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Förord 
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gav oss möjligheten till en inblick i organisationen och tog sig tid för att träffa oss. Vi vill också tacka 
akustikkonsulten Johanna Thoren för en uppskattad intervju. 

Stort tack även till handledare Mats Bejhem som har funnits där som stöd och bollplank under 
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Sammanfattning  
Kunskap är fakta och information som en individ erhållit och utvecklat genom erfarenhet och 
utbildning.  Med tyst kunskap menas den kunskap som är högst personlig, svår att formulera och finns 
vanligtvis i de färdigheter samt rutiner som en individ besitter. Under de senaste åren har betydelsen 
av kunskap i näringslivet stigit dramatiskt och skiftat från att vara en resurs bland många till att bli den 
främsta resursen. Det är viktigt för en kunskapsintensiv verksamhet att omvandla tyst kunskap till 
strukturkapital, för att kunskap ska stanna kvar i organisationen vid bortfall av personal. Detta är 
grunden för kandidatarbetet som syftar till att ta reda på hur tyst kunskap sprids inom en specifik 
avdelning på det tekniska konsultföretaget WSP. En fallstudie utfördes för att undersöka vilka metoder 
som används i praktiken av företaget för spridning av tyst kunskap samt hur bra metoderna fungerar i 
dagsläget. Empiristudien har därefter satts i relation till en teoretisk referensram.  

De teoretiska metoder som granskats för kunskapsspridning är socialisering, externalisering, 
kombinerad kunskapsöverföring, internalisering, person till person och person till dokument. Dessa 
metoder är till för att underlätta kunskapsspridning. Det finns flera svårigheten med att sprida tyst 
kunskap, enligt en forskare är några hinder för spridning att människan inte vet om den kunskap hon 
besitter, människan upplever att spridning inte gynnar en själv och att personen inte vill dela med sig 
av sin kunskap. 

På fallföretaget sprids och lokaliseras tyst kunskap genom ett öppet kontorslandskap, fikaraster, 
uppdrag, intranät och möten.  Det finns flera faktorer som hämmar kunskapsspridning inom 
avdelningen, några av dessa är tidsbrist, bristande engagemang och missförstånd. Enligt den empiriska 
studien går det att konstatera att det som fungerar bra enligt teorin fungerar inte alltid bra i praktiken. 
Chefen implementerar en metod som, enligt teorin, fungerar bra medans den anställde har en skild 
åsikt om hur effektiv denna metod är i praktiken. 

Resultatet av studien visar att en trygg och trivsam arbetsmiljö främjar kunskapsspridning bland de 
anställda, tyst kunskap sprids effektivast genom vad en forskare kallar för socialisering. Det innebär 
att tyst kunskap överförs antingen genom interaktion mellan två eller fler människor eller genom 
observation och imitation.  

Trots att WSP inser vikten med spridning av tyst kunskap så arbetar de inte aktivt med att stödja denna 
process. Det har resulterat i att den tysta kunskapen om kundhantering och kundrelationer blivit en 
bristvara inom avdelningen. Detta problem skulle kunna lösas genom en utformad strategi 
innefattande obligatoriskt mentorskap eller en kampanj som främjar denna typ av kunskap. 
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Abstract 
How to spread tacit knowledge within a technical consulting firm? 

Knowledge is facts and information that an individual has received and developed through experience 
and training. Tacit knowledge it’s a kind of knowledge that is highly personal, difficult to formulate 
and are usually in the skills and routines that an individual has developed. In recent years the 
importance of knowledge in the industry have risen dramatically, and shifted from being a resource 
among many to be the primary resource.It is important for a knowledge-intensive organization to 
convert tacit knowledge into structural capital for knowledge to remain within the organization in case 
of staff loss. This is the basis of this candidate project that seeks to find out how tacit knowledge is 
disseminated within a specific division in the technical consultancy WSP. An empirical study was 
conducted to examine the methods used in practice by a consulting firm for the dissemination of tacit 
knowledge and how well it work in the current situation. Interviews were conducted with two people 
in various positions within the department. Empirical data is placed in relation to a theoretical 
framework. 

The theory that was examined for the dissemination of knowledge is socialization, externalization, 
combination of knowledge, internalization, person to person and person to the document. These 
methods are intended to facilitate knowledge sharing. There are several difficulties with the 
dissemination of tacit knowledge. According to a researcher some of the barriers of sharing tacit 
knowledge are that man does not always know about the knowledge she possesses, that spread is not 
beneficial to oneself and that the person does not want to share their knowledge. 
 
In the company that was disseminated the tacit knowledge was spread and localized in an open-plan 
offices, coffee breaks, assignments, intranet and meetings. There are several factors that inhibit 
knowledge sharing within the department. Some of these are time constraints, lack of commitment and 
misunderstandings. According to the empirical study it can be noted that what works well in theory 
does not always work in practice. The manager implements a method that according to theory works 
well, but the employee has a distinct view on how effective this method is in practice. 
 
The result of this study shows that a safe and pleasant work environment conducive to knowledge 
sharing among employees, tacit knowledge is spread most effectively by what a researcher calls for 
socialization. This means that tacit knowledge is transmitted either through the interaction of two or 
more people or by observation and imitation.  

Although WSP recognizes the importance of the dissemination of tacit knowledge, they do not 
actively support this process. This has resulted in lack of tacit knowledge in customer relationship in 
the organization. This problem could be solved by a strategy, including mandatory mentoring or a 
campaign that promotes this kind of knowledge. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kunskapsöverföring går tillbaka ända till när människan först delade med sig kunskapen 
om hur man gör upp eld med sina medmänniskor. Det är naturligt att föräldrar 
uppfostrar och föröver sin kunskap till sina barn. Under senare år har dock betydelsen 
av kunskap i näringslivet stigit dramatiskt, och skiftat från att vara en resurs bland 
många till att bli den främsta resursen.  

Det är omöjligt att kunna dra nytta av all den samlade kunskap som finns inom en 
verksamhet. Inom de flesta organisationer är det bara en liten del av den samlade 
kunskapen som kommer företaget till nytta. Nedan följer ett citat av Hewlett Packard. 

“If HP knew what HP knows, we would be three times as profitable”  
Hewlett Packard, December 28th, 2008  

I en artikel skriven av Martin Wallström[1] står det att endast 20 % av företagets samlade 
kunskaper kommer företaget tillgodo, resten ligger kvar som dolda kunskaper hos den 
enskilda individen. Genom användning av rätt metoder och verktyg kan 
kunskapsspridning främjas inom företaget.  

I det flesta företag är det en framgångsfaktor att successivt kunna överföra den 
individuella kunskapen till strukturkapital i organisationen[2]. Inom kunskapsintensiva 
verksamheter som konsultföretag, vars affärsidé bygger på att sälja kunskapsbaserade 
tjänster, är det extra viktigt att kontinuerligt arbeta med att repetera, sprida och utveckla 
kunskapen inom organisationen[3]. 

Organisatorisk kunskap är företagets förmåga att utveckla verksamheten och att 
använda sina resurser för att skapa resultat i företaget. Individens kunskap i företaget 
utgörs av den professionella kompetensen som en enskild individ besitter. Kompetensen 
består bland annat av yrkeserfarenhet, personligt rykte, professionellt närverk och tyst 
kunskap.  

Under 1960-talet delade forskaren Polanyi upp kunskapen i två delar, implicit och 
explicit kunskap[2]. Explicit kunskap kan överföras med både tal och skrift. Det 
karaktäristiska för implicit kunskap, som även kallas tyst kunskap, är att den är svår att 
uttrycka, detta eftersom den är av en mer personlig kvalitet. Svårigheten i att uttrycka 
tyst kunskap är enligt Nonaka[4] att den är ostrukturerad. Ordet tyst kunskap är svårt att 
definiera, olika personer har sina egna uppfattningar om vad tyst kunskap innebär och 
hur den kan uttryckas.  

Enligt Stenmark[7] är tyst kunskap den typ av kunskap som är svårast för organisationen 
att utnyttja. Detta eftersom kunskapen endast finns i människors händer, sinnen och inte 
går att söka på i ett elektroniskt system till skillnad från explicit kunskap. Ett stort 
problem med tyst kunskap är att veta vart den finns, alltså vem som kan vad inom en 
organisation. Detta problem växer med organisationens storlek. Ett annat problem är att 
tyst kunskap är svår att sprida snabbt inom organisationen, processen kräver mycket tid 
och pengar. 

Kunskapsspridning är av stort intresse och värde för konsultföretag, där tyst kunskap 
ofta är den typ av kunskap som är mest komplicerad att förmedla vidare. Därför har 

2 

 



författarna av detta arbete valt att undersöka just spridning av tyst kunskap inom ett 
tekniskt konsultföretag.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur tysta kunskap kan överföras till 
dokument och förmedlas till andra människor, för att kunskapen ska stanna kvar inom 
organisationen på ett konsultföretag. Uppsatsen är uppdelad i en teoridel och en 
empiridel: 

• Hur sker denna överföring och vilka metoder används enligt forskningsstudier 
och teorier för att sprida tyst kunskap? 

• Vilka metoder används i praktiken på ett konsultföretag för spridning av tyst 
kunskap? 

Förhoppningen med resultatet av denna studie är att kunna ta fram förslag på 
förbättringar som kan vara tänkvärda i processen. 

1.3 Avgränsningar 

I denna uppsatts behandlas spridning av tyst kunskap i den meningen att tyst kunskap är 
högst personlig, svår att formulera och finns vanligtvis i de färdigheter, rutiner och 
erfarenheter som en individ besitter[5]. 

Begränsningar har gjorts i empirin till att undersöka ett internationellt tekniskt 
konsultföretag. Detta företag har ytligare begränsats till hur spridning av tyst kunskap 
sker inom en avdelning på ett kontor i Stockholmsregionen.  

1.4 Metod 
Teoretiskfakta och information om ämnet har undersökts via litteratur och artiklar. 
Därefter har essensen inom teorin använts som underlag för att skapa förståelse för den 
empiriska studien. Den empiriska studien, som redovisas i bilaga 1, är gjord på ett 
tekniskt konsultföretag i stockholmsregionen i form av intervjuer. Den teoretiska 
studien har sats i relation till den empiriska och gjorts till en analys som resulterat i en 
slutsats. 

Kunskapsspridning är extra viktigt inom konsultföretag eftersom dessa 
kunskapsintensiva verksamheter syftar till att sälja kunskapsbaserade tjänster. Därför 
valdes empiristudien att göras på tekniska konsultföretaget WSP. När vi kontaktade 
WSP blev vi presenterade för chefen på akustikenheten då han personligen är 
intresserad av ämnet kunskapsspridning. Arbete behandlar därför denna enhet inom 
WSP. 

Intervjuerna hos WSP gjordes med chefen för WSP akustik och en nyexaminerad 
akustikkonsult på stockholmskontoret.  

Det är viktigt att ha i åtanke att rapporten inte speglar hela organisationen då stora 
avgränsningar har gjorts och endast två personer representerar hela akustikavdelningen i 
Stockholm. Andra bidragande faktorer till att kritiskt granska denna rapport är att 
arbetet behandlar endast de vanligaste teorierna och de största forskarna inom ämnet, 
arbetet är utformat efter vad författarna anser är relevant, intervjuerna avspeglar det som 
är intressant för WSP samt tolkningen av informationen från de intervjuer som gjorts. 
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2. Litteraturstudie 
I följande kapitel beskrivs vad kunskap är och vad som menas med begreppet tyst 
kunskap. Kapitlet behandlar även metoder för kunskapsspridning och nämner några 
svårigheter som kan uppstå i denna process. 

2.1 Vad menas med kunskap? 

Kunskap är ett mångfacetterat begrepp med många betydelser. Enligt Oxford English 
Dictionary[12] är kunskap fakta och information en människa erhållit och utvecklat 
genom erfarenhet och utbildning. Nonaka[4] anser att det är vanligt förekommande att 
ordet information och kunskap används som synonymer för varandra, dock är det en 
tydlig skillnad mellan dessa. Nonaka tycker att Dretsker har en bra definition på både 
information och kunskap. Dretsker[6] definierar information som ett flöde av 
meddelanden, medans kunskap skapas och organiseras genom själva flödet av 
information.  Informationen är ett viktigt medium och material för att formalisera och 
initiera kunskap. Kunskapen kan illustreras som ett isberg, toppen på isberget är den 
kunskap som går att uttrycka med ord och siffror, se figur 1 nedan. Den resterande delen 
av isberget som ligger under ytan är kunskap som är svårare och i vissa fall omöjliga att 
uttrycka.  

 
Explicit kunskap

Tyst kunskap 

Figur 1. Illustration av kunskap som isberg.  

2.2 Tyst kunskap 

På 1960-talet delade Michael Polanyi[2] in den mänskliga kunskapen i två kategorier, 
explicit och implicit. Den explicita kunskapen är den kunskap som representerar toppen 
på isberget, d.v.s. den kunskap som går att uttrycka i ord och siffror. Explicit kunskap 
kan även kallas för kodifierad kunskap. Den tysta kunskapen har en mer personlig 
kvalitet, den är svår att formulera i ord eftersom den sitter i människors händer, sinnen 
och yttrar sig genom deras handlingar och agerande. Ett känt citat från Polanyi är  
”We can know more than we can tell”. Med detta citat menar Polanyi att människan kan 
och vet mer än vad hon kan berätta. 
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Stenmark[7] anser att tyst kunskap gör att vi kan vidta åtgärder belägna i särskilt sociala 
och fysiska omständigheter, tyst kunskap är således kontextuellt bunden. Nonaka[5] 
definierar tyst kunskap som högst personlig, svår att formulera och finns vanligtvis i de 
färdigheter, rutiner och erfarenheter som en individ besitter.  

Nonaka[5] är en av de forskare som anser att det är svårt men inte omöjligt att uttrycka 
tyst kunskap så att fler kan ta del av den. Polanyi[2] däremot delar delvis Nonakas tankar 
om att det går att uttrycka tyst kunskap men delar även Wittgensteins[8] filosofi om att 
det finns tyst kunskap som inte går att uttrycka genom att språkligt artikulerats.  

Polanyi[2] ger ett konkret exempel då tyst kunskap är svår att utrycka och behöver 
stöttning för att komma fram. Exemplet beskriver hur en polis hjälper en kvinna, som är 
vittne till en händelse, att ta fram en fantombild av gärningsmannen. Det är svårt att 
beskriva ett ansikte i ord, därför visade polisen upp bilder på olika sorters ansiktsdrag 
som näsor, ögon, ansiktsform mm. för att kvinnan lättare skulle kunna förmedla bilden 
av gärningsmannen.  

2.3 Olika sätt att sprida kunskap 

Nonaka & Tekeuschi’s SECI-modell 
Enligt Nonaka’s SECI-modell[5] så finns det fyra olika metoder för att skapa, respektive 
sprida kunskap, se figur 2 nedan . De fyra metoderna är baserade på konceptet om att 
det är möjligt att konvertera tyst och explicit kunskap. Metoderna berör konverteringen 
tyst till tyst, tyst till explicit, explicit till explicit och slutligen explicit till tyst. 

         Tyst kunskap   Till       Explicit kunskap 

Tyst 
kunskap 

 

Från 

 

Explicit 
kunskap 

Socialisering Externalisering 

Internalisering Kombinerad 
kunskapsöverföring 

Figur 2. Metoder för konvertering av kunskap enligt SECI-modellen . 

Socialisering innebär att den tysta kunskapen överförs genom interaktion mellan två 
eller fler människor till ny tyst kunskap genom delning av erfarenhet. Det är viktigt att 
påpeka att den tysta kunskapen kan överföras utan att den behöver uttalas, detta sker 
exempelvis genom att lärlingen tar del av mentorns tysta kunskap genom observation 
och imitation. Enligt Nonaka[4] är erfarenhet nyckeln för att kunna ta emot tyst kunskap, 
utan någon form av delad erfarenhet är det svårt för personerna att kunna förstå och 
sätta sig in i varandras sätt att tänka.  

Kombinerad kunskapsöverföring är då explicit kunskap överförs och skapar ny 
explicit kunskap genom olika sociala verktyg, exempelvis e-post och dokumentation. 
Personerna utbyter och kombinerar sina individuella explicita kunskaper med varandra. 
Ombyggnad av befintlig information genom sortering, tillägg, om kategorisering av 
explicit kunskap kan det leda till att ny kunskap skapas. 
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Internaliseringen är då den explicita kunskapen omvandlas till tyst kunskap, denna 
process kan relateras till begreppet ”lärande”. Ett exempel på internalisering är att en 
person inhämtar explicit kunskap genom böcker som sedan blir till tyst kunskap hos 
individen. Med ”Handling” menas att personen själv måste ta till sig information genom 
exempelvis böcker och begreppet är djupt relaterade till internalisering processen.  

Externalisering är då den tysta kunskapen omvandlas till explicit kunskap. Syftet med 
externalisering är att skapa uttalad kunskap genom att fånga upp och lagra den tysta 
kunskapen så den enkelt kan spridas. Det är viktigt för denna process att tydliga koncept 
tas fram med modeller, analogier och metaforer. Enligt Nonaka[4] spelar metaforerna en 
viktig roll för externaliseringen, han menar att en metafor ger oss möjligheten att 
uppleva ett nytt beteende genom att dra egna slutsatser från en modell med ett annat 
beteende. 

Nonaka[5] ger ett konkret exempel på hur ett företag genom externalisering lärde sig hur 
en deg knådas. Matsushitas ville skapa en bakmaskin för den industriella marknaden, 
efter flera misslyckade försök med att uppnå samma kvalitet som bagarna uppnådde 
bestämde sig utvecklingschefen för att göra ett försök med att ta del av bagarnas tysta 
kunskap. Han gick som bagarlärling i sex månader och kunde sedan konstatera att 
förutom att bara knåda så vreds även degen. Utvecklingschefen skapade ny kunskap 
genom att externalisera bagarnas tysta kunskap och kunde nu utveckla en bakmaskin 
med lika produktkvalitet. 

Kunskapsspiralen 
Nonaka[4] anser för att skapa och sprida ny kunskap inom organisationen krävs det ett 
samspel mellan de fyra olika omvandlingsprocesserna och att explicit och tyst kunskap 
integreras med varandra. Nonakas kunskapsspiral redovisar processen då kunskapen 
stegvis går igenom de fyra olika omvandlingsprocesserna och bildar en kontinuerlig 
cykel, se figur 3 nedan. Skillnaden mellan SECI-modellen och kunskapsspiralen är att 
SECI-modellen endast visar de olika konverteringstillstånden medan kunskapsspiralen 
beskriver hur konverteringsprocessen går till. För att kunskapsutvecklingen ska leda 
framåt så är denna process viktig i organisationen. För att utföra kunskapsomvandlingen 
så krävs det någon form av utlösare. Vad som utlöser kunskapsomvandlingen varierar 
beroende på vilket sätt som omvandlingen ska ske på. 

         Tyst kunskap   Till       Explicit kunskap 

Tyst 
kunskap 

 

Från 

 

Explicit 
kunskap 

 
Socialisering 

 
Externalisering 

 
 

Internalisering 

 
 

Kombinerad 
kunskapsöverföring 

Figur 3. Kunskapsspiralen. 

• För socialisering är utlösaren att underlätta utbytet av erfarenhet och perspektiv 
mellan individerna, exempelvis genom att företaget erbjuder de anställda en 
trygg och säker miljö. 
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• Dialoger och användning av metaforer är utlösaren i externaliserinen. 
Metaforerna kan användas för att aktivera de inblandade personerna att 
formulera sina egna perspektiv och därigenom uttrycka sin egna tysta kunskap 
som annars hade varit svår att kommunicera.   

• Internaliseringen kan utlösas genom en process av ”learning by doing”, vilket 
skulle kunna översättas till praktisk erfarenhet. 

Desto fler aktörer som blir involverade i och runt organisationen så tenderar samspelet 
mellan explicit och tyst kunskap att öka i skala samtidigt som den får snabbare 
hastighet. 

Person till dokument 
Metoden ”person till dokument” baseras på en strategi som bygger på att all kunskap 
ska dokumenteras. Genom en ”person till dokument”-ansats görs tyst kunskap som en 
person har utvecklat oberoende genom att kunskapen dokumenteras. Det som händer är 
att tyst kunskap överför till dokument och blir till uttalad kunskap. Syftet med ”person 
till dokument” är att många personer kan använda kunskapen utan att behöva ha kontakt 
med kunskapskällan[9]. 

Person till person 
Metoden ”Person till person” bygger på att tyst kunskap överförs genom sociala 
interaktioner sinsemellan de delaktiga personerna. Syftet med ”person till person” är att 
kunskapen samlas i människan[9].  

2.4 Svårigheter med att sprida tyst kunskap 

Som tidigare nämnts är det svårt för organisationer att kunna dra nytta av den tysta 
kunskapen, eftersom den endast finns hos enskilda individer. Nonaka och Takeuchi[5] 
menar på att först göra tyst kunskap explicit för att underlätta spridningen, men detta är 
både svårt och kostsamt anser Stenmark[7]. Enligt Stenmark finns tre anledningar till att 
omvandlingen från tyst kunskap till explicit är svår och kan misslyckas: 

• Människan är inte alltid medveten om den kunskap hon besitter, många av våra 
dagliga handlingar styrs av vår tysta kunskap utan att vi tänker på det eller 
känner igen det som kunskap. T.ex. kan en cyklist cykla utan att reflektera över 
hur han gör. Den kunskapen finns där utan att vi kan skriva ner den eller 
uttrycka den i ord för andra människor. Sådan kunskap skulle vara värdelös för 
de som inte själva upplevt denna typ av aktivitet. 

• Tyst kunskap behövs inte göras explicit för att vi själva ska kunna använda den. 
Eftersom vi kan använda oss av vår tysta kunskap utan att tänka behöver vi inte 
dokumentera den för att komma ihåg. Om den skulle dokumenteras så är det för 
någon annans vinning i organisationen, inte ens egen. I situationer där en person 
är tvingad till arbete som gynnar någon annan resulterar ofta i misslyckande 
enligt Grudin[10]. 
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• En person vill inte dela med sig av den tysta kunskapen då personen upplever 
den som en värdefull konkurrensfördel.  

Stenmark[7] föreslår att istället för att försöka identifiera, fånga och göra tyst kunskap till 
explicit kan IT-lösningar designas. IT-lösningarna hjälper till med att lokalisera och 
kommunicera med kunniga personer. Kompetens är en kvalitet mycket beroende av tyst 
kunskap som oftast endast uttrycker sig i människors handlingar. IT-systemet kan vara 
en medlare som hjälper till att underlätta och stödja sociala interaktioner.  
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3. Fallstudie av företag 
Fallstudien genomfördes med hjälp av två intervjuer, den första med Staffan Reinefjord, 
chef för WSP akustik, och den andra med nyexaminerade akustikkonsulten Johanna 
Thorén. Mallen för intervjuerna var utformad för att pågå i en timme, men på grund av 
personernas olika engagemang inom ämnet tog den första intervjun nästan dubbelt så 
lång tid som planerat medans den andra hölls inom tidsramen. Intervjuerna utfördes på 
WSP:s kontor i Luma Park i Hammarbysjöstad där akustikenheten är placerad i 
Stockholm. 

3.1 Om konsultföretaget 
WSP[11] är ett globalt tekniskt konsultföretag som erbjuder tjänster för hålbar 
samhällsutveckling inom hus & industri, transport & infrastruktur samt miljö & energi. 
WSP finns i 35 länder världen över och i Sverige arbetar omkring 2000 anställda. På 
WSP finns en enhet som specialiserar sig inom akustik och vibrationer, denna enhet 
kallas WSP Akustik. Avdelningen arbetar med att utformar optimala akustiska miljöer 
och tekniska lösningar för att undanröja bullerproblem och vibrationer. Inom koncernen 
finns globalt ca 90 akustiker vara 15 stycken är placerade på avdelningens kontor i 
Stockholm. 

3.2 Metoder för kunskapsspridning 

Enligt WSP är grunden för att sprida tyst kunskap inom organisationen att ha en 
företagskultur där de anställda trivs och relationer har möjlighet att växa. De menar att 
om en anställd känner sig trygg i sin omgivning och trivs med sina kollegor så har de 
lättare att öppna upp sig vilket medför att kunskap sprids. Det är viktigt att cheferna 
visar uppskattning och ser värdet av att denna kunskap förmedlas.  

Inom WSP akustik sker kunskapsspridning främst genom metoderna nedan. 

Kontorslandskap 
Kontorslandskapet på WSP akustik är öppet utformat för att underlätta kommunikation 
och förbättra relationer genom att konsulterna ska jobba nära varandra. Förståelsen för 
vad kollegor arbetar med för stunden och vad de har för kompetens underlättas genom 
att höra andras konversationer i det öppna kontorslandskapet. 

Fikarast  
En gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen samlas avdelningen för en 
gemensam rast, i mån av tid.  Under rasterna kretsar samtalsämnet främst kring 
nuvarande uppdrag men även privata erfarenheter delas. Rasterna ses av de anställda 
som ett effektivt sätt för kunskapsspridning och utveckling av relationer.  

Uppdrag 
I uppdrag inhämtas ny kunskap men även spridning av kunskap sker mellan de 
involverade i projektet, genom att tidigare erfarenheter förmedlas mellan den 
inblandade. WSP uppmuntrar seniorer att ta med sig juniorer i vissa uppdrag, även om 
det inte behövs. Detta för att förmedla tyst kunskap som senioren byggt upp under sin 
yrkeskarriär, genom observation som annars kan vara svår att föra vidare. Det är viktigt 
för företaget att omvandla kunskapen till strukturkapital, så kunskapen inte försvinner 
då någon lämnar företaget. 
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Intranät 
Ett nytt intranät inom WSP introducerades i Sverige under januari 2011. Intranätet kan 
illustreras som ett träd, själva trädet är ett globalt nätverk medan grenarna är interna 
nätverk inom olika avdelningar och länder. Till skillnad från det gamla intranätet som 
endast var lokalt inom landet. Informationen som hamnade på det gamla nätverket 
skrevs av redaktörer, kommunikationen var därför ensidig. Det nya nätverket är globalt 
och består av bloggar, forum, sociala medier, möjligheten till att skapa grupper, egna 
profiler där statusuppdateringar kan göras och har en databas med dokument. I det nya 
intranätet kan också alla läsa och dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Intranätet 
hos WSP har stora likheter med den populära kommunikationssajten Facebook. 

Förhoppningen hos WSP med det nya intranätet är att underlätta att hitta information 
även om de inte vet vart den finns eller vem som besitter den, då all information samlas 
på samma ställe istället för att det hamnar i e-post hos några få personer. WSP vill också 
skapa en bild av företaget så att de anställda vet vem som sitter var även om det är på 
andra sidan jorden. De vill också förbättra relationen mellan anställda globalt. Intranätet 
används relativt lite bland de anställda på avdelningen och den mesta konversationen 
som sker skriftligt sker via e-post.  

Möten  
Personerna på samma avdelning pratar väldigt mycket med varandra och har av den 
anledningen ofta samma kunskap, därför är det viktigt att personalen även socialiserar 
med andra kontor. Årligen så sker ett möte då alla akustiker i Sverige samlas för att dela 
med sig av sina projekt och nätverka med varandra. Detta för att lokalisera vem som har 
vilken kompetens. Under årets gång sker även månadsvisa möten inom avdelningen i 
Stockholm, men med ett mer informativt syfte. 

3.3 Svårigheter med kunskapsspridning 

Enligt företaget är de faktorer som försvårar kunskapsspridning inom organisationen 
följande: 

• Tidsbrist hos de anställda för reflektion av avslutat projekt, detta eftersom de har 
en press på sig att ha en bra beläggningsgrad och så många debiterbara timmar 
som möjligt.  

• Bristande engagemang, även om tiden kan finnas hos konsulten så är 
kunskapsspridning inget som prioriteras. Det finns exempelvis ett visst motstånd 
från seniorerna att skriva ner och dokumentera kunskapen, dels för att det är 
jobbigt och dels för att de inte vill dela med sig av sin kunskap. De ser inte 
värdet i att dela med sig av kunskapen eftersom de själva inte gynnas eller lär sig 
något.  

• Ovanan vid användning av hjälpmedel, osäkerheten är en hämmande faktor för 
användning av det nya intranätet. Seniorer som inte har vanan av att använda 
sociala medier som kunskapskanal avstår från användning. 

• Det egna värdet, avstår från att dela med sig av sin kunskap till andra för att 
stärka sitt egenvärde.  

• Misstolkning, avsändarens budskap uppfattas felaktigt av mottagaren. 
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• Kunskapens relevans, yttrar sig inte om sin tysta kunskap eftersom personen tror 
att det är något som alla vet eller kan. 

3.4 Kunskapsbrist inom enheten 

WSP anser att kunskapen om kundrelationer har minskat inom organisationen den 
senaste tiden vilket gör den till en av de viktigaste kunskaperna att förmedla för 
tillfället. Kunskapen innefattar att sälja in projekt och vårda befintliga kundrelationer 
genom att lyssna och intressera sig för kunden. Den kunskap om hur kundrelationer 
sköts är svår att skriva ner och dokumentera och anses därför av WSP som en typ av 
tyst kunskap.  
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4. Analys 
Forskare är oense om huruvida det går att uttrycka tyst kunskap i tal och skrift eller inte, 
men de flesta anser att det går att överföra tyst kunskap genom interaktion mellan 
människor, detta kallar Nonaka för socialisering. Företaget anser också att muntlig 
kommunikation och observation är de effektivaste metoderna för att sprida tyst kunskap, 
detta avspeglas tydligt i de metoder som används för kunskapsspridning inom 
avdelningen. 

Nonaka anser att en förutsättning för att underlätta för en individ att dela med sig av sin 
tysta kunskap är att personen trivs och känner sig trygg, detta är även något WSP tar 
hänsyn till. WSP arbetar med att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö på kontoret för 
sina anställda. Företagskulturen värdesätter därför fikaraster och öppna kontorslandskap 
för att stärka relationen och denna känsla mellan varandra. Fikarasterna fungera väldigt 
bra för detta syfte då de flesta anställda värdesätter dem, nästan alla närvarar varje gång 
och tar sig tid för varandra. Konsulterna anser själva att fikarasterna är ett av de 
effektivaste sätten för kunskapsspridning. Även om samtalsämnet inte alltid är 
arbetsrelaterat så delas erfarenheter som kan vara till nytta i projekt eller i andra 
situationer . Fikarasterna resulterar även i att de anställda vet vem som besitter vilken 
kunskap, första steget i kunskapsspridningen är just att lokalisera vart kunskapen finns i 
organisationen.  

Meningen med WSP:s nya intranät är just att de anställda ska kunna, med hjälp av IT-
systemet, få en överblick över medarbetare globalt samt deras kunskap. Detta för att 
lokalisera vart den tysta kunskapen finns. Avdelningscheferna har stora förväntningar 
på intranätet och använder själv det väldigt mycket, medan konsulterna på avdelningen 
inte förstår meningen med det nya intranätet och är därför inte aktiva. En anledning till 
detta kan vara att intranätet fortfarande väldigt nytt och att det är få som har börjat 
använda det. När en anställd vill få tag på någon kunnig inom ett visst område så vänder 
de sig till avdelningschefen för information om vem de ska kontakta istället för att söka 
på intranätet. 

Nonaka menar på att det krävs att ny kunskap och erfarenhet tillförs en grupp för att den 
ska utvecklas. Detta anser även avdelningschefen som indikerar att konsulterna lär sig 
saker av sina kollegor och efter ett tag kan alla på avdelningen ungefär samma sak. 
Därför är det viktigt att de olika avdelningarna kommer i kontakt med varandra genom 
möten eller korsvisa mentorskap. Med korsvisa mentorskap menas att när seniorer tar 
med unga oerfarna medarbetare på uppdrag trots att det inte behövs, är det viktigt att 
dessa inte bara sker lokalt utan också i samarbete med andra avdelningar.  

Enligt både avdelningschefen och forskaren Grudin är det svårt att få seniora konsulter 
att dela med sig av sin tysta kunskap eftersom de inte ser meningen med att uttrycka 
den. Det gynnar inte den erfarna konsulten utan det är någon annan som drar nytta ut av 
kunskapen. Den kan också upplevas som svårt och besvärligt att uttrycka. Ibland 
handlar det inte om att konsulten inte vill dela med sig utan att de inte inser att 
kunskapen är av betydelse. En annan anledning till detta motstånd enligt Stenmark kan 
vara att konsulterna ser sin kunskap som en konkurrensfördel som de vill behålla för sig 
själv.  
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Det finns andra hinder med att sprida tyst kunskap som inte står uttalad i teorin. Det 
som vi ser som ett hinder med kunskapsspridning är att det måste finnas förutsättningar 
för att en person ska kunna ta till sig ny information och bearbeta den till kunskap. 
Exempelvis kan en amerikan höra information given på svenska men amerikanen har 
inte förutsättningen att kunna förstå och bearbeta informationen till kunskap på grund av 
en språkbarriär. 

 

  

13 

 



5. Slutsats 
Företaget arbetar inte med en uttalad strategi för kunskapsspridning utan detta är en 
process som vuxit fram naturligt inom företaget.  

Ett stort internt problem på akustikavdelningen är att kunskapen om kundhantering och 
kundrelationer är en bristvara. WSP anser att denna typ av kunskap är tyst och 
erfarenhetsbaserad, därför blir den svår att sprida. Tyst kunskap gör att vi kan vidta 
åtgärder belägna i särskilt sociala och fysiska omständigheter, tyst kunskap är således 
kontextuellt bunden. För att lösa problemet vill vi rekommendera en fokuserad strategi 
med obligatoriskt mentorskap. Att ta till vara på kunskapen innan en person lämnar 
företaget inte bara i teorin utan även i praktiken. Då det finns motstånd och brist på 
intresse med mentorskap hos vissa av det seniora konsulterna är det viktigt att skapa 
förståelse för meningen med denna process och se till att även seniorerna gynnas. 
Alternativt kan företaget använda sig av en kampanj som får medarbetarna att vilja dela 
med sig och hjälpa varandra att utveckla denna typ av kunskap. Kampanjen kan också 
medföra att medarbetarna ser sig själva som en del av organisationen och på så sätt bli 
mindre fokuserade på sitt egenvärde. Ett förslag på hur denna kampanj skulle kunna 
vara utformad är korsförsäljning, vilket innebär att hjälpa andra både innanför och 
utanför sin avdelning att sälja in nya projekt. För att motivera engagemang i kampanjen 
är det viktigt med uppmuntran och belöning. På detta vis kan kunskap om säljteknik 
som finns inom ett få antal personer utvecklas och fler kan ta del av den.  

Avdelningschefen hade en vision om att det nya intranätet skulle fungera som ett väldigt 
bra verktyg för att kunna sprida och inhämta kunskap. Nackdelen med intranätet är att 
konsulterna på akustikavdelningen inte ser något syfte med att använda det, förutom 
som en databas. Anledningen är att informationen som ligger på intranätet är passivt och 
tar tid att hitta, för konsulten är tid en kritisk faktor och den information som är viktig 
blir oftast skickad direkt via e-post. Det är svårt att dra en slutsats om hur problemet kan 
lösas eftersom det nya intranätet endast har funnits en kort tid. Men ett stort problem är 
att konsulterna inte förstår vad det nya intranätet är till för, en steg i rätt riktning skulle 
kunna vara en mer informativ presentation om hur intranätet kan hjälpa till att underlätta 
konsultens vardag. Men det är också en indikation på att teorin inte alltid fungerar i 
praktiken.   
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Bilaga 1. Intervjuunderlag 
Vad vill vi uppnå med intervjun? 
Vilka metoder som används i praktiken av ett tekniskt konsultföretag för att sprida den 
individuella tysta kunskapen för att fler ska kunna ta del av den i företaget. Fungerar 
deras metoder bra i dagsläget. 

Inledning 
‐ Vad har du för utbildning? 
‐ Hur hamnade du på WSP? 
‐ Hur länge har du jobbat på WSP? 
‐ Vilken är din nuvarande tjänst och hur länge har du haft den?  
‐ Hur många jobbar inom WSP Akustik? 
‐ Hur många av dom sitter på det här kontoret? 

Kunskapshantering 
‐ Har du någon erfarenhet av kunskapshantering? 
‐ Hur många är det som jobbar med kunskapshantering i Sverige hos WSP? 
‐  Finns det någon specifik kunskap som du personligen anser är viktigare att 

sprida?  
‐ Finns det någon typ av kunskap som du anser är svårare resp. lättare att sprida 

vidare? 
‐ Vad tycker du är effektivaste sättet att förmedla kunskapen, ska det vara 

teoretiskt eller praktiskt? 

Spridning av tyst kunskap 
‐ Vad innebär begreppet tyst kunskap för dig och vad tror du att det betyder för 

WSP? 
‐ Hur viktiga anser du att tyst kunskap är för organisationen? 
‐ Hur arbetar du med att förmedla din egna tysta kunskap? 
‐ Känner du till forskarna Nonaka och Polanyi, eller någon annan inom ämnet? 

Har företaget inspirerats av dessa då de har tagits fram modeller/strategier 
eller har era metoder vuxit fram genom erfarenheter/uppdrag inom 
organisationen? 

‐ Hur tar du tillvara på erfarenheten från tidigare projekt? 
‐ Vad ser du att det finns för hinder för spridning av tyst kunskap? 
‐ Vad gör företaget för att motverka dessa hinder? 
‐ Hur mycket använder du dig av WSPs nya intranät? 
‐ Vad använder du intranätet till? 
‐ Är det någon skillnad i hur mycket du använder det nya intranätet jämfört med 

det gamla? 
‐ Socialiserar du mycket med dina kollegor under raster respektive arbetstid? 
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‐ Upplever du det som ett bra sätt att utbyta kunskap? 
‐ Hur är kontorslandskapet där du sitter utformat? 
‐ Hur gynnas företaget/vad är målet med av att fler får ta den av den individuella 

tysta kunskapen? 
‐ Hur tar ni tillvara på erfarenheten från tidigare framgångar och motgångar? 

Sammanfattning 
‐ Har du några egna tankar/funderingar på hur WSP ska kunna förbättra 

kunskapsspridning av tyst kunskap? 
‐ Hur skulle du sammanfatta det viktigaste för spridning av tyst kunskap? 
‐ Är det något du skulle vilja tillägga som inte har nämnts i intervjun?  
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