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Syfte: Studien ämnar öka förståelsen för kunskapsöverföring, närmare exakt överföring eller 

transformation av så kallad tyst kunskap till explicit kunskap. 

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie som antar ett hermeneutiskt angreppssätt med ett tol-

kande perspektiv. Metoden kan närmast beskrivas som abduktiv med starka induktiva inslag. 

Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer. 

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska referensram utgår från tidigare forskning om SECI-

modellen och redogör för komplexa begrepp såsom tyst och explicit kunskap. Ett bredare per-

spektiv antas genom att undersöka klibbighet. 

Empiri: Studien fokuserar på LundaEkonomernas Studentkår, en av Sveriges största ekonomkå-

rer. Organisationen är en ideell förening med 250 aktiva medlemmar, av vilka vi har intervjuat 

fem. Respondenterna valdes med tanke på nuvarande och tidigare engagemang inom organisat-

ionen. Verksamhetsrapporter har studerats för att skapa större förståelse för organisationens 

verksamhet 

Resultat: Studien påvisar faktorer som inte enkelt kan förklaras genom teorin, framförallt vilja. 

Det ter sig att tidigare forskning är mestadels kognitiv. Att organisationen är en ideell förening 

bidrar till att förklara komplexiteten i problemet och ökar förståelsen för kunskapsöverföring 

inom ideella organisationer då tidigare forskning framförallt behandlar vinstdrivande sådana. 

  



Abstract 

Title: Is sharing caring? – A qualitative case study on knowledge sharing and the transformation 

between tacit and explicit knowledge. 
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Purpose: This study aims to increase understanding for knowledge sharing, specifically the trans-

formation between tacit and explicit knowledge. 

Methodology: The study is a qualitative case study which adopts a hermeneutic approach, with 

an interpretive perspective. The method can be described as abductive with strong inductive ele-

ment. The empirical data is collected through semi-structured interviews  

Theoretical perspectives: The study's theoretical framework is based on previous research on 

the SECI model and explains complex concepts such as tacit and explicit knowledge. A broader 

adoption by examining stickiness. 

Empirical foundation: The study revolves around LundaEkonomerna Student Union, one of 

the largest unions for business students in Sweden. The non-profit organization has 250 active 

members of which we’ve interviewed five. The Interview object where selected based on their 

previous and present positions and knowledge of the union. 

Conclusions: The study reveals factors that cannot easily be explained by the theory, especially 

will to perform an action. It seems that previous research is mostly cognitive. The fact that the 

organization is a non-profit organization helps to explain the complexity of the problem and in-

crease the understanding of knowledge sharing in non-profit organizations as previous research 

mainly deals with for-profit ones. 
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1 INTRODUKTION 

 

I introduktionen presenteras valt ämne där vi redogör varför det är relevant. Bakgrunden leder till problematise-

ringen vilken ämnar fördjupa läsarens förståelse för studiens problematik. Kapitlet fortlöper med att presentera 

syftet för studien och därigenom formuleras två frågeställningar vi ämnar besvara i resultatet.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt rapporten ”The Interaction of Explicit and Tacit Knowledge” menar Sohrabi och Naghavi 

(2014) att samtliga experter idag är överens om att andel kunskap och hur tillgänglig den är inom 

en organisation är en av de viktigaste faktorerna för att skapa konkurrensfördelar. Kunskap defi-

nieras från Platos lära som “trosföreställningar som är både sanna och man har goda skäl att tro 

på” och kan så sägas vara en vetenskapligt rättfärdigad tro (Nonaka & Takeuchi, 1996). Enligt 

Plato är alltså kunskap, i filosofisk mening, en summa, eller produkt, av det som är vetenskapligt 

sant och det som är betrott att vara sant. Det finns idag olika perspektiv på kunskap; dels kan det 

handla om epistemologin, kunskapens karaktär och huruvida man har ett objektivistiskt eller kon-

struktivistisk perspektiv, dels kan det handla om lärandeprocesser och vilka premisser kunskap 

kan uppstå, exempelvis att kunskap kan skapas genom att arbeta i en viss kontext (Hislop, 2009). 

Då kunskap ges olika uttryck i olika organisationer, anses det vara komplext. Framför allt på 

grund av indelningen i två sorters kunskap. Tyst och explicit kunskap.  

 

Michael Polanyi var en av pionjärerna gällande forskning inom tyst kunskap. Genom ett av sina 

mest kända verk “The Tacit Dimension” lyfter Michael Polanyi (1966) begreppet tacit knowledge, 

tyst kunskap, som en produkt av de erfarenhetsmässiga/baserade tankar, idéer, undermedvetna 
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procedurer, inövade färdigheter, tillvägagångsätt och intuitioner som föreligger hos varje medar-

betare. Tyst kunskap innefattar en personlig kvalitet, vilket medför en fundamental svårighet att 

formalisera och kommunicera den. Den är djupt rotad i handling, delaktighet och engagemang i 

ett visst sammanhang. Enligt Polanyi (1966) härstammar all kunskap, således även den som i sig 

inte är tyst, ändå ur tyst kunskap. I boken “Personal Knowledge” presenteras konceptet för första 

gången, och här framställs det faktum att tyst kunskap innefattar så mycket inbyggd rutin och 

logik att den nästintill är omöjlig att reproducera i dokumenterad form eller socialt utbyte, utan 

skall istället demonstreras och efterhärmas. 

 

Den kunskap som inte är tyst kallas explicit kunskap och är i, motsats till tyst, opersonlig och 

icke-kontextuell. Det är kunskap som tar sig uttryck i till exempel dokument och databaser 

(Nonaka, Ichijo & Von Krogh 2000). Nonaka et al (2000) menar dock att det inte är meningen 

att de två kunskapstyperna är ämnade att åtskiljas utan fungerar som komplement till varandra 

och utgör tillsammans det övergripande begreppet kunskap. Då den tysta kunskapen artikuleras 

och formuleras i skrift och mynnar ut i bruksanvisningar, formulär, instruktioner och processer 

blir utfallet den explicita kunskap som kan överföras och absorberas av gemene intressent. Yt-

termera handlar det om att omvandla de kognitiva intuitioner en individ har till explicita och sys-

tematisera dem.  

 

Nonaka et al (2000) diskuterar Polanyis isbergsmetafor och symbiosen mellan tyst och explicit 

kunskap. De menar att förhållandet kan förklaras genom att den explicita kunskapen liknas vid 

toppen av isberget som sticker upp ovanför vattenytan och den tysta, implicita kunskapen repre-

senteras av grunden till berget som ligger under ytan och således inte är överskådlig.  Implikat-

ionen blir att det konsekvent genom all kunskap måste finnas tyst för att explicit ska genereras 

och existera.  

 

När forskare försöker förklara hur strategiska konkurrensfördelar uppstår, har fokus allt mer flyt-

tats från naturresurser och fysiska resurser till kunskap - inte minst tyst kunskap som har den 

fördelen (och nackdelen) att den är svår att överföra till andra och därmed kan utgöra en grund 

för så kallade VRIO-resurser (Barney, 1991), det vill säga resurser som är värdefulla och unika 

men också svåra och kostsamma att imitera eller substituera. Detta skifte har bland annat kommit 

att innebära ett större fokus på hur organisationer utvecklar, använder och (från konkurrenter) 

skyddar sin kunskap, så kallad "knowledge management". En särskild del av knowledge manage-

ment handlar i sin tur om organisationsintern kunskapsdelning eller kunskapsöverföring. Det 



handlar alltså om hur organisationer internt mellan medarbetare och avdelningar delar kunskap 

som kan vara strategiskt viktig för organisationen. Denna form av kunskapsdelning är inte trivial 

utan behäftat med svårigheter kopplade till relationer, motivation, kultur - och inte minst kun-

skapens karaktär, till exempel om den är tyst eller explicit (Szulanski, 1996). En viktig faktor och 

förklaring till det ökade intresset för kunskap är inte minst assimilering av allt mer avancerad in-

formationsteknologi vilken utöver automatisering även bistår med administrativ input i samband 

med beslutsfattande (Zuboff, 1988).  Problematiken ligger i att kunskap flyttas med och mellan 

individer och utan en lyckad kunskapsöverföring tappar organisationen konkurrensfördelar 

(Sohrabi & Naghavi, 2014). För oavsett verksamhet existerar organisationer inte utan medlem-

mar. Verksamheten måste utvecklas och vara efterfrågad för att kunna uppfylla organisationens 

syfte, mål och attrahera samarbetspartners. Det krävs alltså ett visst mått av kunskapsöverföring, 

vilket innebär att skicka information till en mottagare som sedan absorberar kunskapen. Denna är 

ständigt pågående och det finns en viss problematik kring denna som kan grunda sig i kunskap-

ens kvalitet eller så kallade friktioner.  

 

Givetvis är kunskap centralt inom alla organisationer, oavsett syfte och mål. Därtill är det helt 

avgörande för organisationer där kunskapen är ämnad att överlåtas, och därmed är adresserad, att 

finna mekanismer som underlättar och möjliggör överföring av kunskap. Detta gäller såväl tyst 

som explicit kunskap, och då de mekanismer som föreligger som förutsättning för delgivning av 

naturliga skäl skiljer sig åt beroende på vad för kunskap som ska delas och överföras, krävs en 

symbiotiskt orienterad hantering och mekanismer för en att överföring ska bli fullgod. (Szulanski, 

1996) 

 

1.2 Problematisering 

Kunskapsöverföring, kanske framförallt förståelse för dynamiken mellan tyst och explicit kun-

skap är, som nämnt i bakgrunden, betydlig för organisationer idag. Kunskapsdelning och överfö-

ring är alltid en utmaning och forskare är idag överens om att det är särskilt svårt för tyst kunskap 

att överföras framgångsrikt och den är beroende av att transformeras till explicit för att kunna 

överföras. För att förstå explicit kunskap behövs ofta erfarenhet och indirekt tyst kunskap genom 

denna (Sohrabi & Naghavi, 2014). Heldin-Herrgard menar också att tyst kunskap inte enbart 

presenteras av en person utan även processer, kultur och värderingar enligt Sohrabi och Naghavi 

(2014). Vidare är tyst kunskap komplex då den är svårimiterad och tar tid att utveckla. En av 

nackdelarna och svårigheterna med tyst kunskap är problematiken i att kommunicera och således 

överföra den. Motsatta utmaningar möter man i den explicita kunskapen som kan överföras via 



text, alltså komplexitet i en överföring utan uttalat språk eller imitation. Komplexiteten i överfö-

ringen mellan tyst och explicit kunskap uppdagar alltså flera utmaningar. Vi ser framför allt svå-

righeter att göra kunskapen tillgänglig för samtliga medlemmar i organisationen, att den tysta 

kunskapen är personlig och således svårdefinierad och svår att konkretisera. Dessutom finns det 

en risk som innefattar att kunskapen i transformationen och överföringen förvanskas och att 

subtila aspekter inte följer med. 

 

Existerande forskning och litteratur är inte helt enhällig om hur överföringen går till och det finns 

ett antal olika faktorer som påverkar detta; Kunskapens karaktär, sändarens och mottagarens 

kunskapsinriktning och ambitioner samt den organisatoriska kontext vari överföringen sker (Szu-

lanski, 1996). Vidare har denna i princip enbart behandlat vinstdrivande organisationer eller före-

tag och alltså inte i någon utsträckning ideella organisationer som vi menar tenderar att sakna 

typiska incitament för att kunskapsöverföring ska fungera. Sådana, ideella, organisationer kan 

därtill tänkas ha följande, för kunskapsöverföring, potentiellt viktiga egenskaper gentemot de 

tidigare studerade. Den höga personalomsättningen, brist på incitament samt att organisationen 

verkar i en dynamisk omvärld. Studiens relevans kan dessutom härledas av att mycket av forsk-

ningen aningen daterad. Nonakas arbete är över 20 år gammalt och framförallt teknologiska 

landvinningar såsom IT, beslutsstöd och nätverk kan ha påverkat kunskapsöverföring och del-

ning sen dess. Dessutom byggde Nonakas et al (1996) forskning ofta på sydostasiatiska organisat-

ioner, vilket kanske på grund av kulturella skillnader inte helt går att applicera i en annorlunda 

kulturell kontext.  

 

Vi har därför valt att studera knowledge sharing, i närmare befattning dynamiken och transform-

ationen mellan tyst kunskap och explicit kunskap i en ideell studentförening, vilket beskrivs mer 

utförligt i det kommande metodkapitlet. 

 

1.3 Syfte 

Mot bakgrund av diskussionen ovan är syftet med denna studie att öka förståelsen för kunskaps-

överföring, närmare exakt överföring eller transformation av så kallad tyst kunskap till explicit 

kunskap. 

 

Givet detta syfte har vi två forskningsfrågor: 

- Vilka är de faktorer som påverkar en framgångsrik transformation av tyst till explicit kunskap - 

och därmed möjliggör en överföring av tyst kunskap inom organisationen? 



- Har det någon betydelse, och i så fall vilken, att organisationen är ideell, och till yttermera visso 

kanske skiljer sig från den kulturella kontext vari mycket av teorin om kunskapsöverföring utveck-

lats? 

 

 

  

 

 



2 METOD 

 

Följande kapitel kommer att behandla studiens metod samt behandla denna utifrån den vetenskapliga förhåll-

ningssätt den antagit. Vi kommer även redogöra för den kvalitativa forskningsdesignen vi använt samt tillväga-

gångsätt vid insamling och senare analys av empiri. Slutligen redogörs för studiens kvalitetsbedömning. 

 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vad vi har studerat är ett samhällsvetenskapligt fenomen, där inte nödvändigtvis just individer i 

sig utgjort de huvudsakliga objekten och variablerna utan snarare ett begrepp, såsom interaktion, 

och fysiska faktorer som dokument som då kan komma att påverka effektiviteten och utfallet av 

kunskapsöverföring och närmre transformationen mellan tyst och explicit kunskap. 

 

Till skillnad från studier som granskar naturvetenskapliga problem, där fysiska ting och faktorer 

utgör grunden för vad som studeras, ämnar en samhällsvetenskaplig studie, likt denna, att hitta en 

samverkan snarare än ett kausalsamband. Detta vill vi förklara ytterligare för att fördjupa förståel-

sen för studiens genomförande. Ett kausalsamband, eller kausalitet, uppstår och råder mellan två 

fenomen då det går att identifiera orsak och verkan. Orsak och verkan präglar vetenskapen och 

det kan sägas vara på så vis att om du hittat en förklaring till varför ett fysiskt fenomen beter sig 

på ett visst sätt (verkan) och kan härleda detta till en förklaring (orsak) så får du ett kausalsam-

band mellan variablerna. (Andersson, 2014) I vårt fall torde då knowledge sharing, eller kun-

skapsöverföring, vara verkan och den närmare belysta dynamiken mellan tyst och explicit kun-

skap vara orsaken. Sten Andersson (2014) påpekar att samhället inte går att likna vid ett laborato-
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rium som kan läggas under mikroskop. Vår studie innefattar en ideell studentorganisation med 

flertalet faktorer och variabler som är föränderliga. Att hitta kausalsamband kan ses omöjligt just 

på grund av de sociala förhållandena som råder inom det experimenterade området där det hand-

lar om människors levnadsmönster, där fysiska och sociala fenomen samspelar. Vi menar då att 

det ter sig, i vår samhällsvetenskapliga forskning, svårt att hitta en tvär förklaring och diskutera 

orsakssamband i så pass konsekventa termer som fyller kriterierna för kausalsamband, varför vi 

istället valt att se på relationen som samvarierande där kunskapsöverföring är beroende av trans-

formationen mellan tyst och explicit kunskap. 

  

2.1.2 Hermeneutiskt förhållningssätt 

En annan aspekt som vi antagit i vår studie är ett hermeneutiskt perspektiv. En hermeneutisk 

tolkning innebär att man skapar sig en tolkning, förståelse och perception från en mening, inne-

börd och värderingar som finns i texter, handlingar, beslut, styrdokument, och så vidare i en soci-

al miljö (Andersson, 2014). Vi tar också hänsyn till den bakgrund och det sammanhang som vi 

analyserar och som vår tolkning således förankras i. Närmare förklarat undersöks en kulturell, 

ideell och integrationsbaserad organisation i ett socialt sammanhang där hög personalomsättning, 

dynamisk miljö och personliga motivationsfaktorer styr arbetet och ligger till grund för en intres-

sant kontext av framför allt två anledningar. För det första, då personalen byts ut frekvent måste 

kunskap överföras nästintill konstant. För det andra, när ersättning i form av pengar inte existerar 

som motivationsfaktor måste passion och vilja ligga till grund för att lära sig och utveckla, samt 

föra organisationen framåt - bygga ny tyst och explicit kunskap.  Genom en hermeneutisk tolk-

ning skapar vi alltså och tillgodoser oss med inlevelse och fördjupad förståelse och insikt i ett 

mänskligt, socialt och organisatoriskt kulturellt sammanhang – såsom LundaEkonomerna.  

 

2.2 Angreppssätt 

Vår studie inrättar en djupgående förståelse och granskning av en enda organisation vilket också 

är typiskt för en så kallad fallstudie (Bryman & Bell, 2005). Med denna typ av studie påvisar vi att 

flertalet olika faktorer påverkar kunskapsöverföring och transformation av tyst och explicit kun-

skap samt utveckling av verksamhet för en organisation. Detta kan således inte enbart förklaras 

genom en övergripande, om än vedertagen, modell för detta. Fallstudie som metod innebär en 

granskning och betraktning av ett specifikt, på förhand utvalt fall där en djupgående och detalje-

rad förståelse driver arbetet. I vårt fall blev detta en organisation. Fallstudien präglas av att vi 

granskar de sociala relationer, interaktioner, informativa utbyten och processer som sker i det 

valda fältet och med hjälp av dessa får hjälp att skapa ett syfte. Anledningen till att vi gjort en 



fallstudie är just för att skapa en insikt i organisationen och få en förståelse för hur de organisat-

ionsspecifika problem som finns inom kunskapsöverföring och kunskapsdelning generellt tar sig 

uttryck här. Detta hade inte varit möjligt genom en kvantitativ studie som baseras på högt struk-

turerad, statistisk, data, det vill säga siffror och kategorier. För att uppfylla syftet med studien 

måste empirin, bestående av öppna svar, tolkas kritiskt för att skapa förståelse snarare än en kart-

läggning av vad som sker (Yin, 1989). 

 

Att just i LundaEkonomerna få en förståelse för hur de individer som sitter på ledarpositioner 

med kunskapsdelning såväl framför som bakom sig upplever fenomenet som utgör grunden för 

studien samt se medlemmarna perspektiv i kontrast till någon form av standardiserad mall som 

upprättats inom organisationens styre vid okänt tid i historien.   

 

Att enbart behandla en organisation motiveras av en studentorganisations karaktär där verksam-

het i mångt och mycket kan vara snarlik en annan studentorganisation men fenomenet och hur 

det tar sig uttryck i LundaEkonomerna är svår att särskilja från den kontextuella miljö som det 

verkar i. Ämnet som behandlas kan också påverkas av kulturella skillnader varför vi ansåg det 

rimligt att inte studera fler organisationer och av den anledningen få en utbredd, svårtolkad em-

piri. 

 

Valet av organisation, LundaEkonomerna, motiveras av det faktum att LundaEkonomerna är en 

ideell organisation som har, i introduktionen, nämnda egenskaper som potentiellt kan nischa or-

ganisationen gentemot tidigare forskning.  Vi har även ett intresse för organisationen på grund av 

tidigare engagemang i verksamheten var vi såg problem kring arbetet kring kunskapsöverföring. 

Ytterligare en grund till att studera just en studentorganisation beror på medlemmarnas karaktär, 

unga människor från olika bakgrund och geografiska områden, alltså en diversifierad medlems-

bas. 

 

Teoriutvecklingen skedde, baserat på en något begränsad teoretisk referensram, i huvudsak in-

duktivt. Vilket förklaras genom att grunden för studien utgår från observationer och analys av ett 

specifikt fenomen och alltså skapar slutsatser kring de empiriska erfarenheter vi har upplevt 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Den teoretiska grunden var nödvändig för att hjälpa oss kategorisera 

och sortera empirin. Därtill har teorin såklart hjälpt oss att identifiera potentiella förklaringar till 

transformation och överföring. Vi har dock strävat efter att "utmana" teorierna och att hitta al-

ternativa förklaringar eller förklaringar som om inte vederlägger i alla fall kastar nytt ljus över 



tidigare teori. Analysen har sedan handlat om att finna mönster i observationerna, hitta problem 

eller luckor som sedan ska sökas besvaras genom ett kunskapsbidrag till befintligt stöd i tidigare 

forskning och teori. Samtidigt ville vi kunna tolka empirin med hjälp av tidigare teori, utan att låta 

den styra vårt arbete, och har därför varit tvungna att till viss del släppa den rent induktiva meto-

den. Vår metod kan därvid i slutändan klassas som abduktiv (Alvesson & Sköldberg, 1994), om 

än med starka induktiva inslag. 

 

2.3 Insamling av Empiri 

Hur lyckades vi då få in allt detta empiriska material och observationer? Liksom frågan är också 

svaret tvådelat. Den största delen utgjordes av kvalitativa intervjuer. För att skapa en förståelse 

för medlemmarnas syn på det valda ämnet krävdes djupgående, semistrukturerade intervjuer för 

att på så sätt få tillgång till dold information som finns i humankapitalet. Syftet med intervjuer likt 

våra är inte att skapa en bredd och spridning av svar med kvantitativa utfall som sedan generali-

seras numeriskt, som ofta används vid en positivistisk studie utan snarare att dyka djupt in och 

således skapa förståelse för att besvara studiens syfte (Bryman & Bell, 2011). 

 

Vi har valt att intervjua fem personer från olika utskott inom studentkåren, med olika insikt och 

erfarenhetsgrad. Respondenternas befattning presenteras i senare kapitel, men bestod av både 

personer på styrelsepositioner och projektledare för olika projekt, då det framförallt är de som 

behandlar kunskapsdelning. Detta gav oss ett bredare perspektiv på arbetet kring knowledge sha-

ring inom organisationens olika delar.  

 

2.4 Perspektiv 

Vår studie bedrivs i en social kontext och vad vi studerar är människors handlingar samt under-

medvetna bidrag till ett gemensamt begrepp - kunskap. Detta fenomen förklaras i sin tur av hur 

de personerna som utgör våra intervjuobjekt tolkar denna sociala handling, vilken skiljer sig åt 

dem emellan. Eftersom att vi som externa parter betraktar och tolkar denna sociala kontext samt 

tolkar hur människor uppfattar ett fenomen såsom framgångsrik kunskapsöverföring, innebär det 

vårt hermeneutiska angreppssätt kombineras med ett tolkande perspektiv. Vi har tillgivits våra 

respondenters perspektiv och uppfattningar av sin verklighet och omgivningen i vilken de verkar 

för att sedan analysera denna och tolka som författare men även med hjälp av befintlig teori.  

 

 

  



2.5 Källor 

2.5.1 Primärkällor 

Intervjuerna hölls under en vecka mellan 30 november – 4 december och under samtliga inter-

vjuer var båda skribenterna närvarande, då vi ansåg det viktigt för bearbetningen av information-

en. Metodiken och utformningen av intervjuerna betedde sig semistrukturerat med öppna svar 

där respondenterna, till vår fördel, undermedvetet drevs till långa uttömmande utläggningar. 

 

I övrigt har våra regler för intervjuerna i studien varit desamma som vi tycker gäller för ett samtal. 

Grundläggande aspekter som intervjulokal, intervjupersonernas klädsel samt strukturen har tagits 

i beaktning. Kläderna utgör en viktig grund i hur man vill framstå och styr i mångt och mycket 

hur informationen kommer att se ut från respondenten, då bekvämligheten påverkar svaren och 

formaliteten i lokalen. Vi valde lediga vardagskläder och genomförde intervjuerna på LundaEko-

nomernas kårhus, Skånis, där respondenterna känner sig hemma och bekväma. Där de kan refe-

rera till arbetet och lokalerna samt verksamheten i helhet. Uppträdandet föll likväl inom ramen 

för en informell och personlig intervju vilket visade sig fungera tillfredsställande. Respondenterna 

fick information om att de kommer att vara anonyma och inte namnges i studien. Tiden höll sig 

mellan 35-70 minuter beroende på respondentens svar. 

 

2.5.2 Sekundärkällor 

För att ytterligare granska hur organisationen utvecklas och går framåt granskade vi LundaEko-

nomernas arkiv och undersökte verksamhetsrapporter från år 2009 fram till idag, för att studera 

vad i organisationen som har utvecklats och på vilket sätt. Detta syftade till att bistå med konkret 

information om verksamheten för att skapa en förståelse för hur organisationen har arbetat histo-

riskt sett och öka medvetenhet kring eventuella faktorer som kan ha påverkat arbetet kring know-

ledge sharing. Vidare ansåg vi dokumenten ger en rättvis bild av den explicita delen av organisat-

ionens kunskap. För vår studie var denna historiska exposé viktig att studera för att kunna utröna 

varför och var utveckling har skett inom organisationen samt försöka hitta vilka faktorer som lett 

till detta. Vi menar att organisationens tillväxt i såväl medlemsantal som kommittéer/projekt till 

viss del bör grunda sig i god kommunikation och god kunskapsöverföring, då vår utgångspunkt 

är att projekt måste utvecklas för att växa och därför måste kunskap och erfarenheter mellan åren 

förts över så pass tillfredsställande att utveckling kunnat ske och misstag blivit lärdomar samt 

tillvägagångssätt blivit rutin och praxis. 

 

  



2.6 Analysprocessen 

Efter insamling av empiriskt material har denna sammanställts genom transkribering. Vi har se-

dan bearbetat materialet genom att sortera efter frågeställningar och relevans, reducerat överflö-

dig eller mindre relevant information och sedan använt materialet som stöd och argument vid 

analys. 

 

2.6.1 Det empiriska materialet 

Ett första steg i analysen av det kvalitativa materialet är att reda och sortera det empiriska materi-

alet. Sorteringen av empiri kan sägas bemöta kaosproblemet, som innebär den oöverskådlighet 

och oordning som infinner sig när materialet först sammanställts för att underlätta analysarbetet. 

(Rennstam & Wästerfors, 2011)  

 

Eftersom vi hade klara frågor och övergripande kategorier avgränsade sedan tidigare gick vår 

sortering ut på att fördela information och citat efter kategorierna 

 

För att kunna sortera materialet på ett relevant sätt menar Rennstam och Wästerfors (2011) att 

författarna måste bekanta sig med materialet på djupet. Detta gjorde vi genom att bearbeta tran-

skriberingen från olika angreppssätt ett stort antal gånger innan det till slut tydliggjordes. Vi 

gjorde valet att sortera vårt material efter olika kategorier baserat på hur väl de återspeglades mel-

lan respondenterna, förekomsten av likartade svar och mönster kring våra olika frågeställningar 

och där vi fann tendenser till luckor. Det mynnade till en början ut i ”explicit kunskap”, ”doku-

mentation”, ”kunskapsöverföring”, ”möten”, ”tyst kunskap” och slutligen ”socialiseringens bety-

delse”. Den sistnämnda kategorin, “socialiseringens betydelse”, föreföll intressant för oss då vi 

såg en gemensam nämnare hos våra respondenter som senare kommer förtydligas i vår empiri 

och analys. Vad vi uppmärksammade och ansåg intressant med hänsyn till studiens syfte och frå-

geställningar var den sociala kontext i vilken mycket information verkar komma i utbyte, där med 

andra ord tyst kunskap förmedlas och transformeras i explicit.    

 

2.6.2 Reduktion av material 

Andra steget vid bearbetning av vårt material är att reducera överflödig information och inform-

ation som är av mindre relevans för vårt analysarbete. Rennstam och Wästerfors (2011) benäm-

ner detta som representationsproblemet och menar alltså omöjligheten att representera allt och 

därför visa hela materialet. Vi insåg att det var orimligt att presentera samtliga kategorier som vi 

från början sorterade ut och här blev vi alltså tvungna att reducera. Såväl kategorier och fråge-



ställningar som hela citat (bland annat ”möten” och ”kunskapsöverföring”) försvann för att ge 

plats åt andra av större vikt och relevans för vår analys. Vidare blev vårt uppdrag att belysa de 

fångade citaten ordentligt för att på ett så tydligt sätt som möjligt belysa sådant som beskriver och 

förklarar fenomenet och problematiken för läsaren. (Rennstam & Wästerfors, 2011) 

 

2.6.3 Att argumentera 

Slutligen ska vi använda vårt sorterade och reducerade material för att argumentera för vår tolk-

ning av empirin och se kopplingar till det teoretiska ramverket. Här möter vi det Rennstam och 

Wästerfors (2011) kallar för auktoritetsproblemet, som de menar är problemet att göra sig hörd i 

forskar- och kunskapssamhället. I vårt fall handlar alltså påståendet om huruvida relevant trans-

formationen mellan tyst och explicit kunskap är för knowledge sharing i allmänhet.  

 

Rennstam och Wästerfors (2011) benämner teoretisering bland annat som att styrka befintlig 

teori eller lägga fram förslag på nya perspektiv i forskningen. Analys innebär nästan alltid att em-

piriska observationer jämförs med teoretiska påståenden, och så även i vår studie. Genom att 

identifiera empiriska instanser som inte behandlas, eller till fullo kan förklaras med hjälp av och i 

befintlig teori kan nya teoretiska bidrag utvecklas.  

 

Vårt empiriska material låter oss argumentera dels för befintlig forskning inom området men i 

studien erbjuder vi även en nyanserad och ny vinkel på hur kunskapsöverföringsarbetet samt 

transformationen mellan tyst och explicit kunskap kan förklaras och bearbetas. Vi gör detta dels 

genom att reda ut väl tilltagna teorier för ämnet samt utröna kritiken mot dessa och hur vi posit-

ionerar oss i förhållande till dem och dels genom att ge ett bidrag som tar sig uttryck i ett nytt, 

nyanserat tillskott till befintlig forskning. 

 

2.7 Tillförlitlighet och äkthet 

Enligt Bryman (2011) finns det flera forskare som är av uppfattningen att validitet och reliabilitet 

inte riktigt är applicerbara begrepp i en kvalitativ studie. Ett annat exempel på hur detta kan mä-

tas är genom tillförlitlighet och äkthet, vilket vi valt att använda. 

 

Trovärdigheten i vår studie kan kopplas till hur social verklighet beskrivs och analyseras. Resulta-

tet ska inge trovärdighet genom att påvisa att forskningen har följt de regler som finns och att de 

personer som haft en bidragande roll i studien tilldelas studiens resultat, vilket vi har sett till. 

 



Forskarna behöver även framföra och göra tydligt att de inte medvetet har låtit personliga värde-

ringar och förutfattade meningar påverka studiens resultat och utförande i helhet. Känslor, för-

domar och värderingar påverkar skribentens grundläggande skrivförmåga genom ställningstagan-

den och tankar. Vi är av uppfattningen att detta är nästintill omöjligt att uppnå fullkomligt och en 

100 procent sann objektivitet går inte att återfinna, men vad vi kan utlova är att vi är medvetna 

om de personliga värderingar vi går in med och att dessa kan komma att påverka studien något. 

Dock har vi ständigt haft detta i åtanke vilket i sin tur resulterat i ett större fokus kring syftet och 

frågeställningarna samt studien i sig. 

 

Möjlighet att styrka och bekräfta handlar om forskarens medvetenhet om hur färgning genom 

personliga erfarenheter och referensramar kan påverka de slutliga resultaten (Bryman, 2011). Här 

har trovärdigheten ett annat fäste också, där det blir viktigt att studien går att lita på utifrån den 

bild som återspeglats av författarna. Detta innebär att om studien skulle komma att upprepas 

förväntas samma eller liknande resultat. Vi anser inte detta vara en omöjlighet, då intervjuer har 

baserats på generella tankesätt och organisatoriskt genomförande av kunskapsöverföring i då- 

och nutid, varför studien bör kunna upprepas med liknande resultat.  

 

Tillförlitlighet tillskansas studien genom citat och analys haft multipla uttolkare, det vill säga oss 

två som tolkat och diskuterat för att gemensamt sedan fastställa vårt perspektiv och tolkning av 

materialet.  

 

Äkthet behandlas utifrån kriterierna ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman, 2011). Här behandlas med andra ord huruvida vi har 

skapat en större förståelse för respondenternas sociala situation och om vår studie har bidragit till 

kunskap till en sådan nivå att organisationen kan förändra, förbättra och utveckla sin situation 

utifrån de möjligheter som lyfts fram. Med organisationen menar vi framför allt organisationens 

styrelse och projektledare.  

 

För att vår studie skulle uppnå kriterierna för äkthet valde vi intervjupersoner med olika förut-

sättningar och erfarenheter i organisationen vilket gav oss en mångfacetterad analys och en 

mängd åsikter och tankar kring det valda ämnet. 

 

 



3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

I nästkommande kapitel kommer vi att presentera studiens teoretiska referensram. Teori och tidigare forskning för 

kunskapsöverföring och knowledge sharing och gällande centrala begrepp för studien såsom kunskap i tyst och 

explicit form samt kunskapsöverföring och konvertering i världsrenomerad modell. För att fördjupa förståelsen, 

utifrån genomförd studie, för de processer och steg som ingår i organisationers arbete med kunskapsöverföring och 

konvertering mellan tyst och explicit tar vi utgångspunkt i följande presenterade teori. 

 

 

3.1 Kunskap 

Kunskap är generellt ett knepigt uttryck och det finns många olika sorters kunskap. För att över-

huvudtaget kunna diskutera och undersöka kunskap och närmre kunskapsöverföring, vilket 

denna studie ämnar göra, krävs då att vi definierar det utifrån studiens ansatser. Speciellt för att 

inom managementforskning har kunskap erhållit en mer central roll (Alavi & Leidner, 2001; His-

lop, 2009). Begreppet kunskap och teorin kring detta härstammar från Plato. Han definierade 

kunskap som “trosföreställningar som är både sann och man har goda skäl att tro på” (Nonaka & 

Takeuchi, 1996). Idag existerar framförallt två teorier kring kunskap. Den ena är epistemologin 

som delar upp kunskap i två olika perspektiv. Det ena är det objektiva perspektivet, vilken inne-

bär att kunskap ses som ett opersonligt objekt. Individen spelar alltså mindre roll. Det andra per-

spektivet, processbaserat, menar att kunskap skapas genom att arbeta i en viss kontext (Hislop, 

2009).  Organisationer är alltså kontexten som agerar kunskapssystem för den, i alla processer 

inbyggda kunskapen. Således följer denna studie det processbaserade perspektivet vilket behand-

lar den sociala interaktionen mellan individer (Hislop, 2009; Jonsson, 2012). "We can know more 

that we can tell ". Så sa Michael Polanyi (1966) när han klassificerade kunskap som två kategorier; 

explicit och tyst kunskap. 
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3.1.1 Tyst Kunskap 

Polanyis (1966) teori om att all kunskap härstammar från tyst kunskap och således innefattar 

högst personligt inbyggda rutiner och intuitioner, förklarar hur kunskapsdelningen är beroende av 

de personerna och människorna som rör sig i en organisatorisk och social kontext. En individ 

erhåller tyst kunskap i praktiska erfarenheter. Problematiken med tyst kunskap är att den präglas 

av att vara individuell och svårförklarad. Den tysta kunskapen behöver inte ens vara medveten, 

utan den kan vara del av normer, praxis och rutiner (Hislop, 2009). Alltså tenderar rutinmässiga 

uppgifter bli tyst kunskap. Vanligtvis uttrycker en individ den tysta kunskapen vid handlingstill-

fället. Individen är då medveten om hur och på vilket sätt kunskapen används. Ibland kan detta 

även innebära att utföraren inte förstår den djupare kunskapen, men den är ändå inte förutsätt-

ningslös. (Granberg, 2009) 

 

3.1.2 Explicit kunskap 

Motsatsen till tyst kunskap är den opersonliga och icke-kontextuella kunskapen som kallas expli-

cit kunskap (Hislop, 2009). En av de absolut största svårigheterna ligger i att omvandla tyst kun-

skap till explicit så den blir överförbar och tillgänglig för resten av organisationen. Denna kun-

skap kan till skillnad från tyst härledas till specifika saker, såsom en metod eller ett verktyg. Kun-

skapen kan uttryckas och beskrivas och han beskriver att explicit kunskap präglas av medvetenhet 

genom individens aktiva val vad som ska ”läras” eller inte. Explicit kunskap är formell och kan 

vara nedskriven för att beskriva uppgiften. Explicit kunskap är således enkel att överföra och 

överlämna, oavsett form och mottagare (Nonaka, 1996). 

 

3.2 Kunskapsöverföring 

Enligt Davenport och Prusak (1998) överförs kunskap alltid inom organisationer. Överföring 

sker så fort det sker kommunikation och utbyten mellan medlemmar i organisationen. De menar 

inte att kunskapsöverföring inte sker, utan problematiken ligger i att effektivisera och konkreti-

sera den som är det svåra. För att förtydliga begreppet innebär kunskapsöverföring dels att skicka 

information till en mottagare som sedan absorberar kunskapen.  Just absorberingen är vital, har 

information endast gjorts tillgänglig men inte absorberats har kunskapsöverföring inte skett. 

Även om överföring sker är det ingen garanti att den leder någonstans. Om kunskapen är obsolet 

och således inte leder till någon förändring eller nytänkande förkastas den då den saknar värde för 

organisationen. Davenport och Prusak (1998) utvecklar genom att hävda att det inte bara är ob-

solet information som kan förhindra kunskapsöverföring. Det finns även kulturella faktorer som 



bidrar till en misslyckad eller försämrad kunskapsöverföring. Så kallade friktioner, motverkar 

kunskapsspridning. Exempel på friktioner och således motiv för kunskapsöverföring är tidsbrist, 

lågt förtroende för kollegor och organisation eller brist på mötesplatser. Det kan även röra sig om 

en intolerans mot att begå misstag eller behov av hjälp. Sist men inte minst tas tron att tron om 

kunskap som något slags statiskt privilegium upp. Tanken grundar sig i en hierarki att kunskap är 

någonting man besitter och inget som utvecklas på plats. 

 

För att mäta friktionerna talar Davenport och Prusak (1998) om viskositet. Viskositet undersöker 

mängden kunskap och information som kommuniceras som faktiskt absorberas. Viskositeten 

beror på hur och med vilken metod kunskapen har blivit överförd. Sker överföringen över en 

längre period har mottagaren förmodligen fått en stor mängd detaljerad kunskap, en hög viskosi-

tet. 

 

För att mäta hur effektiv kunskapsöverföring är och hur snabbt den färdas inom en organisation 

talas det om hastighet. Förutom friktioner, viskositet och hastighet måste man ta hänsyn till di-

verse psykologiska och personliga faktorer hos mottagaren vid kunskapsöverföring för att kun-

skapen inte enbart måste absorberas, den måste även accepteras. 

 

När en organisation arbetar med kunskapsöverföring kan vissa tillvägagångssätt verka självklara, 

till exempel dokument och databaser. En av de största utmaningarna ligger i att få del av den 

tysta kunskap som de anställda eller medlemmarna besitter. Ett sätt att få fram den är att möjlig-

göra för medlemmarna att kommunicera och utbyta erfarenheter genom spontana samtal och 

fysiska utrymmen att genomföra dessa. För att behålla kunskap inom en organisation krävs det 

att man implementerar flera olika strategier, såsom elektronisk, dokumenterad kunskap och in-

terindividuella möten. (Davenport & Prusak, 1998) 

 

 

3.3 Nonakas SECI-modell 

För att förstå hur kunskap skapas och överförs inom en organisation introducerade Nonaka, till-

sammans med Takeuchi den så kallade SECI-modellen (Nonaka & Takeuchi 1996). Easternby-

Smith och Lyle påpekar att det inte är den enda modellen av sitt slag men en av de mest välan-

vända och tongivande inom ämnet kunskapsöverföring enligt Jonsson (2012). Grunden för teorin 

ligger i att organisatorisk kunskap uppnås genom kunskapskonvertering. Detta innebär alltså på 



sättet tyst kunskap överförs till explicit kunskap och vice versa. Modellen innehåller fyra steg som 

tyst och explicit kunskap går igenom (Nonaka & Takeuchi 1996). 

 

SECI står för socialisering, externalisering, kombinering (combination) och internalisering vilka vi 

nu kommer redogöra för. 

 

 

 

The SECI model (Nonaka & Takeuchi, 1996) 

 

 

3.3.1 Socialisering 

Steget socialisering beskriver kunskapskonvertering och kunskapsöverföring genom interaktion 

mellan individer. I detta steg är det tyst kunskap som överförs utan att ändra form, alltså tyst 

kunskap som överförs och förblir tyst kunskap. Detta uppnås som nämnt ovan genom interakt-

ion mellan individer, vilken inte nödvändigtvis behöver innefatta språk. I och med att den tysta 

kunskapen är personlig är detta steget komplicerat. Det kan röra sig om face-to-face-

interaktioner, möten, egentligen alla forum där man som individer interagerar. Även om överfö-

ringen inte kräver ett uttalat språk kan den endast ske genom delade upplevelser och erfarenheter. 

Arbetsträning är till exempel ett populärt medel för detta steg i SECI-modellen. Så, för att sum-

mera måste individerna röra sig i samma kontext och lära sig genom observation och erfarenhet-

er. Det är alltså den direkta kontakten mellan individer. (Nonaka & Takeuchi, 1996) 



 

När den tysta kunskapen har överförts mellan individer måste den konkretiseras eller “kodas” för 

att bli delbar inom organisationen. I och med problematiken att sätta ord på tankar och idéer ses 

nästa steg inom modellen som svårare. 

 

3.3.2 Externalisering 

Genom externalisering ska tyst kunskap “översättas” till explicit så att den kan förstås av andra, 

där individer alltså inte behöver gå bredvid eller dela erfarenheter med kunskapens ursprungliga 

källa. Tyst kunskap konverteras till explicit kunskap. Problemet är att det kan vara svårt att besk-

riva vissa faktorer och tankar till fysiska dokument. Detta till trots så skapar externaliseringen 

möjligheten att sprida kunskapen i organisationen, samtidigt som detta lägger grunden för att 

skapa ny kunskap. Det är i detta steg individer blir en grupp med en gemensam förståelse för 

kunskapen.  

 

I det tredje steget i modellen skapas mer komplex kunskap genom att integrera den kodade expli-

cita kunskapen och skapar i sin tur ny kunskap. 

 

3.3.3 Kombinering 

Kombineringen ses som det lättaste steget i modellen där explicit kunskap helt enkelt kombineras 

med annan explicit kunskap för att skapa ny kunskap. Nyckeln för att framgångsrikt göra detta 

handlar om kommunikation och diffusion, alltså att man sprider kunskapen i organisationen för 

att ta del av all tillgänglig kunskap och således skapa den nya kunskapen på ett optimalt sätt. 

Detta kan till exempel handla om att göra prototyper i ett kunskapsintensivt teknikföretag eller att 

samla befintliga dokument till en standardiserad handbok. 

 

Som sista steg i modellen ska den kombinerade explicita kunskapen överföras och berika den 

personliga tysta kunskapen. 

 

3.3.4 Internalisering 

Innebörden av internalisering kräver att individer uppfattar explicit kunskap som relevant för att 

sedan tillvarata denna och berika sin personliga tysta kunskapsbas. För att underlätta processen 

kan praktiskt utförande och träning underlätta. Detta skapar återigen ny kunskap då den tysta 

kunskapen kompletteras med den gemensamma organisatorisa dokumenterade kunskapen. 

 



Modellen är konstruerad för att påvisa att individer ständigt lär sig och utnyttjar kunskap och 

processen fungerar som en flödande, dynamisk spiral. 

 

Även fast vi berör lite kritik mot Nonakas modell kvarstår faktum att SECI har lagt grunden till 

och är kärnan i kunskapsöverförings- och konverteringsteori. Trots att vissa av de starkaste kriti-

kerna menar att modellen enbart är applicerbar inom österländsk kultur så påvisar den universella 

användningen av modellen att vissa aspekter av den skall fungera inom i princip alla kulturer. 

(Andreeva & Ikhilchik 2011) 

 

3.4 Teoretiskt perspektiv genom faser 

Även Szulanski (1996) menar att knowledge sharing går genom olika faser. Först sker initieringen, 

som innebär alla aktiviteter och händelser som har lett till beslut att överföra kunskap. Alltså att 

ett problem har identifierats och en lösning har upptäckts. Den andra fasen benämner Szulanski 

implementering, där sociala band knyts för att möjliggöra och underlätta överföringen mellan 

sändaren och mottagaren. Den tredje fasen kallas ramp-up och tolkas fritt som taktökning och 

behandlar hur mottagaren nyttjar kunskap som skickats och absorberats. Integration, den sista 

fasen, innebär att den nya kunskapen har blivit rutin inom organisationen. Denna process är 

komplex och innebär inte sällan att kunskapsöverföringen stöter på problem. Här menar Szulan-

ski (1996) att problemet inte härrör sig till motivationsfaktorer lika mycket som faktorer som av 

honom benämns som så kallad ”stickiness” eller klibbighet. 

 

Med detta menas att kunskap är trögflytande, alltså svårrörlig vilket beror på följande faktorer; 

kausal tvetydighet, bristande upptagningsförmåga och ansträngda relationer. Den första förefaller 

då kunskapen är tyst och således är svår att imitera och identifiera. Bristande upptagningsförmåga 

innebär att mottagaren inte besitter tillräcklig kunskap för att integrera den skickade kunskapen 

på ett framgångsrikt sätt. Den sistnämnda, ansträngda relationer, avser att relationen mellan den 

som skickar kunskapen och den som absorberar den har en distanserad relation, alltså att de har 

för få kontakter. Just överföringen av tyst kunskap kräver flera olika kontakter och trycker på 

vikten av närhet i dessa. (Szulanski, 1996) 

 

 

3.5 Sammanfattning av teori 

SECI-modellen skapades för att fördjupa förståelse kring hur kunskap skapas och överförs inom 

organisationer. För att förklara modellen har vi förutom den valt att behandla vad kunskap är, 



eller den generella definitionen då begreppet är komplext och kan betyda mycket beroende på 

vilken ansats man väljer att ta. För att förstå SECI-modellen måste vi även behandla olika sorters 

kunskap, närmre tyst och explicit då det är grundstenarna i modellen. Hur tyst kunskap blir expli-

cit och vice versa. Innan vi går in på modellen i sig behandlar vi också teori kring kunskapsöver-

föring för att få en bra uppfattning av vad den teoretiska innebörden är. Centralt är även Polanyis 

(1966) teori om vilka faktorer och variabler som är beroende av varandra för att transformation 

av tyst kunskap ska ske. Avslutningsvis ser vi överföringen ur ett annat perspektiv när vi behand-

lar Szulanskis teori om kunskaps klibbighet. 

 

 

 



4 EMPIRI OCH ANALYS 

Nästkommande kapitel presenterar en djupgående analys av studiens insamlade empiriska material. Först och 

främst kommer läsaren att bekantas med de respondenter författarna har intervjuat. Analysen som sedan följer 

tolkar på djupet det respondenterna uttrycker och menar och kommer med hjälp av det teoretiska ramverket påtala 

de möjligheter och brister som finns i kunskapsöverföringen och transformationen av tyst kunskap.  

 

 

4.1 Presentation av respondenter 

För att behålla anonymitet i materialet ges en kort, övergripande presentation av respondenterna. 

Mestadels för att studien behandlar en specifik organisation som nämns vid namn och genom lite 

tolkning och egna slutsatser har man möjlighet att röja anonymiteten med närmre presentationer 

om positioner eller liknande. Anledningen till anonymitet är att förutom att agera kollegor inom 

organisationen är många även vänner. En inblick vad en specifik person har sagt menar vi kan 

påverka omdömet om uppsatsen och i och med tanken att ge ett bidrag till organisationen väljer 

vi därför att låta respondenterna vara helt anonyma. 

 

4.1.1 Respondent A 

Respondent A har en djup förståelse och kunskap om organisationen. Hen har erhållit detta ge-

nom ett längre engagemang av ledande positioner inom kåren. Hen är en uttalad supporter till 

IT-systemet som påtalas under delar av analysen och benämns “Podio”, och slår oss som väldigt 

organiserad. 

 

4.1.2 Respondent B 

Introduktion Metod 
Teoretisk 

Referensram Analys Reslutat Slutsats Referenser 

NÄR DU FÖRÄNDRAR DITT SÄTT ATT BETRAKTA SAKER FÖRÄNDRAS DE SAKER DU BETRAKTAR 

–  MAX PLANCK 



Respondent B har precis varit aktiv inom kåren en längre tid och är därför väl insatt i verksamhet 

och dagliga rutiner. Arbetar inte lika mycket i IT-systemet på daglig basis som Respondent A 

utan har mer fysisk dokumentation. Har nära kontakt med många utskott och således också en 

förståelse och insikt i deras arbete. 

 

4.1.3 Respondent C 

Respondent C är projektledare för ett evenemang av storleken större med allt vad detta innebär, 

stor kommitté, mycket dokumentation och relativt fast ramverk kring verksamheten. Hen uppvi-

sar fasta fungerande rutiner i kommittén som vi har svårt att hitta i någon annan, även kommit-

téer där vi inte utfört intervjuer. 

 

4.1.4 Respondent D 

Respondent D har haft ett tidigare engagemang i kåren och hens senaste projekt var en lite 

mindre uppmärksammad projektledarroll vilken, i skrivande stund, avslutandes för inte allt så 

längesedan. Projekten har varit av väldigt olika karaktär, likaså dokumentation och överlämning, 

varför vi valt att fokusera på det senaste projektet, då det går bäst i linje med studien. 

 

4.1.5 Respondent E 

Respondent E har mången erfarenhet av projektledning och kunskapsöverföring i yrkeslivet. In-

tervjun präglas av en djup förståelse för problematiken, dock antas intervjun mycket ifrån ett 

teoretiskt perspektiv då respondenten inte varit aktiv en längre tid. Hen har nyligen fått projektet 

överlämnat till sig, varför vi såg ett värde i intervjun. Respondenten agerar något som en kon-

trastskapare genom att belysa skeenden som kan ha fallit övriga respondenter i glömska. 

 

 

  



4.2 Inledande tankar  

Hittills vet vi alltså att kunskapsöverföring är otroligt viktigt för organisationer idag. Nedan redo-

görs för våra respondenters syn på kunskapsöverföring vilket vi sedan har tolkat för att redogöra 

hur kunskapsöverföring och transformationen mellan tyst och explicit kunskap kan förstås bättre 

för att försöka besvara våra forskningsfrågor.  

 

Jag tror absolut det, det är kanske därför Podio är så bra. För att folk kan spara saker och man 

ska kunna spara all mötesdokument och så vidare där så att folk kan se det  

 

 

Alltså, vi har ju till exempel en dropbox för kommittén. Där finns alla gamla dokument, där finns 

allt så att man verkligen kan gå tillbaka i tiden och kolla så det tycker jag.  

 

 

Ja, alltså i Podio hade vi allt.   

 

 

Vi sparar ju allting. Och det är ju det som är det sköna i mina arbetsuppgifter att varenda liten 

sak som vi gjort de senaste 5 åren, ekonomiskt, finns ju sparad i detalj.  

 

Respondent D förespråkar Podio, informationssystemet i vilket organisationen kommunicerar 

internt och delar kunskap och erfarenheter, såsom mötesdokument och protokoll. Respondenten 

upplever fördelarna med att kunna spara och dela dokument med organisationens medlemmar i 

informationssystemet som möjliggör för nuvarande medlemmar att få en tillbakablick på tidigare 

arbetssätt. Respondent E förtydligar detta genom att verkligen berätta hur hen går tillbaka i tiden 

och hämtar sparade dokument för att tillskansa sig kunskap. Dock används här ett annat inform-

ationssystem, dropbox, för delgivning av kunskap och information medlemmar emellan och 

främst då medlemmar inom den egna kommittén. Här kan vi se en bristande kontinuitet organi-

sationsövergripande, avseende kunskapsdelning. De arbetar på olika sätt och således får inte alla 

medlemmar tillgång till samtlig kunskap då den inte är samlad på en plats och ett forum som är 

tillgängligt för alla. Respondent C fortsätter med att bekräfta att systemet används och att det ses 

positivt av medlemmarna och respondent B återger för oss att allting sparas och att det så långt 

som 5 år tillbaka finns detaljrik information att återfinna i arkivet.  

 

- RESPONDENT D 

- RESPONDENT E 

- RESPONDENT C 

- RESPONDENT B 



Detta kan ses som att respondenterna menar att det finns explicit kunskap att tillgå och att in-

formation sparas. Medlemmarna och våra respondenter har sett vikten av detta och anser att det 

är givande att få en uppfattning av hur organisationen har arbetat tidigare. Enligt tidigare nämnd 

teori ser vi ett mönster som behandlar mycket av den explicita kunskapen. Polanyis teori innefat-

tar att all explicit kunskap kommer från tyst sådan. (Polanyi, 1966) Därför menar vi att det är 

intressant att undersöka varifrån denna explicita kunskap kommer. Således fortlöper studien med 

att vi undersöker, med hjälp av Nonakas modell (1996) transformationen mellan kunskapens två 

former, inledningsvis tyst kunskap.  

 

4.3 Socialiseringens betydelse och brister 

I citaten nedan redogör respondenterna för sin uppfattning om vilka faktorer som brister och 

vilka som kunde leda till att kunskapsöverföringen hade kunnat förbättras inom organisationen. 

Vi ser framför allt en gemensam nämnare hos respondenterna, det som teorin benämner interakt-

ionen i den direkta kontakten mellan individer (Nonaka & Takeuchi, 1996). Våra respondenter 

tycks uppleva att detta steg tenderar att bli förbisett.  

 

Alltså hade man fått jobba sida vid sida med folk som har kunskap.. alltså så att man tillåts en 

upplärningsperiod  

  

Det svåra är ju att, eftersom många projekt bara är på ett år så är det väldigt viktigt att inlär-

ningskurvan är så hög som möjligt. Eller att man lär sig väldigt mycket på väldigt kort tid. Och det 

svåra med det är dels att LundaEkonomerna inte riktigt investerar i det. 

 

Alltså jag tror att man skulle kunna effektivisera, eller, göra hela överlämningsperioden mycket, 

mycket bättre om man gick bredvid. Att man jobbade parallellt.   

 

Det är svårt att komma in en roll helt ny och få all den kunskap som man behöver. Och det hade 

väl behövts någon form av inlärning.  

 

Respondent B och C uttrycker en önskan om att få en upplärningsperiod genom att jobba ”sida 

vid sida” och lära sig på det sättet, tillika tillskansa sig kunskap genom att efterhärma och ta in sin 

företrädares tysta kunskap genom åskådning. Detta kan ses som att respondenten upplever att 

den som sitter på positionen idag eller är avgående besitter den nödvändiga, tysta, kunskapen 

inom sig då hen arbetat med projektet under lång tid. Respondent E upplever att organisationen 

- RESPONDENT D 

- RESPONDENT C 

- RESPONDENT E 

- RESPONDENT B 



inte tillhandahåller tillräckliga medel för ge medlemmarna möjlighet att tillskansa sig nödvändig 

eller tillräcklig kunskap från början. Respondenten tar även upp tidsfristen som projekten löper 

och använder det som argument för att understryka vikten av att få den möjligheten till snabb 

inlärning.  

 

Det verkar som samtliga respondenter upplever en bristande möjlighet till inlärning, vilket tar sig 

uttryck i framförallt tre anledningar och faktorer: Den bristande överlämningstiden, möjligheten 

till inlärning samt tillgången till information. Respondent C visar detta genom att uttrycka önskan 

om att kunskapsöverföringen hade skett mer effektivt, och genom hans utsago att om man fått 

jobba “sida vid sida” eller “parallellt” tolkar vi det som att den direkta kontakten inte uppfylls. 

(Nonaka & Takeuchi, 1996). Detta kan snarare förklaras genom Szulanskis (1996) problematik 

kring ansträngda relationer, som tar upp den distanserade relationen mellan mottagaren och av-

sändare. Vi tycker oss även kunna se tendenser som talar för detta i citaten nedan, vilka fortsatt 

behandlar respondenternas uppfattning om ett socialt utbyte.   

 

Det är något som hade varit najs, om fler hade varit hemma nu, även kommittén hade kunnat föra 

dialog med sina företrädare.  

 

 

Men sen också att man kan visa att man är tillgänglig, för även om man går av en roll måste man 

kunna finnas där för den som går på. För att det man själva hade svårt för inte ska gå vidare till 

nästa person.  

  

 

Men det skulle ju varit ganska bra att ha någon bestämd form av uppstartsmöten, mer fysiska och 

att det skulle varit del av ens år som projektledare. 

 

Respondenterna fortsätter uttrycka ett behov av utökat utbyte med företrädare, inte endast på 

ledande positioner utan även kommittérepresentanter. Förutom att respondenterna inte upplever 

att de ges möjlighet till mötesplatserna, och kanske framförallt interaktionerna, de behöver lyfter 

de här en bristande kommunikation. Respondent C och B uttrycker att de inte har möjlighet till 

kontakt med sin företrädare för att kunna föra en dialog. Respondent D uttalar ett behov av mer 

standardiserad eller formaliserad personlig kontakt. Uttalandet kan ses som att det finns upp-

startsmöten men de inte är obligatoriska. Att det helt enkelt beror på företrädaren på positionen 

- RESPONDENT C 

- RESPONDENT B 

- RESPONDENT D 



huruvida mötet sker eller inte. Enligt teorin innebär kunskapsöverföring att skicka information till 

en mottagare som sedan absorberar kunskapen (Davenport och Prusak, 1998). Vår empiri tyder 

på att det inte sker mycket av ett personligt utbyte i direkt anslutning till projektet som kan tala 

för att Nonakas socialisering genomförs, alltså att information skickas genom det sociala utbytet i 

anslutning till projektet (Nonaka och Takeuchi, 1996). Detta kan vara en faktor som förklarar 

bristen på dessa sociala utbyten och interaktioner avseende knowledge sharing.  

 

4.4 Att arbeta med överföring i en social kontext 

Enligt tidigare nämnd teori kan inte explicit kunskap finnas utan tyst sådan (Polanyi, 1966). Så 

därför krävs en undersökning av vilka faktorer som främjar den tysta kunskapen och framförallt 

transformationen av den till explicit samt utbytet av den inom organisationen. Nedan diskuterar 

respondenterna drivkrafter att engagera sig inom organisationen.  

 

 

Jag, personligen har ju en jättestor fördel för att jag har varit så engagerad i lundaekonomerna tidi-

gare. Jag vet ju… jag kan ju det.  

 

 

Man lär ju sig efter hand.  

 

 

Folk sitter på det på en längre tid så man har många som är erfarna som man kan fråga, vilket gör 

att det är lättare att få den kunskap man behöver snabbt om man inte dedikerar sig till 110 % till 

LundaEkonomerna i stort är det lätt att det är någonting man missar. Och i allt det är det liksom, 

det är kunskapsöverföring i allting man gör. Ju mer man är med i LundaEkonomerna desto mer 

kunskap får man.  

 

 

Respondenten A:s uttalande påvisar att ju längre man är inom organisationen desto mer lär man 

sig. Detta, i anslutning med respondent C:s uttalande att ”man lär sig efter hand” kan ses som att 

socialiseringen eventuellt inte behöver vara kommittéspecifik. Vår tolkning av detta blir att tyst 

kunskap kan överföras från olika personer från olika projekt och vara applicerbar på ett annat. 

Genom att studera LundaEkonomernas (2009; 2016) arkiv har vi lokaliserat tecken på att sociali-

sering kan ske på just detta sätt då organisationen exempelvis har implementerat flertalet interna 

- RESPONDENT A 
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frukostar och bruncher och samarbetsbyggande event har blivit en del av verksamhetsplanen 

under det löpandet året och ses som ett stående inslag i kåren verksamhet. Här ges en möjlighet 

att diskutera olika projekt, strategier och tillvägagångssätt. Respondent D uttrycker att det finns 

många erfarna, som man visserligen kan fråga trots att de inte arbetat med just det egna projektet, 

vilket vi anser är tydliga tecken på att knowledge sharing sker och att tyst kunskap delas i explicit 

mening i en social kontext.  

 

En del i LundaEkonomernas tillväxt har inneburit att organisationen valt att implementera och 

skapa ett helt utskott som hanterar allt marknadsföringsmaterial, såsom affischer, sociala medier 

och grafisk design samt den aktiva marknadsföringen för kåren. Utskottet fungerar således som 

ett hjälpande organ för övriga projektgrupper och utskott i syfte att hantera marknadsföringen 

inför event, rekrytering och gästföreläsningar. Detta kan tolkas vara en del i att skapa tillfällen 

och integrera fler medlemmar som delar och överför kunskap mellan organisationens olika verk-

samhetsområden. 

 

Detta tycks vara en möjliggörande faktor för Nonakas första steg, socialiseringen. Här ser vi 

också tendenser av viskositet då mängden absorberad kunskap beror på tid spenderad inom orga-

nisationen. (Davenport och Prusak, 1998). 

 

4.5 Från tyst till explicit kunskap  

Nu när vi har en bättre förståelse för varför tyst kunskap kan överföras bör vi också se hur denna 

kan transformeras för att skapa en komplett kunskapsöverföring, i enlighet med hur teorin be-

skriver den. Våra respondenter diskuterar nedan faktorer som kan påverka den explicita kunskap-

en.  

 

Man är ju med i LundaEkonomerna för att utvecklas personligen.   

 

 

Respondenten uttrycker att ett incitament för att engagera sig i organisationer är en personlig 

utveckling. Detta kan tolkas som att nya medlemmar i organisationen visar en vilja att ta in myck-

et kunskap och att de då även tar in kunskap som inte härrör sig till sin egen kommitté.  

 

Jag tycker att kollegialmötena är en genial idé. För det är ett sätt att skapa broar mellan olika ut-

skott och olika kollegiala medlemmar för att försöka, dels få ett strukturellt utbyte där man under 

- RESPONDENT A 



ordnade former kan sitta och diskutera och prata om saker men också för informella kontakter, för 

att jag ska kunna tänka, just det, det var hon eller han som satt i den kommittén, henne känner 

jag ju lite för vi sågs på det mötet. Henne kan jag bara fråga, hur gjorde ni med detta.  – Respon-

dent E  

 

Just det. Ehm, jag tror att man kan vinna mycket på ett informationsutbyte mellan kommittéer 

också och jag tror på det systematiska där i, där i mötena. 

Respondent B 

 

Respondent E uttrycker ett socialt möte fast i en annan kontext och med ett annat syfte än tidi-

gare. Istället för att imitera och absorbera kunskap på det sättet upplever respondenten ett kun-

skapsdelande moment i samlade möten mellan olika kommittéer och utskott. Det kan ses som att 

den tysta kunskapen blir uttalad och således delad och delvis formulerad till explicit vilket i sin tur 

påverkar övriga medlemmar att agera. Detta kan även tolkas som en vilja att socialisera och ta till 

sig ny kunskap likt det respondent A uttrycker i föregående stycke (Nonaka och Takeuchi, 1996). 

Respondent B fortsätter med att prata om det systematiska i mötet, att ha det regelbundet just för 

att sprida och extrahera den personliga och tysta kunskapen. Detta kan alltså liknas vi externali-

sering, där kunskap kristalliseras och formuleras och blir möjlig att sprida (Nonaka och Takeuchi, 

1996).   

 

När kunskapen återgetts för andra och de i sin tur skall förmedla denna vidare görs det inom 

organisationen genom så kallade testamenten. Nedan följer vi respondenternas syn på dessa i ett 

försök att förklara varför detta sker.   

 

Till stor del är jag tacksam för podio. Alltså det har varit fett bra. Verkligen. Vi går tillbaka och 

kollar på mötesagendor från när de tog upp vissa grejer, de olika mötena och amen, hur såg formu-

lären ut när vi frågade företa. Och dessutom sparar det mycket tid.  

  

 De har ju alla sina testamenten för det första. De har ju ganska mycket med sig där.  

  

De för ju in all kontaktinformation i CRM liksom. Jag tror också de förstår vikten av det när de 

själva har sett att, alltså, oj, den här kommentaren gjorde verkligen att jag fick kontakt med den 

här personen på ett mycket bättre sätt. Då blir man ju mer motiverad att lägga en liknande kom-

mentar igen till nästa tillfälle företag ska kontaktas.  

- RESPONDENT C 
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Om det är typ större problem så försöker jag arbeta med nått slags styrdokument som nu har vi en 

brand book. Att man ska kunna hänvisa till exempel all marknadsföring till en brand book och få 

allting, då ska det finnas.  

  

Respondent C beskriver olika dokument som möjliggör en effektiv process för att få snabb insikt 

i respektive procedur. Det kan ses som att testamentena är symboler för vad som har fungerat väl 

förr och således används som ett ramverk för framtida arbete. Teorin om externalisering återger 

hur kunskapen ges möjlighet att spridas inom organisationen (Nonaka och Takeuchi, 1996). Att 

informationen som skickas, absorberas och sen leder till att mottagaren agerar. Detta uttrycker 

respondent C framförallt i andra stycket där hen menar att arbetet underlättas och det även kan 

fungera som ett dragplåster. Detta kan ses som ett agerande element. Även respondent A:s utta-

lande om att försöka standardisera processen leder till liknande tankar där man får en bild av den 

konkreta kunskapen som existerar och hur denna ska användas. Detta syftar till att ge organisat-

ionen som helhet förståelse för kunskapen och dela organisationsövergripande nyttig kunskap 

(Nonaka, 1996). Här mynnar responsen ut i en tolkning att organisationen använder olika strate-

gier för kunskapsöverföring. Till exempel elektronisk, dokumenterad och interindividuella möten 

varav alla samverkar i kombination i syfte att gynna organisationens delning av kunskap. När vi 

diskuterar strategier är det också viktigt att se till visioner som kan tänkas fungera som en symbol 

som ger organisationen ett gemensamt mål att arbeta och sprida kunskap mot, att likna vid vad 

teorin om kombination säger. Detta kan alltså tolkas som ett sätt att kombinera gamla verksam-

hetsrapporter och mål för att förmedla till organisationens medlemmar. Respondenterna forsätter 

ge sin bild av detta.  

 

Att se till att kunskapen och visionen finns förankrade inom organisationen och inte bara i folks 

medvetande är nog också en av de högre, vad ska man säga.. högre.. bland de högre 

posterna, bland de viktigaste sakerna att jobba med.  

 

 

Vi kan inte implementera alla våra tankar om hur det borde fungera faktiskt direkt i det prak-

tiska och då... då tappar man ju visionen. 

 

 

- RESPONDENT A 

- RESPONDENT E 

- RESPONDENT D 



För att man har så lätt att sitta och visionera och prata, man har fikamöten och man har kvällar 

med, där man dricker två plattor öl och har världens bästa idéer, men så ska man implementera den 

verksamheten eller den tanken i sin verksamhet och det är ett så pass, vad ska man säga.. man 

måste vara så enveten och så organiserad i det utbytet.  

 

Respondent E uttrycker att visionen måste förmedlas och bli tillgänglig för medlemmarna. Att 

den inte existerar ”bara i folks medvetande”. Detta kan tolkas som att den tysta kunskap som 

finns om visionen och varför den är uttryckt som den är måste transformeras i explicit mening.  

Här kan tänkas att respondenterna ser ett behov av socialisering där medlemmarna måste vara 

med och integreras i arbetet för att visionen ska genomsyra verksamheten. Respondent D:s utta-

lande kan tolkas som att komplikationen och svårigheten i att implementera tanken om hur saker 

borde ske i motsatts till hur de faktiskt sker, vilket leder till att visionen förbises eller kommer i 

skymundan i verksamhetens genomförande.  

 

Respondent C menar på att svårigheten är just att påvisa vad som ska ske i den praktiska tillämp-

ningen, alltså i steget där folk bjuds in till att imitera och absorbera det som bör genomsyra orga-

nisationen. Detta kan även ses som en faktor som påverkar internaliseringen då explicit, uttalad 

kunskap mellan medlemmar blir svårimplementerad i verksamheten. Här kan det eventuellt ske 

en praktisk kollision mellan tankar och idéer och genomförande. Det problem som respondenten 

tar upp handlar om envetenhet och organisering vilket hen ser som en svårighet att övervinna då 

projekt och kommittéer arbetar i annorlunda rutiner och i olika tidsperioder under verksamhetså-

ret. 

 

Det verkar finnas fler svårigheter med att tillskansa sig explicit kunskap. Respondenterna uttryck-

er sig ovan positivt om de dokument som finns tillgängliga för medlemmarna men när de besva-

rar frågan om hur de tar till sig denna kunskap är det inte lika uppskattande.  

 

Det är för mycket information att ta in... Och få helhetsbilden av det.  

  

 

Ge ett testamente på 40 sidor, till ett utskott. Det kommer de inte använda heller… För att det 

inte är så att man… alltså tiden är ju väldigt mycket värd och att sätta sig och läsa liksom ett do-

kument på så mycket, det funkar liksom inte. 

  

- RESPONDENT D 

- RESPONDENT A 

- RESPONDENT C 



 

Om jag hade haft 300 sidor testamente, jag tror inte jag hade fått in det mer i mitt huvud. 

  

 

Först och främst är det ett jäkligt rigoröst testamente... på typ 70 sidor. Men den är ju svår.. för 

man läser kanske inte hela särskilt noga, man orkar inte få in allt det i huvudet. 

 

 

Samtliga respondenter uttrycker att dokumenten är väldigt omfattande att ta till sig. Respondent 

A menar att det inte kommer användas på grund av framförallt tidsfaktorn. Detta kan ses som att 

man har mycket annat att göra vilket vi ser som en produkt av att organisationen är ideell. Hade 

medlemmarna varit avlönade åtta timmar om dagen hade det kanske funnits större incitament till 

att nyttja dokumenten. Respondent D menar att det är svårt att få helhetsbilden av ett projekt. I 

Nonakas modell är det sista steget internalisering, som innebär att man tar till sig explicit kunskap 

och transformerar denna till tyst. Här ska individen reflektera över befintlig kunskap och agera 

utifrån detta. På så sätt skapas ny kunskap Nonaka och Takeuchi, 1996). Här kan detta tolkas 

som vad vi såg i början av detta kapitel, att medlemmarna inte ges möjlighet till socialisering och 

således blir informationen överväldigande. Det är alltså främst i socialiseringen och internali-

seringen bristerna verkar finnas.  

 

Respondent D:s uttalande tar upp ett centralt begrepp. Att ”det är för mycket information att ta 

in”. Detta tyder på̊ att kunskap går förlorad och kan till viss del förklaras genom Szulanskis teori 

om bristande upptagningsförmåga – alltså att mottagaren inte kan integrera den mottagna kun-

skapen. Således bör detta också ̊ innebära att kunskapen som inte transformeras till tyst kunskap 

inte heller senare kan överföras genom socialisering eller andra former. Vi tolkar detta som att det 

finns tendenser som visar att bristen i transformationen från tyst till explicit kunskap sedan präg-

lar hela organisationens kunskapsöverföring.  

 

4.6 Sammanfattning av analys 

Analysen har påvisat brister i Nonakas modell, alltså tendenser till faktorer och beteende som inte 

låter sig förklaras med hjälp av SECI-modellen, Polanyis teori om tyst och explicit kunskap samt 

kunskapsöverföring. Detta har utrönts genom redogöra för respondenternas uppfattning om hur 

kunskapsöverföringen fungerar i organisationen i modellens fyra steg, socialisering, externali-

sering, kombination och internalisering. Även om respondenternas kunskap om SECI-modellen 

- RESPONDENT E 

- RESPONDENT B 



av naturliga skäl är obefintlig finns en medvetenhet bland dem om betydelsen av kunskapsöver-

föring samt om vilka faktorer som kan tänkas påverka - det är dessa tolkningar vi bygger vår em-

piri på.  

 

Vad vi i vår analys av det empiriska materialet framhäver är det faktum att det finns ett oorganise-

rat nät av kunskapsdelning inom den studerade organisationen. I den sociala kontext och miljö 

som våra respondenter, och indirekt även övriga medlemmar, agerar och arbetar i finns det olika 

forum och sätt som kunskap delas. Vi har identifierat ett antal möjliggörande faktorer som främ-

jar kunskapsdelning såväl organisationsövergripande som projektinternt. Kommunikativa verktyg 

och sociala mötesplatser tillåter den tysta kunskapen att ta ord och formuleras samtidigt som det 

återfinns en strävan att formulera, dokumentera och formalisera denna till explicit kunskap som 

kan vara tillgänglig för samtliga medlemmar att dra nytta av. I nästkommande kapitel kommer vi 

att redogöra för våra resultat och slutsatser utifrån detta och förklara varför transformationen av 

tyst till explicit kunskap och således också knowledge sharing i studerad organisation i befintlig 

forskning och teori inte fullständigt låter sig förklaras.  

 



5 RESULTAT 

 

Kapitel syftar till att besvara våra frågeställningar från kapitel ett. Analysen kommer vara grunden till resultatet 

och vi har deltat upp kapitlet efter våra två frågeställningar, vilka presenteras för läsarens bekvämlighet. 

 

 

- Vilka är de faktorer som påverkar en framgångsrik transformation av tyst till explicit kunskap - och därmed 

möjliggör en överföring av tyst kunskap inom organisationen? 

 

För att kunna påvisa vilka faktorer som de facto är framgångsrika i transformationen mellan tyst 

och explicit måste vi identifiera de brister som finns och varför de existerar.  

Först och främst ser vi att socialiseringssteget inom organisationen i enlighet med teorin inte sker 

optimalt. Nytillträdda ledare och medarbetare saknar kontakt med sina företrädare och faktumet 

att det finns en avsaknad dialog mellan företrädare och efterträdare hämmar tyst kunskap att de-

las och absorberas, vilket enligt Davenport och Prusak (1998) är vitalt för att kunskap ska kunna 

överföras. Vad vi ser här är med andra ord en brist i dels kommunikation men även i engage-

mang, vilket resulterar i konsekvensen att kunskapsdelning till viss mån uteblir, i synnerhet den 

tysta kunskapens delning i form av efterhärmning och praktiska genomgångar av arbetet. 

(Nonaka och Takeuchi, 1996) 

 

Varför kan då socialiseringen ändå ske och vara en bidragande faktor till att transformationen av 

tyst till explicit kunskap ändå sker framgångsrikt i organisationen och ersätter ovanstående bris-
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ter? Svaret på frågan ligger i den bredare sociala kontext som medlemmarna och organisationen 

opererar i.  

 

Organisationens olika kommittéer och projektgrupper har givetvis olika arbetsområden och job-

bar på olika sätt beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Dock finns en underliggande fak-

tor. Nämligen ett generellt ramverk eller förståelse för hur ett projekt eller ett evenemang bedrivs 

och genomförs.  

 

Vad detta möjliggör är att kunskap, såväl tyst som explicit, som från början kan tyckas vara speci-

fikt bunden till ett projekt kan appliceras på andra projekt och arbetsgrupper och att fundamental 

kunskap i tidigare erfarenheter, praxis, dokument och andra kunskapsgenererande instrument går 

att överföra på flera delar av organisationen. Vilket enligt Hislop (2009) är viktigt för att den tysta 

kunskapen ska komma till användning. Detta möjliggörs genom flertalet faktorer vilka börjar 

förklaras med den sociala kontext som tidigare påtalats. 

 

Det faktum att så kallade ”hjälpande organ” installerats i organisationen, som i analysen återges 

som projektöverskridande utskott, hjälper också kunskap att spridas i till de olika projekten och 

medlemmarna i hela verksamheten genom att dessa utskott sprider kunskap om förfarande, erfa-

renheter och praxis mellan resterande kommittéer i syfte att hjälpa dem med den dagliga verk-

samheten och planeringen. Exempelvis finns marknadsföringsgruppen som hjälper utskotten 

med allt material beträffande design, rekrytering och affischering och integrerar medlemmar från 

hela organisationen över samtliga utskott. Här sker en form av transformation som vi inte funnit 

förklaring för i rådande teori men som vi ser som en högst bidragande spridningsmekanism gäl-

lande både tyst och explicit kunskap. Det som kommer närmast att förklara detta är Szulanskis 

(1996) teori om implementering där sociala band knyts.  

 

Genom att organisationen har implementerat återkommande möten med där samtliga projektle-

dare samlas för att diskutera pågående projekt, problem och strategier för organisationen. Här 

sker ett utbyte av idéer, genomföranden, utvärderingar och erfarenheter vilka alla sammanfaller 

under den tysta kunskap som varje enskild individ besitter. Genom att detta uttalas och diskute-

ras skapas alltså ett forum där en naturlig transformation av tyst kunskap och kunskapsdelning 

äger rum och vi ser detta som en av organisationens högst möjliggörande faktorer. Detta torde 

alltså vara ett resultat av hög viskositet som påverkar hur mycket kunskap som finns tillgänglig 



och kan absorberas. (Davenport och Prusak, 1998). Vidare utveckling sker dokumentation ge-

nom protokoll och anteckningar vilket gör att en explicit kunskap tar form.(Polanyi, 1966) 

 

Vidare ser vi detta utbyte som ett återkommande moment i de frukostar, after-works och andra 

sociala evenemang som arrangeras för att projektgrupper och kommittéer ska träffas och gene-

rera utbyten av tyst kunskap och i slutändan transformation av tyst till explicit kunskap. Här ser 

vi också en kompensation för det utbyte som påvisat brister i frånvaro av den direkta kontakten 

mellan företrädare och efterträdare.  

 

Ett annat möjliggörande instrument är de systematiska och standardiserade former av transform-

ation av tyst och explicit kunskap som införts. Genom testamenten får den tysta kunskapen for-

muleras och dokumenteras i skrift, vilket i vår mening är det mest tydliga exemplet på hur den 

tysta kunskapen transformeras och blir till explicit för att sedan delas i organisationen i flera gene-

rationer. Medlemmarna kan tänkas reagera på dessa texter och symboler som verkar som externa-

lisering (Nonaka och Takeuchi, 1996).  

 

Yttermera har vår analys resulterat i att vi funnit en vilja hos organisationens medlemmar att lära 

sig och ta till sig kunskap, samt förmedla den och på så sätt driva projekt framåt. Vi har funnit att 

vilja är en faktor som avgör och påverkar hur mycket kunskaps om faktiskt överförs och i grun-

den handlar det givetvis om hur mycket av den tysta kunskapen som kan förmedlas och spridas. 

Om viljan inte finns hämmas kunskapsöverföringen och en negativ trend av detta blir att testa-

menten varken läses eller skrivs ordentligt, överlämningar blir fragmenterade eller helt frånva-

rande och värdefulla erfarenheter försvinner och medför att utvecklingen antingen står stilla eller 

går baklänges.  

 

Vår analys har alltså resulterat i att den högst möjliggörande faktorn för den studerade organisat-

ionen är den sociala kontext och miljö där verksamheten bedrivs. Det faktum att medlemmar kan 

komma till kontoret, eller kårhuset, och umgås skapar undermedvetna tillfällen för tyst kunskap 

att delas och transformeras (LundaEkonomerna, 2009). Organisationen möjliggör en social mö-

tesplats dit man inte bara går för att arbeta utan även för att umgås med sina vänner, tillika kolle-

gor. I utvecklingen leder detta till att man ser hur andra arbetar, tar efter och absorberar kunskap 

i en undermedveten akt. Av egen vilja och eget driv kommer man till organisationen för att socia-

lisera och umgås, eftersom det från första början är en ideell organisation och detta leder oss 

närmare till den andra forskningsfrågan i studien.  



 

 

- Har det någon betydelse, och i så fall vilken, att organisationen är ideell, och till yttermera visso kanske skiljer sig 

från den kulturella kontext vari mycket av teorin om kunskapsöverföring utvecklats? 

 

Det teoretiska ramverk vi har använt för att förstå kunskapsöverföring och vilka faktorer som 

påverkar denna, Nonakas SECI-modell, är grundad på österländska organisationer. Detta har 

som nämnt kritiserats och diskussionen angående applicerbarheten på västerländska organisat-

ioner har uppdagats. Dock har vi inte lyckats hitta forskning som visar hur ideella organisationers 

verksamhet och kunskapsöverföring kan förklaras med hjälp av modellen.  

 

Våra respondenter uttrycker framförallt motivationsfaktorer som vilja och tidsbrist. Dessa ord 

verkar inte fullständigt kunna förklaras enligt teorin och ter sig vara mer betydelsefulla än tidigare 

påvisat. Att vilja någonting, alltså motivation ser vi som en viktig faktor av att organisationen är 

ideell. Där respondenterna uttrycker något vi tolkar som en ovilja eller tendens till lättja som ar-

gument för att inte tillskansa sig kunskap menar vi inte hade varit giltigt i en organisation med 

avlönade medlemmar. Respondenternas sätt att uttrycka sig om socialiseringen, där möjligheter 

inte ges för övergripande kunskapsöverföring företrädare och efterträdare emellan menar vi är en 

produkt av att arbetet är ideellt. Här kanske saknas incitament att lägga värdefull tid på ett arbete 

man själv inte ser någon vinning i. Det verkar inte heller finnas några direkta konsekvenser av 

detta. Detta menar vi kan förklaras av en ovilja. Å andra sidan kan viljan vara en möjliggörande 

faktor för överföringen av kunskap. Det vi ovan diskuterar angående att träffas i en social kon-

text och således tillskansa sig generell eller övergripande kunskap menar vi också är ett resultat av 

det ideella arbetet. Här för att medlemmarna inte ser det just som ett arbete utan det är mer en 

bisyssla eller hobby. När man är ny i organisationen vill man också tillskansa sig ny kunskap för 

att som respondenterna uttryckte utvecklas personligen.  

 

Förutom att det är en västerländsk organisation och att det kan skapa ett kunskapstapp är delvis 

förklarat. Dock menar vi att vi genom vår analys får ett nytt perspektiv på grund av den ideella 

naturen av organisationen. För även om anställda lämnar företag ges där mer ofta än sällan ut-

rymme för en viss överlämning och arbete med efterträdare. I den studerade organisationen och 

på grund av den dynamiska miljö den verkar i ser vi dock faktorer så som tidsbrist och eventuella 

andra intressen som prioriteras högre förhindra detta. Med tanke på att personerna agerar och 

arbetar i en ideell organisation lämnar dem få incitament att faktiskt stanna efter slutfört projekt 

och ta sig mertiden att arbeta med sina efterträdare. Det är möjligt så att projektledaren efter av-



slutat projekt känner att hen vill gå vidare och lämna det bakom sig, varför passionen avtar och 

motivationen till att ta förmedla kunskap och erfarenheter brister. Här ska även ett annat faktum 

inte förbises, vilket är att vår studie innefattar en dynamisk miljö i vilken studenter stannar i den 

mån de studerar vilket innebär att om projektet avslutas i tid med examen lämnar oftast vederbö-

rande staden och således även organisationen. Likaså vore fallet med föreliggande utbytesstudier. 

Vi ser alltså att organisationens befattning, beroende på om den är ideell eller inte har betydelse 

för varför och på vilka sätt kunskapsöverföring tar sig uttryck inom organisationen. Ideella orga-

nisationer tenderar vara mycket mer beroende av fler eller andra faktorer än vinstdrivande. Där-

ibland har våra respondenter gett uttryck för i första stycket nämnda, vilja, incitament och tids-

brist. Några av dessa faktorer kan förklaras med hjälp av teorin om friktioner och klibbighet 

(Szulanski, 1996), exempelvis tidsbrist där kunskapsöverföring motverkas (Davenport och 

Prusak, 1996).  

 

Befintlig teori som behandlar kunskapsöverföring och transformationen av tyst till explicit kun-

skap har påvisat uppta många av de faktorer som hjälper till att förklara kunskapsöverföring inom 

organisationer. SECI-modellens olika steg har varit framgångsrikt för att förklara en del av varför 

kunskapsöverföring sker och vilka faktorer som påverkar detta. Dock verkar vissa faktorer inte 

kunna förklaras genom teorin, särskilt då organisationens natur är ideell. Våra respondenter ut-

trycker att vilja är en viktig faktor som inte har förklarats med hjälp av befintlig teori. Att respon-

denterna upprepade gånger uttrycker beteende som inte är kognitiva utan kanske mer emotiva 

verkar genomsyra teorin. Detta ser vi framförallt som en effekt av att ha studerat en ideell organi-

sation.  

 

På kommande sida har vi i en tabell redogjort för vårt resultat och våra observationer.  



Faktor Påverkan Resultat 

Hjälpande Organ 
Projektspecifik kunskap blir organi-
sationsövergripande 

Verksamhet bedrivs över flera områden vilket ger möjlig-
het för ett bredare kunskapsutbyte med fler medlemmar 

Kollektiva möten 
Tyst kunskap lyfts och diskuteras och 
kan på så sätt spridas 

Bidrar även detta till ett bredare utbyte där projektledarna 
ges möjlighet att dela kunskap kontinuerligt, vilket kan 
skapa ett minimalt kunskapstapp 

Testamenten 
Tyst kunskap externaliseras och delas 
med hela organisationen 

Testamenten skapar ett ramverk för lyckad verksamhet 
vilket driver organisationen framåt och ger medlemmar en 
bra grund att stå på, trots eventuell bristande upptagnings-
förmåga 

Inofficiella mötesplatser 

På grund av intresse, skapar även 
kompensationsmöjligheter för brist i 

kontakt 

En medlems kollegor är även vänner, vilket ger möjlighet 

och vilja att diskutera verksamhet även på fritid.  

Ideell organisation 
Erbjuder social kontext som vinstdri-
vande organisationer inte gör Socialisering sker utanför traditionellt sedda kontexter 

Vilja Möjliggör socialisering trots brister 

Att medlemmarna verkar i organisationen av fri vilja och 
på egen tid, samt att man på ett både personlig och pro-
fessionellt plan vill göra ett bra jobb skapar fler möjligheter 
för överföring 

  



6 Slutsats 

Det avslutande litterära kapitlet i den här studien ämnar presentera våra slutsatser, vilken kunskap vi kan bidra 

med och även förslag på relevant framtida forskning. Slutsatserna handlar närmre om huruvida vi uppfyllde syftet 

med uppsatsen.  

 

Syftet med denna studie är fördjupa och öka förståelsen för kunskapsöverföring, närmare exakt 

överföring eller transformation av så kallad tyst kunskap till explicit kunskap. Tidigare teoris an-

sats är att SECI-modellen kan förklara denna transformation i sina fyra steg. Modellen kan ses 

central för att förklara på vilka sätt transformeringen sker för att skapa en fullständig kunskaps-

delning.  I vårt resultat har vi funnit påverkande faktorer som möjliggör transformationen mellan 

tyst och explicit kunskap, men som ej låter sig förklaras av den befintliga teorin. Dessa faktorer är 

baserade på personliga preferenser och egenskaper. Faktorer så som motivation och incitament 

tas inte upp i befintlig forskning av knowledge sharing i särskilt stor utsträckning. 

 

Genom vår studie och vår analys har vi upplevt att rådande forskning kring knowledge sharing i 

allmänhet ter sig vara kognitiv. Faktorer som påverkar transformationen av kunskap är beroende 

av mer än individers förmåga att utföra detta. Här menar vi att det finns en vikt av att se till mer 

än förmåga att utföra en handling och för att förklara en framgångsrik transformation behöver 

man förstå möjliggörande faktorer såsom vilja, motivation och passion. Detta kan ha sin grund i 

att organisationen är ideell. Just att organisationen är ideell skiljer studien från rådande forskning 

då denna är genomförd på vinstdrivande organisationer och saknar därför, avgörande emotiva 

faktorer som möjliggör framgångsrik transformation och i längden knowledge sharing. Framför-

allt har vi sett socialiseringens betydelse för transformationen och också uppdagat att det kan 
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finnas en övergripande kunskap som kan delas och ge ett likvärdigt resultat som teorins definit-

ion av begreppet. Även här påverkar alltså organisationens natur som ideell förening på ett sätt 

som inte heller har kunnat påvisas inom vinstdrivande organisationer. Mycket för att organisat-

ionens medlemmar verkar på daglig basis och erbjuds mötesplatser på ett annat plan än sagda 

icke-ideella organisationer. Det finns alltså grund för att komplettera befintlig teori med teori som 

behandlar emotiva faktorer och mänskligt beteende.   

 

6.1 Förslag för den nyfikne  

I dagens samhälle där kunskap och kunskapsöverföring ständigt har en större betydelse ser vi att 

kunskapsöverföring är en enormt komplex fråga som behandlar flera faktorer än en. Då rådande 

teori inte verkar behandla mer emotiva, personliga faktorer finns det fog för att ifrågasätta till-

lämpligheten på organisationer som är högt beroende av dessa. Därför menar vi att det hade varit 

intressant att undersöka teori som behandlar dessa faktorer, så som Senges teori om lärande som 

också är nära kopplat till SECI modellen.  
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