
Abstrakt 
 

I dag är det inte längre resurser som till exempel kapital, mark, maskiner 
och teknologi som är de viktigaste tillgångarna för organisationer, utan 
snarare individers intellektuella resurser så som kunskap. Detta har blivit 
en av de viktigaste ingredienserna i konkurrensen mellan organisationer. 
Studiens syfte var att få en djupare förståelse för hur organisationer kan 
arbeta med att underlätta överföringen av den tysta kunskapen vid 
omsättning av personal. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi gjort en 
studie inom en svensk kommunal förvaltning. Resultatet visar fyra olika 
tillvägagångssätt som används för att behålla den tysta kunskapen inom 
förvaltningen; överlappning, öppen stämning, utvecklingsgrupp och 
mentorskap. 
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1. Inledning 

Nutidens arbetsmarknad är väldigt flexibel, dagens arbetstagare byter oftare och i större 

utsträckning arbete jämfört med tidigare generationer. De anställda förväntas inte vara 

kvar inom samma organisation, åtminstone inte på samma tjänst hela arbetslivet. Det har 

blivit kulturellt legitimt att byta arbetsplatser och arbetsuppgifter ett flertal gånger under 

sin yrkeskarriär. Detta leder till att de kortvariga anställningarna har ökat i omfattning 

(Sennett, 1999). Gunnar Aronsson (1999) menar att de tillfälliga anställningsformerna 

ökar på bekostnad av de fasta. Detta innebär att människor och deras erfarenheter och 

kunskaper hoppar ut och in i olika organisationer. Företag och organisationer har även 

genom samhälliga förändringar så som bland annat utjämnad föräldraledighet, friår och 

tjänstledighet fått en stor omsättning bland sin personal. Många nya anställda kommer in 

medan många befintliga slutar. I dagens samhälle är det viktigt för organisationer och 

företag att veta hur de erhåller och behåller kunskap av olika slag (SOU 2007:92).  

 

Ett flertal undersökningar visar också på att en stor del av Sveriges arbetsföra 

befolkning inom en snar framtid kommer att gå i pension. Enligt den parlamentariska 

beredningen SENIOR 2005 kommer andelen personer över 65 år att utgöra en fjärdedel 

av befolkningen år 2030 (Rasmusson, 2002:80). Denna stora skara individer, som inom 

en snar framtid kommer att försvinna från arbetslivet, innehar en stor mängd 

erfarenheter och kunskap om yrkeslivet i stort och i synnerhet inom deras specifika 

tjänsteområde. Detta innebär att det kommer krävas en omfattande kunskapsöverföring 

inom olika organisationer. 

 

Ovan beskrivna omsättning av personal är dyr för företagen mätt i pengar, främst med 

tanke på att introduktion och inskolning leder till produktionsbortfall men även på grund 

av en ökad kostnad för annonsering och rekrytering (Liukkonen 1994:35ff). Det kan 

dock bli ännu dyrare för organisationen, i kompetens mätt, ifall de individer som av 

någon anledning lämnar organisationen inte har integrerat sin kunskap till 

organisationen. Om det inte finns någon struktur som behåller individers kompetens 

inom organisationen så försvinner en stor del av den när en person lämnar 

organisationen. När en person lämnar en avdelning inom en organisation kan det i vissa 

fall uppstå ett tomrum, särskilt i de fall där denna individs erfarenheter och kompetens 

inte har integrerats inom gruppen (Pasternack & Viscio, 1998). 
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I dag är det inte längre resurser som till exempel kapital, mark, maskiner och teknologi 

som är de viktigaste tillgångarna, utan snarare individers intellektuella resurser så som 

kunskap. Detta har blivit en av de viktigaste ingredienserna i konkurrensen mellan 

organisationer (Kalling & Styhre, 2003:134-ff).  

 

En organisations nyckelkompetens finns till stor del hos individerna (Pasternack & 

Viscio, 1998:96). Om en organisation eller ett företag lyckas ta till vara på 

medarbetarnas intellektuella resurser så blir kunskapen en strategisk tillgång (Kalling & 

Styhre, 2003:134-ff). Kunskap som är utvecklad och buren av individer når sin fulla 

potential att skapa ett ekonomiskt värde först när det blir inbäddat i organisationens 

rutiner, det vill säga när kunskapen har blivit omvandlad från individuell kunskap till 

organisatorisk kunskap (Clarke & Rollo, 2001:210). Utmaningen med att behålla 

kunskapen inom organisationen när en person och dess kompetens försvinner, är att 

kunskapen i många fall är av tyst karaktär och därför närmast omöjlig att formulera via 

ord (Wong & Radcliffe, 2000:493). Den svåraste kunskapen att överföra till andra är 

den som inte går att formulera i tal eller i skrift så som manualer och 

introduktionsscheman (Haldin-Herrgård, 2005:10). 

 

Det är denna tysta kunskap vi är intresserade av att undersöka. För att inte tappa 

värdefull kunskap vid omsättning av personal borde det vara av stort intresse för 

organisationer att behålla denna kompetens och erfarenhet bland sina anställda genom 

att integrera individers tysta kunskap med organisationen.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Vi är intresserade av att undersöka hur en organisation arbetar med att behålla den tysta 

kunskap som blir synlig vid omsättning av personal. Frågan vi ställer oss inledningsvis 

är: Hur kan man behålla en individs tysta kompetens och kunskap inom organisationen 

när denne lämnar den?  

 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur en del i en kommunal 

verksamhet arbetar med att underlätta överföringen av den tysta kunskapen vid 

omsättning av personal. 

 

1.2 Studieobjekt 

I sökandet efter en organisation där det sker en pågående omsättning av personal har det 

kommit till vår kännedom att delar av Östersunds kommun är i detta skede. Östersunds 

kommun är en politiskt styrd organisation och är Jämtlands läns största arbetsgivare. Det 

är kommunens anställda medarbetare eller privata entreprenörer som utför det arbete 

som politikerna formulerar i mål. Östersunds kommun består av sju förvaltningar som 

ansvarar för olika verksamhetsområden, däribland den Tekniska Förvaltningen som vi 

har valt att undersöka. Den Tekniska förvaltningen är i sin tur uppdelad i elva olika 

enheter med skilda verksamheter där alla är av teknisk karaktär, som till exempel 

trafikanläggning, renhållning, parker, fastigheter, vatten och avlopp.  Vi har i vår 

undersökning valt att fokusera på enheterna Renhållning och Vatten. Det är dessa 

enheter som förser kommuninvånarna med rent vatten, de tar även hand om 

avloppsvattnet och soporna (www.ostersund.se).    
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod för att få en kunskap om och kunna tolka 

den tysta kunskapen samt kunskapsöverföringen. Det är också enligt Holme och 

Solvang (1997:92f) en fördel att relationen mellan forskare och studieenhet 

kännetecknas av närhet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi gjort en studie inom 

den Tekniska förvaltningen på enheterna Renhållning och Vatten. Avsikten med 

användandet av kvalitativa intervjuer är att vi som undersökare inte ska styra 

intervjupersonernas svar i så hög utsträckning utan låta dem få påverka riktningen. Valet 

av kvalitativ metod har också gjort det möjligt att kunna gå tillbaka till intervjupersonen 

senare om informationen har behövts kompletteras (Holme & Solvang, 1997:99f). Vi 

har även använt oss av insamlade dokument.  

2.2 Datainsamling 

Vi har använt oss av djupintervjuer och utgått från en intervjuguide. Detta för att få en 

viss struktur på frågorna och för att inte hamna helt utanför ramarna samt att kunna få 

möjlighet att ställa följdfrågor (Holme & Solvang, 1997:100f). Med tanke på uppsatsens 

storlek och tidsram har vi intervjuat sex personer. För att kunna ge vår fulla 

uppmärksamhet åt intervjupersonen och säkerställa att eventuella anteckningar 

överensstämmer med verkligheten har vi i samtliga fall ljudinspelat intervjuerna (Bell, 

2006:165f). Båda författarna har medverkat under genomförandet av varje intervju. 

Detta för, om möjligt, erhålla en ökad förståelse och en större informationsmängd 

(Trost, 1997:46).  

 

Intervjuerna skedde vid fyra olika tillfällen under en tvåveckors period med en 

medellängd på drygt 45 minuter. Tidpunkten för intervjuerna styrdes av respondenternas 

tillgång till tid och utfördes på deras respektive kontor. I samband med dessa tillfällen 

insamlades även de dokument som använts i analysen.  
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2.3 Urval 

För att få en övergripande bild över hur den Tekniska Förvaltningen inom Östersunds 

kommun i stort arbetar med kunskapsöverföring så har vi valt att intervjua en HR- 

anställd som fungerar som stödfunktion för den Tekniska förvaltningen. Vi har även 

intervjuat chefen för Teknisk förvaltning, enhetschefen för Renhållning samt tre 

kontorsanställda medarbetare varav två arbetar på enheten Renhållning och en på 

enheten Vatten. Vi har eftersträvat att intervjua personer som har varit inblandade i 

kunskapsöverföring, med fokus på de medarbetare som nyligen har tillträtt i samband 

med en pensionsavgång. Detta för att få en djupare förståelse för hur överföring av tyst 

kunskap äger rum. Avsikten med att intervjua cheferna har varit att ur ett organisatoriskt 

synsätt få en inblick i interaktionen mellan individuell och organisatorisk kunskap.    

2.4 Transkribering och bearbetning 

Vi har transkriberat alla intervjuer i sin helhet, allt som sades under intervjutillfället 

fördes ned i text. Detta för att i största möjliga mån inte förlora den relevanta 

information som intervjupersonerna har gett oss. Det gav oss också ytterligare möjlighet 

att lyssna på intervjupersonerna igen och citera deras exakta meningar (Bell, 2006:165f). 

För att underlätta hanteringen av informationen vi erhållit via intervjuerna har vi 

kategoriserat materialet genom att utgå ifrån både teori och empiri. Detta för att 

underlätta analysen och kunna lyfta fram de viktigaste aspekterna samt lättare kunna se 

skillnader och likheter mellan intervjupersonernas svar (Bell, 2006:77).  

2.5 Etik och Moral 

Intervjupersonerna har haft möjlighet att avstå från att bli intervjuade. De har själva fått 

välja om de har velat delta och inte lurats att medverka på falska premisser (Holme & 

Solvang, 1997:105ff). Inför intervjuerna har alla personer erhållit en kortare beskrivning 

av denna undersöknings generella syfte och problemområde. Det har även skett en 

diskussion kring anonymitet och konfidentialitet där förståelse och godkännande för att 

fullständig anonymitet inte går att garantera har erhållits. Intervjupersonerna tillfrågades 

om samtycke till att intervjuerna spelades in, vilket samtliga accepterade. Vi har också 

tagit hänsyn till intervjupersonernas behov och önskemål gällande tid och plats för 

intervjuerna. Det har inte varit några problem med att hitta varken tid eller plats där 

ostördhet har kunnat garanteras (Bell, 2006:168).  
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Undersökningens resultat kan ha påverkats av att den Tekniska förvaltningen själva har 

gett oss förslag på medarbetare att intervjua, detta kan också eventuellt ha påverkat 

medarbetarnas vilja att ställa upp på intervjuer. Vi har dock enskilt meddelat samtliga 

medarbetare om frivilligheten i att ställa upp i denna studie.     

2.6 Avgränsning 

På grund av studiens omfång har det inte varit möjligt att studera andra förvaltningar 

eller enheter inom Östersunds kommun. I enlighet ned Trost (1997:123) begränsar vi oss 

till ett litet antal intervjuer då ett fåtal väl utförda intervjuer är betydligt mer värdefulla 

än ett flertal mindre väl utförda. Vid alla studier ska kvaliteten förestå kvantiteten.   
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

3.1 Vad är kunskap? 

Enligt Clarke och Rollo (2001:206) är kunskap ett komplext och svårfångat begrepp 

med många innebörder. Filosofer har ända sedan de tidigaste kända civilisationerna 

debatterat kring ämnet kunskap och hur den erhålls. Två olika uppfattningar som står i 

motsats till varandra kan utrönas ur denna tusenåriga debatt, det deduktiva respektive 

det induktiva synsättet. Med deduktion menas att individer drar slutsatser utifrån givna 

premisser. Medan induktion sker genom att en individ drar slutsatser utifrån egna 

erfarenheter (Nonaka & Takeuchi, 1995:20ff).   

 

Clark och Rollo (2001:206ff) menar att kunskap bäst förstås genom att inte markant 

åtskilja termer som data, information och kunskap, utan istället sätta in dem i  en 

hierarkisk ordning där termen data fungerar som en bas. Detta exemplifierar Haldin-

Herrgård (2005) enligt följande:  

 

… data är den minsta beståndsdelen som består av lösryckta uppgifter t.ex. 

i form av siffror eller ord (t.ex. telefonnummer och namn). Information 

uppstår då data sammanförs på ett meningsfullt sätt (t.ex. telefonbokens 

information om vilket telefonnummer en person har). Kunskap kan man 

tala om när informationen kan sättas in i rätt sammanhang så att förståelse 

uppstår och man kan handla enligt förståelsen (att jag när jag skall ringa 

min vän kan telefonnumret och att jag kan ringa henne). (s.10)  

 

Även Skyrme (1999:47) förklarar kunskap med en hierarkisk ordning  där data blir till 

information som blir till kunskap. Till dessa läggs även en fjärde term visdom. Detta 

förklarar Skyrme genom följande exempel;  

• Data är siffror och fakta; 03772 41565 83385 10157.  

• Genom information kan vi se ett sammanhang; ”Heathrow väderstation; sikt 15 

km, total molnighet; nordvästlig vind, vindhastighet 85 knop; temperatur15,7 

grader.”  

• Genom denna information kan sedan meningsfull kunskap erhållas; ”Min 

erfarenhet är att sådant väder kommer att orsaka svåra flygförseningar”. 
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• Visdom skapas då kunskap blir till insikt; ”Jag ska boka en tågbiljett genom den 

Engelska kanalen innan alla andra passagerare kommer på detta mer pålitliga 

alternativ”.  

 

Enligt Haldin-Herrgård (2005) kan kunskap delas upp i två dimensioner; 

 

Kunskap är en aktiv handling eller reflektion som innehåller både en 

artikulerad (explicit) och en oartikulerbar (tyst) dimension… (s.10) 

 

Fortsättningsvis kommer vi främst att fokusera på den sistnämnda, tysta dimensionen. 

 

3.1.1 Vad är tyst kunskap? 

Enligt Wittgenstein finns det kunskap som inte kan uttryckas i ord. Wittgenstein utgår 

ifrån språket och förklarar detta med att om vi människor skulle reflektera över vad vi 

faktiskt gör med ett verktyg (till exempel en hammare) så skulle en teoretisk redogörelse 

för vad vi har gjort vara otillräcklig (Janik, 1995:15ff).  

 

Michael Polanyi, grundaren av begreppet tyst kunskap tog vid där Wittgenstein slutade 

(Janik, 1995:18). Polanyi (1983:4f) menar att ”we can know more than we can tell” 

(s.4). Detta exemplifierar Polanyi med att en människa kan känna igen en annan individs 

ansikte bland 1000-tals andra, men vi har svårt att beskriva och förklara vad det är som 

får oss att känna igen ett specifikt ansikte. Merparten av denna kunskap kan inte 

förklaras i ord men det finns exempel på hur denna typ av kunskap kan kommuniceras 

vidare. Polanyi nämner polisen som har utvecklat en metod för vittnen att kunna 

återskapa en gärningsmannabild. För att få fram en så snarlik bild som möjligt får 

vittnena sätta ihop delar av bilder på olika näsor, munnar, ögon och andra ansiktsdrag. 

Just detta kanske visar på att det tysta kan göras uttalat, men samtidigt kan vi inte berätta 

eller förklara hur vi gjorde  

 

Motpolen till tyst kunskap är explicit kunskap, det vill säga kunskap som kan uttryckas i 

ord. Den tysta och den explicita kunskapen är dock inte två olika sorters kunskap utan 

snarare två dimensioner av samma kunskap. Haldin-Herrgård (2005:10) beskriver i sin 

avhandling att den explicita kunskapen är den som finns i handböcker, databaser och 
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diskussioner. Den explicita kunskapen kan lätt spridas till andra individer och är relativt 

lätt att uppfatta, den används där och då. Haldin-Herrgård förklarar detta med ett 

exempel ”jag kan slå upp telefonboken och hitta telefonnumret och ringa min vän då jag 

behöver det”. Den tysta kunskapen är däremot svår att uttrycka i ord, den finns i vårat 

omedvetna och vi använder den här och nu. Till exempel ”då jag ringer slår jag ibland 

fel siffra, men reagerar genast, kanske på ljudet eller på hur handen brukar röra sig, och 

avbryter för att börja om”. Haldin-Herrgård (2005:3) liknar individers kunskapsresurser 

med ett isberg, där den synliga delen (10 %) av isberget täcker den explicita kunskapen 

medan den resterande större delen av isberget motsvarar det tysta kunnandet.  

 

Även Polanyi (1983) gör en distinktion mellan den tysta och den explicita kunskapen, 

där han menar att den explicita kunskapen kan kodas och omvandlas till språk genom 

samarbete med den tysta kunskapen, vilken är personlig, svår att förmedla och uttrycka 

via språket.  

 

Nonaka och Takeuchi (1995:8f) delar upp den tysta kunskapen i två dimensioner, den 

tekniska och den kognitiva. Den tekniska dimensionen innefattar informella färdigheter, 

ofta också kallad know-how. Den kognitiva dimensionen består av mentala modeller, 

scheman, övertygelser och uppfattningar. Denna dimension speglar individers bilder av 

verkligheten (hur det är just nu) och deras visioner inför framtiden (vad som borde ske). 

Även Baumard (1999:59f) delar in den tysta kunskapen i dessa två dimensioner, där den 

tekniska dimensionen kännetecknas av den så kallade know-how kunskap som finns 

tillgänglig hos experter. Den kognitiva dimensionen kan förklaras genom en déjá vu 

känsla som uppkommer i olika situationer där vi vet vad som kommer att sägas eller 

göras. Denna känsla är enligt Baumard ett exempel på hur tyst kunskapsinlärning har 

skett utan att vi egentligen har varit medvetna om det. Individer blir förvånade när de 

upptäcker att de har lösningen till problem som de trodde var nya, det är inte problemet 

de känner igen utan lösningen.  
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3.2 Interaktionen mellan tyst och explicit kunskap 

Nonaka och Takeuchi (1995:62) beskriver fyra sätt där kunskap kan omvandlas; från 

tyst till tyst, från tyst till explicit, från explicit till explicit och slutligen från explicit till 

tyst.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Från The Knowledge Creating Company av Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995:62, New York, 

Oxford University Press, Inc.  

 

Figur 1 åskådliggör enligt Nonaka och Takeuchi (1995:61f) en social process som 

utspelar sig mellan individer och inte är begränsad inom en individ. Den är uppbyggd på 

att kunskap skapas och utvecklas genom en interaktion mellan den tysta och den 

explicita kunskapen.  

 

Socialisering; Inom detta sätt att omvandla kunskap förblir den tysta kunskapen tyst, 

detta sker genom att det uppstår ett samband mellan erfarenheter och tidigare kunskap. 

En medarbetare kan förvärva tyst kunskap direkt av andra utan att något språkbruk 

behöver användas. Det vanligaste exemplet är när en lärling går bredvid en mästare. 

Lärlingen lär sig inte yrkesskickligheten via språket utan främst genom att observera, 

imitera och öva. På kontors nivå fungerar ”on the job traning” i grund och botten på 

samma sätt (Nonaka & Takeuchi, 1995:62ff).  

 

Nonaka och Takeuchi beskriver detta med ett exempel; en programutvecklare på ett stort 

elektronikföretag fick i uppgift att utveckla en automatisk bröd-maskin. Det största 

problemet som dök upp under utvecklingsfasen var att maskinen inte knådade degen lika 

bra som en mästerbagare. För att få ett så snarlikt resultat som möjligt åkte 

programutvecklaren och dennes medarbetare till stans bästa brödbagare för att genom 

praktiskt utförande lära sig hur man går tillväga för att få till en perfekt deg. Det tog 

många dagar innan de ens kom i närheten av att skapa lika bra degar som mästerbagaren 
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själv. Men till slut kunde denna tysta kunskap fångas av programutvecklaren, det visade 

sig att mästerbagaren inte bara sträckte degen utan också samtidigt vred den.  Den tysta 

kunskapen överfördes följaktligen genom observation, imitation och övning. Nyckeln 

till att förvärva ny kunskap är enligt Nonaka och Takeuchi genom erfarenheter. Om det 

inte finns någon form av delad erfarenhet så är det extremt svårt för en person att sätta 

sig in i andra individers tankebearbetning. Endast informationsöverföring gör sällan 

varken från eller till, om det är urskiljt från känslor och specifika sammanhang där 

delade erfarenheter finns inbäddade (Ibid.). 

 

Externalisering; Bland de fyra sätten att omvandla kunskap är externalisering nyckeln 

till skapandet av kunskap. Genom att använda sig av metaforer och liknelser sker 

skapandet av explicita begrepp ur tyst kunskap, det vill säga att den tysta kunskapen blir 

explicit. Mycket av den tysta kunskapen går att utrycka genom metaforer. Metaforer är 

ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det 

ursprungliga. Likheten är beroende av sammanhanget och metaforer fungerar därför 

endast då lyssnaren har tillgång till sammanhanget. Nonaka och Takeuchi tar upp 

biltillverkaren Honda som exempel.  De sökte efter ett namn för sin nya bil som var 

utformad efter tanken: liten men ändå rymlig. Bilen blev kort och hög. Genom att göra 

en liknelse med begreppen ”man maximum, machine minimum” kom de fram till 

namnet ”Tall Boy”. De nya explicita begreppen bildas oftast genom dialoger och 

kollektiva reflektioner (Nonaka & Takeuchi, 1995:64ff).  

 

Kombination är en metod där den explicita kunskapen behålls explicit genom att de 

konkreta begrepp som skapas i externaliseringsfasen kategoriseras och integreras. 

Individer utbyter och kombinerar kunskap genom olika typer av kommunikationsmedel 

så som dokument, möten, telefonsamtal och mailkonversationer. När de nya explicita 

begreppen samordnas med redan befintlig information, som till exempel genom 

kategorisering och ihopslagning, kan det leda till att ny kunskap bildas. Detta kan 

exemplifieras genom att medarbetarna uttrycker sin kunskap i manualer som sedan 

utvecklas till nya produkter. Detta menar Nonaka och Takeuchi även är vanligt 

förekommande på mellanchefsnivå då de bland annat operationaliserar visioner, detta 

genom att praktiskt pröva och skapa instrument för medarbetarna att kunna de uppsatta 

målen. (Nonaka & Takeuchi, 1995:67f).  
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Internalisering är en metod där den explicita kunskapen omvandlas till, och blir 

inbäddad i den tysta kunskapen. Denna metod har gemensamma egenskaper med 

”learning by doing”. När erfarenheter från socialisering, externalisering och 

kombination samlas ihop i individernas tysta kunskapsbas i form av mentala modeller 

och know-how, blir de till värdefulla tillgångar för organisationen. Denna omvandlig av 

explicit kunskap till tyst kan genomföras om den explicita är tillgänglig antingen i 

manualer, berättelser, ord eller dokumentation. Internalisering behöver dock inte bara 

ske genom en återupplevelse av andra individers erfarenheter. Det kan räcka med att 

bara lyssna på en annan individs erfarenheter så kan medarbetarna i en organisation 

känna verklighetstrohet och det väsentliga i det hon berättar.  Detta kan bidra till att 

tysta mentala modeller bildas. När en sådan tyst mental modell är delad med flera 

medarbetare kan den tysta kunskapen blir en del av organisationskulturen (Nonaka & 

Takeuchi, 1995:69f).  

 

3.3 Den organisatoriska tysta kunskapen 

Organisatorisk kunskap skapas genom en kontinuerlig kontakt mellan den tysta och den 

explicita kunskapen som individer besitter (Nonaka & Takeuchi, 1995:61). För att förstå 

vad den organisatoriska tysta kunskapen består av är det nödvändigt att se organisationer 

som en levande varelse istället för en maskin, då maskiner till skillnad från individer 

inte har känslor. Kunskap består inte endast av objektiv information utan även högst 

subjektiva insikter och intuitionen (Nonaka & Takeuchi 1995:9). Clark och Rollo (2001) 

beskriver organisationens tysta kunskap enligt följande;  

 

Tacit knowledge is embedded in company practices and the people in an 

organisation. It is highly personalized, context sensitive and informal, and 

very hard to measure and manage. It includes know-how, intuition an 

informal communication that makes up a large part of the company 

structure. (s.209) 

 

Generellt sett så är det den tysta kunskapen som är den mest värdefulla kunskap en 

organisation förfogar över. Men eftersom den till stor del finns hos individerna så 

försvinner denna kunskap när personer lämnar organisationen (Skyrme, 1999:48). Enligt 

Baumard (1999:9) är det många organisationsforskare som ser organisationer som  ett 
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kognitivt system och ett minne. De som har detta synsätt menar att organisationen 

behåller sina kunskaper, beteenden, normer och värderingar trots att olika individer 

hoppar in och ut ur organisationen. Detta förutsätter dock att individernas tysta 

kompetens har konverterats till organisatorisk kunskap (Skyrme, 1999:48). För att 

individers kunskap ska nå sin fulla potential att skapa ett ekonomiskt värde för 

organisationen är det av största vikt att kunskapen blivit inbäddat i dess rutiner. Många 

organisationer har dock problem med att skapa en infrastruktur där tyst kunskap kan bli 

tillgänglig (Clark & Rollo 2001:209f). För att tyst kunskap ska kunna kommuniceras  

och delas inom organisationen krävs det att den kan ombildas till ord och siffror som 

alla inom företaget kan förstå (Nonaka & Takeuchi 1995:9). McKenzie och van 

Winkelen (2004:117f) är inne på samma spår, de påpekar språkets viktiga del i lärandet. 

Det är genom språket kunskap byggs och överförs. De menar precis som Nonaka och 

Takeuchi att det behövs ett gemensamt organisatoriskt språk för att kunskapen inte ska 

fastna hos individerna eller särskilda grupper inom organisationen. Tyst kunskap som 

har insamlats under flera år genom erfarenheter och praktiskt arbete kan vara svår att 

överföra på grund av begränsningar i ord och relationer. Enligt Donaldson (2001:957ff) 

är den tysta kunskapen ofta inlärd genom erfarenhet och kan endast överföras till andra 

individer genom att de får uppleva samma erfarenheter. Han menar att det krävs en viss 

förkunskap innan kunskapsöverföringen av den tysta kunskapen kan ske.  

 

För att all den tysta kunskapens innehåll ska kunna kommuniceras vidare krävs det alltså 

dels att den blir explicit, samt att individerna genom upplevelser av liknade situationer 

tillskansar sig samma erfarenheter.   

 

3.4 Organisatoriska förutsättningar för kunskapsspridning 

Clark och Rollo (2001:209) menar att företag har en tendens till att investera i 

informationsteknologi istället för att skapa sociala relationer. Det är inte många företag 

eller organisationer som har försökt att skapa den kultur och förändring som krävs för 

att stödja kunskapsöverföring medarbetare emellan. McDermott (1999) förklarar 

situationen enligt följande: 
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“Ironically, while the knowledge revolution is inspired by the new 

information systems, it takes human systems to realise it. This is not 

because people are reluctant to use information technology. It is because 

knowledge involves thinking with information. If all we do is increase the 

circulation of information, we have only addressed one of the components 

of knowledge. To leverage knowledge we need to enhance both thinking 

and information. The most natural way to do this is to build knowledge 

communities that cross teams, disciplines, time, space and business units.” 

(s.116) 

 

Enligt McDermott finns det fyra nyckelutmaningar i skapandet av dessa kunskaps- 

”communities”: 

• Den tekniska utmaningen består i att utforma ett informationssystem som både 

gör informationen tillgänglig och som även hjälper medlemmarna att tänka 

tillsammans.  

• Den sociala utmaningen är att utveckla en anda där delande av kunskap ses som 

naturligt. Här är det dock viktigt att behålla olikheterna hos individerna och 

deras personliga tänkande, så att det inte blir ren kopiering av andra 

medarbetares kunskap.  

• Management; för ledningen gäller det att skapa en miljö där kunskapsutbyte 

mellan medarbetare värdesätts och att individer som gör detta premieras.  

• Personligt; på det individuella planet gäller det att vara öppen för andras idéer, 

att vara villig att dela med sig av sin egen kunskap samt att bibehålla en törst för 

ny. 

(Ibid.) 

 

Schein (2004:393ff) har liknande tankar och idéer om hur den ideala kulturen inom en 

organisation bör vara utformad. Han menar att det idag ideligen diskuteras om hur 

världen kommer att se ut samt att världsbilden ständigt förändras. Detta innebär att 

organisationer i dagens samhälle måste vara anpassningsbara och flexibla. För att 

överleva måste organisationerna och dess medlemmar få till stånd vad Schein kallar, ett 

ständigt lärande. Medarbetarna i en organisation ska vara problemlösare, bra på att lära 
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sig nya saker samt kunna ta in ny kunskap. Med andra ord måste lärandeprocessen göras 

till en naturlig del i en organisations kultur.  

 

En nyckel till hur organisationen kan skapa ett bra lärande är att medarbetarna får 

feedback, att de analyserar och får tid till reflektion. Viktigt är också att hitta nya vägar, 

testa att göra på andra sätt och få feedback på hur dessa nya tillvägagångssätt fungerar. 

Allt detta kan ta mycket tid, resurser och energi från organisationen det är därför vikigt 

att en lärande kultur skapar de förutsättningar som krävs (Ibid.,395). 

 

Den lärande kulturen måste byggas på antagandet att information och kommunikation är 

centrala för organisationens välbefinnande. Inom organisationskulturen måste det finnas 

ett kommunikationssystem som tillåter alla att kommunicera med varandra. Individen 

ska kunna få ut information genom flera olika kanaler till alla sina kollegor, alla 

medarbetare i organisationen måste kunna kommunicera och nå fram till varandra. Det 

måste även inom organisationskulturen vara positivt och önskvärt att alla talar sanning 

och förmedlar relevant information till varandra. Ett sådant nätverk där alla är fullt 

uppkopplade till varandra fungerar enbart om medarbetarna till fullo litar på varandra 

eller om det åtminstone råder en form av funktionell familjetanke mellan dem 

(Ibid.,400).  

 

Skyrme (1999:48) ger även han förslag på hur individers tysta kunskap kan överföras till 

att bli organisatoriskt kunskap. Han menar att det finns två olika tillvägagångssätt.  Det 

ena består i att konvertera till en mer explicit form genom utformande av dokument och 

databaser med mera, vilken är den vanligaste formen inom Europa och USA. Det andra 

tillvägagångssättet är att skapa ett bättre flöde av den tysta kunskapen genom att 

förbättra interaktionen. Detta så att kunskapen blir mer jämt fördelad inom 

organisationen, det ska inte finnas situationer där ett fåtal medarbetare besitter all viktig 

kunskap. Detta tillvägagångssätt genomförs via olika former av sociala aktiviteter och är 

vanligast förekommande inom den japanska och österländska kulturen.  

 

Genom det dagliga arbetet, möten, arbetsgrupper, teambuilding och andra aktiviteter 

som tar plats i organisationen kan medarbetarna dela kunskap med varandra, speciellt 

den som visar på ”know-how” (Kalling & Styhre, 2003;134ff).  
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För att få till stånd en ökad kunskapsöverföring medarbetare emellan räcker det inte 

enbart med att öka informationsmängden, utan organisationen måste se till att skapa 

förutsättningar så att medarbetarna vet hur de ska använda informationen. Bra 

kommunikationssystem, en anda där överföring av kunskap ses som naturligt samt en 

organisationskultur där öppen stämning och en form av familjetanke råder underlättar 

enligt ovanstående teoretiker kunskapsspridning i organisationen. Det är också viktigt 

att alla medarbetare hjälps åt och drar åt samma håll för att den tysta kunskapen ska 

kunna spridas.  
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4. Resultat och analys 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för fenomenet tyst kunskap och 

hur en del i en kommunal verksamhet arbetar med att underlätta överföringen av den vid 

omsättning av personal. 

 
De tre medarbetare som vi har intervjuat har arbetat inom den Tekniska förvaltningen 

mellan fyra månader och upp till ett år. Samtliga har nyligen tillträtt sina tjänster i 

samband med att de personer som tidigare innehaft dessa tjänster har gått i pension. De 

nyblivna pensionärerna hade alla arbetat på dessa tjänster under en väldigt lång tid, 

nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Vid en sammanslagning av deras gemensamma 

arbetstid på dessa tjänster framkommer det en erfarenhetsperiod på ca 100 år. Det är 

rimligt att anta att dessa personer under denna period har samlat på sig en stor mängd 

tyst kunskap (McKenzie & van Winkelen, 2004:117f). Enligt de forskare som anser att 

organisationer har ett eget minne så skulle denna kunskap finnas kvar i organisationen 

trots att de nyblivna pensionärerna har lämnat organisationen (Baumard, 1999:9). Enligt 

Skyrme (1999:48) förutsätter detta dock att individernas tysta kunskap har konverterats 

till organisatorisk kunskap. För att få en inblick i hur tyst kunskap kan behållas inom 

organisationen har även intervjuer med personer på chefspositioner inom den Tekniska 

förvaltningen och en person på personalavdelningen inom Östersunds kommun 

genomförts. 

 

4.1 Hinder vid tyst kunskapsöverföring 

Olika former av organisationer har olika förutsättningar för att kunna sprida den tysta 

kunskapen. Möjligheterna till detta kan även skilja sig åt inom organisationer. I den 

undersökta organisationen används delvis ett av de två tillvägagångssätt som enligt 

Skyrme (1999:48) finns att tillgå för att integrera den tysta kunskapen med 

organisationen. Det sätt som fläckvis används för att omvandla tyst kunskap till explicit 

är att skapa ett bättre flöde av den tysta kunskapen genom att förbättra interaktionen. 

Detta så att kunskapen blir mer jämt fördelad, det ska inte finnas situationer där ett fåtal 

medarbetare besitter all viktig kunskap. För att motverka detta har det inom Östersunds 

kommun bildats en utvecklingsgrupp inom den Tekniska förvaltningen. Försök till en 

förbättrad interaktion finner vi även i form av skapandet av en öppen stämning och 



 20

mentorskap. Dessa tre metoder återkommer vi till senare under avsnitten 4.2.2, 4.2.3 och 

4.2.4.  

 

Det ser dock olika ut på olika håll i organisationen. På kontoret inom den Tekniska 

förvaltningen är arbetsuppgifterna olikt utformade. De personer som vi intervjuat har 

alla en tjänst som de är relativt ensamma om på enheterna Renhållning och Vatten.  

 

Det är ju bara jag som jobbar med det här. (Medarbetare 2)  

 

Det är ju väldigt slimmat så att säga… så det finns ju nästan ingen som gör 

dubbla kommandon om man säger så. (Medarbetare 3) 

 

I och med att vi är så pass diversifierad så blir det lätt att det är ett få antal 

personer som kan vissa saker… och det är klart, skulle vi få sjukdom där så 

kan vi få bekymmer. (Förvaltningschefen) 

 

Detta visar på en långt driven specialisering inom enheterna där varje enskild 

medarbetare har specifika arbetsuppgifter.   

 

Det finns heller ingen utvecklad form av arbetsrotation bland de kontorsanställda inom 

förvaltningen. Enligt förvaltningschefen ska det uppmuntras men det finns ingen 

systematik i det. Kunskapen är således inte särskilt jämt fördelad bland de anställda. Då 

den tysta kunskapen i dessa fall har insamlats under flera års tid är den också svår att 

överföra från en medarbetare till en annan (McKenzie & van Winkelen, 2004:117f). 

 

Det andra av Skyrmes (1999:48) tillvägagångssätt används dock inte alls. Dokument, 

lathundar och processbeskrivningar saknades vid introduktionen av de tre nyanställda. 

All relevant kunskap om arbetsuppgifterna fanns lagrad i föregångarnas huvud, de hade 

med andra ord inte gjort sin tysta kunskap explicit via dokument. 

 

På grund av organisationens natur och beskaffenhet kvarstår inte så många metoder att 

använda sig av. Detta gör att potentialen till att skapa de optimala förutsättningar som 

möjliggör tyst kunskapsöverföring minskar.  
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4.2 Kunskapsflöden 

Vi har upptäckt fyra olika tillvägagångssätt som den Tekniska förvaltningen använder 

sig av för att behålla den tysta kunskapen inom förvaltningen; överlappning, öppen 

stämning, utvecklingsgrupp och mentorskap. Överlappningen som är tidsbestämd, liknar 

ett traditionellt mästare – lärling – förhållande där den nyanställde personen får gå 

bredvid den som fortfarande besitter tjänsten, överföringen av den tysta kunskapen sker 

här alltså från individ till individ. Öppen stämning handlar om organisationens anda och 

kultur samt hur alla medarbetare ska dra åt samma håll. Utvecklingsgrupp är exempel på 

hur organisationen kollektivt förmedlar och uppmuntrar tillgång till tyst kunskap. 

Mentorskap innebär att personer som avancerar inom organisationen får hjälp och 

stöttning av mer erfarna medarbetare som innehaft liknade tjänster tidigare. Nedan 

presenteras dessa fyra tillvägagångssätt.  

 

4.2.1 Överlappning 

För att behålla den tysta kunskapen inom organisationen har det i samtliga tre 

undersökta fallen skett en tidsbestämd överlappning av ny personal. De tre nyanställda 

medarbetarna har fått en introduktion av sina föregångare samt haft möjligheten att gå 

bredvid under en tidsperiod mellan 6-10 veckor. Det finns enligt förvaltningschefen 

ingen uttalad policy om att det ska gå till på detta sätt, utan han menar att om man har 

möjlighet att lösa en situation med överlappning så gör man det. Det går dock av 

förklarliga skäl inte alltid att få till stånd en överlappning eftersom den befintliga 

personalen ibland har hunnit sluta innan efterträdaren kommer in.  

 
När man slutar av andra orsaker, då säger man upp sig, sen har man tre 

månaders uppsägningstid och så ska man ut och göra en rekrytering och så 

vet man att det tar ett halvår innan vi har en ny på plats, och då har man ju 

inte den där chansen. Däremot när det är pensioneringar på gång, då kan 

man ju göra så. (Förvaltningschefen) 

 
Enligt Liukkonen (1994:35ff) spelar också ekonomin en viktig roll för organisationer då 

introduktion och inskolning ofta kan leda till att effektiviteten minskar. Denna aspekt 

framkommer även under intervjun med Förvaltningschefen. 
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Ett bekymmer kan ju vara att man inte tycker att man har råd att ha dubbel 

bemanning och det ser man va, för lönen går ut varje månad och vad det 

kostar i kvalitetsbrist eller vad man ska kalla det för…, om man inte får en 

bra överföring det ser man ju inte på samma sätt. (Förvaltningschefen) 

 

Fördelarna överväger dock nackdelarna i detta fall; 

 

Det är klart att det är en fördel om man kan gå bredvid för det är klart det 

uppstår ju alltid situationer, vardagssituationer som man praktiskt liksom 

får se vad der är för någonting det man får se hur man löser och får det 

beskrivet för sig. (Förvaltningschefen) 

 

Vid en överlappning av personal får de nyanställda medarbetarna möjlighet att gå 

bredvid och på så vis uppleva samma situationer som den blivande pensionären 

upplevde när denne lärde sig. Det uppstår ett slags lärling – mästare – förhållande. För 

att en överföring av tyst kunskap ska kunna komma till stånd medarbetare emellan gäller 

det att man har upplevt samma erfarenheter (Nonaka och Takeuchi 1995:63). 

 

Ingen av de tre medarbetarna har upplevt något motstånd från sina föregångare då det 

gäller överföring av kunskap. I två av fallen har de blivande pensionärerna varit mycket 

öppna och givmilda då det gäller överföring av kunskap och väldigt koncentrerade på att 

lära ut rätt och riktigt;  

 

… hon låg nästan vaken på nätterna för att fundera så att hon inte hade 

glömt nått. (Medarbetare 2) 

 

Även enhetschefen berättade att dessa två föregångare var väldigt oroliga över att 

introduktionen skulle vara för kort och att tiden inte skulle räcka till. Det förefaller som 

att de ville organisationens bästa och starkt kände med den. När det råder en form av 

funktionell familjetanke inom en organisation skapas det en kultur där alla förmedlar 

relevant information till varandra (Schein 2004:393ff). 

 

På grund av medarbetarnas olika erfarenheter och förutsättningar har de upplevt längden 

på den överlappande tidsperioden på olika sätt. Medarbetare 2 och 3 har arbetat med 
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liknande arbetsuppgifter tidigare i en annan kommun och därför kanske inte behövt en 

lika stor kunskapsöverföring och inte lika lång tid för att gå bredvid;  

 

… jag var nära på att säga upp mig efter en vecka, att sitta rakt upp och ner 

på en stol och inte göra någonting det… Man tycker ju att man kan få 

pröva i alla fall… (Medarbetare 2)  

 

Även medarbetare 3 menar på att introduktionstiden var lite väl lång och att den kunde 

ha varit kortare.  

 

Med utgångspunkt från Nonaka och Takeuchis (1995:62ff) fyra sätt att omvandla 

kunskap kan detta tolkas som att socialiseringsperioden där man observerar, imiterar 

och övar varade för länge för dessa två medarbetare. Eftersom de redan sen tidigare 

hade tillskansat sig liknande erfarenheter behövde de inte lika lång tid för upplärning 

och introduktion.   

 

Medarbetare 1 befann sig i en snarlik situation som den programutvecklare Nonaka och 

Takeuchi (1995:63) beskriver i sitt exempel om hur den tysta kunskapen överförs tyst 

genom socialisering. Medarbetare 1 hade erfarenhet av liknade arbetsuppgifter men från 

en annan sektor. Även om det är en liknade tjänst så skiljer sig arbetsuppgifterna en del 

åt mellan den offentliga och privata verksamheten. För att ta till sig den tysta kunskapen 

angående tjänstens rutiner och dess dagliga sysslor fick medarbeta 1 till en början sitta 

bredvid och observera. Detta för att skapa sig en erfarenhet och uppleva liknande 

situationer som den blivande pensionären upplevde när denne lärde sig. Eftersom den 

tysta kunskapen ofta är inlärd genom erfarenhet och endast kan överföras till andra 

individer genom att de får uppleva samma erfarenheter krävs det en viss förkunskap 

innan kunskapsöverföringen av den tysta kunskapen kan ske (Donaldson 2001:957ff). 

När medarbetare 1 tillskansats sig denna förkunskap blev hon mottaglig för överföring 

av den tysta kunskapen. Båda personerna hade nu varit med om liknade situationer och 

upplevt liknande erfarenheter, därefter kunde medarbetare 1 börja imitera och öva på 

arbetsuppgifterna (Nonaka & Takeuchi, 1995:62f). Det kan även antas att medarbetare 1 

efter denna period lärt sig organisationens språk vilket är en viktig del i lärandet 

(McKenzie & van Winkelen, 2004:7; Nonaka & Takeuchi, 1995:9). Arbetsuppgifterna 

på denna tjänst är dock väldigt säsongsbetonade, vilket innebär att de skiljer sig åt vid 
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olika tidpunkter under året . Eftersom en överlappning under ett helt år inte var möjlig 

så kunde inte alla de situationer och erfarenheter som den blivande pensionären upplevt 

återupplevas av medarbetare 1.  Detta innebar att all tyst kunskap inte kunde överföras. 

 

… beroende på vilken period på året så finns det tyvärr vissa saker hon 

aldrig kunde lära mig som jag får lösa den tid de kommer och då finns det 

ingen att fråga…//… men det är ju det som har varit lite roligt också. 

(Medarbetare 1) 

 

Enhetschefen menar att man som nyanställd inte kan lära sig hur varje dag ser ut, utan 

det gäller att fokusera på de mest väsentliga uppgifterna inom tjänsten. Han menar att 

det är vikigt att få böka på själv lite grann och lära sig den hårda vägen. All tyst kunskap 

som föregångarna besatt kanske inte alltid är relevant att överföra. I och med att 

samhället ständigt förändras måste organisationer vara anpassningsbara och flexibla, 

dess medlemmar måste ständigt utvecklas (Schein, 2004:393ff). 

 

Det är ju upp till den som sen jobbar med det, att göra på sitt sätt… att se 

till att det fungerar. (Enhetschefen) 

 

På detta sätt kan arbetsuppgifterna också bli mer effektiva och nya vägar att agera kan 

hittas. 

 

Att som nyanställd ha möjligheten till att gå bredvid sin företrädare har definitivt sina 

fördelar. Det gäller dock att uppmärksamma och ta hänsyn till den nyanställdes tidigare 

erfarenheter och kunskaper för att motverka att den tidsmässiga överlappningsperioden 

inte blir ineffektiv och för lång. När överlappningen är slut är det även önskvärt att den 

nya medarbetaren får möjlighet till att själv påverka sin arbetssituation.  

 

4.2.2 Öppen stämning 

Ett sätt att förbättra interaktionen är att ha olika sociala aktiviteter så som till exempel 

möten (Skyrme, 1999:48). Inom den Tekniska förvaltningen har varje enhet 

”veckomöten” en gång i veckan, samt ett ”husmöte” en gång i månaden där alla enheter 

som sitter i samma hus har en gemensam träff. Under dessa möten informerar bland 
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annat medarbetarna varandra om vad de arbetar med just nu och möjlighet till att bolla 

tankar och idéer med varandra finns, här skapas en större inblick i vad kollegorna gör. 

Medarbetarna tycker att detta är ett bra forum att få hjälp av sina kollegor då man stöter 

på problem. Genom möten och andra aktiviteter som tar plats i organisationen kan 

medarbetarna dela kunskap med varandra, speciellt den som visar på ”know-how” 

(Kalling & Styhre, 2003:134ff). Detta kan ses som en typ av kombination då explicit 

kunskap behålls explicit. De begrepp som skapas i externaliseringsfasen integreras här 

mellan medarbetarna. När nya explicita begrepp samordnas med redan befintlig 

information, till exempel genom ihopslagning av olika medarbetares erfarenheter, kan 

det leda till att ny kunskap bildas (Nonaka & Takeuchi, 1995:67f).     

 

Schein (2004:400) menar att det inom en ideal organisationskultur ska vara positivt och 

önskvärt att alla talar sanning och förmedlar relevant information till varandra. Ett 

sådant nätverk där alla är fullt uppkopplade fungerar enbart om medarbetarna till fullo 

litar på varandra eller om det åtminstone råder en form av funktionell familjetanke 

mellan medarbetarna. Detta är också något som de inom den Tekniska förvaltningen har 

förstått och arbetar med.  

 

För att tyst kunskap ska kunna funka så måste det vara en ganska bra och 

öppen stämning… alltså det måste fungera bra i arbetsgruppen annars så 

fungerar det ju inte… då är det ju så att då kanske man tjuvhåller på det 

man… ja den där han får inte veta det där… (Enhetschefen) 

 

Enhetschefen menar att man måste arbeta med arbetsgruppen för att få ett bättre flöde 

på kunskapsutbytet. För att nå en öppen stämning och att alla litar på varandra inom 

organisationen måste man enligt enhetschefen arbeta med de mjuka sidorna och att man 

kontinuerligt har utvecklingssamtal, lönesamtal, grupputveckling, planering och möten 

tillsammans. McDermott (1999:116) kallar detta för den sociala utmaningen, vilken 

består i  att utveckla en anda där delande  av kunskap ses som naturligt. Det verkar råda 

en sådan öppen stämning på kontoret då medarbetarna under intervjuerna uttrycker att 

det är lätt att gå över till andra kollegor och att dörrarna till kontoren nästan alltid är 

öppna. Medarbetarna anses som hjälpsamma och känslan av att alla tillhör ett och 

samma team finns. 
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4.2.3 Utvecklingsgrupp 

Inom den Tekniska förvaltningen arbetar det 271 personer. Andelen över 60 år består av 

13 %, och andelen anställda som befinner sig mellan åldrarna 50-59 år uppfyller 33 %, 

vilket motsvarar cirka 90 stycken medarbetare. Endast 8 % av de anställda på Teknisk 

förvaltning är yngre än 29 år (Årsredovisning, Teknisk Förvaltning, 2006).  

 

Den Tekniska förvaltningen har idag 12 chefer och inom en treårsperiod kommer hälften 

av dessa att fylla 65 år. För att motverka att kompetens och erfarenheter går förlorade 

när dessa personer går i pension har den Tekniska förvaltningen under våren 2008 startat 

upp ett projekt med en utvecklingsgrupp som kommer att pågå under minst ett år. I 

denna utvecklingsgrupp ingår det 11 yngre medarbetare från denna förvaltning. Dessa 

personer har valts utifrån att de har visat engagemang och kompetens inom sitt 

arbetsområde, de anses även vara presumtiva ledare eller potentiella nyckelpersoner. 

Förhoppningen är även att dessa personer uppmuntras och får en morot till att utvecklas. 

Mål och syfte med denna utvecklingsgrupp är att den Tekniska förvaltningen ska 

utvecklas till en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla medarbetare.  

 

… att få dom att stanna kvar i organisationen, att det ska kännas 

utvecklande och lärande arbetsplats. Dom har ju svårt att locka och behålla 

till exempel civilingenjörer och arkitekter och de där svår-rekryterande 

grupperna. // Det är nästan uteslutande lön och det är svårt att konkurrera 

med de stora organisationerna som Skanska och sånt. De som söker tjänst 

här har ju ett lönekrav på det dubbla på hur långt kommunen kan gå. (HR- 

ansvarig)  

 

Utvecklingsgruppen ska även skapa individuella utvecklingsmöjligheter för medarbetare 

som är presumtiva chefer/ ledare eller nyckelpersoner inom förvaltningen samt 

säkerställa att kvalitet, kompetens och samverkan utvecklas inom förvaltningen.  
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… antingen att de är chefer eller att de på något sätt kan vara 

nyckelpersoner, så det är inte bara renodlad chefsrekrytering, men många 

av dem har redan fått chefsansvar, och sen har vi dom som är renodlade 

specialister som våra miljösamordnare till exempel. // Vi är ganska många 

som kommer att försvinna och då behövs det folk som kan ta över, och det 

är ju inte så dumt att har man kunniga och kompetenta medarbetare som 

kan ta klivet upp så kan det ju vara väldigt bra… samtidigt som man inte 

bara ska satsa på dom heller. (Förvaltningschefen) 

 

Den Tekniska förvaltningen har genom att skapa denna utvecklingsgrupp utformat det 

som McDermott (1999:116) kallar för kunskaps – ”communities”. Medarbetarna i 

utvecklingsgruppen har alla olika erfarenheter, olika tjänsteområden och arbetsuppgifter 

inom den mångfasetterande förvaltningen. Genom skapandet av dessa sociala relationer 

stöds kunskapsöverförandet medarbetare emellan, och de förändringar som krävs av 

organisationens kultur kan då komma till stånd (Clark & Rollo, 2001:209).  

 

Utvecklingsgruppen följer en tids- och aktivitetsplan som är indelad i fyra block. Block 

ett innehöll en tvådagars uppstartsfas genom internat där bland annat mål och syfte 

presenteras. Under block två innehöll programmet punkter som ledningsgruppen anser 

vara viktiga att ha kunskap om, som till exempel politikerrollen, tjänstemannarollen, 

budget och bokslut samt kommunen och dess verksamhet. Detta skedde exempelvis 

genom föreläsningar och studiebesök. I block tre är utgångspunkten den egna gruppens 

utveckling, medlemmarna kommer själva att få planera innehållet samt lösa en 

gruppuppgift med titeln ”vad är en attraktiv arbetsgivare?”. Det sista blocket planeras att 

avslutas med ett seminarium där ovanstående gruppuppgift kommer att redovisas. Det 

kommer även att ske en utvärdering och slutdiskussion av projektet som kommer att 

utgöra underlag för beslut om eventuellt fortsatt arbete med denna utvecklingsgrupp. 

Deltagarnas åtgångna tid för detta projekt är planerad till cirka 1,5 dag per månad. 

 

Genom att skapa denna utvecklingsgrupp har ett typ av informationssystem som gör 

informationen tillgänglig skapats, detta hjälper också medarbetarna att tänka 

tillsammans, att delge och stödja sig på varandras erfarenheter och kunskaper. Detta kan 

leda till att en gemensam anda utvecklas, en form av kommunal identitet, samt att dela 

med sig av sin kunskap ses som naturligt. Ledningen har därmed skapat en miljö där 
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kunskapsutbyte mellan medarbetare värdesätts och premieras. Det gäller dock för dessa 

individer att vara villiga att dela med sig av sin egen kunskap samtidigt som det gäller 

att inte förlora törst efter ny (McDermott 1999:116). Ledningen förväntar sig också att 

kunskapsnivån i förvaltningen höjs samt att kompetensnivån för varje deltagare ökar. 

För den Tekniska förvaltningen är detta ett långsiktigt arbete där målet är att bli en 

attraktiv arbetsgivare som kan locka till sig nya medarbetare samt behålla erfarna 

medarbetare i konkurrensen med andra organisationer.      

                                                                               

4.2.4 Mentorskap 

Under intervjun med chefen för Tekniska förvaltningen framkom mentorskap som ett 

annat exempel på hur kommunen arbetar med att överföra den tysta kunskapen. Chefen 

för Tekniska förvaltningen fungerar emellanåt som en av två mentorer till 

personalchefen för Östersunds kommun. Då personalchefen är relativt ny på sin position 

och inte arbetat så många år inom kommunen är syftet med detta att de ska kunna bolla 

tankar och idéer kring det strategiska arbetet. Personalchefens andra mentor besitter 

mångårig kompetens och erfarenhet från administrativt arbete inom Östersunds kommun 

och finns behjälplig när problem uppstår kring detta. Det finns ingen återkommande 

avsatt tid för dessa sammankomster utan personalchefen kontaktar mentorerna vid 

behov och kommer överens om tid och plats för samtal och reflektion. Träffarna brukar 

äga rum på respektive mentors kontor. 

 

Hon ropar ibland då hon tycker att vi ska sitta och prata lite grann… så att 

hon kan bolla med någon äldre som har varit med ett tag. 

(Förvaltningschefen) 

 

Både mentorernas och personalchefens tjänstebefattningar möjliggör att de själva i hög 

utsträckning kan planera och styra över sin arbetstid. Kommunen har ingen uttalad 

policy angående mentorskap utan det är upp till individerna själva att ta egna initiativ till 

att upprätta sådana kontaktnät.  

 

Med tanke på att Förvaltningschefen har arbetat på olika tjänster inom kommunen under 

16 års tid och själv har innehaft tjänsten som personalchef under två av dessa, har denna 

person samlat på sig en mängd erfarenheter och tyst kunskap gällande 
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personalchefsrollen. För att tyst kunskap ska kunna överföras mellan personer krävs det 

att de till viss del har samma erfarenheter och förkunskaper (Donaldson, 2001:957ff). 

En nyckel till hur organisationen kan skapa ett bra lärande är att medarbetarna får 

feedback, att de analyserar och får tid till reflektion. Allt detta kan ta mycket tid, 

resurser och energi från organisationen det är därför vikigt att en lärande kultur skapar 

de förutsättningar som krävs (Schein, 2004:395). I detta fall har kommunen erbjudit de 

förutsättningar som krävs för ett lyckat mentorskap. Det kan dock vara en större 

utmaning att genomföra ett mentorskap på en annan nivå inom organisationen där 

arbetsuppgifterna och dess ordning är mer styrda och den egendisponerade tiden inte är 

lika stor.  

 

4.3 Underlätta tyst kunskapsöverföring i framtiden 

Alla de tre medarbetarna uppgav på frågan hur de själva skulle lära ut sina 

arbetsuppgifter till en nyanställd förslag på förbättringar. Så som att vara mer 

närvarande, se till att det finns en extradator och tillgång till vanligt förekommande 

arbetsuppgifter som man kan öva på. Att man tidigt slussas in i kontakten med kunder 

och att det finns tillgång till lathundar och processbeskrivningar på hur man går tillväga 

vid olika situationer var också önskvärt.   

 

Samtliga tre medarbetare föredrar inlärningsmetoden ”learning by doing” när de ska lära 

sig något nytt.  

 

Det är väl att få göra det själv, sitta med det själv, men det måste ju vara 

upprepade gånger. (Medarbetare 1) 

 

För att göra överlappningsperioden så effektiv som möjligt kunde förvaltningen ha 

anpassat sig efter de nyanställdas inlärningsmetod. I två av fallen bestod 

inlärningsperioden till största delen av att sitta bredvid och titta på, vilket inte är 

optimalt för dessa tre medarbetarna. Med facit i hand kanske de redan i ett tidigare 

skede skulle ha fått testa på och öva på arbetsuppgifterna, med andra ord ”learning by 

doing”. 
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Även intervjupersonen på HR- avdelningen lär sig bäst genom ”learning by doing” och 

menar att det är genom detta som erfarenheter förvärvas. Inom denna avdelning 

använder de sig av arbetsrotation, vilket innebär att de ser över sin arbetssituation en 

gång per år. Detta gör att man inte ständigt uppehåller sig med samma arbetsuppgifter 

utan medarbetarna får en variation på sitt arbete samtidigt som arbetsbelastningen blir 

mer jämnt fördelad mellan kollegorna. I och med att många kan lite av varje går det 

ständigt att bolla tankar och idéer med varandra. Enligt Skyrme (1999:48) är detta ett 

bra tillvägagångssätt för att sprida den tysta kunskapen inom organisationen och 

förhindra att ett fåtal medarbetare innehar den viktigaste kunskapen. Arbetsrotation ses 

av många medarbetare som utvecklande och roligt eftersom de får lära sig nya saker. 

 

4.4 Summering  

I den undersökta organisationen har det visat sig att vissa delar har bättre förutsättningar 

än andra då det gäller överföring av den tysta kunskapen. De fyra olika 

tillvägagångssätten; överlappning, öppen stämning, utvecklingsgrupp och mentorskap 

som framkommit genom denna studie tillämpas vid olika former av situationer och 

används för att överföra olika typer av kunskap.  

 

Överlappning sker då det är möjligt för en nyanställd att gå bredvid sin företrädare. 

Kunskapen består här främst i hur tjänstens arbetsuppgifter är utformade och 

överföringen sker individer emellan. Denna överlappningsperiod är tidsbegränsad, i 

dessa tre fall varade den mellan 6-10 veckor. Den öppna stämningen, som krävs för att 

den tysta kunskapen ska kunna överföras handlar om den kollektiva kunskapen, att alla 

ska dela med sig och hjälpa varandra. Även i utvecklingsgruppen kan kunskapen ses 

som kollektiv bland medlemmarna. Överförningen är fokuserad på nyckelkompetens 

och hjälper i förlängningen till att skapa en kommunal identitet. Mentorskapet avser att 

hjälpa nytillkomna chefer vid behov. Överförningen sker vid uppkomna situationer och 

sker precis som vid överlappning från individ till individ. Eftersom de anställda på 

Östersunds kommuns personalavdelning har liknande arbetsuppgifter och sitter samlade 

går det med fördel att använda arbetsrotation som ett redskap i överföringen av den tysta 

kunskapen. Detta blir dock mer komplicerat i fallet med de kontorsanställda inom den 

Tekniska förvaltningen. Då de enskilda medarbetarna har mer specialiserade 

arbetsuppgifter och en tjänst de är relativt ensamma om.  
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5. Diskussion 

När personer av olika anledningar lämnar en organisation gör sig den tysta kunskapen 

särskilt synlig. Eftersom det inom den Tekniska förvaltningen det senaste året har skett 

ett antal pensionsavgångar och fler kommer att ske inom en snar framtid, har detta ämne 

blivit mycket aktuellt för dem. Av de personer som har gått och snart kommer att gå i 

pension har de flesta arbetat inom organisationen en lång tid. Förvaltningen är medveten 

om att dessa personer besitter en stor mängd tyst kunskap och vill därmed förhindra att 

den går förlorad. Det är givetvis önskvärt att denna kunskap förs vidare till de 

nyanställda medarbetarna och att den även blir inbäddad i organisationen.  

 

Ett sätt för tyst kunskap att föras vidare är att låta den nyanställde gå bredvid den person 

som ska sluta under en tid. Genom att vara delaktig i de dagliga arbetsuppgifterna och 

uppleva vanligt förekommande situationer underlättas den tysta kunskapsöverföringen. 

Vi blev överraskade över hur mycket resurser som har avsatts i form av tid och kapital 

för inskolning och upplärning av de tre nyanställda medarbetarna. I och med att 

kontorstjänsterna är så pass specialiserade och att alla personer har olika arbetsuppgifter, 

så krävs det i och för sig en längre överlappningsperiod jämfört med om man skulle 

arbeta i team eller till exempel i en kontorsmiljö med öppet landskap. Efter 

överlappningsperioden finns det ett litet antal andra medarbetare att få hjälp av vid 

uppstådda problem. Däremot kan det i vissa fall anses vara en fördel att gamla rutiner, 

tankar och arbetssätt förändras och blir mer effektiva. De nya medarbetarna har därmed 

möjlighet till att utforma nya tillvägagångssätt och sätta sin egen prägel på sina 

arbetsuppgifter. Resultatet visar på att den stora satsningen kring inskolning och 

introduktion inte hade behövts i alla de tre fallen, då det gick snabbare att absorbera 

kunskapen för vissa på grund av tidigare erfarenheter. Den Tekniska förvaltningen 

borde kanske se mer till den nyanställdes behov och erfarenheter istället för att låta 

överlappningsperioden bli för lång. Förmågan att ta till sig olika typer av kunskap är 

olika från individ till individ. Vissa har det kanske lite svårare eller lättare än andra 

beroende på om de har olika erfarenheter och om de har upplevt liknande situationer 

tidigare. Kulturen i en organisation kan här spela en stor roll, ju öppnare och bättre 

stämning det råder mellan medarbetarna inom organisationen, desto lättare tror vi också 

det är att dela med sig av sin kunskap och lära sig av andra.  
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Det går att urskilja ett generationsskifte inom den Tekniska förvaltningen gällande hur 

länge personer stannar inom organisationen. Äldre generationer tenderar till att stanna 

längre på en och samma tjänst jämfört med yngre medarbetare som idag tenderar till att 

röra på sig fortare. I och med att samhället har förändrats har den yngre generationen 

tvingats bli mer flexibla när det gäller arbete, de byter generellt oftare sysselsättning 

jämfört med äldre generationer. Det framgår av denna studie att den Tekniska 

förvaltningen har svårt att locka och behålla yngre medarbetare. Detta tror vi kan 

förhindra att ny kunskap kommer till stånd samt begränsa den anpassningsbarhet och 

flexibilitet som enligt Schein (2004) är så viktig för organisationer i dagens ständigt 

föränderliga samhälle.  

 

För att motverka den sårbarhet som kan uppstå då alla har sitt eget ansvarsområde och 

därmed inte har vetskap om hur kollegorna utför sina arbetsuppgifter kan det kanske 

vara en god ide att införa ett liknade system som HR- avdelningen på Östersunds 

kommun har med arbetsrotation. Detta kan eventuellt leda till mer stimulerande 

arbetsuppgifter vilket i sig kan bidra till en mer attraktiv arbetsplats där unga människor 

väljer att stanna en längre period av sitt yrkesverksamma liv. Det medför även att 

medarbetarna kan täcka upp för varandra vid till exempel sjukdom. I och med att 

tjänsterna på kontoret inom den Tekniska förvaltningen till sin natur är väldigt 

specialiserade blir detta dock mer komplicerat att genomföra.  

 

Den tysta kunskapen är svårkommunicerad men kan enligt Nonaka och Takeuchi (1995) 

överföras på olika sätt, dels via omvandling från tyst till tyst som vi sett exempel på 

inom förvaltningen via överlappning av personal. Den tysta kunskapen kan även 

omvandlas till att bli explicit genom att skapa fler manualer, processbeskrivningar och 

lathundar. Detta är något som den Tekniska förvaltningen skulle kunna arbeta mer med.  

 

Eftersom den tysta kunskapen allt som oftast är utvecklad och buren av individer gäller 

det för organisationen att hitta vägar till att få den inbäddad i organisationens rutiner. 

Lyckas detta blir kunskapen en strategisk tillgång i konkurrensen mellan organisationer. 

När en medarbetare försvinner på grund av pensionsavgång så finns det nästa alltid en 

möjlighet till överlappning. Om medarbetare dock slutar på grund av andra orsaker kan 

detta vara svårare att få till stånd. Därför är det idag åtråvärt för organisationer och 

företag att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller medarbetare. För att 
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medarbetarna ska vilja dela med sig av sin kunskap är det till fördel att det råder en 

öppen stämning, teamkänsla, i organisationen där kollergerna kan stödja sig på 

varandras erfarenheter och kunskaper.  

 

En stor del av Sveriges arbetsföra befolkning kommer inom en snar framtid att gå i 

pension. Samtidigt har dagens arbetsmarknad blivit mer flexibel då det nuförtiden är 

vanligt förekommande att människor byter arbetsuppgifter och arbetsplatser under sin 

yrkeskarriär. Att behålla den tysta kunskapen i detta klimat leder till en stor utmaning 

för organisationer. Det är viktigt att ta hänsyn till organisationers natur och beskaffenhet 

då de flesta har olika förutsättningar för att kunna ta till vara på den tysta kunskapen. De 

tillvägagångssätt som fungerar varierar alltså beroende på hur organisationen ser ut.     
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7. Bilagor 

Intervjuguide HR- ansvarig 

Namn 

Ålder 

Hur länge har du arbetat här? 

Vilka är dina arbetsuppgifter/position i organisationen? 

 

• Vad tycker du är det bästa sättet att lära sig nya saker på? 

• Hur överförs kunskap och erfarenheter inom organisationen? 

• Inom vilka delar av organisationen är det viktigast att bevara kunskap? Varför? 

• Vilken sorts kunskap är svårast att överföra? Varför? 

• Vad är/betyder tyst kunskap för dig? 

• Hur överförs tyst kunskap? Skiljer det sig åt inom de olika förvaltningarna? 

• Finns det ett inarbetat system för överföring av tyst kunskap? 

• Hur överförs kunskapen mellan medarbetarna inom organisationen? 

• Ges det tillräckliga möjligheter att dela kunskap med andra? 

• Är medarbetare inom organisationen villiga att dela med sig av sin kunskap? 

Varför/varför inte? 

• Vad skulle kunna få medarbetare att göra detta i högre utsträckning? T.ex. 

arbetsrotation, bra ledarskap, träning… 

• Vilken typ av kunskap tror du mest bidrar till medarbetarnas utveckling på 

arbetet?  
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Intervjuguide Förvaltningschef/ Enhetschef 

Namn 

Ålder 

Hur länge har du arbetat här? 

Vilka är dina arbetsuppgifter/ position i organisationen? 

 

• Vad finns det för kunskap inom er förvaltning? Mest värdefull?  

• Hur överförs kunskap och erfarenheter mellan medarbetarna inom er 

förvaltning? 

• Vilken sorts kunskap är svårast att överföra? Varför? 

• Hur överförs den tysta kunskapen hos er? Tror du att det skiljer det sig åt inom 

de olika förvaltningarna? 

• Tar ni tillvara på kunskap och erfarenheter på er förvaltning/ avdelningen? Hur? 

• Finns det ett inarbetat system för överföring av tyst kunskap? 

• Kan du ge exempel på överföring av kunskap som har lyckats? 

• Ges det tillräckliga möjligheter att dela kunskap med andra? 

• Har du i din yrkesutövning tillgång till färdiga manualer och andra verktyg 

gällande problemlösning etc.? 

• Vad tycker du är det bästa sättet att lära sig nya saker på? 

• Är medarbetare inom organisationen villiga att dela med sig av sin kunskap? 

Varför/varför inte? 

• Vad skulle kunna få medarbetare att göra detta i högre utsträckning? T.ex. 

arbetsrotation, bra ledarskap, träning… 

• Vilken typ av kunskap tror du mest bidrar till medarbetarnas utveckling på 

arbetet?  
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Intervjuguide Medarbetare 

Namn 

Ålder 

Hur länge har du arbetat här? 

Vilka är dina arbetsuppgifter/ position i organisationen? 

 

• Hur lär du dig nya saker på arbetet? Det bästa sättet? Ge ett exempel.  

• Känner du dig motiverad att dela kunskap med andra? 

• Hur överförs kunskap inom er avdelning? 

• Ges det tillräckliga möjligheter att dela kunskap med andra? 

• Har du i din yrkesutövning tillgång till färdiga manualer och andra verktyg 

gällande problemlösning etc.? 

• Hur upplever du kommunens medvetenhet om vikten av kunskapsdelning? 

• Anser du att det på din avdelning finns ett bra organisatoriskt lärande? Tycker du 

att man tar tillvara på din kunskap och dina erfarenheter på ett bra sätt? 

• Hur tror du att du har fått den kunskap som du idag använder dig av? 

• Vilken typ av kunskap tror du mest bidrar till din utveckling på arbetet?  

• Blir du bättre på dina arbetsuppgifter ju mer du arbetar? 

• Är medarbetare inom organisationen villiga att dela med sig av sin kunskap? 

Varför/varför inte? 

• Vad skulle kunna få medarbetare att göra detta i högre utsträckning? T.ex. 

arbetsrotation, bra ledarskap, träning… 

• Träffar du medarbetare från andra enheter? 

• Vilken kunskap från andra medarbetare skulle du ha nytta av i ditt arbete? 

• Har du delat med dig av din kunskap och erfarenheter till andra medarbetare? 

Vilken kunskap och i vilken utsträckning? 

• Upplever du att du får del av andra medarbetares kunskap och erfarenheter? Hur 

dela? Om inte, hur få tillgång? 

• Finns det tillfällen då du av någon anledning inte har valt att dela med dig av din 

kunskap? Varför? 

 


