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Syftet var att undersöka hur implicit erfarenhetsbaserad kunskap kan tillvaratas 

samt huruvida det är möjligt för organisationer att hjälpa medarbetare att tydliggöra 

denna. Rapporten ger exempel på verktyg som tydliggör implicit 

erfarenhetsbaserad kunskap samt undersöker medarbetarnas känslor inför detta. 

Respondenterna valdes på grund av deras långa verkstadserfarenhet. Slutsatserna 

blev att implicit erfarenhetsbaserad kunskap gör medarbetaren trygg på 

arbetsplatsen och i sig själv. Respondenterna kunde inte sätta ord på sina kunskaper 

då de värderade teoretisk kunskap över praktisk, detta försvårade deras möjligheter 

att diskutera studiens föreslagna metoder. Råd till organisationen är att fortsätta 

arbetet med att synliggöra implicit kunskap samt kompetensöverföring men med 

individanpassade metoder. Detta för att minimera de problem som kan uppstå samt 

för att tillgodose respondenternas uttryckta behov. 

 
Nyckelord; Kunskap, implicit, erfarenhetsbaserad, medvetandegöra, lärande  

 

 

 

 

A study of implicit knowledge based on experience 

in an engineering workshop 

 
The purpose of this paper was to analyse how implicit experience-based knowledge 

can be utilised and if it is possible for organizations to help employees make this 

knowledge evident. The paper gives examples of tools that make implicit 

experience-based knowledge evident and it also examines the staff’s feelings and 

opinions towards them. The people who were interviewed were chosen because of 

their long workshop experience. The conclusions reached were that implicit  

experience-based knowledge makes the staff feel secure in their workplace and in 

themselves. The respondents could not express their skills because they valued 

theoretical knowledge over practical and this affected their abilities to discuss the 

methods of the study. Our advice to the organization is to continue the work with 

in-service training but with individualized methods. This 

will minimize the problems that can be raised and will meet the respondents  

expressed needs. 
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“Knivar lär man sig slipa hyfsat på några år, men att få en sax i fullgott skick är det 

verkliga mästarprovet.” Bryno Seyfert, slipare i Stockholm, intervjuad av Dan Jörgenson 

(1990, citerad i Molander, 2004, s. 11) 

Detta citat har bidragit till intresset för kunskapsöverföring i organisationer. Inom de 

kommande åren har organisationer massiva pensionsavgångar att vänta och om inte 

organisationerna börjar agera nu kommer all den kunskap som många personer besitter att gå 

förlorad. Tanken med uppsatsen var att försöka ta reda på vilka exempel på verktyg som 

organisationerna kan använda sig av för kunskapsöverföring. Detta för att inte gå miste om all 

den kunskap som många fått under sin karriär och vilken de är omedvetna om, exempelvis 

som med våra kontokortskoder. Har du någon gång gett ditt kort till någon annan och sagt till 

denne att slå in koden men inte kunnat säga den? När du själv slår in koden går det av “bara 

farten”, detta för att koden utgör din implicita kunskap.  

Uppsatsens upplägg som kommer att ses nedan av den anledningen att arbetet syftar till 

att undersöka den implicita erfarenhetsbaserade kunskapen som finns inom den undersökta 

organisationen. Litteraturgenomgången inleds med att gå igenom samt beskriva begreppen 

erfarenhet, kunskap, kunskapsöverföring samt implicit lärande. Vidare beskrivs de steg som 

en individ måste genomgå för att nå den kunskapsnivå som en expert har. 

Litteraturgenomgången avslutas med att behandla några valda metoder som finns för att 

synliggöra implicit kunskap. 
 

Erfarenhet  
Polanyi (1973) menade att det mänskliga handlandet inte till fullo går att beskriva, detta då 

det alltid kommer att finnas ett område för gott omdöme och erfarenhet. Individer får 

erfarenhet genom att de hittar och använder sig av information. Genom att öva och på detta 

sätt fortsätta att lära sig utvecklar de sina erfarenheter ytterligare.  

Reed (1996) menar att individers agerande förändras med deras omvärld och miljö, men 

att detta även kan fungerar åt det andra hållet – att individerna kan förändra sin omvärld och 

miljö. Erfarenhet, menade han vidare, är nära besläktat med vårt agerande samt att båda dessa 

kan förbättras och växa, bland annat genom våra misstag. Även Polanyi (1966) har diskuterat 

vår förmåga att känna igen saker och ting samt att kunna agera utan att kunna berätta hur vi 

gör. Han kallar detta för ”tacit knowing”, och vill med detta begrepp framförallt betona den 

aktiva och personliga sidan av kunskapen. 

Reed (1996) delar upp erfarenheten i två skilda kategorier, dels förstahands erfarenhet 

vilken erhålls genom att lyssna samt genom att betrakta eller att söka av exempelvis 

information. Förstahandserfarenhet gäller med andra ord kunskaper som erhållits på egen 

hand. Den andra kategorin är andrahandserfarenhet, vilken enligt Reed är den vanligaste, och 

åsyftar de erfarenheter som vi lär oss genom andra människor. Ett exempel på detta kan vara 

att vi lär oss om de företag i vilka vi börjar arbeta genom interaktioner med andra människor i 

företaget. Andrahandserfarenheten är egentligen någon annans förstahandserfarenhet, det är 

därför viktigt att ha i åtanke att denna information är modifierad, vald eller producerad av en 

annan person.  

För att bredda och vidga människors erfarenhet menade Reed (1996) att det var av vikt 

att skapa situationer där människor kan arbeta tillsammans. För att kunna göra detta krävs 

utbildning med fokus på personlig erfarenhet och utveckling, vilket sedan ska resultera i äkta 

samverkan och samarbete. 

Öquist (1991) oroar sig över att den kunskap som tidigare inkom genom våra 

förstahandserfarenheter försvinner mer och mer. Han menar att förr kunde verkstadsmän veta 

vilken grad en olja hettats upp till genom att känna lukten. Vidare menar han att det idag 

förväntas att exempelvis dataprogram, som är stöd för den dagliga verksamheten, ska tala om 
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när något är fel. Öquist menar att denna fokusering är fel och att viktig kunskap går förlorad 

när den erfarenhetsbaserade kunskapen inte längre värdesätts. 

Öquist (1996) talar om den tysta erfarenheten som fantomgestalter eller tysta kamrater i 

våra liv och menar att ”endast när man arbetar på med sina sysslor i full förlitan på att den 

“tysta kamraten” vid vår sida när som helst kan träda fram, först då finns han plötsligt där 

och styr och ställer.” (Öquist, 1996, s. 35). 

 

Kunskap 

Under 1980-talet ökade intresset för tyst kunskap. Med tyst kunskap 

menas ”>>det ordlösa>> överförandet av kunskaper, visa genom att göra” (Molander, 2004, 

s. 34). 

Tempte (1982) tar upp något som han kallar för ”det praktiska intellektet” vilket även 

kan ses som ett gestaltande intellekt. Detta innebär ett gestaltande av hela processen, där 

individen får en inre bild av resultatet, genom tillverkningen ända fram till slutresultatet. 

Vidare menar Tempte att den praktiska kunskapen är definitiv och tydlig medan den 

teoretiska kunskapen är förändringsbar och osäker. Mellan dessa två kunskapstyper finns ett 

viktigt men dock svåråtkomligt spänningsfält. När förståelse för detta fält nås har 

vederbörande kommit långt för att nå den aktuella praktikerns kunskapsteori. 

Polanyi (1973) beskrev ”personlig kunskap” som den tysta kunskap som inte går att visa 

genom symboler och tecken. Personlig kunskap utmärks av tre förhållanden: 

1. Personlig kunskap är knuten till verksamma individer 

2. Personlig kunskap använder sig individer av för att kunna skaffa ny kunskap. 

3. Personlig kunskap vilar på en tyst grund. 

Polanyi (1973) skriver även om ytterligare två begrepp, ”fokalvetande” (engelsk 

översättning ”focal knowledge”) och ”kringvetande” (engelsk översättning ”subsidiary 

knowledge”). Fokalvetandet är lätt att föra över och uttrycka i exempelvis tal och skrift, 

medan kringvetande är mer dunkelt, stundom omedvetet och för det mesta svår att föra över. 

Oberoende om vad vi använder vår kunskap till arbetar dessa två kunskapstyper samtidigt, 

enligt Polanyi (1973). 

Molander (2004) och Björklund (2008) identifierar tre huvudbetydelser av ”tyst 

kunskap” i de diskussioner som förts angående yrkeskunskap. Den första handlar om 

kunskaper som inte är möjliga att beskriva med ord, exempel på detta är att det är inte går att 

tillfullo beskriva ett ljud – det blir aldrig samma sak som ljudet i sig. När en individ säger att 

denna inte kan förklara vad den gör, även om det egentligen skulle kunna vara möjligt, menar 

individen troligen att det inte går att förklara så att mottagaren förstår eller kan göra likadant. 

Den andra huvudbetydelsen berör den ”tysta kunskapen” som det förutsatta eller det 

underförstådda. Det är ofta denna form som benämns som ”tacit”, som i ”tacit knowledge”. I 

denna betydelse ingår vissa handlingsvanor samt trosföreställningar, vilka individerna sätter 

sin tilltro till. Med andra ord handlar det om sådant som är inlärt utan att ha reflekterats eller 

ifrågasatts. Den tredje och sista betydelsen är kunskap som blivit tystad. Det berör kunskap 

som inte fått eller tillåtits få en röst. Denna betydelse skiljer sig från de ovanstående två och 

handlar inte om kunskap som inte går eller är svåra att sätta ord på utan handlar mer om 

möjligheten att kunna stå för kunskapen eller få erkännande för denna. 

Molander (2004) tar upp dialog och Schön (1987) tar upp diskussion som en viktig 

modell för kunskapsbildningen samt menar att denna är fundamental i två skilda betydelser. 

Dels går den inte att reducera till förmån för någon annan kunskapsbildningsmodell och dels 

uppvisar dialogen ett perspektiv av all kunskapsbildning. En metod, som dialog, är något som 

Molander kallar för ”ett oavslutat projekt”. (Molander, 2004, s. 84). Med detta avses att så 

länge det är en aktiv dialog som är igång, är den alltid redo för att fortsätta att utvecklas, 
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vilket resulterar i kunskap. Denna metod syftar till att deltagarna, i samtalen, själva får 

upptäcka egna kunskapsbrister, vilket är en väsentlig del i lärande. 

För att påstå kunskap, speciellt i organisationer, enligt Molander (2004) är det viktigt att 

organisations- samt yrkeskulturer finns med i åtanke. Det kan finnas kulturer som hindrar en 

kompetensutveckling men det finns även kulturer som kan påverka åt det positiva hållet. Till 

exempel kan strävan efter att behålla en yrkesmässig makt över vissa ärenden eller uppgifter, 

vilket är ytterst vanligt, motivera för en grupp eller person att bli bättre på de uppgifter de står 

inför. Detta resulterar naturligtvis i att kunskapsutvecklingen stärks. Strävandet efter makt kan 

även påverka kunskapsutvecklingen negativt. Den kan medföra att den kunskapsutveckling, 

som initieras utifrån, hindras på grund av rädsla för kritiska frågor om den egna kunskapen 

ska medfölja. 

 
Kunskapsöverföring 

Schön (1987) beskriver tre viktiga moment som gäller vid kunskapsinlärning, för det första är 

det övning eller träning. För det andra är det diskussioner och tid för reflektion. Det tredje och 

sista momentet sker genom berättelser och minnen från en mästare. Detta är en viktig del i 

arbetet med att skapa en professionell identitet. Schön betonar att det i dessa tre moment finns 

en skärningspunkt för kunnandet och att alla tre samverkar för att utgöra en helhet. 

      Molander (2004) följer till viss del Schöns spår, då han menar att det finns flera olika 

kunskapstraditioner, när det gäller att utveckla kunskap. En sådan tradition är att ha en 

förebild, där kunskapen vidarebefordras från någon som äger kunskapen till någon som saknar 

den. En annan tradition är framförallt den som berör ”tyst kunskap” och handlar om övning 

och personlig erfarenhet. Anledningen till att den sägs skapa den ”tysta kunskapen” är att 

grunden för kunskapen finns i utförandet av uppgifterna samt i aktiviteten och inte i någon 

verbal formulering. 

      Första steget vid kunskapsöverföring är, enligt Awad och Gahaziri (2004), att hitta samt 

koda kunskapen, när detta sedan är gjort är det dags att besluta hur kunskapen kan föras över 

till rätt plats, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Vid denna tidpunkt är det viktigt att ha tre olika 

faktorer i åtanke, dels måste det fastställas vilka kunskapsbaser som kunskapen ska överföras 

från. Det kan vara via böcker, experter, artiklar med mera. Nästkommande faktorer berör dels 

vilka verktyg som ska användas, beslut om när kunskapsöverföringen ska ske, dels vem eller 

vilka som ska vara mottagaren för kunskapsöverföringen. 

      Awad och Gahaziri (2004) menade att själva kunskapsöverföringen kan ske medvetet 

och strukturerat men även slumpmässigt som en del av det vardagliga arbetet. Detta kan ske 

genom exempelvis mentorskaps program, diskussioner samt utbyte av olika dokument. 

 

Inlärning 

Öquist (1991) menar att det finns huvudsakligen tre metoder med vilka det är möjligt att 

snabbare inhämta kunskap. Dels är det viktigt att ”gå ner i varv” och få tid för reflektion men 

även att kunna stanna upp och lyssna samt vänta. Ett annat sätt kan vara att “låta sig bringas 

ur fattning” (Öquist, 1991, s. 99). Detta innebär att till viss del släppa kontrollen då ökar vår 

känslighet för de outtalade vägledningar som finns i varje interaktionssituation. Enligt Öquist 

kan en viss förvirring öppna för nya kreativa sätt att uppfatta världen. Det tredje sättet är att 

”bli mer förtrogen med den egna personliga tonen” (Öquist, 1991, s. 101), detta är vad som i 

folkmun kallas ”personkemi”. Det handlar om att vara sig själv samt att kunna disponera det 

register som individen har, vilket genererar fullständig närvaro i det egna uttrycket. 

 

Implicit lärande 
Enligt Berry och Dienes (1993) och Björklund (2008)  handlar implicit lärande om att 
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sammanfoga stimuli eller stimuli och handlingar utan att detta sker medvetet. Det finns ett 

antal kännetecken när det gäller den implicita inlärningen. Den implicita kunskapen tenderar 

dels att vara svårare att manipulera, dels att vara mer bunden till sammanhang än den explicita 

kunskapen. Det finns flera olika aspekter på detta, dels har studier visat att det är svårt att 

komma åt den implicita kunskapen och det kan därför försvåra att på egen hand överföra 

kunskapen. Dock finns det möjlighet att med hjälpmedel, såsom olika undersökningsmetoder, 

“tvinga” ut den implicita kunskapen. Implicit kunskap tenderar att associeras med tillfälliga 

inlärningsvillkor. Olika studier har visat att personer som tar sig an uppgifter med ett 

handlande, som visar på ett implicit beteende, klarar dessa lika bra eller ännu bättre, än de 

som använder ett explicit förhållningssätt. Det tredje kännetecknet är känslan av intuition, 

vilket innebär att personer ibland svarar eller agerar utifrån vad de sedan skulle kunna kalla 

sin intuition. Ett exempel kan vara att de ger ett visst svar på en fråga för att det känns rätt, de 

tror att de gissar men i själva verket är det den implicita kunskapen som de använt sig av. Det 

fjärde kännetecknet är robusthet. Det påstås att den implicita inlärningen ska vara mer robust 

än den explicita inlärningen. Detta då tid inte påverkar den implicita kunskapen på samma sätt 

som den påverkar den explicita, implicit kunskap glöms inte av lika lätt som explicit. 

Exempelvis skulle det kunna gå tio år mellan en persons två cykelturer, och de kunskaper som 

krävs för att kunna cykla skulle fortfarande finnas kvar. Hjärnan använder sig av implicit 

kunskap om regelbundenheter samt samvariation för att kunna reda ut all oordning i 

omvärlden. 

      Polanyi (1966) menar att det genom flera beteendevetenskapliga experiment har visats 

att människor lär sig reagera på stimuli vilka de inte är medvetna om. Detta har även Reber 

(1993) och Öquist (1991) diskuterat. Ett av det tydligaste uttryck för vårt användande av 

implicit kunskap är igenkännande av andra personer. Vi kan skilja ut ett känt ansikte bland 

flera hundra, men vi har svårt att förklara vad det är i ansiktet som gör att det är möjligt. Det 

tar lång tid att skapa implicita minnen och det är dessa som krävs för att kunna skapa de 

mönster som behövs för igenkänningsprocessen. Minnenas information skapar och påverkar 

individers förmåga att fokusera och hitta relevanta objekt. I och med att vi inte är medvetna 

om när och hur detta sker så är vi omedvetna om att vi använt kunskapen. Det är genom denna 

automatiska filtrering samt fokusering som personer blir mer kunniga i att hantera mer och 

mer komplexa situationer.     

 

Utvecklingssteg till expert 

Björklund (2008) menar att för att kunna påskynda kunskapsutvecklingen eller förfina den till 

expertnivå måste det finnas en medvetenhet om vad som verkligen sker i utvecklingen. Enligt 

Björklund genomgår utvecklingen fem steg, vilka ämnas ge en kort presentation nedan. 

 

1. Novis 

Oberoende av omgivning och situation konstruerar novisen sin egen förståelse och sin 

bearbetning av problem med hjälp av fakta, regler samt objektiva kontextfria kännetecken. 

Även om en novis strävar efter att uträtta ett bra arbete så har individen ingen 

sammanhängande uppfattning av problemet som denne kanske ställs inför och använder sig 

regler som är inlärda. Novisen kräver därför fast struktur, tydliga regler samt metoder 

(Björklund, 2008). 

 

2. Avancerad nybörjare 

När novisens kunskap med fakta inte längre är lika bunden av kontext och mer avancerade 

regler, har denna nått detta steg. Nya meningskapande element sker när novisen upptäcker en 

likhet mellan aktuella och tidigare element. Beteendet styrs nu av både de kontextfria och de 
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nya elementen. Björklund menar att det är möjligt att skynda på denna process genom mycket 

praktik och fallstudier (Björklund, 2008). 

 

3. Kompetent 

Den kompetenta aktören utgår från ett flertal fakta och har lärt sig att med ett visst mönster så 

bör en viss slutsats dras, ett visst beslut tas eller något borde undersökas. I och med att den 

kompetenta aktören har ett känslomässigt engagemang samt större ansvar för resultatet har 

denne lättare att känna ett personligt ansvar. Den kompetente själv måste planera sin 

verksamhet utifrån ett visst antal data även om beslutsprocessen egentligen bygger på objektiv 

information (Björklund, 2008). 

 

4. Den skicklige 

Den skicklige är mycket intresserad och involverad i sin verksamhet och upplever den utifrån 

tidigare upplevelser. Björklund (2008) menar att intuition är ett resultat av ett starkt 

engagemang samt en känsla av att ha upplevt något liknande tidigare. Med hjälp av tidigare 

erfarenhet och intuition, kan den skickliga medarbetaren organisera och förstå sitt arbete. 

Beslut fattas på ett medvetet plan enligt regler som den skickliga uppfattar som meningsfulla. 

Men den skicklige saknar fortfarande förmågan att analysera och värdera sina tidigare 

erfarenheter och ögonblick av intuition. 

 

5. Expert 

Forskning visar att det kan ta upptill 10 år innan detta steg uppnås. En expert är enbart expert 

inom sitt eget område/ämne och speciella kontext. Inom dessa utvecklar experten ett 

automatiskt beteende och olika agerande som ofta upprepar sig i verksamheten. Enligt 

Björklund (2008) menar Dreyfus att begreppet expert innebär en person som till fullo 

använder hela sin kunskapsbas, vilket innebär både den explicita och den implicita 

kunskapen. 

Molander menade att ”att experten ser en hel situation, omedelbart känner igen den utan 

att analysera eller resonera, och reagera direkt, instinktivt.”(Molander, 2004, s. 46). I och 

med dessa egenskaper frambringar experterna för det mesta de främsta och snabbaste 

lösningarna när de står inför ett problem. Vilket särskilt märks i komplexa miljöer samt vid 

tidspress. Detta beror bland annat på att experter kan hitta detaljer som exempelvis noviser 

inte kan (Chi, 2006). 

Ryle (1949) understryker att oavsett hur mycket en expert kan så får en bra sådan aldrig 

sluta att lära sig nya saker. En expert fattar ofta omedvetna och oreflekterade beslut men trots 

detta slutar aldrig en expert, när tid finns eller om situationen är kritisk, att stanna upp och 

tänka efter. 

 

Metoder för synliggörande av implicit kunskap samt överföring 

Repertory Grid 

Repertory Grid är en metod som kan användas med både kvalitativa som kvantitativa 

angreppsätt. Metoden anses vara en mer djupdykande för att hitta kunskap i det omedvetna. 

Detta då den bland annat syftar till att urskilja tankesätt tillsammans med känslor och intuition 

som är relaterade till de problem eller situationer som undersöks. Metoden syftar även till att 

genom jämförelser med, för experten, välkända objekt undvika att experten har svårt att göra 

relevanta beskrivningar. Dessa jämförelser kallas för element (Björklund, 2008). 

Enligt Kelly (1991) finns det två vikiga begrepp i Repertory Grid Tekniken. Constructs 

är det första och Kelly menar att dessa är människors bipolära föreställningar om förhållanden 

i verkligheten. Dessa mentala representationer är abstrakta men är ändå alltid bundna av 
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sammanhang. Dessa constructs består av speciella uppsättningar av fenomen, vilka kallas för 

element då det gäller intervjupersonens upplevda fenomen. Enligt Borell (1994) är elementen 

metodens råmaterial. Han menar vidare att de finns tre komponenter och arbetssteg, dessa är 

elementgenerering, elementjämförelser och elementskattning.   

1. Elementgenerering 

Vad ett element är, är beroende av forskningsproblemet. Det kan utgöras av olika 

objektklasser så som människor, roller, institutioner samt idéer och händelser. Dock måste 

alla element vara hämtade ur, för intervjupersonen, samma upplevda kategori, detta i enlighet 

med Borells tolkning av Easterby-Smith. Detta kallas för homogenitet och skulle denna inte 

uppfyllas går det inte att göra en korrekt jämförelse av elementen. Enligt Borell anser 

Easterby-Smith även att elementen skall spegla den variation som finns i den valda 

objektklassen. Elementen kan tas fram på flera olika sätt, med intervjupersonen respektive 

utredaren mer eller mindre involverade i de olika sätten.  

 

2. Elementjämförelser, även kallad constructgenerering 

Intervjupersonen jämför element som skall beskriva de skillnader och likheter som finns och 

på så sätt framställs olika constructs (Borell, 1994).  

 

3. Elementskattning 

Borells tolkning av Easterby-Smith tankar var att elementskattning kan ske på framförallt två 

olika tillvägagångssätt. Det första var att det finns två constructpoler och att intervjupersonen 

skall välja från vilken pol elementet skall ses. I det andra tillvägagångssättet var de båda 

constructpolerna på var sin ände av en skala, exempelvis en Likertskala, och 

intervjupersonens uppgift var att tala om hur mycket elementet stämmer överens med 

respektive pol.  

Genom dessa steg försöker forskaren få så mångfacetterade och fullständiga 

beskrivningar som möjligt av de tankar personen har kring forskningsfältet. Arbetet med 

intervjuerna resulterar sedan i ”en tvådimensionell matris av inbördes relaterade element och 

construct, en Repertory Grid” (Borell, 1994, s. 16).  

I och med att metoden är av kvalitativ form men resultatet ändå kan leda till kvantitativa 

data är det viktigt att vara medveten om att resultatet som kommer från denna metod har gått 

igenom en sorteringsprocess av den intervjuade. Med andra ord kan det finnas relationer 

mellan elementen som inte är linjär. Det finns en risk att om man fokuserar allt för mycket på 

den statistiska bearbetningen av de ”mjuka” data så kan informationen förvanskas. Enligt 

Björklund (2008) menar Gathercole, Bromley, och Ashcroft att det är viktigt att komma ihåg 

att människor förändras och detta kan resultera i att intervjuade personer ändrar inställning till 

vissa element. 

 

Observation 
Enligt Awad och Ghaziri (2004)  skulle observation vara en lämplig metod för att förstå hur 

en expert arbetar för att ta tillvara dennes kunskap. Detta då forskaren kan lägga märke till de 

generella och knappt synbara handlingarna. Det resulterar dessutom ofta i att forskaren får en 

tydligare förståelse samt kunskap om expertens arbete, än vad exempelvis intervjuer gör. 

Observationen sker genom att en forskare följer med personen i fråga och observerar alla 

de handlingar som personen utför, samt kompletterar materialet med frågor, detta framförallt 

för att kunna försäkra sig om att forskarens observation är rätt uppfattad. Awad och Ghaziri 

(2004) menar att det dock är viktigt att forskaren för protokoll för att minimera risken för att 

denne gör bedömningar i det som utförs eller ger experten tips. 
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      Björklund (2008) menade att en forskare är i behov av att kunna känna igen vad som är 

viktigt i kontexten. För att detta ska vara möjligt krävs att forskaren har egna 

erfarenhetsbaserade mönster, därför menade Björklund att det finns tillfällen då det kanske 

inte alltid är bäst att studier görs av någon som är ny i en verksamhet. När en, forskare med 

yrkeserfarenhet och som är bekant med verksamheten gör en utredning kan denna många 

gånger urskilja vad som är betydelsefullt i varje situation eller fall, förmåga som en, för 

verksamheten, ny forskare kan sakna. Det kan därför vara av vikt att användandet av 

observationsmetod sker i samarbete med exempelvis medarbetare i verksamheten 

      Enligt Awad och Ghaziri (2004) var en kritik som riktas mot observation att 

observationen kan göra experterna obekväma och att vissa kanske skulle föredra att berätta 

om sitt arbete i intervjuform. En annan kritik som riktats mot metoden var att materialet 

kanske inte stämmer till fullo, då det finns ett tidsglapp mellan utförandet av observationen 

och när den skrivs ner. Kritiker menade då att detta skulle kunna resultera i fel i materialet då 

det som insamlats skulle vara utredarens tolkning av vad som observerats. 

 

Tänka Högt 
Denna metod syftar till att be personer att prata samtidigt som de löser ett problem. Detta 

öppnar för att få reda på mer om skiftande tankar om exempelvis ett problem som de ställs 

inför. Det har visat sig att genom att uttrycka sig verbalt går det att upptäcka nya steg till 

lärande och ibland till och med att skapa gynnsammare förutsättningar för själva inlärningen 

(Broaders, Wagner Cook, Goldin-Meadow & Mitchell, 2007; Ericsson & Simon, 1993; 

Schooler Ohlsson & Brooks, 1993; Schooler & Engstler-Schooler, 1990). 

      Enligt Ericsson och Simon (1993)  är metodens fokus att ta reda på direkta uttryck för 

tankar. När personen uttalar sina tankar så fort dessa uppstår går det att avlägsna de 

svårigheter samt felkällor som kan finnas när tankarna sparas i minnet. Den instruktion som 

ges vid metoden är att personer ombeds prata högt om vad de egentligen säger tyst till sig 

själva 

  Ericsson och Simon (1993) menar att den verbaliserade informationen, i tänka högt 

metoden, kan kategoriserat till tre olika nivåer. Där den första nivån handlar om att verbalt 

uttrycka sina tankar är att ge ljud för de insamlade muntliga kodningarna. På denna nivå finns 

inga mellanliggande processer eller föremål, det behövs inte några extra ansträngningar för att 

kommunicera personens tankar. Det finns dock en skillnad på när en person kommunicerar till 

sig själv eller till andra individer. Ericsson och Simon menar att det har visat sig att den 

självstyrande kommunikationen är mer äkta än den som riktar sig till andra individer.  Den 

andra nivån åsyftar förklaringar av tankarnas innehåll. På denna nivå ska personen i fråga inte 

få fokus på någon ny information utan bara utveckla eller märka information som är hållna i 

ett komprimerat internt format eller i en kodning som inte är likformade med språket. En 

tredje nivå kräver att experten förklarar sina tankar, hypoteser eller motiv. Det handlar då inte 

om att på ett enkelt sätt spela in information som redan presenterats utan det krävs att detta 

sammanfogas med tidigare tankar och tidigare information. 

Att förvärva expertis handlar mycket om att, vid tiden för lagring, utveckla ett 

systematiskt sätt att kategorisera information. Det kan bland annat göras genom att 

informationen beskrivs i olika egenskaper. När exempelvis ett problem uppstår och ett visst 

antal kunskaper krävs för att nå en lösning kommer de befintliga förteckningsvillkoren 

bestämma önskad information. Detta så att den kan nås direkt eller om så frånvaro finns så 

kan denna identifieras (Ericsson & Simon, 1993). 

      Metoden att tänka högt har utsatts för en del kritik. Dels betonade Bernardini (1999) 

vikten av att metoden utnyttjas och får ett sammanhang där deltagarna rapporterar sina tankar 

utan att detta uppfattas som en social interaktion med testledaren. Enligt Ericsson och Simon 
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(1993) minskar risken för interaktion om ledaren sitter snett bakom personen och inte gör 

något annat än att, om behov finns, uppmana personen att ”fortsätt tala”. Bernardini menade 

att det finns en risk att deltagarna börjar anpassa sin rapportering till socialt etablerad normer 

och då tappar fokus på den ursprungliga uppgiften. En annan risk, enligt Bernardini var att 

personerna inte muntligt berättar om de automatiserade processerna och detta kan innebära att 

vissa tankar inte kommer att rapporteras då processerna är så automatiserade att experten inte 

är medveten om dem. 

 

Syfte 
Som nämnts ovan om har många organisationer att vänta stora pensionsavgångar och därför är 

syftet med denna uppsats att undersöka hur implicit erfarenhetsbaserad kunskap inom 

organisationer kan tillvaratas. Syftet är även att undersöka huruvida det är möjligt för 

organisationer att hjälpa medarbetare att tydliggöra sådan kunskap. Uppsatsen syftar även till 

att ge exempel på verktyg som finns för att synliggöra implicit erfarenhetsbaserad kunskap 

samt undersöka hur medarbetare känner inför dessa. Resultat kommer även att kopplas till 

befintliga teorier. 

 

Frågeställning 
a) Hur kan kunskap tillvaratas inom organisationer? 

b) Kan organisationer underlätta att implicit erfarenhetsbaserad kunskap stannar om 

medarbetare lämnar? 

c) Hur kan organisationer hjälpa medarbetarna att tydliggöra implicit erfarenhetsbaserad 

kunskap? 

d) Hur kan organisationen utvecklas till en kunskapsutvecklande organisation? 

 

Avgränsningar 
Uppsatsen har begränsats till att intervjua personer som har varit inom organisationen 

under många års tid och därför hunnit transformera vissa delar av sin kunskap till implicit 

erfarenhetsbaserad kunskap. Urvalet av respondenter begränsades till medarbetare på två 

avdelningar. Denna avgränsning görs framförallt då arbetet annars skulle bli för omfattande i 

förhållande till den tid som avsatts för undersökningen samt dels för att uppsatsen syftar till 

att ta reda på hur organisationen kan tillvarata denna typ av kunskap. 

Uppsatsen har inte för avsikt att utföra, testa eller utvärdera resultatet av de 

verktygsförslag som kommer att anges i uppsatsen. 

 

Metod 
Respondenter 

De respondenter som har deltagit i denna undersökning är anställda på en enhet i en 

verkstadsindustri i Västra Götaland. Åtta stycken män med mellan 15- 50 års 

verkstadserfarenhet intervjuades. Då respondenterna var mycket tydliga med att hålla på 

konfidentialiteten är det ett medvetet val att inte skriva ut respondenternas ålderspann, då 

detta skulle kunna bidra till en lättare identifiering. De avdelningar, detta beskrevs närmare i 

avgränsningar, som valdes ut gjordes i samarbete med handledaren inom organisationen, där 

urvalskriterier som; lång verkstadserfarenhet, låg grad av akademisk utbildning samt att de 

hade arbetat länge inom organisationen angavs. Anledningen till att dessa urvalskriterier 

valdes var att uppsatsens syfte berörde den implicit, ofta erfarenhetsbaserade, kunskap, och 

dessa personer besatt den typ av kompetens som eftersöktes.  
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På grund av sjukdom blev det ett bortfall på två respondenter, då de tyvärr inte var 

tillbaka i organisationen i tid för nya intervjutillfällen. 

 

Instrument  
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer, se bilaga två. Under 

intervjuerna användes oftast diktafon. Vid samtliga tillfällen fanns en intervjuledare samt en 

som förde stödanteckningar. Det material som använts i studien var en diktafon, papper, 

pennor, samt dator.  

 

Tillvägagångssätt  
Arbetet med studien började med informationssökande, detta för att öka förståelsen kring 

ämnet men även för att kunna få reda på vilken metod som skulle användas i studien. Trost 

(2010) menade att vid val av metod var studiens syfte väsentligt. Uppsatsens syfte var att 

undersöka hur implicit erfarenhetsbaserad kunskap inom organisationer skulle kunna 

tillvaratas, samt huruvida det är möjligt för organisationer att hjälpa medarbetare att 

tydliggöra sådan kunskap. Vidare var syftet att ge exempel på existerande verktyg för att 

synliggöra implicit erfarenhetsbaserad kunskap och undersöka hur medarbetare kände inför 

dessa. Kvalitativ forskningsmetod, och då semistrukturerade intervjuer, var den metod som 

ansågs bäst skulle tjäna syftet. Bryman (2002) och Trost menar att det vid semistrukturerade 

intervju används en intervjuguide. Denna intervjuguide är konstruerad utefter studiens syfte 

samt frågeställningar, och där frågorna är öppna och relativt korta samt att följdfrågor kan 

tillämpas. Intervjuguiden omarbetades och reviderades efter de tre pilotintervjuer som hölls 

med personer utan anknytning till organisationen. Då intresset bland annat fanns kring 

respondenternas känslor och någon sorts av åtkomst av deras implicit erfarenhetsbaserade 

kunskapsbank ansågs det att de semistrukturerade intervjuerna skulle passa bäst för studien. 

Detta i och med att syftet krävde en stor flexibilitet och öppenhet bland frågorna. Trost menar 

även att intervjuaren bör kunna intervjuguidens olika frågeområden utantill och att guiden 

därför inte bör vara för detaljerad. Uppsatsens intervjuguide, se bilaga två, användes som stöd 

och följdes inte ordagrant.  

Ett annat syfte med informationsinhämtningen var att få fram bra urvalskriterier, dessa 

blev; lång verkstadserfarenhet, låg grad av akademisk utbildning samt lång yrkesverksamhet.. 

Med hjälp av handledaren inom organisationen valdes de två avdelningar som förmodades 

överensstämma de framtagna urvalskriterierna. Utifrån en lista med anställda på respektive 

avdelning, och som var specificerad utifrån kriterierna, valdes 10 kandidater ut. Nästa steg var 

att ringa till dessa 10 kandidater för att boka in ett möte. Under detta samtal presenterades 

syftet med studien samt på vilket sätt de skulle bidra till undersökningen. Intervjuerna i 

organisationens lokaler av den anledningen att det var svårt för dessa medarbetare att lämna 

arbetsplatsen. Intervjuerna genomfördes därför i rum som var avskilt belägna och som för 

respondenterna skulle vara en välkänd miljö. På grund av brist av lediga lokaler skedde de två 

första intervjuerna på ett kontor istället. Innan intervjun fick de även ett missivbrev, se bilaga 

ett, där det beskrevs lite mer ingående om studien. Respondenterna intervjuades vid ett 

tillfälle under april månad. Intervjuerna varade mellan 45- 60 minuter.  

Enligt Trost (2010) och Kvale och Brinkmann (2009) resulterade inspelade intervjuer att 

det blir möjligt att senare gå tillbaka och lyssna på respondentens olika ordval, tonfall samt 

gör det möjligt att kontrollera respondenternas svar. Intervjuerna i undersökningen spelades in 

och samtidigt togs stödanteckningar, utifall att något skulle hända med den tekniska 

utrustningen. Innan intervjuerna frågades respondenterna hur de ställde sig till att intervjuerna 

skulle spelas in, här var det endast en person som tackade nej till detta dock gavs 

godkännande om att anteckningar fick upptas. Enligt Trost var det när intervjuaren stängde av 
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inspelningsutrustningen och börjar avsluta intervjun som denna ibland egentligen börjar på 

riktigt. Detta då respondenten börjar slappna av och kommer på nya relevanta ting. Vi valde 

därför att inte stänga av inspelningsutrustningen förrän efter respondenterna lämnat rummet.  

De inspelade intervjuerna transkriberades, sedan lyssnades inspelningarna av ännu en 

gång och detta samtidigt med som transkribering gick igenom. Detta för att som, enligt Kvale 

och Brinkmann (2009), säkerställa att allt från de inspelade intervjuerna kommit med. Kvale 

och Brinkmann anser att om transkriberingen sker på ett strukturerat sätt så underlättas 

analysen av data.  
När materialet transkriberats kunde olika mönster skådas. Materialet analyserades 

genom tematisering, och de teman som upptäcktes var; erfarenhet, kunskap, implicit kunskap, 

tankar och känslor angående tillvägagångssätt för att nå implicit kunskap, samt egna förslag 

kring överföringsmetoder. En matris togs fram för underlätta tematiseringen, då det blev 

lättare att se likheter och skillnader kring varje kategori. Efter detta sammanställdes materialet 

till resultatdelen i uppsatsen.  

 

Etiska överväganden 
Vid arbetet med de etiska övervägandena har vi använt oss av vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudprinciper: 

Informationskravet; respondenterna informerades både skriftligen och muntligen om sin del i 

undersökningen samt att deras medverkan var frivillig. De informerades även om 

undersökningens syfte samt att detta skulle presenteras i en rapport. Respondenterna fick 

själva ge sitt godkännande vad gäller transkribering samt antecknande under intervjun. 

Samtyckeskravet; respondenterna fick, i undersökningens uppstartsfas, frågan om de ville 

medverka i undersökningen, samtliga valde att samtycka till deltagande. Alla respondenter 

fick vara med och bestämma dag och tid för intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes under 

en tid när många av respondenterna hade en pressad arbetssituation och ville därför ha 

möjlighet att vara tillgängliga i telefon om någon skulle behöva dem. 

Konfidentialitetskravet; transkriberingen avidentifierades genom att varje intervju fick ett 

nummer, vilket sedan användes för analysering av data. Det är endast författarna till denna 

rapport som vet vilket nummer som tillhör vilken person. Alla citat från respondenter som 

används har genomgått en noggrann undersökning för att minimera risken för identifikation. 

Nyttjandekravet; innan intervjuerna informerades respondenterna om att den insamlade data 

endast skulle användas i studiesyfte samt i denna uppsats.  

 

 

Resultat 
Under analysen av data framkom följande fem teman; erfarenhet, kunskap, implicit kunskap, 

tankar och känslor angående tillvägagångssätt för att nå implicit kunskap, samt egna förslag 

kring överföringsmetoder. Varje tema presenteras för sig och i vissa fall med underrubriker.   

Under detta stycke kommer det att redovisas för dessa teman, dock har vissa svar kommit upp 

flera gånger och vissa svar passar in i flera kategorier. Efter en avvägning valdes att sådana 

svar endast skulle tas upp en gång i resultatet. I resultatdiskussionen kan informationen 

förekomma på flera platser samt där kommer även vissa responser att tillkomma av den 

anledningen att det inte skall bli för mycket dubbel text.  

 

Erfarenhet 
Övervägande delen av respondenterna menade att den praktiska erfarenheten var mycket 

viktig i deras yrkesutövande. De menade att det var denna erfarenhet som gjorde dem till 

skickligare yrkesutövare, då de menade att de hade tränat upp sina sinnen till att se, känna och 
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höra om allt står rätt till med exempelvis maskinerna och detaljerna. ”Vissa saker måste man 

ha känsla för….det är mycket manuellt jobb, att se, lyssna och känna.” En mindre del av 

respondenterna ansåg att den praktiska erfarenheten endast var till fördel på så sätt att de lärde 

sig nya uppgifter snabbare än de som hade mindre erfarenhet på området. De menade att de, 

tack vare erfarenheten, kunde känna igen olika problem som skulle kunna uppstå och avhjälpa 

dessa. “Det bygger ju lite grann på tidigare erfarenhet, vad det är som har hänt då. Kanske 

inte samma fel då direkt men liknande fel.” Ett fåtal respondenter uttryckte en viss oro för att 

praktiska erfarenheter aldrig blir ifrågasatta. De menade att det är till fördel för organisationen 

om arbetssätten utvärderas med jämna mellanrum så att ineffektiva arbetssätt inte blir 

permanenta. ”Man blir skickligare med erfarenhet så att säga men ibland kan ju arbetssätt 

som inte är så bra permanenteras med erfarenhet om man inte ifrågasätter varför man gör på 

ett visst sätt.”  

Respondenter som uttryckte erfarenhetens stora betydelse menade även att det var 

erfarenheten som gett dem trygghet, både i organisationen och i arbetsuppgifterna. De 

framhöll att de varit inom organisationen så länge, att de inte drog sig för att fatta vissa beslut 

nu, som de inte gjorde när de var yngre. Om och när respondenterna skulle stöta på problem 

de skulle kunna lösa, uttryckte alla att de var välmedvetna om vem de skall be om hjälp. De 

gav uttryck åt att alla medarbetare hade olika erfarenheter och att alla, både äldre och yngre, 

kunde hjälpa till på olika områden  

 

Kunskap 
Det fördes även en diskussion kring de kunskaper som krävdes för arbetsuppgifterna och om 

det skulle kunna vara möjligt att läsa sig till dessa. Ett övervägande antal respondenter 

menade att det till viss del är möjligt, men för att kunna tillgodogöra sig all kunskap ”behövs 

nog även lite praktisk erfarenhet”. De menade att det var bra att kunna teorin men att 

personen behöver praktisk träning för att bygga upp den känsla de själva arbetar efter.  

 

Implicit 
Under intervjun ombads respondenterna att beskriva hur de utförde en arbetsuppgift, efter en 

stunds funderade meddelade samtliga att det skulle blir svårt. ”Det är svårt att gå in så i detalj 

på hur jag gör, jag jobbar ju på det sättet som går fortast eller ja, som jag tycker går fortast”. 

De menade att de utför sina arbetsuppgifter utan att reflektera över dem. Under intervjuerna 

framkom det även att vissa arbetsmoment var standardiserade men att samtliga medarbetare 

ändå hade satt sin egen prägel på arbetssättet och utförde dem på det sättet som de själva 

ansåg gå smidigast.  

Utifrån deras egen uppfattning ställdes frågan om hur lång tid det skulle ta för någon 

annan att kunna utföra samma arbetsuppgifter. Här var åsikterna väldigt delade, vissa menade 

att det skulle räcka med en till två månader medan andra menade att de definitivt inte kunde 

ersättas på så kort tid utan att det istället skulle ta fem till sex år. ”De kan ju inte anställa 

någon en månad innan jag går i pension, då kan de ju inte ersätta oss.” Ett mindre antal av 

respondenterna menade att de inte kunde uppskatta detta då de ansåg att det var beroende på 

individen samt att det bland annat berodde på personens produktkännedom. Övervägande 

delen av respondenterna menade dock att det skulle ta tre år. Det framkom även att 

organisationen hade en lönetrappa och att en ny medarbetare, enligt denna, ansågs vara 

självgående efter tre år.  
 
Metoderna som synliggör implicit erfarenhetsbaserad kunskap 
Samtliga respondenter uttryckte att de föreslagna metoderna skulle vara genomförbara om de 

fick veta vad de kommer att bidra med. De menade att om de visste anledningen bakom 
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studier som syftade till att synliggöra implicit erfarenhetsbaserad kunskap skulle det kännas 

mer motiverande för dem att delta. Samtliga av de föreslagna metoderna sågs till en början 

med skepsis, men efter en stunds reflektion kom de flesta respondenter fram till att de skulle 

tänka sig att kunna prova samtliga metoder.  

 

Repertory Grid  
Den första metoden som diskuterades under intervjuerna var Repertory Grid, vilken samtliga 

respondenter ställde sig frågande till. Övervägande delen av respondenterna menade att de 

troligtvis skulle uppleva metoden som överväldigande och svår att utföra samt att den svåraste 

delen skulle vara att beskriva de olika bipolära elementen. ”Det blir jobbigt tror jag, det är 

svårt att gradera och sedan motivera svaret.” 
  
Observation 

En annan metod som beskrevs var observation. Enligt respondenterna fanns det två sätt att se 

på denna metod. Antingen innebar den att observatören stod bakom och observerade under 

tystnad eller att observatören skulle ställa frågor under tiden. Den första varianten, där 

observatören var tyst, menade respondenterna att de inte skulle uppskatta av den anledningen 

att detta var en ny situation för dem och att de skulle uppleva situationen som påfrestande. Det 

antogs utgöra ett irritationsmoment att ständigt vara under två observerande ögon.  

Respondenterna betonade vikten av att få en chans att förklara sig och att kunna motivera 

varför arbetsuppgiften utförs på det sätt som valts. ”Bara om vederbörande ställer frågor”. 

Om organisationen skulle välja denna metod menade respondenterna att de helst skulle vilja 

ha en person som redan hade vissa kunskaper om arbetsuppgifterna. De flesta respondenter 

menade att de skulle kunna uppleva situationen som jobbigt då de kanske inte skulle få något 

arbete gjort. ”Jag får inget gjort om jag ska stå och förklara allting.” 

 

Tänka högt 
När denna metod diskuterades fanns det skilda åsikter mellan respondenterna. Vissa fann att 

detta var en metod som skulle vara okej att delta i, medan andra skulle känna sig obekväma. 

Många menade att de normalt brukade prata högt medan de arbetade, men att säga allt, även 

vad de ansåg vara självklarheter, skulle kännas dumt och obekvämt. ”Jag vet inte, jag är inte 

riktigt van vid det. Jag brukar säga det mesta men att säga allt.” De menade att vissa steg var 

svåra att beskriva då de inte tänker på att de utför dem.  

 
Egna förslag på metoder 
Under intervjuerna kom flertalet respondenter med förslag på metoder för 

kunskapsöverföring. Ett förslag var bland annat handledning, där den nye medarbetaren skulle 

gå bredvid den mer erfarne under en period, där efter växlas rollerna. Det skulle då bli den 

mindre erfarnes tur att utföra arbetsuppgifterna med hjälp av handledning från den med mer 

erfarenhet. Ett annat förslag var att filma arbetsuppgifterna, för att sedan studera filmen. 

Ytterligare ett förslag var att vidareutveckla flexpoolen, som ämnas beskrivas tydligare i 

resultatdiskussionen.   

 

Kunskapsöverföring 
Övervägande delen av respondenterna uttryckte en oro för kommande pensionsavgångar och 

menade att det var viktigt att föra över dessa personers kunskaper till andra medarbetare. ”Ja, 

det skulle nog vara ganska bra, tror jag. För ibland är man ju lite orolig för folk som går i 

pension.” De uttryckte även att det på vissa avdelningar vid intervjutillfället, fanns vissa 
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brister i detta då de nämnde att det på vissa avdelningar bara var någon eller ett fåtal personer 

som kunde en viss uppgift.  

Flera respondenter menade att de hade ett intresse av att lära sig nya arbetsuppgifter och 

maskiner. De framhölls att det inte var alla som ville detta och att det viktigaste för att lära sig 

något nytt var att personen hade ett intresse i det. ”Det är det viktigaste av allt nästan, att man 

är intresserad för är man inte intresserad så tar man inte in det man lärt sig av andra.” 

Samtliga respondenter ansåg att, trots att de hade arbetat inom organisationen under väldigt 

lång tid, tyckte de fortfarande att de hade intressanta arbeten samt en vilja att lära sig mer. 

Genomgående i intervjuerna syns att respondenterna värderar andras kunskaper högre än 

sin egen. Detta tar sig bland annat uttryck att de värderar den tid det skulle ta att ersätta dem 

relativt lågt. ”Ett par veckor, kanske en månad, skulle det ta att ersätta mig”. Vid 

diskussioner om metoderna för att ta fram implicit erfarenhetsbaserad kunskap hade de alla 

svårighet till en början att förstå vad deras medverkan skulle tjäna för syfte. Samtidigt gav 

respondenter exempel på andra personer som besatt många kunskaper som skulle innebära 

svårigheter om företaget förlorade dem. Vissa respondenter menade att erfarenhet inte spelade 

någon större roll utan endast syftade till att underlätta för dem själva att lära sig nya 

arbetsuppgifter. ”Jag tror inte att det har så stor vikt egentligen, fördelen för mig som har 

erfarenheten är att det blir lättare.” 

 

 

 

 

Resultatdiskussion 
”Fortsatt lärande är alltid eller nästan alltid en meningsfull uppgift. Och i den utsträckning 

vi kan tala om fortsatt lärande kan vi också tala om levande kulturer” (Molander, 2004, s. 

235) 

 

Under intervjuerna diskuterades den kunskap som respondenterna hade samt hur 

införskaffandet av denna kunskap skulle kunna gå att läsa sig till. Ett övervägande antal 

menade då att det är möjligt att läsa sig till vissa av dessa kunskaper, men att det även krävs 

praktisk träning och få erfarenhet för att kunna tillgodogöra sig en kunskap. Diskussionen 

utgjordes även av ett samtal om den erfarenhet som respondenterna hade fått under sina 

yrkesverksamma år. De menade då att dessa kunskaper och erfarenheter har gjort dem till 

skickligare yrkesutövare. Polanyi (1973) och Reed (1996) menade, vilket även 

respondenterna i studien gav uttryck för, att vi har fått erfarenhet genom att vi har använt oss 

av den information vi haft. Genom att vi övar och åter övar för att lära oss, både av våra 

misstag men även av våra korrekta utföranden, utökas våra erfarenheter och kunskaper. 

Flertalet av respondenterna drog paralleller till hur det är att lära sig att köra bil, de menar då 

att “det tar tid liksom, och man behöver hålla på med det” för att lära sig. Johannessen (1999) 

menade att detta sätt att lära sig, genom att öva och lära sig av sina misstag, innebär att 

medarbetarna får förtrogenhetskunskap om organisationens detaljer och arbetsuppgifter. Detta 

menade även Reed då han uttryckte att våra erfarenheter förändrades och förbättrades allt 

eftersom vi övar, testar oss fram och lär oss av våra misstag. Johannessen menade att 

förtrogenhetskunskap innebar att vi övade upp vår förmåga att uppfatta likheter och skillnader 

mellan olika problemsituationer, vilket han även menade är det som skiljer en nybörjare från 

en person med mer erfarenhet.  

Reed (1996) talade om första- och andrahandserfarenhet vilket handlade om hur 

personen hade fått sin erfarenhet. Antingen genom att själv prova sig fram eller genom att 
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interagera med andra individer. Ett fåtal av respondenterna hade varit med sedan innan 

organisationen köptes upp av en större internationell koncern, de hade alltså varit med ända 

sedan starten. Detta var även något som de påpekade under intervjutillfällena, de menade att 

de har varit med så länge att de vet hur organisationen och dess maskiner fungerar. 

Respondenterna menade vidare att när dem började inte fanns några så kallade handledare 

utan att de fick lära sig själva. Detta är exempel på vad Reed beskriver som 

förstahandserfarenhet, de har erhållit sina kunskaper genom egen praktisk träning. Andra 

respondenter har börjat sina tjänster senare och haft tillgång till en handledare under en 

uppstartsperiod. En respondent uttrycker sig “Ofta blir det ju så att du tar efter den personen 

som har visat dig från början” Dessa personer hade alltså, enligt Reeds definition erhållit en 

andrahandserfarenhet från sina handledare, med andra ord de medarbetare som varit i 

organisationen under en lång tid.   

Respondenterna nämnde en så kallad flexpool som fanns inom organisationen, vars syfte 

var att utbilda dess medlemmar till att kunna arbeta på flera olika avdelningar. Reed (1996) 

menade att människor, för att kunna bredda och vidga sin erfarenhet, behöver utbildningar 

som fokuserar på deras personliga erfarenheter. Organisationens syfte med flexpoolen, har 

varit och är, att utbilda dess medarbetare till att kunna arbeta på flera av organisationens olika 

avdelningar. Flexpoolen skulle kunna vara ett sätt för organisationen att bredda sina 

medarbetares kompetenser.  

Öquist (1996) menade att det är när vi litar på vår “tysta kamrat” som den tysta 

erfarenheten träder fram. Samtliga respondenter uttryckte att de baserade sitt yrkesutövande 

på känsla, de uttryckte att de ser, lyssnar och kan känna på en detalj eller maskin för att veta 

hur utgången kommer att bli. Respondenterna ombads att försöka beskriva hur de utför sina 

arbetsuppgifter. Svaret från samtliga blev då, att det var väldigt svårt att gå in på detalj hur de 

gjorde, de arbetade på det sätt som de ansåg gick fortast eller som dem lärde sig från början.  

När Molander (2004) pratade om “tyst kunskap” syftade han på de kunskaper som är 

“ordlösa”. Flera av våra respondenter hävdade att de inte besatt någon ordlös kunskap, knappt 

att de ens besatt så mycket kunskap överhuvudtaget. Dock när intervjun kom in på frågor 

kring hur de utför sina arbetsuppgifter var det möjligt att se att respondenternas ”tysta 

kunskap”, i vissa fall en hög grad av tyst kunskap. En övervägande del av respondenterna 

menade att det var svårt att gå in i detalj på hur de utförde sina arbetsuppgifter. 

Detta skulle kunna tolkas som att denna studie inte har nått det spänningsfält som både 

Tempte (1982) och Molander (2004) talade om, alltså den lucka som finns mellan den 

praktiska och den teoretiska kunskapen.  

Polanyis (1973) och Öquists (1991) beskrivning av fokalvetande och kringvetande, väl 

överens med stämmer  våra respondenters tankar och åsikter. Kringvetandet definierade de 

båda författarna som en kunskap som är omedveten och som är svår att föra över. En av 

Molanders (2004) definitioner på “tyst kunskap” överensstämmer med den nämnda 

definitionen av fokalvetande. Detta är två definitioner som syftar på samma företeelser. 

Respondenterna kunde på grund av sin långa yrkeserfarenhet höra om det var något fel med 

en maskin eller känna på en detalj om den är korrekt utförd eller ej. Detta är ett exempel på 

fokalkunskap, även kallad tyst eller implicit kunskap. Respondenterna var inte medvetna om 

denna kunskap utan menade att de bara skötte sitt arbete så som det skulle göras.  

Björklund (2008) beskrev fem olika utbildningsnivåer där novis är första steget. Han 

menade att dessa individer är mycket beroende av en tydlig struktur och ordning i sin 

omgivning, då de inte fått en klar bild av sammanhanget än. Respondenterna nämnde att 

arbetet till viss del var standardiserat, men att medarbetare ändå utförde arbetet på olika sätt. 

Björklund (2008) framhöll att det var möjligt att snabba på processen från avancerad 

nybörjare och till nästa steg, kompetens, med hjälp av mycket praktik och fallstudier. 
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Respondenterna uttryckte att handledningsprogrammet skulle kunna hjälpa dem att se var den 

mindre erfarne befinner sig i sin kunskapsutvecklig och att komma med eventuella tips och 

råd. Detta program skulle kunna ge möjlighet för nybörjaren att få praktik och därmed 

möjlighet minska utbildningstiden.  

 För att utveckla kunskap till nästa steg och bli en skicklig medarbetare enligt Björklunds 

(2008) definition behöver individerna ha ett engagemang inför sina arbetsuppgifter. 

Övervägande delen av respondenterna menade att anledningen till att de fortfarande arbetade 

inom organisationen var för att de fortfarande tyckte att de hade intressanta arbetsuppgifter. 

De menade att det var detta intresse som bidragit till att de utvecklat sin yrkesskicklighet, 

vilket väl stämmer överens med Björklunds (2008) tankar om 

kompetensutvecklingsmodellen.  

 

Metoder för synliggörande av implicit kunskap samt överföring  

Syftet med uppsatsen var beskriva hur organisationen skulle kunna ta fram implicit 

erfarenhetsbaserad kunskap samt hur de skulle kunna göra för att föra över kunskapen till 

andra medarbetare. I nedanstående fokuseras på kunskapsöverföringen, dock vad avser 

utveckling bör betonas att dessa metoder även skulle kunna användas för att ta fram den 

implicita erfarenhetsbaserade kunskapen.  

 

Tänka högt 

Ericsson och Simon (1993) ansåg att tänka högt syftade till att ta reda på personens 

tankeprocess och på så sätt kunna upptäcka vilka svårigheter alternativt felkällor som kan 

uppstå vid utförandet av tankeprocesserna. Respondenternas uppfattning om denna metod var 

delad, vissa menade att det skulle ”fungera” medan andra skulle känna sig obekväma. 

Flertalet av respondenterna som uttryckte att de skulle känna sig obekväma med metoden 

menade att de inte var vana vid den typen av situation. De uttryckte att de redan berättade 

mycket av hur arbetet utförs till de som var mindre erfarna men att säga allt, även 

självklarheter, skulle upplevas obekvämt. Dock menade de att metoden skulle vara bra att 

använda sig av på dem som har fått viss erfarenhet men som fortfarande inte har nått upp till 

Björklunds (2008) definition av expert. Respondenterna uttryckte, precis som Ericsson och 

Simon (1993), att detta skulle hjälpa dem med mycket erfarenhet att förstå hur de med mindre 

erfarenhet tänker kring en uppgift. Vidare framhöll de att även experten får ett sorts kvitto på 

att den andra individen har förstått arbetsuppgifterna eller för att se om det är något som 

behöver ändras i utförandet. Detta höll respondenterna med om, de uttryckte att den absolut 

största fördelen med ett handledningsprogram skulle vara att de fick ett bevis på hur novisens 

läroprocess fortskred. Respondenterna uttryckte att ett handledningsprogram var ett bra sätt 

att föra över kunskap. Detta blir en del i de processer Molander (2004) anser skall ingå; 

diskussion och övning. Den mindre erfarne utför arbetsuppgifterna och beskriver hela tiden 

hur denne utför dem och får samtidigt respons från den mer erfarne. Respondenterna uttryckte 

att det var erfarenheten som gjorde att de hela tiden blev skickligare yrkesutövare. Samtidigt 

ansåg de att det fanns en viss risk för organisationen om inte erfarenheten bakom vissa 

arbetssätt ifrågasätt. Respondenterna menade att det därför var viktigt att det fanns någon som 

kollar upp eller kommer med tips och råd på hur man alternativt skulle kunna utföra 

arbetsuppgifterna. 

 Ericsson och Simon (1993) menade att det krävs tid för att uppnå det vad Björklund 

(2008) beskriver som expertis. De menade även att personer med mindre erfarenhet behöver 

lära sig att kategorisera information kring arbetet på ett systematiskt sätt, för att lätt kunna ta 

fram den efterfrågade kunskapen när behov skulle uppstå. Björklund anser att det tar ungefär 

10 år innan en person når upp till expertis, detta medan respondenterna själva menade att det 
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tar mellan ett till tre år innan en ny medarbetare skulle kunna allt som de själva kunde. Som 

tidigare nämns, hade respondenterna vissa svårigheter att uttala sig kring mängden kunskap de 

själva besatt. De hade däremot lättare att uttala sig kring övriga medarbetares kunskaper samt 

kompetenser. Detta tyder på att respondenterna passade in i beskrivningen av vad det innebär 

att ha tyst kunskap, de var själva omedvetna om sin kunskap samt medvetna av 

omgivningens, sina medarbetares, kunskaper.  

Under intervjuerna uttalade respondenterna sig angående vissa orosmoment vid 

användandet av tänka-högt- metoden. De ansåg att de kunde ställa upp på metoden, även om 

det skulle kunna kännas olustigt, men att de i så fall önskade få en förklaring till varför 

undersökningen skulle göras samt vad vad deras prestation skulle kunna bidra med till 

organisationen. I och med att de inte var medvetna om sina kunskaper, speglas en stor 

osäkerhet som kan påverka attityden till både undersökningen och metoden. Detta är en kritik 

som Bernardini (1999) har framfört, hon ansåg att det var av yttersta vikt att deltagarna får en 

kontext, ett sammanhang, till varför de skall delta i undersökningen. Bernardini menade även 

att det finns en viss risk för att deltagarna anpassar sin tänka-högt-monolog till rådande 

normer som fanns inom organisationen. Detta understryker vikten av att organisationen 

beskriver kontexten och orsaker till undersökningen. Flera av respondenterna uttryckte en 

frågande inställning till metoden av den anledningen att de inte var vana vid denna typ av 

situation. Bernardini ansåg att det ökar risken att de koncentrerar sig mer på 

undersökningsledaren än på själva uppgiften. Vidare menade Bernardini även att det fanns en 

viss risk för att samtliga tankar inte komerm med då vissa processer är så automatiserade att 

deltagarna inte är, och inte blir, medvetna om dem även om de ombeds att koncentrera och 

fokusera på uppgiften. Respondenterna uttryckte även dem att vissa steg i arbetsuppgifterna är 

svåra att beskriva då de går ”sker av bara farten”. 

 

Observation 

Observation, ett annat överföringsförslag, innebar att en person observerar den mer erfarne för 

att se hur denna utför sina arbetsuppgifter. De flesta respondenter uppskattade inte denna 

metod om den skulle innebära att den som observerade stod bredvid och var tyst. Skulle 

däremot observatören ställa frågor och om de observerade får chans att förklara sig 

samt motivera varför han gör på ett specifikt sätt så var detta en ytterst välkommen metod. 

Detta stämmer väl överens med det Molander menade, så länge den som observerar ställer 

frågor blir det hela tiden nya infallsvinklar på problemet eller arbetsuppgiften vilket innebär 

att den erfarne personen kanske behöver göra en tänkevända till och den observerande parten 

kan få information kring ett till synsätt på problemet eller arbetsgruppen. Molander (2004) 

menade även att dessa samtal bidrar till att upptäcka och avslöja var någonstans det finns 

bristande kunskaper och att motparten då kan hjälpa till att fylla denna kunskapslucka. Awad 

och Ghaziri (2004) menade att observatören endast skall ställa frågor som är av bekräftande 

natur och inte i form av ett uppdelat samtal, som respondenterna och Molander menar. 

Björklund menade att observatören bör vara en person som har tidigare erfarenhet av 

antingen samma eller liknande arbete, detta för att få ut så mycket som möjligt av 

observationen. Detta uttrycktes även av respondenterna. De menade att om syftet med 

observationen var att överföra kunskap från en individ till en annan så var det bättre att visa 

en person som redan visste vad deras arbetsuppgifter handlade om. Ett mindre antal 

respondenter ansåg att erfarenhet inte har så stor betydelse, men att individer med mer 

erfarenhet lär sig snabbare. Detta kan liknas vid igenkänningsfaktorn som personer med mer 

erfarenhet har. Björklund (2008) å sin sida benämnde detta som “erfarenhetsbaserade 

mönster”.  Awad och Ghaziri (2004) menade att observatören har möjlighet att lägga märke 

till de generella och de knappt synbara handlingarna.  
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Awad och Ghaziri (2004) riktade mer av sin kritik mot metoden av den anledningen att 

observationer kan få den som blir observerad nervös, vilket skulle kunna resultera i att 

personen avviker från sitt normala handlingsmönster. Några av respondenterna uttryckte att 

det är en ny situation för dem och att de skulle uppleva det som påfrestande och irriterande att 

vara under observeration.  

 

Repertory Grid 

Under intervjuerna uttryckte flera respondenter att de hade ett arbete där de baserade 

utförandet av arbetsuppgifterna på känsla som de hade fått tack vare sina år inom 

verkstadsarbete. Björklund (2008) menade att syftet med Repertory Grid var att identifiera 

tankesätt samt känslor och intuitioner som uppstår när de utför sina arbetsuppgifter. Metodens 

syfte passar in i uppsatsens syfte, då uppsatsen syftar till att undersöka organisationens 

implicita kunskap för att föra över denna kunskap till mindre erfarna medarbetare. Dock 

menade övervägande delen av respondenterna att de troligtvis skulle uppleva denna metod 

som överväldigande och svår, även om flera sade att de skulle kunna prova metoden. Det som 

respondenterna fann svårt var att beskriva de olika bipolära elementen. 

 Det tar lång tid att skapa implicita minnen och det är dessa som krävs för att kunna 

skapa mönster som nyttjas i igenkänningsprocessen. Minnenas information skapar och 

påverkar individers förmåga att kunna fokusera och hitta relevanta objekt. I och med att vi 

människor inte är medvetna om när och hur detta sker så är vi omedvetna om att vi använt 

kunskapen. Det är genom denna automatiska filtrering samt fokusering som vi blir mer 

kunniga att hantera komplexa situationer. (Björklund, 2008; Reber, 1993) 

    

Slutsatser 
Studien visade att det var den implicita erfarenhetsbaserade kunskapen som gjorde 

medarbetarna trygga. Ju mer erfarenhet en respondent hade desto mer gav denne uttryck för 

en trygghet på arbetsplatsen och i sig själv. Exempelvis oro kring att respondenten skulle fatta 

felaktigt beslut, oavsett vilket eller hur stort, minskade avsevärt med lång erfarenhet.  
Organisationen hade, enligt vad som kommit fram i denna undersökning, arbetat aktivt 

med kompetensutveckling och använder därför många av de kunskapsöverföringsmetoder 

som beskrivs i litteraturen. Dessa metoder var bland annat handledning, flexpool och 

utbildningar. Dock var inte medarbetarna medvetna om vilken tillgång de är för 

organisationen eller vilken kompetens de besitter. Tydligt i intervjuerna var att 

respondenterna själva värderade teoretisk kunskap högre än den praktiska kunskapen. Detta 

bidrog till att respondenterna blev osäkra på de metoder som diskuterades, både gällande 

framtagandet av implicit kunskap samt överföring av densamma. Det vi råder organisationen 

till är att arbeta aktivt för att tydliggöra den implicita kunskapen, och att detta bör ske inom en 

snar framtid då de som besitter mest av denna form av kunskap är de som snart ämnar gå i 

pension. Då det bland medarbetarna finns en stor osäkerhet, vilket vi tidigare varit inne på, är 

det viktigt att organisationen går varsamt fram och är tydlig med information om syfte och 

metod för kunskapsöverföring. Ett råd är att använda individanpassade metoder, dels för att 

minimera de risker som finns med alla metoder, och dels för att tillgodose de behov som 

respondenterna gett uttryck för.  

 

Kritik mot arbetet 
En kritik som kan riktas mot uppsatsen är för det sätt som avdelningarna valdes ut. 

Handledaren inom organisationen valde ut tre möjliga avdelningar, respondenterna kom från 

två av dessa avdelningar. I och med att studien krävde att respondenterna hade lång 
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yrkesverksamhet kan urvalet, som beskrevs i metodavsnittet, av respondenterna kritiseras. 

Viktigt att poängtera är dock att handledaren i verksamheten inte varit mer delaktig i 

urvalsarbetet än att hon valt ut de tre avdelningarna, vilket kan ses som att respondenternas 

konfidentialitet har bibehållits inom organisationen.   

En annan kritik mot arbetet rör pilotintervjuer. Tre pilotintervjuer genomfördes, vilket 

ledde till en revidering av intervjumallen. Dock genomfördes dessa pilotintervjuer med 

personer utan anknytning till verksamheten. Det finns en möjlighet att om dessa skett med 

personer inom organisationen som till viss del stämde bättre in på urvalskriterierna så skulle 

revideringen kunnat se annorlunda ut och en bättre anpassning inför intervjuerna hade kunnat 

ske.  

En av intervjuerna spelades, på respondentens begäran, inte in och detta innebar att det 

inte fanns någon möjlighet att återkomma till intervjun och lyssna på den information som 

respondenten gav. Vi fick istället förlita oss på de anteckningar som gjordes under intervjun. 

Brist på lokaler ledde till att de två första intervjuerna genomfördes på ett avskilt kontor, dock 

var en av väggarna av glas och det fanns därmed en viss insyn. Denna insyn kan påverkat 

respondenterna i deras svar. Insynen kan därmed även påverka respondenternas 

konfidentialitet då deltagarna i intervjun var synlig utifrån.  

Det är viktigt att poängtera att resultatet grundas på semistrukturerade intervjuer och att 

vi blir en del av verktyget. Detta innebär att det finns en risk att vi i vår roll som intervjuare 

kan ha bidragit med vår förkunskap i ämnet, genom exempelvis ledande frågor eller 

förklaringar om en viss metod vilket skulle kunna ha påverkat respondenterna i en viss 

riktning.  

  Slutligen vill vi påpeka att detta är en studie endast gjord med män som respondenter. 

Vidare menar vi att generaliseringar överhuvudtaget bör undvikas då detta är kvalitativ studie. 

Dessutom behandlar uppsatsen ett ämne som är dagsfärsk, vilket innebär att resultatet kan 

komma att förändras med tiden och ökad kunskap kring ämnet.    
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Trollhättan, April 2011 

 
 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Emma Odmyr och Wictoria Gustavsson som läser Högskolan 
Västs personalvetarprogram med inriktning mot arbets- och organisationsspsykologi. Vi läser 
nu sista terminen och studierna avslutas med ett examensarbete om 15 Hp, vilket vi precis 
har börjat arbeta med.  
 
Examensarbetets syfte är att undersöka hur den implicita (omedvetna) erfarenhetsbaserade 
kunskapen inom organisationen kan bli synliggjord samt hur den kan överföras till övriga 
medarbetare. Examensarbetet syftar även till att ge exempel på verktyg som finns för att få 
tydliggöra implicit erfarenhetsbaserad kunskap samt undersöka hur organisationens 
medarbetare känner inför detta.  
 
Vi har kommit i kontakt med dig via XX, som även har gett tillåtelse till att vi får göra vår 
undersökning hos er på XX.  
Vi önskar att du, som medarbetare på XX, samtycker till en intervju där vi kommer att 
behandla ovanstående ämne. Frågorna kommer att behandla implicit erfarenhetsbaserad 
kunskap och hur Parker Hannifin arbetar samt bör arbeta för att kunna tillvarata denna 
kompetens.  Intervjun kommer att hållas hos er i Trollhättan och tiden för intervjun beräknas 
vara en timme. 
 
Viktigt för dig att notera är att allt material som kommer fram under intervjun kommer att 
hållas konfidentiellt och vi kommer inte publicera en direkt transkribering av intervjun. Vi 
kommer att samla ihop respondenternas intervjusvar och delge denna i en rapport som vi 
kommer att överlämna till organisationen Vi kommer även att hålla en muntlig presentation 
hos er på XX där du är mycket välkommen att komma och lyssna.  
 
Önskar du få ytterligare information är du välkommen att kontakta antingen Wictoria 
Gustavsson eller Emma Odmyr på mail eller via telefon.  
 

 
Emma Odmyr      Wictoria Gustavsson 
emma.odmyr@student.hv.se    wictoria.gustavsson@student.hv.se 
0768- 53 17 71      0702- 50 73 83 

 

 
Tack på förhand för din medverkan! 

 

mailto:emma.odmyr@student.hv.se
mailto:wictoria.gustavsson@student.hv.se
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Intervjuguide 
 
(Presentation av oss) 
Vi kommer från Personalvetarprogrammet på Högskolan Väst och vi håller på med vårt 

examensarbete (c-uppsats) just nu. Vi har bestämt oss för att skriva om det lärande i 

organisationer och då framförallt den implicita/tysta erfarenhetsbaserade kunskapen. 

Exempelvis “bankomatkod”, vi kan trycka koden men vi kan inte säga vilka siffror vi har. 

 Denna intervju kommer att bidra till en samlad bild av vad XX gör för att tillvarata all den 

tysta erfarenhetsbaserade kunskap som finns i organisationen. 
All information som framkommer här kommer att hållas konfidentiell och vi kommer inte att 

publicera en direkt transkribering av intervjun utan vi kommer att delge samtliga intervjuades 

samlade intervjusvar i en rapport som skall bidra till att öka vetskapen kring 

kunskapsöverföringen i organisationen. 
Vi kommer att börja prata om dig som person och din plats i organisationen, för att senare gå 

in på kunskapsöverföringen. 
Jag undrar hur du känner inför att vi spelar in intervjun och att Emma/ Wictoria tar 

stödanteckningar?  
 
(Respondentens bakgrund) 
Jag är intresserad av att veta när du började din anställning här på XX. 
- Du har alltså varit här på XX i XX år. Vad är det som gör att du trivs så bra med ditt arbete 

här? 
-Vilken erfarenhet har du fått under dina år här? 
- Vilken utbildning har du gått? (grundskola, gymnasiet, kvällskurser osv) 
- Vilka olika arbetsuppgifter har du haft inom organisationen?  
- Har ni informationsmöten? I så fall hur ofta? Hur ser upplägget ut (är det ett strukturerat 

möte med protokoll eller “fikastund”)? 
 
(Respondentens implicita kunskaper) 
- Vad är det för arbetsuppgifter du har just nu? 
 - Vilka av dessa är dina dagliga uppgifter? 
- Vilka färdigheter, menar du, krävs för att klara av din positions arbetsuppgifter? 
- Vilka speciella kunskaper upplever du att det behövs för att utföra ditt arbete? 
 - Är det möjligt att läsa sig till dessa kunskaper? 
- Hur lärde du dig det som krävs för din position? 
 - Gick du bredvid någon eller fick du lära dig allt själv? 
- Vilken betydelse har erfarenhet, tror du? 

 - Vad skulle du säga att de som har mindre erfarenhet behöver träna på? 
- Upplever du att du och dina närmsta kollegor utför arbetsuppgifterna på samma sätt? 
 - Kan du nämna en daglig arbetsuppgift som du och dina kollegor utför på olika sätt? 

 - Hur utför du det? 
 - Detaljerad beskrivning? 
 - Om ett problem uppstår, hur löser du det om du aldrig stött på problemet innan? 
 - Vad utgår du ifrån när du ska fatta beslut här på XX? (ryggmärg, beslutsramar, 

överordnad etc.) 
 
(Uppskattande av kunskapsöverföringen) 
- Hur lång tid upplever du att det tar för nya medarbetare att komma in i arbetet? 



22 

 

- Hur lång tid tar det innan de mindre erfarna kan ta över en station? 
- Om du skulle gå i pension idag, hur lång tid tror du det skulle ta innan de mindre erfarna kan 

ta över dina arbetsuppgifter? 
- Finns det någon som skulle kunna ta över dina arbetsuppgifter idag? 
- Hur tror du att en satsning på kunskapsöverföringen från organisationens sida kan stärka XX  

som organisation? 
 
(Överföringsmetoder) 
- Hur kan företaget ta tillvarata dina kunskaper som du har byggt upp under din anställning 

här, nu när du går i pension inom X år? 
- När känner du att du blir som mest uppskattad för dina färdigheter? 
- Hur skulle du uppleva det att organisationen använder sig av Repertory Grid för att ta fram 

den implicita kunskapen? (Förklara metoden) 

 - Hur skulle du uppleva det om någon bad dig gestikulera samtidigt som du beskriver dina 

arbetsuppgifter? 
- Hur skulle du uppleva det om någon observerade dig under ett par arbetsdagar, noterade sina 

observationer samt ställde kompletterande frågor? 
- Hur tror du att du skulle uppleva det om någon bad dig tala högt om vad du tänker när du 

utför dina arbetsuppgifter? 
 
(Avslutning) 
Tack så mycket för din medverkan. Som vi sa kommer resultatet att presenteras genom en 

rapport som vi kommer att ge till organisationen och även till dig om du önskar. Är det något 

du vill tillägga kan du maila detta till wictoria.gustavsson@gmail.com eller 

emmaodmyr@gmail.com. 
 

mailto:wictoria.gustavsson@gmail.com
mailto:emmaodmyr@gmail.com

