Baserad på figur av (Eucker, 2007) 
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2.1 Kunskap  

Kunskap är ett mångfacetterat begrepp med många betydelser. En bred definition av kunskap är:  

”fakta, information och färdigheter som förvärvats genom erfarenhet eller utbildning 

vilket skapat en teoretisk eller praktisk förståelse för ett ämne.” (Oxford Dictionaries, 

2014, översatt av oss).  

Definitionen kan även kopplas till Eucker (2007) syn på kunskap. Kunskap kan därmed enligt 

ovanstående källor ses som både information och erfarenhetsbaserade färdigheter vilket är ett 

synsätt som användas och utvecklas i undersökningen.  

2.1.1 Explicit kunskap 

Explicit kunskap ses i denna studie som synonym med information. Nonaka & Takeuchi (1995) 

förklarar att denna form av kunskap kan artikuleras och överföras med formellt och systematiskt 

språk exempelvis genom grammatiska uttalanden, matematiska uttryck, specifikationer, manualer 

och liknande (Nonaka & Takeuchi, 1995). Morgan (2008) tillägger att explicit kunskap kan 

uttryckas med exempelvis ord, nummer, diagram och andra symboler. Denna kunskap anses 

därför lätt att överföras mellan individer inom organisationer, bearbetas med dator, 

kommuniceras elektroniskt eller lagras i exempelvis databaser, textböcker och manualer (Nonaka 

& Takeuchi, 1995), samt läras ut genom lektioner (Haldin-Herrgard, 2000). Explicit kunskap 

finns ovan ytan, i isberget av kunskap (figur 1), och representerar endast toppen av isberget, den 

större delen av kunskapen, den tysta kunskapen, finns följaktligen under ytan.  

2.1.2 Tyst kunskap  

Den tysta kunskapen omfattar allt ”under ytan” alltså både implicit och verkligt tyst kunskap (se 

figur 1). Michael Polanyi framför, ursprungligen i boken The Tacit Dimension (1966, s. 4), ett 

känt citat och faktum inom kunskapsområdet, “we can know more than we can tell” vilket 

innebär att personer kan ha mer kunskap än vad de kan förklara. Vidare beskriver Polanyi (1966) 

att den tysta kunskapen kan gestaltas både i form av personer som är skickliga på att arbeta 

fysiskt och intellektuellt. Några konkreta exempel på vad tyst kunskap är: (1) det är lätt att känna 

igen ett ansikte, men att det vanligen är omöjligt att beskriva hur det känns igen (Polanyi, 1966); 

(2) saker vi kan utföra men inte kan beskriva, till exempel att hålla balansen (Collins, 2010) och 

(3) kunskap, införskaffad genom erfarenhet, som krävs för att exempelvis bli en skicklig bilförare 

eftersom det inte räcker med enbart teoretisk inlärning (Polanyi, 1966). Vidare menar Nonaka & 

Takeuchi (1995), genom en utveckling av Polanyis resonemang, att den tysta kunskapen har två 

former: teknisk och kognitiv. Den tekniska dimensionen motsvarar informella färdigheter som är 

svårt att sätta fingret på och fångas upp av termen ”know how”. Exempel på detta är hantverkare 

som genom erfarenhet utvecklar skicklighet som oftast är svår att artikulera vetenskapligt eller 

tekniskt. Den kognitiva dimensionen består av scheman, mentala modeller, övertygelser och 
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uppfattningar som är så invanda att de tas för givet. Dimensionen motsvarar individers syn på 

verkligheten ”hur det är” och visioner för framtiden ”som det bör vara ”. (Nonaka & Takeuchi, 

1995)  

Tyst kunskap införskaffas genom individuella processer så som erfarenhet, reflektion, 

internalisering eller individuella färdigheter och kan därför inte kan hanteras som explicit 

kunskap (Haldin-Herrgard, 2000). Den tysta kunskapen lagras och ägs därför, till skillnad från 

explicit kunskap, av medarbetarna (Jasimuddin, Klein, & Connell, 2005; Haldin-Herrgard, 2000). 

Därför är det riskabelt för organisationer att förlita sig på enbart tyst kunskap och omvandling av 

tyst kunskap till explicit kunskap. Möjlighet att kunna sprida kunskapen ger således ett stort 

värde för organisationer.  

Vanligen beskrivs tyst kunskap som intuition, färdigheter och sakkunskap. Intuition uttrycks som 

vetande eller lärande utan medvetet resonemang, beslutsfattande utan formell analys, utförande 

som sker per automatik eller snabb uppkomst av inspiration. Färdigheter kan vara i form av 

förhandlings-, fysisk-, samordnings- eller kognitiv förmåga. Sakkunskap uttrycks vanligen som 

en förmåga att veta hur arbetet ska utföras och skapas oftast utifrån erfarenhet. (McAdam, 

Mason, & McCrory, 2007)  

Flera författare bryter ned den tysta kunskapen i två delar, implicit och verkligt tyst kunskap, 

(exempelvis, (Li & Gao, 2003; Eucker, 2007; McAdam, Mason, & McCrory, 2007).  Vilket är 

viktigt att ta hänsyn till eftersom kunskapsbevarande metoder, som nästkommande avsnitt tar 

upp, skiljer sig beroende på vilken sorts tyst kunskap som avses bevaras. Implicit kunskap är 

ännu kunskap som ännu inte omvandlats till explicit kunskap trots att denna möjlighet finns 

(Nonaka och Takeuchi, 1995; Eucker, 2007), genom att exempelvis experter observerar 

processer, metoder eller bästa praxis och omvandlar och bevarar kunskapen i dokumentform 

(Eucker, 2007). Verkligt tyst kunskap är per definition omöjlig att kodifiera eller fånga och finns 

kvar hos individer som har införskaffat sig den genom en kombination av lärande och 

erfarenheter inom individernas arbetsuppgifter (Eucker, 2007). Den verkligt tysta kunskapen kan 

därför inte överföras mellan individer eller förvärvas genom att följa regler eftersom att 

kunskapen inte kan fångas, översättas eller konverteras utan endast manifesteras genom olika 

aktiviteter (Zouaghi, 2011). Kunskapen kan vidare endast förvärvas genom erfarenhet under 

uppsikt av mentor och det är därför lämpligt att tillämpa exempelvis mentorskap eller 

nätverkande (Haldin-Herrgard, 2000). 

2.2 Kunskapsbevarande  

SECI-modellen skapad av Nonaka & Takeuchi (1995) är en teori, influerad av Polanyi (1966), 

för hur kunskap skapas genom att olika formerar av kunskaper omvandlas i fyra lägen, en 

förklaring till varför vissa japanska företag blivit framgångsrika med kontinuerlig innovation och 

en universell management modell som konvergerar både japanska och västerländska 

managementmetoder (Nonaka & Takeuchi (1995). SECI-modellen har uppnått paradigmatisk 
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status sedan mitten av 90-talet och att har beskrivits som en av de mest kända och inflytelserika 

modellen i kunskapsstrategilitteratur (Gourlay, 2006), och är globalt accepterad både teoretiskt 

och praktiskt (Glisby & Holden, 2003).  

Det förekommer dock kritik mot teorin rörande kunskapsskapande. Detta handlar om att Nonaka 

& Takeuchi (1995) beskriver tyst kunskap utifrån en endimensionell syn, där endast implicit 

kunskap inkluderas. Det som är känt reduceras på så vis endast till det som kan artikuleras. 

(Gourlay, 2006; Li & Gao, 2003; Zouaghi, 2011). Trots att Nonaka & Takeuchi (1995)  

definitionsmässigt inte inkluderar verkligt tyst kunskap, visar dock socialiseringsläget hur både 

implicit och verkligt tyst kunskap kan överföras. Vidare anser Glisby & Holden (2003) att teorin 

först och främst bör ses som en produkt av miljön där den uppstod, nämligen Japan. De anser att 

de fyra lägena endast kan förstås med hänvisning till sin förankring i den japanska sociala och 

organisatoriska kultur och relaterade värdesystem. Modellen bör därför användas med 

försiktighet och bör ses som en karta snarare än en modell eller en speciell spegel som ger oss 

möjlighet att se organisationen och dess kunskapsförvaltning för att leda förändring. Dessutom 

påpekar Li & Gao (2003) på att de flesta fall som använts för att skapa modellen baseras på 

japanska tillverkningsföretag som mer eller mindre använder sig av monteringslinjer vilket bör 

tas till hänsyn vid generalisering till andra kontexter.  

Medarbetares tysta kunskap, som skapas och ackumuleras på individuell nivå, beskrivs enligt 

Nonaka och Takeuchi (1995) vara grunden till organisatoriskt kunskapsskapande. Figur 2 visar 

hur ny kunskap skapas från tidigare kunskaper vilket innebär att det sker kunskapsbevarande. 

Organisationer måste överföra medarbetares kunskap inom organisationen som på så vis ökar 

genom de fyra lägena och sedan bevaras på individnivå och högre gruppnivåer, vilket illustreras 

med de grå rutorna i figur 2. Spiralen i figur 2 kallas kunskapsspiral och illustrerar en allt större 

omfattning av interaktion mellan tyst och explicit kunskap i takt med att allt fler medarbetare blir 

involverade i kunskapsutbytet. Organisatoriskt kunskapsskapande kan således ses som en 

spiralprocess som påbörjas på individnivå och sprids till allt större grupper och slutligen utanför 

organisationens gränser. Figur 2 delas in i två delar explicit kunskap och tyst kunskap för att 

illustrera att faserna externalisering och kombinering skapar explicit kunskap medan faserna 

socialisering och internalisering skapar tyst kunskap.  
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Figur 2 Egen utformning av teorin om kunskapsskapande (Nonaka & Takeuchi, 1995, s. 73)  

Organisatorisk kunskap skapas enligt Nonaka & Takeuchi (1995) genom en kontinuerlig social 

interaktion av tyst och explicit kunskap som omfattar fyra sekventiella lägen av 

kunskapsomvandling där tyst och explicit kunskap omvandlas mellan varandra, nämligen: 

socialisering, externalisering, kombination och internalisering. Utifrån dessa lägen och Eucker 

(2007) indelning av kunskap har tolkningar gjorts angående vilken sorts kunskap som skapas i de 

olika faserna. Verkligt tyst kunskap används för att skapa ny verkligt tyst kunskap vid 

socialiseringsläget. Implicit kunskap skapar explicit kunskap vid externaliseringsläget. Explicit 

kunskap skapas och kompletteras sedan vid kombineringsläget samt används för att skapa tyst 

kunskap vid internaliseringsläget. Nedan presenteras detta ytterligare.    

2.2.1 Socialiseringsläget 

Socialiseringsläget innebär att tyst kunskap delas och framkallas genom delade mentala modeller 

och tekniska färdigheter mellan kunskapskällan och mottagaren. I denna fas är det således möjligt 

att både verkligt tyst kunskap och implicit kunskap överförs, eftersom vissa delar av kunskapen 

som överförs med stor sannolikhet även kan omvandlas till information. Lärlingar eller adepter 

införskaffar sig tyst kunskap genom observationer, imitation och framför allt övning, utan hjälp 

från explicita instruktioner. (Nonaka & Takeuchi 1995) presenterar ett exempel på hur tyst 

teknisk kunskap överfördes vid tillverkning av automatisk brödbakmaskin genom att ingenjörer 
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lärde sig hur välsmakande bröd bakas genom observation och imitation tillsammans med 

professionell bagare. Liknande inlärning kan även ske mellan produktutvecklare och kunder. För 

att medarbetare ska kunna införskaffa sig tyst kunskap bör det således förekomma delade 

erfarenheter mellan medarbetare vilket kan ske genom både formella (på arbetstid) och 

informella aktiviteter (utanför arbetet). Exempelvis skapade Honda brainstorming läger utanför 

arbetet där samtliga medarbetare var inbjudna till diskussion om organisationens svårhanterliga 

problem. (Nonaka & Takeuchi 1995)  

Nätverk  

För att överföra kunskap inom organisationer underlättar det om medarbetarna ingår i nätverk 

(Eucker, 2007; Hansen, 1999; Hewitt, 2008; Koc-Menard, 2009; Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000; 

Wickert & Herschel, 2001). Enligt Eucker (2007) kommer 90 procent av anställdas information 

från medarbetare i deras nätverk och att det därtill är en metod för att överföra tyst kunskap. 

Davies & Cartwright (2011) förespråkar att starka nätverkslänkar bör uppmuntras bland äldre 

medarbetare för att på så vis skapa en mer gradvis nedtrappning innan slutliga pensionen.  Vidare 

kan nätverk användas för att förlänga tillgängligheten av äldre medarbetares kunskaper (Hewitt, 

2008; Koc-Menard; 2009). Hewitt (2008) menar att före detta medarbetare som gått i pension 

genom nätverk med starka länkar kan fortsätta vara tillgänglig för organisationen genom 

exempelvis mentorskap, samarbete, stöd eller råd. Svaga nätverkslänkar däremot kan ge 

sökfördelar inom sociala nätverk men kan skapa problem vid överföring av tyst kunskap 

(Hansen, 1999). Främjande av starka eller svaga nätverkslänkar beror således på vilken slags 

kunskap som organisationen avser att överföra. Därtill bör generationsväxling inom 

organisationer försvaga de nätverkslänkar mellan medarbetare eftersom starka länkar som skapats 

mellan medarbetare försvinner och ersätts av svagare länkar mellan kvarvarande och yngre 

medarbetare.  

Mentorskap  

Mentorskap medför nya och starkare nätverkslänkar och är en av de mest effektiva metoderna för 

att skapa och överföra kunskap (Wickert & Herschel, 2001). Mentorskap blir allt mer viktigt i 

takt med att arbete kräver mer kunskaper som traditionell utbildning inte kan leverera därför kan 

mentorskap ses som ett komplement till traditionell utbildning som ger möjlighet att bevara 

yrkesskicklighet och tyst kunskap från erfarna medarbetare (Mehrens, 1998). För att överföring 

ska kunna ske behöver det dock finnas mottagare som kan erhålla kunskapen. Nonaka & 

Takeuchi (1995) förespråkar att den djupaste inlärningen kommer från erfarenhet. Exempel på 

detta är hur ett barn lär sig äta, gå och prata genom försök och misslyckanden. Barnet lär sig både 

genom att använda kroppen och sinnet. På liknande vis kan chefer skapa en miljö där 

medarbetare lär sig genom erfarenhet, vilket kan ske genom exempelvis mentorskap.  

Karkoulian, Halawi, & McCarthy (2008) beskriver mentorskap som en effektiv metod för att 

underlätta skapande och delande av kunskap för att på så vis bygga upp ett kunskapskapital. 
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Undersökning som Karkoulian, Halawi, & McCarthy (2008) presenterar visar att desto mer 

informellt mentorskap som förekommer desto mer kunskap delas, bevaras och används inom 

organisationen. Formellt mentorskap visade sig dock inte vara lika effektiv i det hänseendet, 

därav anses det att ledning bör främja processer med informellt mentorskap inom organisationen.  

2.2.2 Externaliseringsläget 

Externaliseringsläget beskrivs vara den viktigaste delen och innebär att den implicita delen, enligt 

figur 1, av tyst kunskap omvandlas till explicit kunskap. För att den explicita kunskapen ska 

externaliseras till medarbetare kan den explicita kunskapen formuleras som metaforer, analogier, 

hypoteser och modeller organisationer använder sig av för att sprida företagsmål. Dessa uttryck 

beskrivs dock inte vara tillräckligt för att medarbetare ska ta till sig kunskapen det krävs även 

reflektion över vad uttrycken verkligen innebär bland medarbetare.(Nonaka & Takeuchi (1995) 

beskriver hur Honda använt metaforen ”bil evolution” för utveckling av bilar vilket skapade 

frågan bland medarbetare om vad bilarna kommer utvecklas till?  I denna fas är det dock endast 

implicit kunskap som överförs eftersom verkligt tyst kunskap inte kan omvandlas till information. 

(Nonaka & Takeuchi 1995)  

2.2.3 Kombinationsläget 

Kombinationsläget innebär en process där olika former av explicit kunskap kombineras och 

skapar ny explicit kunskap. Individer utbyter och kombinerar kunskap genom dokument, möten 

och konversationer. Existerande information bearbetas på så vis genom att sorteras, kompletteras 

och kombineras. Kunskapsskapande som förekommer vid formell utbildning och övning som 

vanligen sker vid skolor är ett exempel på detta. Organisationer kan främja processen genom att 

underlätta nätverkskommunikation och stora databaser med information. (Nonaka & Takeuchi 

1995) Exempel på information sådana databaser kan användas till är att underlätta identifiering 

av vilken kunskap som ingår i nätverk och var det kan finnas. Kunskapsdatabaser kan även 

tillämpas för att göra det möjligt att med nyckelord kunna söka efter explicit kunskap (Wickert & 

Herschel, 2001). För att bevara medarbetares implicita kunskap bör dock den kunskapen 

identifieras och omvandlas till information och sedan samlas i kunskapsdatabasen. Ett annat 

alternativ är att skapa kunskapskartor, kartor med medarbetares kunskaper och 

kontaktinformation, som Wickert & Herschel (2001) förespråkar för att underlätta identifiering 

av kunskap och därav underlätta kunskapsbevarande.  

2.2.4 Internaliseringsläget 

Internaliseringsläget innebär en lärande process där explicit kunskap, skapad under socialisering, 

externalisering och kombinering, internaliseras bland individer och omvandlas till ny tyst 

kunskap som på så vis bevaras i organisationen. Honda använder exempelvis tidigare erfarenheter 

i ny utvecklingsprojekt. Genom att internalisera kunskapen till flera medarbetare ökar 

kunskapsnivån från individer till grupper, hela organisationen och sedan utanför organisationen, 
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vilket underlättar skapande av nya kunskapsspiraler där en ytterligare kunskap skapas (se figur 

2). (Nonaka & Takeuchi 1995)  

2.3 Hinder för kunskapsbevarande  

Hinder för kunskapsbevarande kan vara i form av låg grad av motivation både bland 

kunskapskällan (exempelvis mentorn) och mottagaren (exempelvis adepten) (Wambui, 

Wangombe, & Muthura, 2013; Szulanski, 1996). Anledningar till låg motivation kan vara att: (1) 

medarbetare har ett alltför stort fokus på sitt eget snäva perspektiv och kan därför missa det större 

organisatoriska sammanhanget (Nonaka & Takeuchi, 1995); (2) Personligen behöver tyst 

kunskap inte omvandlas till explicit kunskap för att användas vilket innebär att det kan saknas 

incitament för att omvandla kunskapen (Stenmark, 2001); (3) Ovilja att förlora personlig kunskap 

som anses ge konkurrensfördelar (Jabar, m.fl., 2011; Szulanski, 1996; Riege, 2005; Stenmark, 

2001).  

Några förutsättningar som kan skapa hinder för kunskapsbevarande är: (1) bristande tid för att 

arbeta med kunskapsöverföring och identifiera medarbetares specifika kunskap (Riege, 2005; 

McNichols, 2010; Haldin-Herrgard, 2000); (2) Oförmåga att ta till sig kunskapen exempelvis 

bristande förkunskaper bland mottagare av kunskaper (Szulanski, 1996; Tsoukas, 1997); (3) 

Avsaknad av standardmetod för bevarande av kunskap (McNichols, 2010; Hewitt, 2008); (4) 

bristande kännedom om att medarbetarna besitter kunskapen (Szulanski, 1996; Krogh, Ichijo, & 

Nonaka, 2000; Stenmark, 2001; Hewitt, 2008). Hewitt (2008) förklarar vidare att det kan vara 

svårt för medarbetare att veta vad de gör, hur och varför samt att betydelsen av kunskapen inte 

märks förren den inte längre finns inom organisationen. Detta kan motverkas med bättre starkare 

relationer mellan kunskapskällan och mottagaren.  

Gällande relationer kan hinder förekomma i form av dålig eller brist på relation mellan 

kunskapskällan och mottagaren (Szulanski, 1996; Haldin-Herrgard, 2000). Relationsmässigt kan 

mindre företag ha fördelar jämfört med större företag när det gäller att vara intima (Wickert & 

Herschel, 2001;Riege, 2005).  Riege (2005) menar dock att mindre företag ofta är sämre på att 

tillämpa strategier för exploatering och integrering av kunskap eftersom de anses vara upptagna 

med mer vardagliga arbetsuppgifter. En form av dåliga relationer kan gälla generationsskillnader 

mellan kunskapskällan och mottagaren (Wambui, Wangombe, & Muthura, 2013; Broomé & 

Ohlsson, 2003), vilket kan leda till att kunskap inte överförs mellan parter (Broomé & Ohlsson, 

2003). 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden som tillämpats för undersökningens empiriska insamling. 

Beskrivning presenteras av det vetenskapliga och praktiska angreppssättet, urval av organisation 

och informanter samt hur vi kan ha påverkat resultatet.  

3.1 Vetenskapligt angreppssätt  

Undersökningens vetenskapliga angreppssätt är abduktiv. Abduktiv metod är en slags 

kombination av deduktiv och induktiv ansats (Patel & Davidson, 2011). Till en början används en 

induktiv metod där enskilda verklighetsbaserade fall används för att formulera en preliminär teori 

(teori 1). Därefter användes denna teori deduktivt genom att den testas på andra fall, vilket ledde 

till en ny teori (teori 2). Tillämpning av abduktiv metod var lämpligt eftersom tidigare teorier 

underlättade skapande av intervjufrågor och struktur i dokumentet. Därefter kan vårt perspektiv 

användas för att skapa rik data vilket var viktigt eftersom undersökningen avser att skapa en 

förståelse.   

Till en början utfördes arbetet induktivt genom ett möte med HR-chef på ABB, rörande ämnet, 

där belystes ett problem med att bevara svårersättlig kunskap. Teorier från tidigare litteraturstudie 

kompletterades därefter med ytterligare mer specifika teorier rörande det belysta problemet. 

Dessa teorier användes för att skapa intervjufrågor som deduktivt testades på informanter för att 

på så vis återigen induktivt samla in empiri och kunna skapa vår teori rörande de utvalda 

informanterna utifrån befintlig insamlad teori.  

 
Figur 3 Skillnader i metodval egen utformning från (Patel & Davidson, 2011, s. 25)  

3.2 Tillvägagångssätt  

Eftersom undersökningen handlar om att identifiera utvalda informanters svårersättliga kunskap 

samt skapa en förståelse för hur kunskapen bevaras och hinder för det, valdes en kvalitativ 

undersökningsmetod med djupintervjuer som enligt Bryman & Bell (2011) bör användas för att 

samla in rik och djup empiri från informanter. Vidare är undersökningen komparativ eftersom 
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samma undersökningsmetoder tillämpades på samtliga informanter i båda organisationerna. 

Genom att lyfta fram problematiken inom företag med olika förutsättningar, tillvägagångssätt och 

mål får diskussionen därav en större bredd jämfört med om endast ett företag lyfts fram. 

3.2.1 Förberedelse av intervjuer 

Intervjufrågorna skapades enligt råd från Bryman & Bell (2011) om att frågorna inte bör vara allt 

för specifika och att språket bör vara relevant för informanterna. För att identifiera svagheter i 

intervjufrågorna försökte vi svara på frågorna innan intervju trots att vi inte besitter den 

svårersättliga kunskap som informanterna besitter . Ytterligare formulerades intervjufrågorna för 

att vara öppna, med som Jacobsen (1993) och Bryman & Bell (2011) beskriver, utrymme för 

många svarsmöjligheter. Bryman & Bell (2011) påpekar att öppna frågor är användbara vid 

områden där det finns begränsad tidigare forskning, vilket stämde överens med vårt fall, 

åtminstone sett till informanternas kunskaper.   

Uppsatsens frågeställning har legat till grund för intervjufrågorna. För att öka undersökningens 

pålitlighet har informanterna blivit tilldelade information i förväg om undersökningen och 

intervjun samt vilka frågor som tänkt vara riktlinjer under de semistrukturerade intervjuerna. 

Detta för att ge informanterna tid att reflektera över frågorna och på så vis kunna ge mer pålitliga 

och genomtänkta svar, vilket är särskilt viktigt vid identifiering av tyst kunskap som individer i 

vissa fall inte känner till att de besitter och därmed har svårt eller inte kan beskriva. För att 

underlätta för informanterna förtydligades den tysta kunskapen med associationer som användes 

under och skickades ut innan intervjuerna. Vidare ombads informanterna innan intervjun att ställa 

eventuella frågor angående undersökningen, för att på så vis fastställa att informanterna besitter 

tillräckliga förkunskaper för att delta i intervju. 

Enligt rekommendationer från Jacobsen (1993) formulerades överenskommelser som 

informanterna blev varse om först via e-post (se bilaga 1) och sedan direkt innan intervjuerna. 

Informationen som skickades ut och diskuterades innan intervjuerna berörde: syfte med 

undersökningen, publiceringssammanhang, uppskattad tidsåtgång för intervju, möjlighet till 

redigering och godkännande, informanternas rättigheter och hur informanterna kunde förbereda 

sig. Detta motverkande begränsningen med endast tre intervjuer eftersom det ökade 

informanternas möjlighet att tänka igenom frågorna och på så vis kunna ge rik empiri. Därav 

uppfylldes även informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002), genom att informanterna blivit 

informerade om undersökningens syfte, villkor för deras deltagande och allt som kan tänkas 

påverka deras villighet att delta i undersökningen. Informanternas godkännande införskaffades 

angående ljudinspelning, deras roll och rättigheter samt undersökningens syfte.  

Intervjuerna förbereddes genom att utrustning för ljudinspelning kontrollerades för försäkra att 

hög kvalitet på ljudet kunde bli inspelat. Detta för att lättare kunna transkribera material som inte 

skrivits ned under intervjun. Det blev därmed lättare att gå tillbaka och undersöka vad 
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informanterna faktiskt förklarade. Det är särskilt viktigt att det finns en bra ljudinspelare med 

tanke på att transkribering kan försvåras särskilt med tanke på semistrukturerad intervju använts.  

3.2.2 Intervjuer  

Semistrukturerade djupgående intervjuer tillämpades för att lättare kunna införskaffa djupgående 

ämnesspecifik empiri från informanterna, vilket är viktigt eftersom utvalda informanters 

kunskaper undersöktes. Vid semistrukturerad intervju är det lämpligt att vara flera vid utförande 

av intervjuerna eftersom det säkerställer ett minimum i jämförbarhet mellan intervjutillfällena 

(Bryman & Bell, 2011). Därför skedde samtliga intervjuer tillsammans med oss båda. 

Informanterna gavs möjlighet att utifrån egna villkor besvara frågorna till skillnad mot stängda 

frågor. Därav möjliggjordes ovanliga och oväntade svar, vilket var viktigt med tanke på att vi 

ville få in många olika aspekter. Öppna intervjufrågor medför dock nackdelar relaterat till att det 

är tidskrävande, svaren måste kodifieras och att det krävs mer av informanterna (Bryman & Bell, 

2011). För att underlätta för informanterna förbereddes dem genom att bli tilldelade 

intervjufrågorna i god tid innan intervjuer ägde rum.  

Under intervjuerna ställdes öppna frågor och svar följdes upp med följdfrågor för att förtydliga 

svaren, genom att exempelvis fråga ”Vad menar du med det?” och ”Kan du ge exempel?”. En 

god intervjuare bör finna balans mellan att ställa frågor och lyssna (Bryman & Bell, 2011; 

Jacobsen, 1993). Stor hänsyn togs till detta genom att verkligen låta informanterna tala ut och 

tänka igenom svaren.  

Under intervjuerna var båda vi närvarande och därav införskaffades två perspektiv på 

informantens svar vilket ger rikare tolkningar. Efter intervjuerna diskuterades och analyserades 

det insamlade materialet tillsammans för att ge ytterligare hänsyn till bådas perspektiv. Detta, 

tillsammans med att informanterna fick möjlighet att godkänna det som formulerats under 

intervjun, minskade risken att våra värderingar influerar i allt för hög grad och informanternas 

svar återspeglas i studiens resultat.  Ljudinspelaren var på under så lång tid som möjligt för att 

inte missa någonting av intervjun.  

Under de första intervjuerna använde vi en rollfördelning som innebar att en av oss 

huvudsakligen utförde och hade ansvaret för intervjun och diskussion.  Den andre sammanfattade 

kort det primära som diskuterades på dator och presenterade sedan sammanfattningar under och 

efter intervjun. Genom att tillämpa rollfördelningen under samtliga intervjuer var tanken att 

effektivisera intervjuerna. Efter första intervjun märktes dock att det var svårt och tidskrävande 

att sammanfatta intervjun kort under och efter intervjun samt innebar dubbelarbete, med tanke på 

att transkribering även skedde efter intervjuerna. Vid senare intervjuer delades därför 

intervjufrågorna upp sinsemellan oss istället. 

Thomas Pauly (TP) intervjuades 2014-05-06 på eftermiddagen och intervjun pågick under cirka 1 

timme 40 minuter. Intervjun utfördes på ABB Process Automation i Västerås. Sören Bäck (SB) 
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intervjuades 2014-05-07 på förmiddagen och intervjun pågick under cirka 1 timme. Intervjun 

utfördes på DVAAB i Leksand. Roger Lundkvist (RL) intervjuades 2014-05-09 på förmiddagen 

och intervjun pågick under cirka 45 minuter. Intervjun utfördes på DVAAB i Leksand. Samtliga 

intervjuer skedde utan svårigheter eller hinder.  

Vetenskapsrådet (2002) samtyckekrav, uppfylls genom att informanterna gavs möjlighet att 

själva bestämma över sitt eget deltagande gällande hur länge och på vilka villkor de deltar samt 

att de har möjlighet att avbryta intervjun utan att drabbas av negativa följder. Samtliga 

informanter godkände att intervju spelades in och hur materialet hanterades.  

3.2.3 Bearbetning av empiri 

Efter intervjuerna fick deltagarna ta del av en sammanfattning av intervjun och därigenom gavs 

möjlighet att ge godkännande eller eventuella synpunkter på det som antecknats. Innan 

publicering gavs denna möjlighet igen gällande hela uppsatsen. Endast informant TP anmärkte på 

småsaker i sammanfattningarna från hans intervju, vilket därefter korrigerades.  

Genom att transkribera dem inspelade intervjuerna motverkades begränsningar med minnet och 

fördomars påverkan. Det möjliggjorde även grundligare svar och underlättar skapande av citat. 

Transkribering kan dock försämra möjligheten att informanter vill delta och dela med sig av sin 

kunskap eftersom inspelning kan medföra obehag (Bryman & Bell, 2011). Ovilja att dela med sig 

var dock inget som upplevdes under intervjuerna. Transkribering brukar även ta mer tid än 

oerfarna forskare beräknar med (Bryman & Bell, 2011). Detta togs till hänsyn genom att se till att 

det fanns gott om tid för transkribering innan inlämning. Förkunskaper kring hur transkribering 

sker fanns och underlättade processen betydligt. 

Ljudinspelningarna var av god kvalitet och all information kunde utan problem transkriberas.     

Intervjuinspelningarna transkriberades snarast möjligt efter intervjuerna. I dessa dokument 

sorterades svaren enligt intervjufrågorna. Därefter kopierades textstyckena till uppsatsdokumentet 

där olika svar skrevs ihop vid liknande svar och skillnader lyftes fram och jämfördes. Empirin 

analyserades sedan genom att sorteras enligt teorikapitlet för att på så vis underlätta för läsare 

genom att skapa en tydligare röd tråd och underlätta koppling mellan teori och empiri. Liknande 

svar från alla tre, eller två, av informanterna skrev ihop och mer varierande och informantspecifik 

empiri sorterades enskilt eftersom det inte var möjligt att skriva ihop det eller för att det var 

intressant att lyfta fram enskilda svar.  

3.4 Urval  

Organisationerna ABB AB och Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) valdes först och främst 

utifrån att de är svenska företag där vi hade goda kontaktmöjligheter vilket underlättade tillgång 

på lämpliga informanter. Organisationerna har stor variation gällande typ av organisation, 

kontext, bransch och storlek. Vilket skapar en bredare förståelse för ämnet genom att undersöka 
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informanter i fler än en organisation. Ytterligare två organisationer kontaktades vid sökning efter 

relevanta och villiga informanter dock utan framgång. Kontaktperson inom ABB belyste problem 

med att bevara svårersättlig kunskap inom organisationen. Tidigare insikt inom DVAAB 

användes sedan för att avgöra om även den organisationen lämplig för undersökningen.   

Valet av informanter baserades till största del av tidigare kontakter (i fallet med DVAAB) och 

rekommendationer från HR-avdelningarna i organisationerna (i fallet med ABB). De riktlinjer vi 

utgick från hos informanterna var i form av lämplighet för undersökningen, där tid inom 

organisationen och deras egen uppfattning om lämplighet för studien var avgörande. 

Informanterna har arbetet i respektive organisation eller förgående organisationer under i stort 

sett hela deras arbetsföra liv. Samtliga informanter har således arbetat inom respektive 

organisation under längre tider och har därmed införskaffat sig svårersättlig kunskaper som är 

svårt att finna hos medarbetare som arbetet under kortare perioder. Informanterna bidrar därmed 

med exempel på svårersättlig kunskap som finns inom organisationerna ABB och DVAAB.  

Det förekom svårigheter med att finna andra informanter som var villiga och kände sig relevant 

för att medverka i intervju. Utöver de tre intervjuer som presenteras i uppsatsen utfördes även en 

fjärde intervju som dock valdes att inte presenteras på grund av avsaknad av svårersättlig 

kunskap och rik empiri. Flera andra potentiella informanter avböjde intervjuer eftersom de inte 

ansåg sig ha tid eller brist på svårersättlig kunskap. Samtliga informanter var dock väl förbereda 

vid intervjuerna och hade reflekterat innan. Av denna anledning behövdes endast en intervju per 

informant utföras. De tre intervjuerna som lyckads utföras anses tillräckligt eftersom 

informanterna gav mycket utförliga och genomtänkta svar med rik empiri.  

3.5 Objektivitet  

För samhällsforskare är det omöjligt att vara helt objektiv och inte påverkas av förutfattade 

meningar (Bryman & Bell, 2011). En av oss har vid flera tillfällen arbetat inom DVAAB och på 

så vis skapat relationer med informanterna och egen uppfattning genom erfarenheter, som 

möjligen påverkar empiriinsamlingen. En av oss kommer från Tällberg, utanför Leksand där 

DVAAB har huvudkontoret, och har under flera kortare perioder, senast sommaren 2013, arbetet 

inom DVAAB tillsammans eller delvis tillsammans med flera av informanterna inom 

organisationen. Detta har medfört en kontextuell förståelse som underlättar vår förståelse för 

vilka kunskaper som informanterna besitter och hur det bevaras.   Båda saknar dock tidigare 

erfarenhet inom ABB eller av liknande arbetsuppgifter som utförs av informanten inom ABB. 

Den skilda omfattningen av insikt i de utvalda organisationerna kan särskilt påverka i jämförelse 

synpunkt trots att endast en av oss arbetat inom DVAAB.   
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4 Resultat & analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras empiri rörande informanternas kunskaper, hur deras 

kunskaper bevaras och vilka hinder som förkommer för kunskapsbevarandet.   

4.1 Beskrivning av organisationerna  

ABB beskriver sig vara ledande inom kraft- och automationsteknik. Deras lösningar förbättrar 

prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. I Sverige är företaget en 

ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och 

industriautomation. ABB AB är moderbolag i den svenska delen av ABB-koncernen och ett 

dotterbolag till ABB Norden Holding, som ytterst ägs av ABB Ltd i Zürich, Schweiz. ABB AB 

hade år 2012 cirka 9 000 medarbetare i Sverige och finns på 29 orter, en nettoomsättning på cirka 

34 mdkr och en balansomslutning på cirka 24 mdkr. ABB AB har under 2012 bestått av fem 

kärndivisioner varav Process Automation, där informanten TP är verksam, är en av divisionerna. 

Division Process Automation förser kunder med produkter och lösningar för instrumentering, 

automation och optimering av industriella processer. Divisionens kunder är processindustrier 

såsom olje- och gasproducenter, kraftindustri, kemi-, läkemedels-, massa- och pappers-, metall- 

och mineralindustri samt marin industri. (ABB AB, 2013).  

DVAAB ägs till ¼ vardera av Gagnef kommun, Leksand Vatten AB, Rättvik kommun 

Kommunhus AB och Vansbro kommun. Leksand Vatten AB och Rättvik kommun Kommunhus 

AB ägs till 100 procent av respektive kommun. DVAAB hade år 2012 cirka 65 anställda inom 

VA, avfall och administration, en nettoomsättning på 45 889 tkr. och en balansomslutning på 

41 210 tkr. (Dala Vatten och Avfall AB, 2013) Företaget förser abonnenter med dricksvatten och 

avloppsvattenrening samt tar hand om avfall som uppstår i kommunerna. Samarbetet mellan 

kommunerna medför ekonomiska fördelar för kommunerna och abonnenterna. Vidare innebär 

gemensam kompetensförsörjning att hög servicenivå kan upprätthållas. (Dala Vatten och Avfall 

AB, 2014)      

Bolagsverket (2014) har skapat följande gränsvärden för större företag som ska uppfylla vilket 

innebär att under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än 50 anställda i medeltal, 

mer än 40 mnkr i balansomslutning och mer än 80 mnkr i nettoomsättning. Statistiska 

centralbyrån (2010) klassificeras medelstora företag som företag som sysselsätter fler än 49 men 

färre än 250 personer och har en omsättning som inte överskrider 500 mnkr per år. Enligt 

gränsvärdena från Bolagsverket (2014) kan ABB klassificeras som ett större företag inom det 

privata näringslivet. DVAAB kan enligt Statistiska centralbyrån (2010) klassificeras som en 

medelstort offentlig organisation. 
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4.2 Beskrivning av informanterna  

Nedan presenteras informanternas bakgrunder och hur deras svårersättliga kunskaper 

införskaffats. Informanterna beskrivs utförligt för att lättare kunna avgöra om resultatet kan 

generaliseras till andra medarbetare med liknande svårersättlig kunskap.  

TP var vid intervju 66 år och började sin karriär inom ASEA, sedermera ABB, år 1974 och har 

arbetat inom organisationen i 40 år. ABB har idag två huvudsakliga verksamhetsområden: 

kraftgenerering och kraftöverföring samt processautomation. TP agerar inom processautomation 

vilket är ett brett område som hanterar allt från elektriska motorer, både små och stora, via 

robotar, till industriella styrsystem, vilket TP sysslar med i sin avdelning. Divisionen TP agerar 

inom har styrsystemet 800xA som huvudprodukt.  

TP har under sina år inom organisationen byggt upp en stor erfarenhetsbank. I grunden har TP en 

civilingenjörsexamen inom elektronik med inriktning mot teleteknik. Utbildningen har sedan 

byggts vidare med mer erfarenhetsbaserad kunskap. I början av 90-talet arbetade TP fyra år i 

USA inom en ledningsgrupp vars syfte var att samordna de likartade aktiviteterna som fanns 

inom ABB och det nyförvärvade företaget Combustion Engineering. I slutet av 90-talet 

införskaffade TP ytterligare ett ansvarsområde, intellectual property management, enkelt uttryckt 

patent hantering. TP hade huvudansvar för att från grunden driva igång sådana huvudprocesser 

för patenthantering.   

TP har följt en av ABB:s tekniska karriärvägar, med diverse positioner som behandlat 

produktstrategi, produktplanering och systemarkitektur. Han har haft varierande arbetstitlar och 

har idag Corporate Executive Engineer som huvudsakliga titel inom företaget, men även Patent 

Officer och Head of System 800xA Architecture Team. Dessa olika befogenheter gör att TP:s 

arbetsdagar kan vara väldigt varierande. Samtliga befogenheter är lokaliserade i Västerås, där de 

två sistnämnda är TP:s huvudsakliga ansvarsområden. Som Head of System 800xA Architecture 

Team leder TP ett team som arbetar med System 800xAs systemarkitektur. Som Patent Officer 

administrerar TP organisationen för att få den att agera efter etablerade 

patenthanteringsprocesser.  

SB, 63 år vid intervjun började arbeta som nättekniker med underhåll av ledningsnät för vatten 

och avlopp (VA) år 1970 och har fortsatt med det sedan dess. När SB började sin karriär år 1970 

fanns en kommunal förvaltning i Insjön med tre tjänstemän som skötte alla kommunens 

verksamheter däribland skola, omsorg och VA. För arbetare inom VA fanns det då varken 

lokaler, verktyg eller färdmedel, och de fick klara sig så gott de kunde på egen hand. SB:s 

nuvarande position är arbetsledare för främst kommunerna Gagnef och Vansbro. Eftersom ny 

arbetsledare för Leksand och Rättvik nyligen anställts är SB även till viss del tillfälligt och 

inofficiellt arbetsledare för dessa kommuner. SB planerar att lämna DVAAB och gå i pension 

efter år 2015.     
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Den andra informanten som intervjuades på DVAAB var RL, 54, år som började arbeta på 

Gagnef kommun år 1976. Till en början arbetade RL som grönyteskötare och arbetade år 1977-

1979 på som nättekniker. År 1979 började RL på driftsidan, vilket omfattar drift av renings- och 

vattenverk. Under denna tid fram till år 2001 studerade RL även parallellt för att bli arbetsledare. 

År 2007 när DVAAB bildades blev RL anställd inom organisationen.  Därefter började RL arbeta 

som arbetsledare och fortsatte med det fram till år 2014. Nyligen har han blivit tillsatt som 

produktionschef. Som produktionschef ansvarar RL för driften av DVAAB:s vatten- och 

reningsverk, men är även chef för arbetsledarna på nätsidan (vilket SB arbetar som). RL ansvarar 

således för drift och produktion i DVAAB:s hela distrikt. Vid olika former av katastrofer blir RL 

normalt inblandad. Detta kan exempelvis vara större vattenläcka som medför att många 

abonnenter blir utan tillgång på vatten.  

4.3 Svårersättlig kunskap 

Samtliga informanter beskriver att de besitter intuitiv svårersättlig kunskap som införskaffats 

genom arbetsspecifik erfarenhet och misstag. Exempelvis förklarar SB och RL att de införskaffat 

sig intuitiv kunskap genom att ha varit med och byggt stora delar av VA-ledningsnätet, både 

fysiskt och administrativt. Samtliga informanter anger att de med hjälp av intuitiv kunskap kan 

utföra arbetsuppgifter eller lösa problem utan att i stor utsträckning undersöka lämpliga metoder, 

vilket gör informanternas kunskaper möjliga att koppla till den intuitiva kunskap McAdam, 

Mason, & McCrory (2007) framför.  

TP anser att hans överväldigande användbara del av den svårersättlig kunskap kommer från 

erfarenhet och till största del består av breda kunskapen om ABB:s produkter och dess bransch. 

Vid problemlösning beskriver TP att han besitter en gedigen kunskap om vad som fungerar bra 

eller dåligt i olika sammanhang. Mer specifik har TP införskaffat sig kunskaper om hur patent 

analyseras, är van vid att läsa patent och vet därför vad som ska granskas och hur det ska läsas. 

Det senaste året har han exempelvis granskat 2 500 patent för att undersöka dess relevans. Vidare 

beskriver TP en god uppfattning om vad ABB:s produkter är och hur de är konstruerade, vilket 

underlättar urskiljande av vad som är relevant eller inte. TP beskriver detta som en vardaglig 

upplevelse som vanligen är i form av en obehaglig känsla som uppstår vid olämpliga lösningar 

och att det är svårt att sätta fingret på vad det är som är dåligt. En analytisk förmåga gällande 

patent kan även kopplas till denna känsla som beskrivs i nedanstående citat.  

”Är det krångligt på övergripande nivå blir det fullständigt obegripligt på detaljnivå, och 

det är någonting man lär sig genom att själv gå i fällorna”. [TP] 

SB:s beskriver sin främsta tillgång som den intuitiva kunskap som införskaffats genom erfarenhet 

om vad som fungerar och vad som inte gör det. Exempel på denna kunskap är att ventilkranar 

som öppnas för fort riskerar att orsaka vatten som flödar fram i högt tryck och orsakar skador på 

ledningsnätet, särskilt när det finns stora nivåskillnader och därav vattentrycket skiljer sig mycket 

mellan olika tryckzoner i ledningsnätet. SB har även utvecklat fysiska färdigheter i form av att 
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kunna lyssna på nedgrävda vattenventiler genom att med stetoskop eller liknande höra hur vattnet 

flödar när ventilen öppnas. SB kan även urskilja om det rör sig om att vattenläcka vid blöta 

områden eller om det finns någon annan orsak. Denna kunskap kan även kopplas till tekniska 

kunskapen som Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver vilket är praktisk kunskap som är svår att 

artikulera vetenskapligt eller tekniskt. Därtill kan det även kopplas till McAdam, Mason, & 

McCrory (2007) fysiska förmåga.   

RL förklarar att han fortfarande besitter viss teknisk kunskap om anläggningar och ledningsnät 

men kunskap om agerande och hantering av vissa situationer anser RL är den kunskap som är 

svårersättlig och måste överföras. Exempel på detta är att det nyligen varit en rad incidenter med 

otjänligt vatten, större vattenläckor och åsknedslag som slagit ut hela anläggningar. RL har då 

införskaffat kunskap om hur dessa extraordinära situationer löstes, vad gick bra och vad gick 

mindre bra.  

”Vid hantering av någon form av katastrof tas beslut utifrån vad man vet just då och detta 

kan sedan jämföras när man därefter står med facit i handen. Det som inte utfördes 

optimalt lagras i erfarenhetsbanken.” [RL] 

Både SB och RL beskriver att de per automatik vet hur problem ska hanteras genom att de får en 

bild eller en checklista i huvudet över vad som sker vid olika åtgärder och i vilken ordning de bör 

ske. RL beskriver det exempelvis som: 

”Det är en bild som kommer upp i huvudet som en checklista för vad som ska göras och 

vilka konsekvenser det medför.” [RL] 

Vid exempelvis vattenläckor beskriver SB och RL att de per automatik vet hur situationen kan 

hanteras genom att de för en bild i huvudet över ledningsnätet vilket innebär att de exempelvis 

snabbt vet vilka ventiler som ska öppnas eller stängas samt hur detta påverkar vattenflöden. 

Därtill beskriver RL att han intuitivt vet hur vattenläckage kan hanteras genom att exempelvis 

öka tillgång till utsatt område genom att öka tillförseln från närliggande vattenverk, leda om 

vattendistribution, placera ut vattentankar och informera allmänheten genom olika 

kommunikationsmedia.  

”Hur ledningsnätet ser ut och vad som händer om vi gör si eller så. Den kunskapsbiten är 

väldigt skönt att ha i ryggsäcken.” [RL] 

Samordningsfärdigheter anser TP vara svårt att överföra och att den varit väsentligt för att nå den 

nuvarande positionen. TP beskriver att han vem som har rätt kunskaper, vilket införskaffats 

genom arbete tillsammans med andra under en lång tid. TP förklarar att nya medarbetare som 

introduceras i ABB omedelbart blir med i organisationens nätverk men det som är svårersättligt 

är att ha nätverkskunskap om vem som vet vad. För att kunna detta måste nätverkande ske under 

en tid där medarbetare lär känna varandra och vad de har för kunskaper. Kännedom om 
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medarbetarna beskrivs vara väldigt viktigt och TP anger att han vet vem han ska kontakta vid 

diverse frågor och den kunskapen är svår att överföra. Det handlar således om att känna personen 

och veta vad denne kan och inte kan. TP uppger alltså att det är svårt att på papper se om 

personen matchar exakt de kvalifikationer som behövs vilket kan vara fallet vid användande av 

kunskapskartor som Wickert & Herschel (2001) beskriver.  

”Om det skulle stå skrivet på ett papper vem som kan vad, blir det ändå sedan svårt att 

veta vilken person som är lämpligast att ta hjälp av när frågan kommer.” [TP]  

RL beskriver att han i sin nuvarande roll som produktionschef inte behöver besitta särskilt 

mycket teknisk kunskap. Erfarenhetsbanken har dock fyllts med en bred kunskap om processer i 

anläggningar och VA-nätet som införskaffat genom det arbete RL utfört inom DVAAB, och 

tidigare organisationer med samma och liknade verksamhet. Vid större och allvarligare 

situationer exempelvis vattenläckor, eller otjänligt vatten anser RL att tidigare erfarenheter är till 

stor nytta.  

”Man blir tryggare i sin roll. Det uppstår ingen panik även om det sker större saker”. 

[RL] 

RL anser sig alltså besitta en personlig samordningsförmåga vid ledning och fördelning av 

arbetsuppgifter eftersom han tidigare utfört arbetsuppgifterna och därav införskaffat sig 

erfarenhet som kommer väl till hand när andra delegeras för att utföra hans tidigare 

arbetsuppgifter.  RL beskriver sig därtill veta vem eller vilka personer som är mest lämplig för att 

lösa olika sorters problem. RL löser således oftast inte de enskilda problemen personligen men 

vet vem i organisationen som kan lösa problemet. Det blir därför lätt att fördela rätt person på rätt 

plats.  

RL anser att det finns en brist inom DVAAB på personer som kan leda och fördela när det 

bränner till och någonting händer vilket RL anger sig besitta kunskaper rörande. Detta kan 

exempelvis vara att vid haveri av reningsverk eller vattenläcka veta hur problemet ska kunna 

lösas. Ofta rör det sig om någonting som normalt inte ligger på agendan. RL anser sig kunna leda 

och fördela arbetet vid sådana situationer trots att det ofta blir problematiskt eftersom det är 

mycket som ska lösas och de flesta anser att sin egen del är den absolut viktigaste och måste ske 

först. Det gäller då att kunna stå emot trycket och följa planen för hur det ska hanteras.  

”Att kunna leda och fördela i stressade situationer är någonting som fler måste kunna och 

när jag går hem måste någon kunna ta över den biten.” [RL] 

Samordningsfråga har endast kunnat identifieras som svårersättlig hos TP och RL vilket troligtvis 

beror på att SB inte haft lika stor behov av att utveckla denna kunskap vid de arbetsuppgifter SB 

tidigare har och nuvarande utför.  
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Bland informanterna har förhandlingsförmågan endast kunnat identifieras hos RL. RL beskriver 

att denna förmåga införskaffats genom personalansvar och att detta medför mycket förhandlingar 

både internt och externt. Förhandlingar kan beröra arbetet, hur organisationen ska se ut, vad som 

ska göras, vem som ska göra vad och lönesamtal med medarbetarna. RL anser att 

förhandlingsförmåga är någonting som utvecklats med åren. Detta handlar om att kunna diskutera 

och övertyga medarbetare om vad som är den lämpligaste lösningen på problem. RL har lärt sig 

hur förslag ska läggas fram och hur det bör anpassas beroende på mottagaren. Detta kan gälla hur 

påstridig RL ska vara, vilket varierar beroende på vem det gäller.  

”Det handlar om att kunna motivera och anpassa instruktioner beroende på mottagare, 

hur man ska prata, hur det ska sägas, hur tydlig man ska vara.” [RL] 

Vidare beskriver RL att han med åren har utvecklat en taktik och teknik för att anpassa 

diskussioner och instruktioner med medarbetare. Vissa människor behöver mycket tydliga 

instruktioner och väldigt mycket förklarat för att kunna bli övertygade medan andra mycket 

lättare blir övertygade och anser att det är självklart att det ska utföras si eller så.  

”Det handlar om att kunna tala med bönder på bönders vis” [RL]  

Sammanfattningsvis kan det utifrån informanternas svar konstateras att explicit kunskap inte 

kunnat identifieras som svårersättlig, vilket inte är särskilt märkligt med tanke på att explicit 

kunskap, som (Jasimuddin, Klein, & Connell, 2005; Haldin-Herrgard, 2000) påpekar ägs av 

organisationer till skillnad från de tysta kunskaperna som informanterna äger. Enligt 

informanternas beskrivningar kan svårersättlig kunskap främst klassificeras som Nonaka & 

Takeuchi (1995) kognitiva dimension av tyst kunskap eftersom det rör sig invand kunskap om 

hur situationer kan hanteras, men även intuitiva tekniska kunskap gällande SB. Den intuitiva 

kunskapen har delar som är både implicita och verkligt tysta medan samordnings- och 

förhandlingsförmåga endast kunnat identifieras som verkligt tyst kunskap. Anledningar till denna 

indelning beror på hur dessa kunskaper bevaras, vilket utvecklas i nästa avsnitt.     

4.4 Bevarande av svårersättlig kunskap 

Nedan beskrivs hur informanternas svårersättliga kunskaper bevaras enligt Nonaka & Takeuchi 

(1995) SECI-modell som illustreras i figur 2. SECI-modellen beskriver väl hur informanternas 

kunskaper bevaras trots kritik om modellens japanska förankring framfört av Glisby & Holden 

(2003). Trots de skilda kontexterna verkar det således inte förekomma något utmärkande för 

svensk kontext gällande kunskapsbevarande av informanternas svårersättliga kunskaper i deras 

respektive organisationer. Informanternas kunskaper når högre kunskapsnivåer från att endast 

vara deras individuella kunskap till att spridas till grupper, organisationen och även utanför 

organisationerna. Svårersättlig intuitiv kunskap i olika former verkar enligt informanternas 

beskrivningar vara den enda kunskapsformen som bevaras. Samordningsförmåga är inget som 
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bevaras direkt men utvecklas hos andra medarbetare genom starkare nätverkslänkar och RL:s 

förhandlingsförmåga överförs dock inte alls.   

4.4.1 Socialiseringsläget 

Enligt informanternas beskrivningar bevaras intuitiv kunskap om hur arbetet lämpligast utförs 

och vem som vet vad genom att medarbetare drar lärdom från informanternas erfarenheter genom 

nätverkande eller mentorskap. Informanternas tysta kunskap används således för att skapa ny tyst 

kunskap bland andra medarbetare. Därav överförs och bevaras informanternas kunskaper som till 

största andel är verkligt tyst kunskap, vilket stämmer överens med vad Eucker (2007) isberg av 

kunskap (figur 1) illustrerar. Eftersom implicit kunskap förutom att bevaras genom att 

dokumenteras även kan bevaras som verkligt tyst kunskap innebär det att hela det tysta spektret 

bevaras inom socialiseringsläget. Det är följaktligen all kunskap informanterna äger till skillnad 

från explicit kunskap som ägs av organisationerna (Jasimuddin, Klein, & Connell, 2005; Haldin-

Herrgard, 2000).  

Nätverk 

Samtliga informanter beskriver att de har utvecklat starka relationer med medarbetare. Starka 

nätverkslänkar (relationer) försämrar sökmöjligheter jämfört med svagare länkar men möjliggör 

överföring av den komplexa tysta kunskapen (Hansen, 1999). Vidare förklarar samtliga 

informanter att interaktion i det dagliga arbetet mellan medarbetare är ett sätt för hur 

kunskapsöverföring sker. Informanterna TP och SB arbetar därtill deltid och deras kunskaper 

finns tillgängliga för medarbetarna under en längre tid än om de skulle lämna organisationen 

direkt vid planerad pension. Därav uppfylls rekommendationen om att göra äldre medarbetare 

tillgängliga även efter pension (Davies & Cartwright, 2011; Hewitt, 2008; Koc-Menard, 2009). 

Denna form av övergång skulle med fördel kunna tillämpas i större utsträckning anser RL.  

Starka nätverkslänkar förekommer mellan DVAAB:s medarbetare enligt SB trots att det 

självfallet förekommer olika personligheter och vissa personer arbetar bättre tillsammans än 

andra. De starka relationerna gör att SB känner medarbetarna bättre och därav lättare kan 

överföra sina kunskaper samt anpassa direktiv och utdelande av arbetsorder mer personanpassat 

vilket SB anser vara viktigt eftersom personer tar åt sig detta väldigt olika. SB anser vidare att 

morgonmöten är väldigt viktig form av interaktion mellan medarbetarna för att diskutera och 

delegera arbeten. Medarbetare får på så vis möjlighet att få arbetet bättre förklarat jämfört med 

om arbetsorderna endast skulle bli utdelade.  

”Vissa personer kan ta åt sig en bunt arbetsorder utan problem medan andra med fördel 

endast tilldelas en arbetsorder åt gången.” [SB]  

RL ingår i ett nätverk som kallas Dala VA där dalarnas VA huvudmän träffas minst två gånger 

per år för att införskaffa och dela med sig av kunskaper till andra VA organisationer i Dalarna. 

Tillsammans arbetar de mot övriga i regionen. Nätverket Dala VA anses av RL fungera bra och 
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vara mycket användbart. Detta är således ett exempel på hur kunskaper enligt Nonaka & 

Takeuchi (1995) SECI-modell sprids utanför organisationens gränser. De fyra kommunerna som 

ingår i DVAAB:s paraply är även ett nätverk där erfarenheter delas. Exempelvis sprids 

effektiviseringsförbättringar bland anläggningarna mellan kommunerna. RL beskriver sig inte 

vara inblandad i det dagliga interna kunskapsutbytet som sker mellan medarbetare i Leksand, 

förens och om det sprids till andra kommuner. 

Mentorskap 

Mentorskap används för att överföra och på så vis bevara samtliga informanters intuitiva 

kunskaper. ABB och DVAAB har haft olika satsningar på formellt mentorskap. TP förklarar att 

han personligen aldrig varit engagerad i någon ände av detta. Överlämning av nätverkskontakter 

har dock enligt TP skett genom att TP introducerade ersättare till medarbetare som var aktuella 

och fick på så vis tillgång till kontakter. TP:s intuitiva kunskap om vem som vet vad bevaras 

därav.  

Mentorskap kan ske både formellt och informellt. Samtliga informanter beskriver att de agerar 

eller har agerat mentor informellt. TP beskriver sig ha varit både adept och mentor vid informellt 

mentorskap. Som adept förklarar TP att han införskaffade sig mycket kunskap om ABB och dess 

industri.  TP menar att denna form av inofficiellt mentorskap uppstår när nyanställda kommer in i 

organisationen genom att befintlig personal hjälper de nyanställda. Ett exempel på inofficiellt 

mentorskap som TP beskriver sig varit delaktig i var när han skulle lämna över en tjänst till 

kollega. Till en början skötte TP huvudjobbet och ersättaren agerade mer som en assistent, detta 

har nu skiftat till ombytta roller. Risken med ett formellt mentorskap menar TP är att formalia 

kan bli viktigare än innehåll. Detta tycker TP kan bli för byråkratiskt och motverka syftet, genom 

att det inte håller i det lilla perspektivet utan mer för chefsrollerna och mer långsiktigt. TP menar 

att det för nyanställda skulle kunna vara bra om de kunde peka ut en informell mentor. SB 

beskriver sig med framgång ha varit formell mentor för en gymnasieelev från ett 

anläggningsprogram, som praktiserat på DVAAB. SB beskriver sig även ha använt informellt 

mentorskap bland nyanställda praktikanter och för tillfället gällande en ny arbetsledare för 

Leksand och Rättvik. De mer praktiska kunskaperna som SB införskaffat beskrivs således kunna 

överföras med formellt mentorskap medan TP:s inte ser formellt mentorskap som en lika bra 

metod för kunskapsöverföring av den typ av kunskap han besitter. RL pekar ut mentorskap som 

en av de bästa metoderna för att överföra kunskap.  I dagsläget beskriver RL att han inte har 

agerat som mentor officiellt men har i liten grad agerat mentor inofficiellt genom guidning av 

nyanställda medarbetare bland de olika anläggningarna. Detta kan exempelvis vara personalchef, 

byggledare, ekonomichef och liknande funktioner som ges insikt i verksamheten genom att RL 

visar organisationen fungerar ute i fält. Det beskrivs dock endast vara en sparsam form av 

kunskapsöverföring.    

Främst sprids informanternas verkligt tysta kunskap till andra medarbetare genom nätverk och 

mentorskap. Under socialiseringsläget överförs informanternas kunskaper genom erfarenhet 
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eftersom kunskapen, som Zouaghi (2011)  påpekar, inte kan överföras genom att följa regler. 

Mentorskap medför en möjlighet att medarbetare kan genomgå den djupaste inlärningen som 

Nonaka & Takeuchi (1995)  påpekar. Medarbetarna kan lära sig från misstag och få stöd från 

informanterna som agerar mentorer. Karkoulian, Halawi, & McCarthy (2008) anser att formellt 

mentorskap inte är lika effektivt som informellt mentorskap. Detta stämmer in på informanternas 

upplevelser av båda formerna av mentorskap. En av oss har agerat lärling inom DVAAB både 

formellt med en mentor och informellt med flera nättekniker. Utifrån den egna erfarenheten kan 

det konstateras, i likhet med ovanstående källor, att det informella mentorskapet överfört och på 

så vis bevarat kunskap inom DVAAB.    

4.4.2 Externaliseringsläget 

Nedan presenteras informanternas kunskap, som kan, men ännu inte blivit omvandlad till 

information, vilket kan kopplas till den implicita kunskapen som Nonaka och Takeuchi (1995) 

och Eucker (2007) beskriver. Inom informanternas implicita kunskap ingår vissa delar av intuitiv 

kunskap och teknisk förmåga eftersom stora delar överförs genom socialisering.   

TP förklarar att avdelningarna han är verksam i arbetar processorienterat. För huvudsakliga 

arbetsuppgifter finns definierade processer med beskrivningar om hur de ska gå tillväga och vilka 

som ska vara inblandade. Processerna bygger på samlade erfarenheter sedan 80-talet och är 

någonting organisationen kontinuerligt dokumenterar och utvecklar. TP anser att detta är viktigt 

dels för att verksamheten ska vara effektiv och för att nya medarbetare ska kunna läsa sig till hur 

arbetet ska utföras.  

”Det är viktigt att vi har processer i många aspekter och att dessa följs. I processerna är 

rollerna beskrivna och vem som ska göra vad”. [TP] 

Informationen samlas och finns tillgänglig via databaser på intranätet. TP förklarar även att 

formell kunskapsöverföring förekommer genom dokumentation av metoder TP använder sig 

gällande både processer och resultat. TP beskriver även att ABB blir granskade av olika externa 

instanser av olika skäl. Personer från externa företag ägnar sig åt att certifiera ABB dels genom 

att kontrollerar hur processer ser ut och dels undersöka i vilket utsträckning personalen känner till 

processerna samt i vilket grad de följs. Denna dokumentation är således en form av 

kunskapskartor som Wickert & Herschel (2001) förespråkar för att lättare kunna identifiera 

informanternas och liknande kunskap inom organisationen. TP förklarar även att kunskaper 

omvandlas till information genom informell utbildning vilket förekommer i samband med 

projekt.  

”För att lära andra börjar man i liten grupp och expanderar för att flera ska lära sig. 

Material tas fram för att göra detta. Det är inte kurser, men det är någon form av 

informell utbildning som sker.” [TP] 
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I dessa projekt beskriver TP att medarbetare med erfarenhet inom området skapar en 

processgrupp som i sin tur definierar processflödet, alla output och input, hur output ska se ut och 

hur resultatet ska dokumenteras. Materialet som tas fram består således av implicit kunskap från 

erfarna medarbetare, däribland TP:s kunskaper, eftersom kunskaperna sedan omvandlas till 

material i form av information. Under dessa utbildningar beskriver TP att metaforer och analogier 

används för att förklara och göra sig förstådd hos medarbetarna. Inom DVAAB menar RL att 

metaforer och modeller till viss del används men att detta sker i för liten utsträckning eftersom 

det prioriteras bort. RL anser därför att det borde tillämpas i större utsträckning eftersom det är ett 

enkelt sätt att överföra och förmedla målbilder till samtliga medarbetare.   

SB förklarar att DVABB har i stort sett all ledningsnät dokumenterat men att det förekommer vita 

fläckar på kartorna, vilket ofta är fallet när kommunen tar över äldre by-ledningar. SB menar 

dock att han besitter ett unikt helhetsperspektiv över hela DVAAB:s distrikt vilket införskaffats 

genom att ha tillbringat flera år inom Leksand, Gagnef, Vansbro och även till viss del i Rättvik. 

SB anser dock att detta inte kan klassas som svårersättlig kunskap eftersom denna kunskap 

kontinuerligt omvandlas till information genom att kartläggas i ett kartprogram och därav bevaras 

till framtiden. Kunskapen är dock svårersättlig innan den blivit omvandlad. En annan form av 

kunskap som omvandlats till information gäller tryckzoner som SB varit med och formulerat.  

RL förklarar att det under åtminstone de senaste 10-15 åren har logg skrivit rörande extraordinära 

situationer. Där har det formuleras vad som händer, vad som görs och resultatet av detta. Detta 

sparas i kunskapsbas i intranätet och finns tillgängligt för medarbetare. Där kan det således läsas 

vad som utfördes och vad som eventuellt gick fel.  

Informanternas svårersättliga implicita kunskaper omvandlas genom dokumentation och 

observation till information som bevaras och sprids genom att formuleras till metaforer, analogier 

och modeller som andra medarbetare sedan tar till sig och reflekterar över. Detta stämmer väl in 

på (Nonaka & Takeuchi 1995) beskrivning av externaliseringsläget. Under detta läge övergår den 

implicita kunskapen som ägs av individerna till att bli information som även organisationerna 

äger (Jasimuddin, Klein, & Connell, 2005; Haldin-Herrgard, 2000). Den implicita kunskapen 

omvandlas som Eucker (2007) beskriver det genom att processer dokumenteras och sedan blir 

tillgänglig för resten av organisationen.  

4.4.3 Kombinationsläget 

Informanternas information som skapats utifrån deras implicita kunskap sorteras, kompletteras 

och kombineras samt sprids genom nätverkande och insamling i databaser. Den informella 

utbildningen som sker vid projekt TP deltar i är även en form av kombinering av information där 

deltagarna, inklusive TP:s implicita kunskap, kombineras och skapar ny information. RL 

beskriver en liknande form av utbildning som sker tillsammans med andra medlemmar i 

nätverket Dala VA där information delas och kombineras med annan information vilket därav 

skapar ny explicit kunskap. TP och RL kunskapsbevarande stämmer väl in i hur (Nonaka & 
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Takeuchi 1995) beskriver kombineringsläget med hänsyn till hur informanternas beskriver att ny 

kunskap skapas genom kombination av befintlig information och spridning genom utbildning 

som i informanternas fall är projekt och nätverkande.    

4.4.4 Internaliseringsläget 

Informanternas information som bevarats och bidragit till ny kunskap genom socialisering, 

omvandling till information samt sortering, komplettering och kombinering i de tre tidigare 

lägena används slutligen vid nya utvecklingsprojekt. TP:s information internaliseras bland nya 

medarbetare vid de projektgrupper som skapas och de medarbetare som därefter berörs av 

informationen. TP:s information som kristalliseras i organisationen via dokumentation 

internaliseras även till medarbetarna genom att de tar del av informationen via intranät. SB:s 

kunskaper bevaras i kartdatabaser och används vid nya projekt. Det samma gäller de 

extraordinära händelserna som RL beskriver dokumenteras och görs tillgängligt via intranätet. 

Till skillnad mot Nonaka & Takeuchi (1995) SECI-modell är det dock oklart om all kunskap som 

bevaras genom att internaliseras genomgått de tre förgående stegen innan kunskapen 

internaliseras eller om kunskap överförts från informanterna genom nätverk och sedan använts 

till nya projekt. Vilket i sådana fall innebär att kunskapen endast genomgått socialiseringsläget 

innan internalisering och därmed inte omvandlats till information och kombinerats innan.  

4.5 Hinder för kunskapsbevarande 

Nedan presenteras vanliga hinder vid kunskapsbevarande och hur det påverkar informanternas 

kunskapsbevarande.  

4.5.1 Motivation 

TP anser att det är viktigt att överföra kunskap till medarbetare, inte endast för att han snart går i 

pension utan generellt sett. Anledningar till detta är bland annat att TP själv blir starkare om 

medarbetare blir starkare.  

”Ingen vinner på att inte dela med sig av sin kunskap och det är stimulerande att dela 

med sig av sin kunskap genom att se andra människor växa. Vi som organisation blir på 

så vis starkare.” [TP] 

”Om kunskap inte delas med andra kan man aldrig gå vidare själv då det inte finns någon 

som kan ta över. Det blir en bromskloss i sin egen karriär.” [TP] 

SB beskriver sig ha motivation för att överföra kunskap till medarbetare och desto mer han lär sig 

desto mer måste överföras. SB påpekar dock att:  

”ingen människa är oersättlig” [SB] 
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SB beskriver att han gör sitt yttersta för att överföra sina kunskaper till medarbetarna. Vidare 

anger SB att motivation bland medarbetare inte är något hinder eftersom deras motivation 

generellt sett är hög vilket märks när medarbetare ofta SB och visar att de vill lära sig. SB överför 

sin kunskap för att andra på så vis själva ska kunna utföra arbetet utan att behöva fråga honom. 

SB kan därav lägga mer tid på annat. SB anser även att kunskapen alltid måste delas vidare till 

medarbetare för att försöka förhindra att samma misstag upprepas. Vidare påpekar SB att 

DVAAB kommer att anpassa sig efter de nya förutsättningar som hans avgång medför, vilket 

skett förr när en tidigare chef i Leksand Vatten lämnande organisationen. Chefen skötte själv 

väldigt mycket arbeten, så som skrivelser, skötsel av reningsverk och upphandlingar. Kunskapen 

var inte omvandlad till information utan fanns endast som tyst kunskap och ägdes inte av 

organisationen utan endast av chefen själv. När chefen sedan gick i pension blev det svårt i några 

månader men organisationen anpassade sig efter de nya förutsättningar som avgången medförde. 

Enligt informanternas beskrivningar verkar det inte förekomma någon brist på motivation för att 

arbeta med att bevara deras kunskaper inom deras respektive organisationer, vilket (Wambui, 

Wangombe, & Muthura, 2013; Szulanski, 1996) anger som hinder för kunskapsbevarande. 

Samtliga informanter uppger att de har motivation att överföra sina svårersättliga kunskaper. Det 

verkar inte heller finns någon ovilja att förlora konkurrensfördelar, snarare tvärtom vilket (Jabar, 

m.fl., 2011; Szulanski, 1996; Riege, 2005; Stenmark, 2001) pekar ut som ett hinder. Dessutom 

anger informanterna att deras implicita kunskaper dokumenteras av dem själva och andra. Detta 

innebär att det inte råder någon avsaknad av incitament för att omvandla kunskapen till explicit 

kunskap som Stenmark (2001) anger som hinder. Därtill verkar det bland samtliga informanter 

råda en syn på det större organisatoriska sammanhanget, vilket vid bristande förekomst kan vara 

ett hinder enligt Nonaka & Takeuchi (1995).  

4.5.2 Bristande tid för kunskapsöverföring  

Samtliga informanter anger att bristande tid för kunskapsöverföring skapar ett hinder för 

bevarande av deras kunskaper. TP anser att det idag inte finns någon som kan ta över ansvaret 

med patent. TP förklarar att ABB som organisation konstaterat att när folk ska sluta eller byta 

arbete, kommer ersättarplaneringen igång för sent. Ersättaren har inte tid att lära sig jobbet medan 

personen som ska ersättas och besitter de svårersättliga kunskaperna är tillgänglig. Ett glapp 

mellan kunskapskällan och mottagaren uppstår därför. Det kan gå så pass lång tid som ett halvt år 

innan ersättaren kommer, från det att den som skall ersättas redan lämnat förklarar TP. Ersättaren 

får börja från början själv, vilket gör inlärningsprocessen betydligt svårare. Det handlar till stor 

del om tillgång till resurser och prioriteringar vid att hitta ersättare och överföra kunskapen, 

sällan är det medvetet att det ignoreras.   

SB menar att han måste ta sig tid för överföring av kunskapen och att det måste få ta den tid det 

tar. Det är viktigt eftersom SB därigenom motverkar att upprepade gånger behöva förklara saker. 

SB påpekar att det vore lämpligare om den nya arbetsledaren arbetat tillsammans med tidigare 
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arbetsledare. Detta var dock inte möjligt eftersom det tog alldeles för lång tid innan den nya 

arbetsledaren blev anställd.     

Förbättrad dokumentation pekar RL ut som en av de främsta metoder för att bevara kunskap i 

organisationen. De flesta, inklusive RL, anser sig vara alldeles för dåliga på att dokumentera 

organisationens vardagliga processer, vad som görs, hur det görs och varför. Bristande tid anges 

dock som hinder för detta. RL anser att denna form av kunskapsbevarande måste utvecklas 

eftersom organisationen idag är väldigt sårbar. 

RL anser att det optimala vore att, både vid extraordinära situationer och det mer vardagliga 

arbetet, utföra arbetet tillsammans två eller tre personer som samarbetar och hjälper varandra. 

Grupperna skulle med fördel bestå av personer med olika erfarenheter och kunskaper. Detta 

skulle innebära att organisationen inte skulle vara lika sårbar vid nästa tillfälle eftersom flera 

medarbetare besitter rätta kunskaper för att hantera liknande framtida problem. Eftersom 

DVAAB sköter ett stor distrikt är det dock inte med dagens bemanning möjligt att arbeta på det 

viset. Kunskapsöverföring skulle kunna utvecklas betydligt mer anser RL. Bristande tid är ett 

hinder som beror på att det finns för få medarbetare. Det finns alltså inte tillräckligt med personal 

för att kunna syssla med exempelvis kunskapsöverföring utan främst endast det vardagliga 

arbetet, vilket anges i nedanstående citat: 

”Nästan all tid går åt det dagliga arbetet.” [RL] 

Kunskapsöverföring hindras således av för få medarbetare och för mycket arbete som ska utföras. 

Därtill förklarar RL att medarbetares kunskaper vanligen är okända tills de inte längre finns 

tillgängliga för organisationen. Detta försvårar kunskapsöverföringsarbetet. En medarbetare 

lämnade nyligen organisationen och detta medför att medarbetare nu har svårigheter med att ta 

över hans arbetsuppgifter. Enligt RL skapar även tidsbrist problem gällande medarbetares insikt i 

verksamheten. RL tror att medarbetare skulle må bra av att, förutom att vara ute i fält, även få 

möjligheter att arbete på kontoret för att därav lära sig hur verksamheten styrs, varför saker utförs 

som de gör, hur man inte gör och så vidare. Rent praktiskt föreslår RL att detta skulle ske genom 

att RL har en person med sig som utför hans arbetsuppgifter under RL:s överseende.  

”Mycket av det som ifrågasätts ute i fältet skulle man få en helt annan förståelse för med 

en större inblick i hur kontoret fungerar.” [RL]  

Samtliga informanter beskriver bristande tid som ett hinder för att arbeta med kunskapsbevarande 

och identifiering av deras kunskaper vilket stämmer överens med (Riege, 2005; McNichols, 

2010; Haldin-Herrgard, 2000) syn på bristande tid som hinder.   

4.5.3 Bristande förkunskaper  

En av TP:s största farhågor, med tanke på att TP går i pension om ett år, är att finna en ersättare 

av hans arbetsuppgifter. TP har dialoger om detta med sin lokala och globala chef rörande detta. 
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TP ser helst att det anställs en person som kan ta över TP:s huvudsakliga ansvarsområde och 

arbetar parallellt med TP. Målet är då att överföra kunskapen från TP till personen som med 

fördel bör kunna patent (mer än allmän kunskap) och den mer specifika produktkunskapen. TP 

menar att anställa någon som jobbar parallellt med honom är det bästa alternativet, då tiden börjar 

bli knapp. TP förklarar att personliga egenskaper eller förkunskaper är delar som kan saknas för 

att hitta rätt ersättare i den befintliga personalen.  

Det största hindret för att SB ska kunna överföra kunskap ser han som sin egen otydlighet vid 

beskrivning och förklaring för medarbetare.  Eftersom SB har införskaffat sig mycket kunskap 

kan han tycka att vissa saker, som andra inte förstår, är självklara. Detta kan exempelvis gälla 

placering av ventilkranar som är välkänt för SB men inte lika känt för andra. Hinder för 

kunskapsöverföring handlar således både om otydlighet från SB och begränsade förkunskaper 

bland mottagare av SB:s kunskaper. SB arbetar dock med att tillämpa perspektivväxling gällande 

andra medarbetares kunskapsnivåer.  

RL anger att förkunskaper ibland kan vara ett hinder när det gäller nya medarbetare som helt 

saknar förkunskaper när det gäller att försöka införskaffa kunskap från mer erfarna medarbetare. 

De äldre erfarna medarbetarna använder ofta mycket fackuttryck som är svårt för mottagaren att 

ta till sig. RL anser inte att detta är något problem i överföring av sin personliga kunskap 

eftersom RL oftast arbetar med de erfarna medarbetarna. De nyanställda befinner sig istället 

oftast ute i organisationens mer praktiska verksamhet, som RL vanligen endast träffar vid 

arbetsträffar och vid dessa tillfällen diskuteras normalt inte verksamheten i någon stor 

utsträckning.  

Samtliga informanter anger bristande förkunskaper som hinder för kunskapsbevarande vilket 

stämmer överens med (Szulanski, 1996; Tsoukas, 1997) beskrivningen om mottagaren oförmåga 

att ta till sig kunskaper på grund av bristande förkunskaper. 

4.5.4 Avsaknad av standardmetod för kunskapsöverföring  

TP har ingen uppfattning om hur kunskap i form av samordningsfärdigheter överförs. De kan 

tränas och utvecklas men TP föreställer sig att de personer vars ansvarsområden ska överföras till 

måste ha införskaffat sig denna kunskap på annat vis. Gällande DVAAB förklarar SB att det 

finns standardmetoder för kunskapsöverföring för hur nya ledningsnät dokumenteras i 

kartdatabaser. RL beskriver dock i sin situation att det saknas standardmetoder för dokumentation 

av det vardagliga arbetet och att endast extraordinära händelser dokumenteras. RL anser att även 

att beskrivning av det mer vardagliga arbetet även bör bevaras.  Därtill anser RL att det är svårt 

att formulera processer för hur arbete bör utföras eftersom det vanligen rör sig om mer unika 

situationer. För att införskaffa samordningsfärdigheter anser RL att det är viktigt att både 

införskaffa erfarenhet och vara intresserad och engagerad i vad medarbetarna gör och vad de har 

för kunskaper. Rent generellt anser RL att det råder en brist på detta i chefspositioner. För dessa 

blir kontoret en tillflyktsort medan ”de andra” ute i fältet ska utföra arbetet.  
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Avsaknad av standardmetoder är ett hinder för bevarande av kunskap (McNichols, 2010; Hewitt, 

2008). Exempel på informanternas kunskaper det saknas standardmetoder för är förhandlings- 

och samordningsförmågor som således innebär ett kunskapsbevarande hinder.  

4.5.5 Bristande kännedom om den svårersättliga kunskapen 

Bristande kännedom om kunskap som bör bevaras är ett hinder för kunskapsbevarande 

(Szulanski, 1996; Krogh, Ichijo, & Nonaka, 2000; Stenmark, 2001; Hewitt, 2008). Enligt 

informanternas svar verkar det förekomma bristande kännedom om kunskaper generellt sett bland 

respektive ledning. TP beskriver att ABB, liksom stora organisationer generellt sett, har problem 

med att ledningen inte är insatt i vilka kunskaper som försvinner när medarbetare lämnar 

organisationer genom exempelvis pensionsavgång. Trots att DVAAB är en betydligt mindre 

organisationen belyser RL dock att det även inom DVAAB råder låg insikt från ledningen om i 

vad medarbetare besitter för kunskaper. Informanterna har dock angett vilken deras, åtminstone 

främsta, svårersättliga kunskaper är därav ökat kännedom om den tysta kunskapen som Polanyi 

(1966) och Hewitt (2008) beskriver att medarbetare ibland saknar kännedom om. Därmed har 

hindret med bristande kännedom rörande informanternas kunskaper minskats.  

4.5.6 Relationer 

Dålig eller brist på relation mellan kunskapskällor och mottagare skapar hinder (Szulanski, 1996; 

Haldin-Herrgard, 2000). Samtliga informanter (kunskapskällor) beskriver dock relationer till 

medarbetare (mottagare) som starka och att bristande relationer inte upplevs som något hinder. 

En form av dåliga relationer kan gälla generationsskillnader mellan kunskapskällan och 

mottagaren (Wambui, Wangombe, & Muthura, 2013; Broomé & Ohlsson, 2003), vilket kan leda 

till generationskotterier där kunskap inte överförs mellan parter (Broomé & Ohlsson, 2003).  

Båda organisationerna har åldersfördelningar som sträcker sig från strax över 20 till strax över 

65. Det förekommer generationsskillnader men dessa anses dock inte vara ett hinder för 

kunskapsbevarande enligt samtliga informanter.  Gällande relationer påpekar Wickert & Herschel 

(2001) och Riege (2005) även att mindre företag har fördelar jämfört med större företag när det 

gäller att vara intima. Riege (2005) menar dock att mindre företag även ofta är sämre på att 

tillämpa strategier för exploatering och integrering av kunskap eftersom de anses vara upptagna 

med mer vardagliga arbetsuppgifter. Det verkar dock som att båda organisationerna har goda 

relationer och att båda anger bristande tid utöver vardagliga arbetet som huvudsakligt hinder för 

kunskapsbevarande.    
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5 Slutsatser 

Utifrån informanternas svar har vi kunnat identifiera svårersättlig arbetsrelaterad kunskap både i 

form av implicit och verkligt tyst kunskap som införskaffats genom arbetsspecifik erfarenhet och 

lärdom från misstag. Explicit kunskap har inte kunnat identifieras som svårersättlig vilket inte är 

förvånade med tanke på att information främst ägs av respektive organisation medan tyst kunskap 

endast ägs av informanterna. Samtliga informanter beskriver att de besitter sakkunskaper i form 

av intuition. Samordningsförmåga och förhandlingsförmåga återfinns dock i varierande 

utsträckning. Den intuitiva kunskapen har delar som är både implicita och verkligt tysta medan 

samordnings- och förhandlingsförmåga endast kunnat identifieras som verkligt tyst kunskap.    

Verkligt tyst kunskap överförs genom socialisering i form av olika sorters nätverk och både 

formellt och informellt mentorskap. Det informella mentorskapet upplevs som det mest 

framgångsrika bland informanterna. Informanternas kunskaper omvandlas till information genom 

att de själva och andra dokumenterar deras kunskaper. Spridande av den omvandlade kunskapen 

med modeller och metaforer tillämpas i varierande utsträckning. Informationen kompletteras med 

annan information och internaliseras sedan bland medarbetare genom tillämpning i nya projekt. 

Informanternas tillvägagångssätt för att bevara deras kunskap i organisationerna stämmer väl in 

på (Nonaka & Takeuchi (1995) SECI-modell. Svårersättlig intuitiv kunskap i olika former verkar 

enligt informanternas beskrivningar vara den enda kunskapsformen som bevaras. 

Samordningsförmåga är inget som bevaras direkt men utvecklas hos andra medarbetare genom 

starkare nätverkslänkar. Förhandlingsförmåga överförs dock inte alls.  

Enligt informanternas beskrivningar förekommer ingen brist på motivation för att arbeta med att 

bevara deras kunskaper inom deras respektive organisationer. De största hindren för överföring 

av informanternas kunskap har identifieras som tidsbrist och brist på förkunskaper hos 

kunskapsmottagare. Avsaknad av standardmetoder har identifierats som anledningar till att 

förhandlings- och samordningsförmågor inte bevaras. Enligt informanternas beskrivningar 

förekommer bristande kunskaper bland respektive ledning om medarbetares kunskaper. Denna 

undersökning har dock ökat kännedom om deras svårersättliga kunskaper och därav minskat detta 

hinder. Samtliga informanter beskriver starka relationer mellan medarbetare vilket är viktigt vid 

överföring av tyst kunskap, relationer har således inte kunnat identifieras som något hinder.  

Undersökningen har ökat insikt om informanternas svårersättliga kunskap, hur den bevaras i 

nuläget och vilka hinder som förekommer. Denna information är användbart vid bevarande av 

informanternas eller liknande svårersättlig kunskap. Likheter och skillnader verkar vara större 

mellan informanterna än mellan organisationerna trots att det finns stora skillnader mellan 

organisationerna. Trots användande av teorier från främst utländska kontexter har teorierna varit 

tillämpningsbara för att beskriva kunskapsbevarande även i den utvalda svenska kontexten.   
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5.1 Förslag på vidare studier  

Intervju med ännu fler informanter i olika typer av organisationer skulle kunna utföras för att 

lättare få möjlighet att dra slutsatser angående skillnader och likheter. Metoden i denna 

undersökning skulle kunna tillämpas i större utsträckning bland ett större antal informanter för att 

identifiera vilken svårersättlig kunskap som riskerar att försvinna och hur det kan motverkas. 

Alternativt eller kompletterande skulle observationsstudier kunna tillämpas för att skapa en 

starkare kontextuell förståelse, särskilt om tidigare insikt i utvalda organisationer saknas. 

Förslagsvis skulle även ledning eller personalavdelning kunna intervjuas för att införskaffa ett 

bredare perspektiv och närmare undersöka strategier för kunskapsbevarande utfall detta väljs att 

undersökas.  Större uppsats skulle även lättare kunna identifiera skillnader mellan olika typer av 

organisationer kunskapsmässigt. Sådan information skulle sedan kunna användas för att som 

Nonaka & Takeuchi (1995) förespråkar,  konceptualisera en vision över vilken typ av kunskap 

som företag bör fokusera på att skapa och sedan implementera denna strategi hos ledningen. 
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Bilaga 1 

Följande information och intervjufrågor skickades till samtliga informanter innan intervjuer ägde 

rum: 

Syftet är att identifiera erfarna informanters svårersättliga kunskap samt metoder och hinder som 

förekommer vid deras kunskapsbevarande.   

Deltagande i studien är helt frivilligt och deltagare har all rätt att avböja att svara på frågor och 

dra sig ur studien när de vill. Intervjun spelas gärna in för att underlätta analys av svaren med det 

är inget krav. Informanterna behandlas konfidentiellt men företagets namn och informantens 

avdelning anges helst för att på så vis öka studiens trovärdighet men det är inget krav. Allt 

material och uppgifter som samlats in används endast i den aktuella studien. Resultatet av studien 

kommer att publiceras i en kandidatuppsats och efter publicering kommer all överflödig data från 

studien förstöras av oss. Informanter ges möjlighet att godkänna eller göra anmärkningar på 

sammanfattning av deras intervjuer och uppsatsen innan publicering. Angående detta kontaktas 

informantera via e-post och telefon. Utan svar från informant räknas det som ett godkännande.     

Intervjun kommer att ske semistrukturerat vilket innebär att intervjufrågorna är öppna och 

frågorna endast är riktlinjer med möjlighet till följdfrågor. Längden på intervjun beror till stor del 

på hur mycket som går att diskuteras men uppskattas till cirka en timme. Möjligen kommer flera 

intervjuer ske för att komplettera den första. Efter intervjun får deltagarna ta del av 

sammanfattning från intervjun. Möjlighet ges därigenom till godkännande och synpunkter på det 

som antecknats. Intervjun underlättas om frågorna reflekteras över innan intervjun. Vid frågor 

eller synpunkter får du gärna kontakta oss. 

Bakgrundsfrågor 

 Namn och ålder. 

 Hur många år har du varit anställd inom företaget? 

 Kan du sammanfatta din karriär inom företaget? 

 Vilken position har du i företaget? 

 Vad är ditt ansvarsområde och dina arbetsuppgifter? 

Kunskap 

 Vad har du för svårersättlig arbetsrelaterad kunskap?   

Detta kan exempelvis gälla kunskaper som införskaffats utöver grundläggande utbildning för att 

arbetet, som krävs för att utföra arbetsuppgifter. Några exempel på vad kunskapen kan vara är 

både skicklighet gällande användning av kropp och intellekt och associeras vanligen med: 
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o Intuition: Kunnande eller lärande utan medvetet resonemang, beslutsfattande utan 

formell analys, utförande som sker per automatisk eller snabb uppkomst av 

inspiration. 

o Insikt: Förståelse som ofta sker i plötslig form.  

o Färdigheter: Förhandlings-, fysisk-, samordnings- eller kognitiv förmåga. 

o Sakkunskap: Förmåga att veta hur arbetet ska utföras och skapas ofta utifrån 

erfarenhet.  

Kunskapsbevarande  

 Anser du att det är viktigt att din kunskap överförs till medarbetare och på så vis bevaras i 

organisationen samt varför?  

 Hur har du erhållit den kunskap du har idag och hur sprider du vidare din kunskap till andra 

medarbetare? 

 Förekommer eller har det förekommit hinder för att överföra dina kunskaper till andra? 

 Ingår du i nätverk där dina kunskaper överförs? 

 Har du någon gång agerat som mentor, officiellt eller inofficiellt?  

 Har du ytterligare förslag på hur din och annan liknande svårersättlig kunskap kan bevaras i 

organisationen?  

 


