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Abstrakt: Den här kvalitativa studiens syfte var att öka kunskapen om och isåfall hur 
samspelet mellan medarbetare och ledare kunde utveckla medarbetares tysta kunskap. 
Studien utgick ifrån frågeställningen hur anställda upplevde att ledare påverkade samt 
stöttade lärandeprocesser av tyst kunskap. För att uppnå studiens syfte valdes att göra 
djupgående semistrukturerade intervjuer med fyra anställda i olika yrkesroller från fyra 
skilda verksamheter. Intervjuerna genomfördes face to face med stöd av en mind map 
som gav utrymme för följdfrågor för att få fram så reliabla svar som möjligt. Materialet 
analyserades för att kunna tolka respondenternas beskrivningar som påvisade 
upplevelser av att ledarna påverkade samt stöttade lärandeprocesserna av tyst kunskap 
inom fem teman; arbetslagets uppbyggnad, dialog och reflektion, konkreta aktiviteter, 
yrkesroll och begreppsbildning samt autonomi och utrymme att ta initiativ. Tillsammans 
bildade de en helhet som gav en bild av hur upplevelsen av stöd och påverkan för 
lärandeprocessen av tyst kunskap tog plats på deltagarnas arbetsplatser. 
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Abstract: This qualitative study’s purpose was to increase the knowledge of and if so 
how the interaction between employees and managers could develop employees' tacit 
knowledge. The study was based on the question of how the employees experienced 
that leaders influenced and supported the learning processes of tacit knowledge. In order 
to achieve the objectives of the study profund semi-structured interviews were carried 
out with four employees with different job roles from four different companies. The 
interviews were conducted face to face with the support of a mind map with room for 
follow-up questions to obtain as reliable answers as possible. The analysis showed that 
the participants experienced that the leaders influenced and supported the learning 
processes of tacit knowledge within the five themes; work team building, dialogue and 
reflection, concrete activites, work role and concept formation and autonomy and also 
room to take initiative. Together they formed a whole which created a picture of the 
experience of support and influence on the learning process of tacit knowledge at their 
workplaces. 
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Introduktion 
I takt med att samhället blivit allt mer globaliserat ökar också pressen att kunna konkurrera på 
marknaden för att vara en överlevande organisation. För att kunna ta beslut i till exempel 
oförutsägbara eller pressade situationer krävs kunskap varpå kunskap utgör en värdefull 
resurs inom organisationen för att hålla sig konkurrenskraftigt. Man talar om ord som 
förståelse, färdighet, kompetens och erfarenhet som önskvärt och det är av stor vikt att få rätt 
saker gjorda vid rätt tillfälle, vilket Molander (1996) hävdar kräver mer än att ha kunskaper 
inom något specifikt och refererar istället till tyst kunskap. Molander (1996) menar att man 
måste kunna identifiera tyst kunskap liksom förstå och värdesätta den för att kunna dra nytta 
av den i organisationen och skriver att “kan man till exempel inte uppmärksamma sin egen 
kunskap och upprätthålla ett språk som är förankrat inom verksamheten kommer kunskapen 
att erodera” (s.44).   
 
En ledares främsta roll i kontexten av tyst kunskap är att identifiera, respektera och stödja 
kommunicerande och tydliggörande av denna (Bennet & Bennet, 2008) men hur upplever 
medarbetarna ett eventuellt samspel ledare och medarbetare i relation till detta? 

 
Begreppsdefinition 

Kunskap, kunskapsprocesser och lärande 
Inledningsvis vill vi definiera vad som hänvisas till som kunskap i denna uppsats. Kunskap 
skulle kunna härledas till både en form av tillstånd såväl som en form av process. Kunskap 
kan vara av det slag som Ryle (2002) beskriver som knowing that och knowing how eller som 
Polanyi (1966) benämner som vetande och kunnande.  I denna studie har begreppen antagits i 
form av kunskapsinnehåll (knowing that/vetande), och handlingskunskap (knowing 
how/kunnande). Nonaka och Takeuchi (1995) delar vidare upp detta i ytterligare segment där 
de beskriver kunskapsinnehåll som en kognitiv dimension bestående av mentala scheman så 
rotade att de tas för självklara och handlingskunskap som en teknisk dimension av informella 
färdigheter som är svåra att definiera. 
 
Kunskapsinnehåll kan vara implicit, explicit, tyst eller i kombination med varandra (Bennet & 
Bennet, 2008) och innefattar till exempel teorier, förväntningar, insikter och principer men 
definieras som kunskap först när den är en del av kunskapsprocessen. Handlingskunskap 
syftar istället till processen där man sorterar, associerar och utvärderar det kunskapsinnehåll 
man besitter och identifierar samt implementerar eventuella åtgärder i relation till dessa 
(Bennet & Bennet, 2008). Dock ska kunskap i avseendet av kunskapsinnehåll och 
handlingskunskap alltid ses som en del av en process och inte en produkt (Bennet & Bennet, 
2008; Molander, 1996). Kunskap definieras således i denna uppsats med två olika begrepp. 
Dels i begreppet handlingskunskap som syftar till processen av att tillgodogöra sig kunskap 
vari lärandet sker i en teknisk dimension, dels i begreppet kunskapsinnehåll som syftar till 
processen av att tillgodogöra sig kunskap vari lärandet sker i en kognitiv dimension. 
 
Begreppet lärande i detta avseende definieras enligt Bennet och Bennet (2008) som skapandet 
och förvärvet av förmågan för någon att handla utifrån. Med detta definieras lärande 
identifierandet och urvalet av relevanta mönster som redan finns i den lärandes kunskapsbas 
blandat med information från omgivning och medmänniskor. Detta för att skapa mening och 
förståelse för resultaten av möjliga resultat och konsekvenser av eventuella åtgärder. Lärande 
kan också definieras som processen vari kunskap är förvärvad och inkluderar även när 
befintlig kunskap används i en ny kontext eller kombination (Eraut, 2000). Lärande tycks 



 

 6

därför inte kunna definieras endast som ett specifikt tillstånd utan bör ses som en process 
varpå lärande och lärandeprocesser antagits som likvärdiga begrepp för samma fenomen. 
 
Tyst kunskap och Polyani – underförstådd kunskap 
Begreppet tyst kunskap kommer ur engelskans tacit knowing och definieras av Polanyi (1966) 
som den kunskap vi har men inte kan berätta om. Detta gör begreppets direkta översättning 
något missvisande då det snarare innebär kunskap som är underförstådd, kunskap som är 
beskrivbar men vars verklighet bär outtömlighet (Rolf, 1991). Tyst kunskap är ett något 
komplext begrepp varför det kan tyckas lämpligt att även kort beskriva de två närliggande 
begreppen explicit och implicit kunskap. 
 
Explicit kunskap. Explicit kunskap syftar till den sortens kunskap vi vet att vi har och kan 
beskriva i ord och sådan kunskap vi är medvetna om att vi har. Det är den sortens kunskap vi 
kan beskriva för andra i vår omgivning och tydliggöra i ord för att dela den vidare. Det skulle 
till exempel kunna vara att instruera hur stereon fungerar men kan också vara sådant vår 
kropp talar om, som förändringar av ansiktsuttryck, kroppshållning eller hudton (Bennet & 
Bennet, 2008). 
 
Implicit kunskap. Implicit kunskap beskrivs som den kunskap man besitter men inte är direkt 
medveten om att man har (Bennet & Bennet, 2008) och som kan förvärvas utan varken 
intention om att lära eller medvetenhet om processen när den inträffar (Reber, 1996). Denna 
typ av kunskap kan utlösas av frågor, reflektioner, diskussioner eller annan yttre påverkan och 
kan sägas vara kunskap individen har men inte visste att den hade. När kunskapen väl har 
utlösts och blivit tillgänglig kan det vara möjligt att beskriva den på ett sätt som gör det 
möjligt att föra vidare den till en kollega eller vän (Bennet & Bennet, 2008) även om den 
kräver en djupare stimuli än explicit kunskap. Till exempel kan vår grammatiska kunskap i 
modersmålet beskrivas som implicit kunskap. Vi vet inte att vi besitter den grammatiska 
kunskapen förrän vi ombeds ta ställning till den och tillhandahålls redskap och regelverk för 
att kunna omsätta den till ord. 
 
Tyst kunskap. Tyst kunskap kan liknas vid det många kan tänkas syfta till när de vill tala om 
intuition eller magkänsla (Bennet & Bennet, 2008) och är en sorts kunskap Polanyi (1966) 
beskrev som kunskap inom en underförstådd dimension. Tyst kunskap ligger mycket nära 
implicit kunskap, men ändå något djupare då den inte direkt och uttömmande kan artikuleras i 
ord. Den baserar sig på sådant vi inte vet att vi vet, men som vårt minne ändå registrerar, bär 
med sig och använder och som vi grundar beslut och handlingar på utan att vi ens är 
medvetna om det eller som Polanyi (1966) uttrycker det “vi kan veta mer än vi kan berätta att 
vi vet” (s. 4). 
 

Teoriram 
Tyst kunskap har främst en tyst funktion enligt Rolfs (1991) tolkning av Polanyi och kan gå 
från att ha en tyst funktion till att artikuleras, finslipas och sedan återta en tyst funktion igen. 
Rolf (1991) menar att det väsentliga med tyst kunskap är att kunskap kan fungera och verka 
tyst utan att den någonsin har, eller behöver bli, artikulerad. 
 
Hur vi använder oss av tyst kunskap kan till exempel visa sig i hur ett föremål kan gå från att 
vara just ett föremål till att bli en förlängning av vår egen kropp (Polanyi, 1966). När man 
först kommer i kontakt med föremålet krävs koncentration och tankeverksamhet för att kunna 
nyttja det, man lägger stort fokus i att förhålla sig till föremålet. Med tiden övergår föremålet 
till att bli ett redskap och man kan istället fokusera på att skapa sig nya erfarenheter och 
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kunskaper med hjälp av det (Polanyi, 1966). Med redskap menar dock Polanyi enligt Rolf 
(1991) inte nödvändigtvis materiella ting utan det kan lika väl vara metoder, regler, 
värderingar och dolda antaganden. Rolf (1991) menar att tyst kunskap så som Polanyi 
beskriver den har en färdighetsliknande karaktär och att det även innefattar attityder. Han 
förklarar att tyst kunskap ligger nära begreppet kompetens eller möjligen beståndsdelar i 
kompetens. 
 
Polanyi (1966) menar att även om tyst kunskap är svår att sätta ord på så betyder det inte att 
den inte går att förmedla vidare. Till exempel beskriver han människans förmåga att känna 
igen ansikten. Trots att en person inte nödvändigtvis kan beskriva för en annan hur man bär 
sig åt för att känna igen ett ansikte hindras inte en annan person från att lära sig känna igen 
samma ansikte. Polanyi (1966) förklarar att människans inlärning är en del av ett socialt 
samspel där språkligt och ospråkligt tillsammans verkar och att språket ger ett ömsesidigt 
samspel mellan individen och samhället. Texter som presenteras för individen erbjuder 
begrepp som individen assimilerar till sin egen erfarenhet och med hjälp av sin erfarenhet 
tolkar individen och omformar begreppen. Rolf (1991) tolkar detta som att språket genom att 
förklara och klassificera ordnar verkligheten på ett sätt som gör den begriplig för individen. 
Han menar att kunskap ofta växer till följd av en samverkan mellan språklig reflektion och 
tyst kunskap. 
 
Polanyi (1966) hävdar att tyst kunskap baseras på två villkor som står i logisk relation till 
varandra men menar att det första proximala villkoret finns i kontexten av sitt sammanhang 
med det andra villkoret, det distala. Vidare hävdar Polanyi (1966) att detta första villkor ligger 
närmare oss och att kunskapen om det därför i större omfattning är svårare att beskriva i 
motsats till det andra villkoret, som i relation är mer distant varför individen i större 
utsträckning kan vara medveten om sin kunskap även om den fortsatt inte kan beskrivas. Tyst 
kunskap är alltså en del av den kognitiva tillgång individen bär med sig in i en situation som 
grund för tankar och agerande. Polanyi (1966) beskriver detta som den mening varifrån 
uppmärksamheten riktas, det är den tysta kunskapen som riktar hållet för vår tanke och 
varseblivning (Rolf, 1991). Enligt Rolf (1991) finns det dessutom en relation mellan hur och 
varför i ett handlingsförfarande då han menar att dessa baseras på värderingar, vilket kan 
ställas i relation med det Polanyi (1966) beskriver som det logiska sambandet mellan första 
och andra villkoret för tyst kunskap. Enligt Polanyi (1966) är kroppen det yttersta 
instrumentet för att bilda kunskap, vare sig den är av praktiskt eller teoretiskt slag. Han 
menade att vi är beroende av kroppens kontakt med sin omgivning för att kunna bli varse den. 
Med detta menas att vi med hjälp av kroppens perceptionsprocesser kan bilda oss en helhet 
för att bilda kunskap där de proximala delarna utgör delarna och de distala helheten. 
 
Rolf (1991) tolkar det som att Polanyi menar att en viss autonomi är väsentlig för lärandet och 
att professionell autonomi kan finnas på tre nivåer. Den professionella personliga autonomin 
relaterar till individen i frågas egen autonomi och hur samvetet tillsammans med individens 
normer styr självbestämmandet. Den professionella traditionens autonomi relaterar istället till 
friheten till att öppet förmedla sina normer, värderingar och sin kunskap. Den professionella 
organisationens autonomi syftar till den fristående självförvaltningen hos de professionella då 
de professionella själva beslutar och administrerar de resurser, personal och organisationer 
som behövs för återväxt, kunskapsutbyte och professionell yrkesutövning. Rolf (1991) 
tolkade samtidigt Polanyi som att det måste råda någon form av konsensus inom ett yrke för 
att skapa en sorts enhetlig kvalitetsbedömning, den professionella organisationens autonomi 
skulle till exempel bli kontraproduktiv om den tilläts verka utan denna konsensus då det 
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skulle innebära att till exempel myndigheter skulle kunna ta beslut som hamnar i konflikt med 
allmänt rådande normer och paradigm. 
 

Tidigare forskning 
För organisationen är en signifikant styrka i tyst kunskap effektiviteten som skapas när interna 
mönster byggs på med ny information för att skapa situationsanpassade lösningar som är 
känsliga i kontext enligt Bennet och Bennet (2008). Dess svaghet ligger å andra sidan i 
svårigheten att dela denna typ av kunskap med andra. De menade att tyst kunskap ofta ligger 
djupare än implicit kunskap vilket kan göra den till ett desto mer kraftfullt verktyg samtidigt 
som dess mönster av samma anledning är desto svårare att ändra när kunskapen blir daterad 
då den är djupare rotad (Bennet & Bennet, 2008). Toom (2012) menade precis som Rolf 
(1991) att det Polanyi beskrivit som tyst kunskap också täcker in färdigheter och attityder 
vilket gör det näraliggande begreppet kompetens. Samtidigt hävdade Toom (2012) färdigheter 
som en dimension av förmågan att handla effektivt i situation av åtgärd men också att 
färdighet är en hybrid som refererar såväl till konkret handlande såväl som teorier bakom det. 
Brockman och Anthony (2002) påpekade att vi sällan är medvetna om när vi faktiskt 
använder den tysta kunskap vi har och enligt Wasonga och Murphy (2006) är tyst kunskap 
mycket svårt att förmedla vidare verbalt även i de fall individen är fullt medveten om den. 
Argyris och Schön (1982, i Toom, 2012) förklarade i likhet med detta att människor ofta inte 
är explicit medvetna om hur deras attityder påverkar deras beteende och att det kunde uppstå 
inkongruens mellan hur det är tänkt att man ska handla och hur man faktiskt handlar. De 
menade att man ofta kan uppfatta denna inkongruens hos andras tankesätt och handlande men 
inte hos sig själv. 
 
Nonaka och Takeuchi (1995) hävdade att det är möjligt att göra tyst kunskap explicit och 
externalisera den genom att dela personlig kunskap, tvetydigheter och överlappa kunskap 
mellan anställda samt genom att använda sig av metaforer och paralleller, något som 
Choudrie och Selamat (2005) hävdade otillräckligt utan att använda sig av meta-förmågor. 
Med meta-förmågor hänvisade dem till att kognitivt kunna integrera multipla perspektiv i sitt 
tolkande av en situation, att kunna se sig själv genom någon annans ögon liksom att kunna 
skilja på sina egna motiv och behov i relation till andras. Vidare innefattade det även att ha 
självkontroll och disciplin samt att kunna motivera sig själv och vara självbestämmande 
(Choudrie & Selamat, 2005). Nonaka och Takeuchi (1995) talade om fem betingelser de 
ansåg nödvändiga för att möjliggöra delandet av tyst kunskap på arbetsplatsen. De hävdade att 
det förutsätter att organisationen har ett tydligt syfte, kan erbjuda autonomi i arbetsrollen, att 
organisationen är föränderlig och innehar en del av kreativt kaos, att kunskapen i 
organisationen är överlappande samt att nödvändig information finns tillgänglig för alla. De 
betonade även processen av internalisering som viktig för delandet av tyst kunskap. Med 
internalisering menades den process då explicit kunskap blir tyst kunskap, något de förklarade 
som nära begreppet learning by doing.  Detta begrepp relaterades till den process de illustrerat 
(se Figur 1) för att beskriva det organisatoriska lärandet och hur de olika dimensionerna av 
kunskap samarbetar i en process av tyst och explicit kunskap (se Figur 2). 
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 Figur 1. Kunskapsspiral (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
 
 

 
Figur 2. Tyst kunskap expliceras, kombineras, internaliseras och socialiseras (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 
Nonaka och Takeuchi (1995) hävdade att en organisation inte kan skapa kunskap av sig självt 
utan individernas tysta kunskap utgör basen för organisatoriskt lärande. De menade att 
organisationen måste mobilisera den tysta kunskapen på individnivå för att amplifiera den 
som beskrivet i Figur 1. Genom att explicit och tyst kunskap interagerar kan kunskapen 
expandera ontologiskt och gå från individuell till organisatorisk nivå (se Figur 3). 
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Figur 3. Från individuell till organisatorisk kunskapsnivå (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

 
Dock betonade Bennet och Bennet (2008) att tyst kunskap kan ha både negativa och positiva 
effekter i företaget. Det kan ge förutsättningar till snabb respons, flexibilitet och hög kvalitet 
men också, i de fall den blir så internaliserad och integrerad att den inte längre följer de 
externa kraven på utveckling, innebära att ledning och anställda tar beslut på föråldrade 
grunder. Bennet och Bennet (2008) menade att ett optimalt utnyttjande av tyst kunskap där 
man som ledare lyckats maximera skapande och delandet av densamma också kan skapa en 
miljö som främjar igenkännandet och uppdaterandet av den tysta kunskapen och på så sätt 
förhindra de negativa effekterna. De menade också att en ledares främsta roll i sammanhanget 
är att identifiera, respektera och belöna produktiv tyst kunskap hos arbetsgruppen samt stödja 
och uppmana till synliggörandet och kommunicerande av den. 
 

Ledarskapets påverkan 
Ribeiro (2013) definierade ledandet av tyst kunskap som att leda vem som ska arbeta med 
vem, med vilka arbetsuppgifter och under hur lång tid. Detta menade han i praktiken också 
innefattar organisatoriska, kulturella, sociala, personliga, lingvistiska, ekonomiska, köns- och 
makt relaterade, politiska och ibland även geografiska och arkitektiska aspekter. 
 
Bennet och Bennet (2008) beskrev att man som ledare för att främja förutsättningarna för 
delandet av tyst kunskap bör observera och diskutera emotioners inverkan på beslutsfattande, 
handlande och dialog. Vidare bör man som ledare uppmana till reflektion liksom 
ifrågasättande hos individen i de fall känslor, intuition eller magkänsla används för att fatta ett 
beslut. På så vis menade de att individen kan bli medveten om den förståelse och tankegång 
som ligger till grund för beslutet och genom att belysa underliggande mönster. Enligt 
Matthew och Sternberg (2009) var det också möjligt att träna individens förmåga att 
reflektera över tyst kunskap till förmån för praktisk problemlösning. Samtidigt är efterfrågan 
att explicera denna tysta kunskap ofta en följd av en efterfrågan av argument enligt Toom 
(2012). 
 
Ett annat effektivt sätt att som ledare främja förutsättningarna till att dela tyst kunskap var att 
tillämpa så kallade micro-samhällen (Von Krogh, Ichijo & Nonaka, 2000). Dessa micro-
samhällen beskrevs vara mindre arbetsgrupper som genom socialisering och teamprojekt kan 
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komma att förstå varandra genom en gemensam begreppsbildning och syfte och synliggöra 
den tysta kunskapen i form av mening och förståelse. Dock kan denna typ av kommunikation 
aldrig bli perfekt då tyst kunskap också bär med sig påverkande faktorer som emotioner, 
minnen och djupare mening som kanske inte ens den som bär på kunskapen är medveten om 
men fortfarande tillräckligt med relevant information för att återskapa kunskapen som delas 
inom den lärandes egen verklighet (Von Krogh et al., 2000). Den bästa transfern av kunskap 
menade Bennet och Bennet (2008) sker om den lärda och den lärande kan mötas i en 
förstärkande dialog där båda parter bär med sig en någorlunda liknande bakgrund och 
erfarenhet. 
 
Ett ytterligare sätt att göra detta på kan vara i en mentor-mentee relation vilket menades ge 
bäst resultat om båda parter har en liknande bakgrund, begreppsbildning och översikt inom 
organisationen (Bennet & Bennet, 2008). Molander (1996) hävdade att det inom alla 
yrkesgrupper finns situationer då det råder oenigheter eller behövs rådgivning, då man 
behöver argumentera för varför man bör göra det ena eller det andra. Han menade att språket 
och dess innebörd inom verksamheten därför spelar stor roll.  Om inte parterna har samma 
grund för förståelse kan inte heller djupare kunskap och mening växa fram (Bennet & Bennet, 
2008) så det förutsätter att menteen försöker se situationen genom sin mentors ögon. Denna 
metod kan också tänkas förutsätta att menteen har en viss kunskap om tyst kunskap då 
mentorn omedvetet kan reagera och handla utifrån sin egna tysta kunskap utan att vara 
medveten om det. Wasonga och Murphy (2006) hävdade att ett effektivt sätt att transmittera 
tyst kunskap i en konstellation som den föreslagna skulle kunna vara att besvara en fråga med 
en fråga. När menteen frågar sin mentor om hur ett problem bör lösas skulle frågan enligt dem 
kunna tänkas besvaras med; vad tycker du? eller; finns det någon annan möjlighet att lösa 
situationen på? 
 
Tyst kunskap beskrevs delbart genom att anställda diskuterar och delger tankar och känslor 
och därigenom lär från varandras erfarenheter, känslor och intuitioner (Bennet & Bennet, 
2008; Wasonga & Murphy, 2006) och kan också vara ett kraftfullt verktyg i en mentor-
mentee relation (Wasonga & Murphy, 2006). Som ledare menade Bennet och Bennet (2008) 
att man kan stödja detta genom att uppmuntra till dialog, handlings-reviews, reflektioner och 
att kontinuerligt stämma av organisationens policies och praxis med arbetsgruppen. 
 

Problemformulering, syfte och frågeställning 
Genom att öka kunskapen om anställdas upplevelse av hur man som ledare kan stödja samt 
påverka den pedagogiska processen av tyst kunskap kan man i framtiden också bidra till 
utvecklingen av kunskap som är fördelaktig i organisationen för att aktivt kunna dra nytta av 
den. Den tysta kunskapen utgör en relativt stor del av den grundläggande kunskapen på en 
arbetsplats och en tydligare bild av hur dessa processer tar plats i arbetslivet och ledarskapets 
möjlighet att stödja samt påverka det är relevant för arbetspedagogisk forskning då det kan 
vara en betydande del av lärandet i arbetslivet. 
 
Syftet med studien är att öka kunskapen om och i så fall hur samspelet medarbetare och ledare 
kan utveckla medarbetares tysta kunskap och tar sin utgångspunkt i frågeställningen; 
 
Hur upplever anställda att ledare påverkar samt stödjer lärandeprocesser av tyst kunskap? 
 

Metod 
För att uppnå studiens syfte att öka kunskapen om hur medarbetare och ledare tillsammans 
kan utveckla medarbetares tysta kunskap valdes att anta en hermeneutisk ansats, detta då 
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hermeneutiken till studiens fördel handlar om tolkning och har sitt fokus på förståelse och hur 
vi kan skapa mening (Ödman, 2005). Enligt Ödman (2005) handlar tolkning om att tyda 
tecken, vilket innebär att vi gör betydelseangivningar och berättar att vi ser något som något. 
Han menar att tolka är att ange betydelser, vilket vi gör när vi inte omedelbart förstår den 
verklighet vi är delaktiga i samt när förförståelsen inte räcker till. Tolkningen menade vi låg 
till fördel för studiens syfte då det krävs betydelseangivningar för att kunna förstå, tolka och 
redogöra för respondenternas berättelser och utsagor. 
 
Hermeneutiska tolkningar gav en förklaring genom att sätta in ett fenomen i dess 
sammanhang då verkligheten ur ett hermeneutiskt perspektiv inte är omedelbart given utan är 
mer förmedlat via tolkning (Ödman, 2005). En hermeneutisk ansats ansåg vi erbjuda 
möjlighet till tolkningar med målet att förstå det undersökta fenomenet för vår studie, hur 
anställda upplever att ledare påverkar samt stödjer lärandeprocesser av tyst kunskap, istället 
för att försöka förklara eller bekräfta en hypotes. Studien avsåg undersöka de föreställningar 
som deltagarna har, oavsett om detta upplevs som sant eller falskt i våra egna ögon och för att 
komma åt dessa föreställningar krävdes tolkning av resultatet. 
 
Då man inom hermeneutiken vill uppnå förståelse med en tolkning av verkligheten (Ödman, 
2005) ansåg vi att en hermeneuetisk forskningsmetod var mest lämpad för vår studie då vi var 
ute efter beskrivningar och upplevelser hos individer. Detta också i relation till studiens syfte 
och frågeställning om hur anställda upplevde att ledare påverkar samt stödjer lärandeprocesser 
av tyst kunskap med fokus på öppen och mångtydig empiri. Vi ansåg att en hermeneuetisk 
ansats skulle erbjuda oss tillräckligt med mångskiftande svar i den omfattning som 
efterfrågades men samtidigt ge utrymme för beskrivning. 
 
Insamlingsmetod 
Kvalitativ data kan även med mindre omfattning material åskådliggöra komplexiteten och 
kontexten för det fenomen man valt att undersöka (Rienecker & Jørgensen, 2014). Vi ansåg 
att det mest lämpade sättet att samla in material till fördel för vår studie var genom face to 
face semistrukturerade intervjuer med deltagarna då vi var ute efter studieobjektens 
perspektiv och verklighetsuppfattning. Genom att få möjligheten att intervjua respondenterna 
gavs chansen till mer uttömmande svar då det fanns tillfälle för följdfrågor alltefter som 
intervjun fortlöpte. Delvis tillhandahöll denna insamlingsmetod material till studien i större 
omfattning än vad ett utskick av exempelvis blankett hade kunnat erbjuda, samt att materialet 
kunde anses vara mer reliabelt då möjligheten till att ställa om frågorna och därmed säkra 
kundens förståelse kring frågorna fanns där. 
 
Deltagare 
De som deltog i studien valdes på bekvämlighetsurval genom att vara tillgängliga till förmån 
för intervjuer face to face.  I studien deltog fyra respondenter som valdes helt utan någon 
tyngd på varken ålder, kön eller arbetslivserfarenhet. Däremot säkerställdes det att 
respondenterna inte hade några personliga eller emotionella kopplingar till varken oss eller 
arbetsplatsens ledning för att inte påverka studiens validitet. Respondenterna som deltog i 
studien kom från fyra olika företag i södra Sverige med fyra olika typer av arbetsuppgifter 
och var i åldrarna 20-60 år. Vi ansåg att fyra deltagare skulle vara tillräckligt för att 
tillhandahålla det önskvärda djupet i studien med fokus på hög grad av empiri då vi 
prioriterade djup framför bredd (Kvale & Brinkmann, 2014). Då respondenternas namn inte 
ansågs vara relevant för studien syfte valde vi att inte namnge deltagarna utan endast påvisa 
deras arbetsroll i de fall respondenterna själva uttryckte dess betydelse. Detta då arbetsrollen 
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kunde tänkas vara intressant för studien då deltagarna pratade om respektive upplevelse av 
deras ledares stöd till lärandeprocesser av tyst kunskap på arbetsplatsen. 
 
Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes face to face i respondenternas hemmiljö för att deltagarna skulle 
känna sig så bekväma som möjligt med situationen. Utifrån en mind map (se Appendix A) 
genomfördes intervjuerna med utrymme för följdfrågor för att nå så uttömmande svar som 
möjligt till förmån för ett bättre djup i studien. Då det inte kunde tas för givet att 
respondenterna var införstådda med innebörden av tyst kunskap fick deltagarna innan 
intervjuerna inleddes begreppet tyst kunskap förklarat för sig och gavs även ett exempel på 
vad det kan innebära. Därefter fick deltagarna själva ge exempel från sin egen arbetsplats där 
de använt sig av eller kommit i kontakt med tyst kunskap för att försäkra sig om att de förstått 
innebörden av begreppet. När respondenten ansågs ha en bra förståelse fortskred sedan 
intervjun utifrån en mind map i relation till deltagarens egna exempel om tyst kunskap på 
deras respektive arbetsplats. 
 
Mind mapen (se Appendix A) utformades med hjälp av de reflektioner och tankar som 
uppkommit ur teoriramen och tidigare forskningens definitioner och innebörder av begreppet 
tyst kunskap. Frågorna formulerades och ställdes till respondenterna på ett sätt som skulle få 
dem att tänka till och ge en djupare bild av vad tyst kunskap innebar för dem på deras 
arbetsplats. Intervjuerna eftersträvade så uttömmande svar som möjligt varpå följdfrågor 
ställdes för att få deltagaren att fördjupa sina svar ytterligare. Frågorna ställdes till 
respondenterna i du-form och kunde se ut såhär; känner du från ledningens håll att ni får 
möjlighet och frihet till att själva ta initiativ till att lösa problem? En följdfråga kunde se ut 
såhär; tror du då dem går på att ni alla har lika erfarenhet? 
 
Forskningsprocessen 
Studien genomfördes under december 2015 utifrån en arbetsgång man benämner som 
hermeneutiska cirklar. Begreppet innebär att tolkning och förståelse växer fram i en cirkulär 
rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer (Ödman, 
2005). Studien inleddes med att bilda en vid uppfattning om tidigare forskning samt teorier 
kring tyst kunskap och dess fenomen. Utifrån denna grund formulerades ett problem samt en 
frågeställning som därefter preciserades med en fördjupad vetenskaplig grund inom det valda 
problemområdet. En noggrann genomgång av tidigare forskning kom sedan till att innebära 
en modifiering av den ursprungliga frågeställningen. När frågeställningen var formulerad på 
nytt gjordes en ytterligare genomgång av litteratur inom det valda området och därefter kunde 
vi med förståelse och kunskap om kontexten göra en så korrekt tolkning som möjligt. 
 
Inledningsvis. Fyra eventuella respondenter kontaktades och efter godkännande till 
medverkan i studien bokades tid för separat intervju face to face då detta tillvägagångssätt för 
intervju ansågs vara det mest optimala sättet för interaktion utan risker för några missförstånd. 
Intervjuerna inleddes med att säkerställa att deltagarna var införstådda med studiens syfte och 
hur den skulle användas samt att deras deltagande var frivilligt och därför också kunde välja 
att avbryta deras medverkan när som helst under intervjun. Likaså säkrades det att 
respondenternas hade samtycke till att intervjun skulle komma till att spelas in. 
 
Bearbetning av material. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av iPhone-funktionen 
röstmemon och transkriberades därefter i programmet Word. Intervjuerna transkriberades 
ordagrant med stödljud och hummanden men utan betoning på olika tonlägen eller fonetik då 
detta inte ansågs vara relevant för att besvara syftet (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter 
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sparades transkriberingarna ner i ett pdf-dokument för att kunna behandlas i 
analysprogrammet Atlas.ti, som är ett analysverktyg för kvalitativa undersökningar (Friese, 
2012). 
 
Analysen. Materialet bearbetades och analyserades sedan i omgångar enligt NCT-modellen 
(Friese, 2012) i hermeneutiska cirklar. Genom att se till delarna av det analyserade materialet 
tilläts vi få förståelse för helheten. NCT är en analysmodell som står för begreppen noticing, 
collecting och thinking (Friese, 2012) fritt översatt av oss till uppmärksammande, samlande 
och tänkade. Genom att läsa igenom materialet ett flertal gånger kunde vi successivt 
uppmärksamma nya intressanta aspekter som vi sedan samlade in genom skapandet av 
quotations (Friese, 2012). Quotations innebär att man markerar intressanta citat och 
meningsbyggnader som kan vara av betydelse för studiens resultat. När materialet hade lästs 
igenom ett antal gånger och nya citat inte längre återfanns påbörjades arbetet med att gruppera 
de insamlade citaten i såkallade codes (Friese, 2012). Dessa koder påvisade citatens 
tillhörighet och hur teman hänger samman eller skiljer sig åt. Med hjälp av koderna kunde vi 
sedan på ett överskådligt sätt analysera det insamlade materialet i Atlas.ti. Efter att ha 
analyserat klart materialet kom det till att behövas två separata projekt då det fanns en större 
mängd intressant material att koda och vi använde oss av en trial version av Atlas.ti med 
begränsad mängd möjlighet till citat. Dock lades samma koder in i båda projekten för att 
säkerställa att de blev gemensamt analyserade. Utifrån citaten och koderna kunde vi sedan 
utvinna ett nätverk (se Appendix B) som användes som underlag vid skrivandet av resultat, 
tolkning och diskussion. 
 
Val av citat och koder. Under analysen av materialet letade vi efter specifika ord och teman 
som ständigt återkom i samtliga citat från intervjumaterial som transkriberats. Citaten som 
valdes ut beskrev respondenternas upplevelser kring det undersökande området kring tyst 
kunskap och sammanlagt fann vid 116 citat som markerades. Därefter analyserades materialet 
på nytt för att hitta koder som var lämpliga för de valda temana för studien. Efter att 
materialet analyserats flertalet gånger kom det slutligen till att bli 22 koder (se Appendix A). 
 
Tolkning. Vidare i processen togs sedan stöd av Polanyis (1966) teori om tyst kunskap för att 
kunna tolka om och i såfall vad i respondenternas utsagor som upplevdes som tyst kunskap. 
Genom att vi tolkade respondenternas upplevelser av tyst kunskap och dess kontext tilläts vi 
också tolka var i dessa upplevelser ett samspel mellan medarbetare och ledare kunde finnas. 
Genom att växelvis se till delarna ur såväl teori som analyserat material växte en helhet av 
respondenternas berättelser med stöd av Polanyis (1966) teori fram under samma teman som 
resultaten antydde. I takt med att en vidare förståelse för respondenternas upplevelser i 
relation till teoriramen tog sedan de slutliga rubrikerna form i kapitlet av tolkning. 
 

Etik, validitet och reliabilitet 
Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningsetik och 
forskningsed (Vetenskapsrådet, 2002; 2011).  Studien utgick ifrån Vetenskapsrådets (2002) 
etiska huvudkrav, vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekravet. Samtliga respondenter blev väl informerade om studien syfte, nyttjande och 
deras rättigheter att avbryta deras frivilliga medverkan när som helst under studiens gång. 
Personuppgifterna på deltagarna kom till att förvaras på ett sätt som inte tillät obehöriga att ta 
del av dem och likaså ansåg vi att studien och dess genomförande inte har kompromissat 
respondenternas integritet och därför inte kunde anses vara oetisk i sitt utförande (Kvale & 
Brinkmann, 2014). 
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Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att validiteten i en kvalitativ studie bland annat 
kan styrkas genom ärlighet, djup och omfattningen av det data som samlats in. Vår studies 
validitet styrktes genom en tydlig beskrivning av metod och tillvägagångssätt (Kvale & 
Brinkmann, 2014) likaså genom en bibehållen transparens genom hela studien med tydliga 
förklaringar och genomgångar kring studiens olika delar, genomförande, överväganden och 
datainsamling. Cohen et al. (2007) talar om hur man kan validera en studie genom intervjuer 
och detta menar författarna kan göras genom att jämföra den utförda intervjun med andra 
studier som redan visat sig vara valida, något som kallas för konvergerande validitet. Om 
utfallen stämmer överens kan det antas att den utförda intervjun vara valid och jämförbar med 
den redan beprövade studiens validitet. För att testa vår studies validitet tittade vi på redan 
utförda valida studier som undersökte tyst kunskap och utfallet i resultatet kunde påvisa att 
det fanns en kongruens med utfallet i vår studie och kunde därigenom styrka dess validitet. 
 
Ett av de mest praktiska sätten att uppnå högre validitet är att minimera mängden partiskhet så 
mycket som möjligt, något som Cohen et al. (2007) menar kan göras genom att se till källorna 
till partiskhet. Dessa menar dem vara intervjuarens egenskaper, respondentens egenskaper och 
det materiella innehållet i intervjufrågorna. Respondenterna valdes därför utanför våra egna 
familjer och vänskapskretsar samt arbetade på företag där vi själva inte hade någon personlig 
koppling till anställda och ledning. Likaså säkerställdes det att respondenterna själva inte hade 
någon tidigare emotionell eller personlig koppling till arbetsplatsens ledning för att minimera 
riskerna för partiskhet så deltagarnas kunde våga ge ärliga svar och på så vis tillhandahålla ett 
så empiriskt resultat som möjligt.  Under intervjun försöktes i största möjliga mån åsidosätta 
våra personliga tankar och känslor kring hur samspelet medarbetare och ledare kan utveckla 
medarbetares tysta kunskap för att undvika att söka svar som skulle stödja våra förutfattade 
meningar. Det faktum att man som intervjuare kunde missuppfatta respondenten svar och 
sedan göra felaktiga tolkningar undvek vi genom att säkerställa deltagarnas svar och be dem 
omformulera det som kunde anses vara otydligt. Likaså vice versa där vi säkerställde att 
respondenten förstod frågan denne fick genom att låta deltagaren ge exempel. På detta vis 
kunde vi garantera att inga missuppfattningar och feltolkningar skulle göras och validiteten 
för studien kunde därmed anses stärkt. 
 
Cohen et al. (2007) menar att ett bra sätt att kontrollera reliabiliteten i en studie är att ha högt 
strukturerade intervjuer med samma format, meningsbyggnader och frågor för varje 
respondent vilket skulle inneburit en nackdel för vår studie. Istället användes en mind map 
varpå frågorna inte blev ställda på exakt samma vis till respondenterna. Dock upplever vi oss 
väga upp den svagheten genom att respondenterna vid intervjun fick svara på liknande frågor 
men ställda på olika sätt som förhöll sig inom samma tema. På detta vis kunde reliabiliteten 
påvisas genom att vi i gensvar fick likadana utsagor från deltagarna, om än formulerade på 
olika sätt. Detta sätt att ställa frågor innebar att respondenternas svar även fördjupades och 
gavs mer eftertanke och därmed också kunde anses vara mer reliabla. 
 
Den egna förförståelsen  
Ödman (2005) menar att vi har utvecklat en förförståelse för företeelser som vi ofta stöter på 
ofta eller dagligen som gör att vi inte behöver lägga ner någon energi på tolkningsarbetet. Han 
talar om förförståelsen som vår förståelse som fakticitet, vilket innebär att vi inte kan förstå 
det vi redan förstått. En viss förförståelse kring hur samspelet medarbetare och ledning kan 
påverka medarbetares tysta kunskap fanns då vi själva varit i arbetslivet och erfarit 
situationen, både ur ett medarbetarperspektiv samt ett ledarskapsperspektiv. Vår egen 
förförståelse inom området preciserades i största möjliga mån till fördel för studien, detta för 
att undvika att våra egna förutfattade meningar och fördomar skulle påverka utfallet och 
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därmed studiens validitet. Vidare har den egna förförståelsen utvecklats under studiens gång i 
samband med att kunskapen om tyst kunskap som fenomen har utvecklats och därmed fått en 
plats i kontexten av vår egen verklighet.  
 
Metoddiskussion 
I valet av metod ansågs det inte finnas relevans för studien i en kvantitativ undersökning då 
studiens syfte var att öka kunskapen om hur samspelet mellan anställda och ledare kan 
utveckla medarbetares tysta kunskap. Istället ansågs en kvalitativ metod med fokus på 
tolkande av upplevelser vara mer lämplig för undersökningen. Likaså kunde en kvalitativ 
metod tillhandahålla det djup som efterfrågades och vara av mer vikt då vi ville få fram 
deltagarnas beskrivningar av deras upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
En brist skulle man kunna tänka låg i att studien bygger på en gammal teori om tyst kunskap 
från 1966, men det faktum att flertalet nya forskningar använder sig av teorin och styrker dess 
validitet innebär att vi anser teorin fortfarande vara högst aktuell och därmed fortfarande 
lämplig att använda sig av. 
 
Den mind map som användes som underlag vid intervjuerna utformades utifrån de tankar, 
reflektioner och frågor som uppkom i samband med litteraturöversikten samt skrivande av 
teoriramen och tidigare forskning. Möjligen kunde det ses som en nackdel då det funnits 
möjlighet att den egna förförståelsen kan ha influerat de tankar och reflektioner som därmed 
styrt tematiseringen av intervjuunderlaget. Intervjuerna genomfördes med fokus på de teman 
som fanns utskrivna i intervjunderlaget med utrymme för lämpliga följdfrågor för att 
tillhandahålla så pass uttömmande svar att resultatet för studien kunde anses vara reliabelt. Att 
använda sig av en mind map ger å ena sidan möjlighet att söka så uttömmande svar som 
möjligt under intervjuns utförande då inga fasta intervjufrågor är fastslagna. Samtidigt kan 
det, liksom utformandet av mind mapen, tänkas att följdfrågorna blivit omedvetet influerade 
av den egna förförståelsen. 
 
För att kunna analysera det insamlade materialet på ett strukturerat och överskådligt sätt 
valdes analysprogrammet Atlas.ti som är ett verktyg väl lämpat för behandling av kvalitativ 
data (Friese, 2012) med möjligheterna att kunna analysera en större mängd material. Fördelen 
låg i att vi i tidigare arbeten använt oss av analysverktyget och därför också var väl insatta och 
bekanta med programmet. Arbetet kring analysen gjordes med stöd av NCT-modellen (Friese, 
2012) vilket är ett kraftfullt sätt att bearbeta data, detta då det ger möjligheten att arbeta i 
växelprocess mellan att uppmärksamma, samla och reflektera över materialet (Friese, 2012). 
 
Som tidigare nämnt så kunde arbetsrollen vara intressant för studien då deltagarna talar om 
deras ledares stöd till lärandeprocesser av tyst kunskap på arbetsplatsen, något som bör ses 
som kontextuellt. Det kunde alltså med andra ord vara till fördel för studien att intervjuerna 
utförts med anställda från olika företag och därför ger en mer allmän bild av medarbetares 
upplevelser kring fenomenet. 
 
Studien syftade till att beskriva individuella upplevelser av ett fenomen (Larsson, Lilja & 
Mannheimer, 2005) och studiens validitet liksom gällande reliabilitet styrktes genom att 
undersöka resultatets konsistens och inre logik. Detta har vi gjort genom att ställa flera 
liknande frågor till respondenterna med fokus på samma tema. På detta vis kan man enligt 
Kvale (1997) testa konsistensen i svaren och avgöra reliabiliteten. Studien kan utifrån detta 
anses vara trovärdig och pålitlig.  
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Resultat 
Efter att ha analyserat samtliga respondenternas beskrivningar av sina upplevelser kunde vi 
urskilja fem huvudsakliga teman; arbetslagets uppbyggnad, dialog och reflektion, konkreta 
aktiviteter, yrkesroll och begreppsbildning samt autonomi och utrymme att ta initiativ. Dessa 
teman bildade tillsammans en helhet som gav en bild av hur upplevelsen av stöd och påverkan 
för lärandeprocessen av tyst kunskap tog plats på respondenternas arbetsplatser. 
 

Arbetslagets uppbyggnad 
Arbetsfördelning. Respondenterna upplevde att ledningen påverkar hur arbetspassen fördelas i 
relation till en ny kollega som ska läras upp i en arbetsroll. De beskrev att den nya kollegan 
placeras i arbetsroller med viss övervakning för att stegvis lära sig de nya arbetsrutinerna på 
arbetsplatsen. Respondenterna upplevde samtidigt att denna upplärningsperiod var mycket 
kort och att de nya förväntades komma snabbt ut i arbete och stå på egna ben. En ny kollega 
behövde inte nödvändigtvis placeras med specifika kollegor, utan det hade snarare 
schemateknisk grund vem som blev läromästare. 
 

Det funkar ju visserligen så att först brukar man få ha två öppningar och två stängningar så man inte lär 
sig allt på samma gång. [...] Det finns ingen regel för det, utan det bara blir med den det blir. Den som 
råkar jobba. Men det är ju alltid någon av oss. 

 

Samtidigt upplevdes det att vem som arbetar med vem, då främst i situationen av en ny 
kollega, gav nyanser till det kunskapsinnehåll som förs vidare. 
 

Sen blir det ju olika resultat beroende på vem det är som lär upp den nya. För att jag har lärt mig på ett 
visst sätt och kommit på saker på ett visst sätt, medan min kollega gör på ett helt annat sätt, men det är 
fortfarande samma resultat kanske men vi har olika tillvägagångssätt. 

 

Sammansättning av team, erfarenheter och olikheter. Respondenterna berättade att ledarna på 
arbetsplatsen påverkar urvalet av vilka personer som anställs. De beskrev en upplevelse av att 
vissa egenskaper och olikheter strategiskt placeras samman på arbetsplatsen. Samtidigt 
upplevdes denna utvalda bas av erfarenheter grunda sig på mångfald framför likhet och 
nämnde begreppet kompetens som främsta faktor. 
 

Dem är jätteduktiga chefer så jag tror verkligen att dem någonstans tänker så att ”om hon kommer 
därifrån och hon har den erfarenheten och kommer hon därifrån och hon har den erfarenheten. Hon har 
precis varit i skolan, precis nyexad, så kommer hon med massa ny kunskap så har vi den andra tjejen 
som har jobbat i tjugo år”. 

 

Upplevelser av förväntan. Vidare angavs i vissa av utsagorna att ledare kunde förvänta sig ett 
visst befintligt kunskapsinnehåll och en viss handlingskunskap hos dem som anställdes till 
arbetsplatsen. Det berättades att det förväntades att personen i fråga redan hade ett visst sätt i 
sitt bemötande till andra i yrkesrollen och att man redan borde ha en viss känsla och veta vad 
som gäller i olika situationer. En annan av respondenterna berättade att det på arbetsplatsen 
anställdes förmän som hade ett positivt förhållningssätt till att lära ut och som förde med sig 
nya kunskaper och sätt att se på saker. 
 

De kommer med väldigt mycket ny, bra kunskap med tanke på att företaget har växt. [...] Det är ju sagt 
att ledningen har plockat fram dem här personerna för att vi vill ha det så. [...] Vi har ju alltid predikat 
för att lära ut så mycket det går. 

 

Dialog och reflektion 
Att dela tankar och erfarenheter. Respondenterna hade varierande upplevelser av att dela 
känslor och tankar på arbetsplatsen. Några av respondenterna upplevde positiv inställning på 
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arbetsplatsen till att ta stöd av varandra i form av att dela tankar och erfarenheter med 
varandra kollegor emellan och någon uttryckte att det hörde till yrkesrollen. 
 

Jag tror att vi i vår grupp är extremt duktiga på att prata om våra egna erfarenheter och det är ett måste 
när man är på en sån här arbetsplats. För man tittar alltid tillbaka på det man har haft, på dem barnen 
man haft. Det gör man när man jobbar på förskola. 

 

Några av respondenterna beskrev att de upplevde negativ inställning till dialog i sin helhet 
från ledarna på arbetsplatsen. Någon upplevde ett visst motstånd och beskrev det som en 
gemensam uppfattning på arbetsplatsen att man helst inte skulle prata alls med varandra.  
 

Det känns som om att det inte är så uppmuntrat att vi får prata med varandra överhuvudtaget på jobbet 
när då framför allt chefen är i närheten. För att då, enligt henne, gör vi inte vårt jobb. Det är fel att 
kollegor ska stå och prata med varandra även om det är jobbrelaterade saker vi pratar om. Just då för att 
kanske, byta kunskaper med varandra så tycker fortfarande hon det är fel. 

 

Att prata om känslor och emotioners inverkan på beslut. Respondenterna beskrev att de 
främst pratade om känslor och emotioners inverkan på beslut med sina kollegor men att det 
inte är något man talade med ledaren om. De beskrev också upplevelsen av att de i de fall det 
behövdes, till följd av känslor och emotioner, fick stöd kollegialt. 
 

Inte specifikt att det har med att göra att jag gör ett sämre jobb då, men det är underförstått på något sätt, 
när man blir utsatt för något eller inte mår bra, så löser vi det sinsemellan. [...] Aldrig något jag skulle 
säga till chefen om det inte vore absolut nödvändigt. 

 

I två av berättelserna sägs det att respondenterna upplevde att de ibland uppmanas att 
reflektera över känslor och emotioners inverkan av ledningen men då främst i anslutning till 
att en situation uppstått och ledningen ber om en förklaring. 
 

Det har ju hänt incidenter där det legat till grund och jag har fått förklara mig till varför det blev som det 
blev och då har förklaringen varit att jag känner si och så här eller jag har gått igenom det här och det 
här och därför har det påverkat mitt bemötande. 

 

Förutsättningar för socialisation. På en av arbetsplatserna fanns det gemensamma utrymmen 
att äta lunch i och uteplatser att spendera tid på raster men respondenten förklarade att 
arbetsstationerna istället kunde vara hindrande för dialog på grund av bullerstörningar och 
arbetets natur. På en annan berättades det att arbetssituationen är sådan att man arbetade 
tillsammans och löste saker tillsammans, som ett team. 
 

Konkreta aktiviteter 
Personalmöten och workshops. Den ena respondenten berättade att de varje morgon hade ett 
möte med samtliga förmän från alla avdelningarna för att informera och dela tankar och 
erfarenheter. På en annan respondents arbetsplats hade de både planeringsdagar och 
personalmöten där arbetsgruppen fick möjlighet att utan störningsmoment samtala och dela 
kunskap och reflektera tillsammans. 
 

Dem sätter oss i olika grupper på personalmöten för att man ska kunna prata med varandra om dem 
sakerna som inte finns på papper. 

 

Micro-samhällen och mentor-mentee relationer. En av respondenterna förklarade att de 
ibland hade större personalmöten där hela organisationen och personal från samtliga 
avdelningar var med. Under dessa möten delades de oftast in i grupper från olika avdelningar 
och fick möjlighet att utbyta kunskaper även med dem som inte ingick i det egna arbetslaget. 
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Personalmöten så blandar dem alltid oss, några från varje förskola så vi sitter i grupper och diskuterar 
olika scenarion, olika grejer hur vi ska utveckla. Dem delar upp oss blandat så vi inte bara sitter vi. 

 

På en tredje arbetsplats fanns en gruppchef som till viss del skulle kunna fungera som en 
mentor men i övrigt upplevde resterande respondenter att mentorskap främst hade kommit till 
på eget initiativ på en informell nivå med en positiv inställning från ledningen till att ta stöd 
kollegialt. Två av respondenterna berättade att man på deras arbetsplats själv förväntades vara 
motiverad och söka den kunskapen som behövdes genom att ta hjälp av sina kollegor. 
 
Policies praxis och tillgänglig information. Berättelserna avslöjade upplevelser av att ledarna 
kommunicerat policies för hur grundvärderingarna vid ställningstagande skulle förhålla sig 
och att det på arbetsplatsen fanns pärmar som var tillgängliga för alla med guidelines och 
riktlinjer. På hälften av arbetsplatserna upplevdes det också att det fanns en etablerad praxis 
att arbeta utifrån. I en av berättelserna beskrevs det som att det fanns policies och praxis 
kommunicerade, men att man aldrig riktigt visste om ledarna stöttade de anställda om 
känsliga situationer faktiskt uppstod eller tveksamma beslut behövde tas.  
 

Det är lite hugget som stucket. Man vet aldrig vad man får. Jamen så är det, det är faktiskt så att dem 
vänder kappan lite efter vinden de cheferna. 

 

Yrkesroll och begreppsbildning 
På en av arbetsplatserna upplevdes att yrkesrollen och dess kontext lade stor betydelse vid 
handlingskunskap både individuellt och kollegialt inom yrkesutövandet.  
 

Här är ju allting lite på känn. Jo det finns ju rätt och fel men det finns kanske inga exakta sätt att bemöta. 
(...) Yrket som förskollärare är egentligen ett ganska självklart yrke. 

 

I alla berättelser beskrevs det att respektive bransch eller arbetsplats hade någon typ av 
fackspråk i större eller mindre utsträckning. På några av arbetsplatserna upplevdes cheferna 
och ledningen mycket tydliga med hur de använde fackspråk och begrepp i sin 
kommunikation med de anställda. 
 

Dels det och för att det är samma språk man använder i det här yrket. Men sen så visas det på olika sätt. 
På den hör arbetsplatsen så har man haft utvecklingssamtal med cheferna så på något sätt så är det 
väldigt tydligt det språket dem använder. Och då blir det att det är det vi använder också. 

 

Utrymme att ta initiativ och autonomi i arbetsrollen 
I de flesta av berättelserna vittnades det om en viss autonomi på arbetsplatsen. Det berättades 
att man i arbetsrollerna upplevdes ha förtroende till att driva och genomföra saker, handla och 
agera. Det upplevdes också som att det fanns utrymme till att komma med egna initiativ till 
att lösa problem och situationer. På en av arbetsplatserna upplevdes chefen som en trångsynt 
person och någon som ville ha saker på sitt sätt, även i de fall olika tillvägagångssätt skapade 
samma resultat och det gavs inga utrymmen för egna initiativ. 
 

Det har varit flera gånger när jag har gjort mitt vanliga arbete där chefen kommer in och bryter för då 
ska hon visa `du ska göra så här istället´ även om vi skulle få exakt samma resultat. Men hon hade 
bestämt att hennes sätt är bättre liksom. [...] Jag tror framförallt just för att det är just den individen, 
chefen, att hon gör det för att hon är så trångsynt. Allt måste vara enligt hennes kunskap. 
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Tolkning 
Arbetslagets uppbyggnad 
Respondenternas berättelser beskrev hur ledarna upplevdes strategiskt placera ut kollegor på 
specifika arbetspass för att lära sig de nya rutinerna. De menade att de inte upplevde det som 
kopplat till någon specifik person utan till rutinerna i sig men att det alltid var någon av oss 
som det uttrycktes. Med detta menades någon av de fast anställda. Samtidigt berättade 
respondenterna att de upplevde att de kollegor den nyare arbetade med sina första pass gav 
nyanser till vilken kunskap som fördes vidare. Detta kunde tolkas som att respondenterna 
upplever att ledarna påverkar vilket kunskapsinnehåll som förs vidare genom att till exempel 
inte låta någon vikarie eller timanställd lära upp de nya. Respondenterna beskrev det som att 
den nya kollegan fick några timmars eller dagars upplärning, först teoretiskt och sen praktiskt, 
innan de upplevde det som att ledningen förväntade den nya att stå på egna ben med stöd från 
kollegorna genom löpande avstämning. Detta kunde relateras till Polanyis (1966) mening av 
att ett föremål ska bli ett verktyg, genom att sätta den anställda i arbetsuppgifterna tvingas den 
anställda att börja hantera föremålet. 
 
Berättelserna delgav också upplevelsen att ledarna eftersökte variation i kunskapsbasen hos 
de som anställdes på arbetsplatsen. Det kunde vara nyskolade med färsk kunskap eller äldre 
med mer erfarenhet i branschen och de erfarenheter som söktes beskrevs som kompetens. I 
Polanyis (1966) beskrivning av tyst kunskap innefattade det en färdighetsliknande karaktär, 
Rolf (1991) drog vidare paralleller som förståelse, färdighet och erfarenhet. Ur detta 
perspektiv kunde tolkningen göras att respondenterna upplever att ledarna aktivt söker 
skiftningar och variationer i den tysta kunskap som tillförs arbetslaget och därmed påverkar 
den tysta kunskap som erbjuds då det samtidigt berättades att de nya anställningarna på 
arbetsplatserna tillförde kunskap genom sin kompetens. 
 
Respondenterna upplevde också att ledarna förväntade sig ett visst kunskapsinnehåll och en 
viss handlingskunskap hos en medarbetare vid anställningens start. Det uttrycktes som att en 
kollega bör ha en viss känsla vilket kan tolkas som efterfrågan av tyst kunskap (Polanyi, 
1966) samt den kompetensen av färdighetsliknande karaktär Rolf (1991) likställde med denna 
sortens tysta kunskap. Respondenterna upplevde också att man från ledarna förväntades veta 
vad som gäller i olika situationer vilket kan tolkas vara en upplevelse av den konsensus Rolf 
(1991) hävdade att Polanyi beskrev som nödvändig. 
 
Dialog och reflektion 
Upplevelserna av att dela tankar och erfarenheter på arbetsplatsen varierade sig något mellan 
respondenterna. Dels upplevdes man som duktiga på att dela erfarenheter och tankar med 
varandra på en arbetsplats där ledarna hade en positiv inställning till dialog, men också som 
att man inte upplevdes ha stöd att nyttja tillfällen att prata om det på arbetsplatsen eftersom att 
chefen hade en negativ inställning till detta på en annan arbetsplats. Vissa av upplevelserna 
uttryckte en relation till yrkesrollen vilket tolkas som en upplevelse av kontextuell betydelse. 
Vissa av arbetsplatserna berättades ha ytor avsedda för att umgås, andra upplevde att 
arbetssituationen upplevdes avsedd för att lösa saker genom team work. Genom ett socialt 
samspel där språkligt och ospråkligt samverkar menade Polanyi (1966) att man skapar 
förutsättningar för lärandesituation. Ledarnas attityd och inställning till dialog och stöd 
kollegialt kunde därmed tolkas påverka respondenternas upplevelse av hur ledarna påverkar 
och stödjer lärandeprocesserna av tyst kunskap ur dialog. 
 
Utsagorna berättade likaså om att det upplevdes som att man främst pratade med sina kollegor 
om känslor och emotioners inverkan på beslut. Respondenterna beskrev det som att de främst 
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talade om känslor och emotioner med sina kollegor men att det sen var underförstått kollegor 
emellan hur dessa känslor och emotioner kunde påverka en arbetsdag och att de då stöttade 
den som behövde det. Utsagorna gav en bild av att dem genom att prata om känslor och 
emotioner också upplevde sig få en vidare uppfattning och förståelse om den grund kollegor 
grundar sitt agerande på (Polanyi, 1966). De upplevde att de främst vid incidenter med 
negativa konsekvenser ombads berätta om de beslut och förutsättningar som lett fram till att 
situationen uppkommit. Berättelserna tolkas som att respondenterna upplever att ledarna i 
dessa fall ber dem reflektera över och explicera det som kan likställas vid Polanyis (1966) 
beskrivning av proximala och distala villkor och det Rolf (1991) tolkat som relationen mellan 
hur och varför. 
 
Konkreta aktiviteter 
Respondenterna berättade att man på arbetsplatserna hade till exempel personalmöten och 
workshops. På en av dem hade man möte varje morgon med samma grupp människor, en 
annan mer sällan men då även med kollegor utanför den egna arbetsgruppen och ibland i en 
mer workshopliknande form. Berättelserna gav bilden av att dessa möten var till för att dela 
kunskaper, reflektera tillsammans och gemensamt skapa nya vägar till att lösa problem, 
situationer och utmaningar på arbetsplatsen. Respondenternas beskrivningar av sina 
upplevelser kring personalmötena verkar vara en upplevelse av dem som en sorts verktyg för 
att genom socialisation externalisera kunskap, genom språklig reflektion i samverkan med tyst 
kunskap, artikulera den och finslipa den ur Rolfs (1991) tolkning av Polanyi. 
 
Utsagorna talade allihop om att det inte upplevdes som att det fanns några officiella mentor-
mentee relationer men beskrev istället att de inofficiellt hade en eller flera kollegor de tog 
stöd i och upplevde en lärarroll i. Sett till respondenternas berättelser i sin helhet kan det 
tolkas som att en viss typ av mentorsrelationer faktiskt upplevdes på samtliga arbetsplatser, 
men inte i en uttalad form på en titulerad nivå. Detta, tillsammans med respondenternas 
upplevelse av att vilka kollegor man arbetat med gav nyanser till vilken kunskap som delas 
vidare, kan sättas i perspektiv som upplevelser av det sociala samspel Polanyi (1966) menar 
att inlärningen är en del av och hur tyst kunskap kan förmedlas vidare. Att ledningen 
upplevdes förhålla sig positivt till detta tolkas som upplevelser av att ledare stödjer detta 
sociala samspel genom inställning och attityder gentemot samspel i kontext. 
 
På arbetsplatserna fanns det guidelines för företagens policies och praxis och information i 
pärmar som ledningen sett till att alla kunde ta del av och respondenterna berättade att de 
upplevdes som riktlinjer för hur de sen skulle förhålla sig till situationer som kunde uppstå. I 
Rolfs (1991) tolkning av Polanyi hävdades att individen genom text kunde assimilera begrepp 
till sin egen erfarenhet och med hjälp av det ordna verkligheten på ett begripligt sätt. Med 
andra ord kan tolkningen göras att respondenterna upplever att ledarna erbjuder en gemensam 
textuell förutsättning för samtliga individer på arbetsplatsen även om dessa texters begrepp 
sedan assimileras till olika individuella erfarenheter. 
 
Yrkesroll och begreppsbildning 
Respondenterna berättade om att man inom sina respektive yrken upplevdes använda en viss 
sorts språk, generellt i branscherna men också specifikt på arbetsplatserna och att användandet 
och innebörden upplevdes förstärkas från ledarna framförallt på en av arbetsplatserna genom 
ett tydligt användande. Detta tolkades som att respondenten upplever ett direkt samspel med 
ledarna i frågan om påverkan av begreppsbildning och att det från ledarna upplevs finnas stöd 
för en gemensam grund för att klassificera och ordna verkligheten (Rolf, 1991). Genom det 
sociala samspelet av begrepp och agerande verkar individens inlärning. 
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Framförallt en av yrkesrollerna beskrevs som ett självklart yrke som respondenten uttryckte 
sig, i sammanhanget av att allt var lite på känn. Respondenten menade att det var en del av 
kontexten och mycket typiskt för yrkeskategorin, med självklart yrke menades att man utgick 
ifrån intuition och magkänsla och sådant alla bara visste. Polanyi (1966) menade att verktygen 
av tyst kunskap, det som Rolf (1991) utvecklade till metoder, regler, värderingar och dolda 
antaganden, när de väl slutat vara föremål istället blir ett redskap för att utveckla nya 
kunskaper utan att man ens är medveten om att man faktiskt använder dem. I denna 
respondentens yrkesroll framstår det som att just värderingar, tolkningar och metoder upplevs 
vara mer i fokus som redskap än vad snickarens hyvel. I relation till tidigare beskrivna 
upplevelser av till exempel ledarnas förväntningar på kompetens tolkas helheten som att 
respondenterna generellt upplever ledarna som en del av den kontexten de utövar sin yrkesroll 
i. 
 
Utrymme att ta initiativ och autonomi i arbetsrollen 
Några av respondenterna uttryckte sig som att man på arbetsplatsen hade “fullt förtroende att 
driva saker, komma på saker, göra saker” och beskrev att de upplevde det som att cheferna 
ville att de skulle “lära sig att tänka själv och agera själv” vilket tolkas som att ledningen 
upplevs erbjuda autonomi i arbetsrollen och ger utrymme att ta initiativ. En annan beskrev 
istället att chefen helst detaljstyrde vilket istället ses som upplevelse av brist på autonomi i 
arbetet hos respondenten. Det fanns en viss autonomi på den professionellas plan hos samtliga 
respondenter och det är främst i aspekten av den professionella traditionens autonomi (Rolf, 
1991) som upplevelserna skiljer sig åt. På några av arbetsplatserna upplevdes det som att man 
hade frihet att öppet förmedla sina normer, värderingar och kunskap, medan det på en 
arbetsplats upplevdes finnas ett uttryckt motstånd till det från ledningens sida. Samtidigt 
framgår det av berättelsernas helhet att upplevelsen av en gemensam konsensus är närvarande 
i samtliga yrkesutövande. 
   
Sammanfattning 
Sammantaget (se Tabell 1) framstod respondenterna uppleva att ledare påverkar och stödjer 
lärandeprocesser av tyst kunskap dels genom ett kontextuellt samspel och dels genom ett 
direkt samspel. Upplevelsen av samspel kontextuellt tog sig i uttryck till exempel genom 
attityder, förväntningar, förhållningssätt och genom att påverka förutsättningarna för 
kontexten vari den tysta kunskapens lärandeprocesser tar plats. Inom vissa teman upplevdes 
ett direkt samspel, som när ledarna efterfrågade en expliciering av respondentens tysta 
kunskap eller i tillhandahållandet av policies och praxis på arbetsplatsen. I temana dialog och 
reflektion, yrkesroll och begreppsbildning och initiativ och autonomi i yrkesrollen upplevdes 
en stödjan och påverkan både i kontext och direkt. Inom till exempel yrkesroll och 
begreppsbildning upplevdes dels ett kontextuellt samspel då det fanns metoder, regler, 
värderingar och antaganden som var förväntade ifrån ledningen för yrkesrollen, dels ett direkt 
samspel inom temat då ledarna förstärkte en gemensam begreppsbildning genom ett tydligt 
användande.  
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Tabell 1. Respondenterna beskrev upplevelse av samspel mellan medarbetare och ledare på direkt och 
kontextuell nivå. 

 
 

Diskussion 
Som helhet upplevs ledarna stödja och påverka lärandeprocesser av tyst kunskap såväl aktivt 
som kontextuellt på arbetsplatsen. De aktiviteter och teman som kan identifieras i denna 
studie kan samtliga ses som redskap eller delmoment av det Nonaka och Takeuchi (1995) 
beskriver som en kunskapsspiral (se Figur 1). Genom att se till sammanhanget och helheten 
av studiens olika delar framträder en bild av hur ledare påverkar de olika moment vari tyst 
kunskap genom socialisering externaliseras, kombineras och internaliseras (se Figur 2) på en 
arbetsplats och hur ledare upplevs stödja lärandeprocesser som låter kunskapen expandera 
ontologiskt från individuell till organisatorisk nivå (se Figur 3). Främst genom attityder, 
förväntningar och förhållningssätt visar utsagorna i denna studie på ett samspel mellan ledare 
och medarbetare som utvecklar medarbetarens tysta kunskap. 
 
Definitionen av ledande av tyst kunskap som att leda arbetsfördelning i till exempel 
kulturella, sociala och ekonomiska aspekter (Ribeiro, 2013) får stöd av denna studie. Genom 
att påverka olika aspekter av arbetslagets uppbyggnad upplevs ledare samspela kontextuellt 
och därmed påverka vilka tysta kunskaper som delas och förs vidare. Lärandet är 
identifierandet och urvalet av befintliga relevanta mönster hos den lärande blandat med 
informationen från medmänniskor och omgivning för att skapa förståelse och mening (Bennet 
& Bennet, 2008) och studiens resultat visar på att ledningens påverkan på arbetsfördelning 
och placering av kollegor upplevs ha influens på vilket kunskapsinnehåll såväl som vilken 
handlingskunskap som kommer att prägla den lärande. Samtidigt upplevs att de nya 
anställningarna på arbetsplatserna tillför kunskap genom sin kompetens i enighet med det 
Eraut (2000) skriver om att lärande även sker då kunskap används i ny kontext eller 
kombination.  
 
Bennet och Bennet (2008) lyfter flera perspektiv av ledarskapet i relation till tyst kunskap, 
ibland dessa ett HR-perspektiv. En gemensam grund för förståelse är en förutsättning för att 
djupare kunskap ska kunna växa fram enligt Bennet och Bennet (2008) vilket denna studie 
visar upplevelser av i såväl direkta som kontextuella upplevelser av samspel mellan ledare 
och medarbetare. Genom påverkan av erfarenheter, begreppsbildning (Bennet & Bennet, 
2008) och tillhandahållandet av policies och praxis (Nonaka & Takeuchi, 1995) upplevs 
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ledarna påverka en gemensam förutsättning för att förklara och klassificera verkligheten på ett 
begripligt sätt (Rolf, 1991) i det sociala samspelet. Enligt Molander (1996) har språket och 
dess innebörd inom verksamheten stor betydelse, främst i de situationer då det behövs 
rådgivning eller råder delade meningar. En gemensam begreppsbildning leder till en 
gemensam förståelse för innebörden av det som sägs, inte minst i fall där man behöver 
argumentera för sin sak. En gemensam begreppsbildning bidrar till en gemensam 
förståelsegrund där anställda talar samma språk och genom att tala samma språk som sina 
anställda upplevs ledare samspela såväl kontextuellt som direkt.  
 
Toom (2012) påstår vidare att efterfrågan att explicera tyst kunskap ofta är en efterfrågan av 
argument, vilket fick stöd i respondenternas upplevelser. Om ledare i större utsträckning 
efterfrågar en expliciering av tyst kunskap och diskuterar emotioners inverkan för 
beslutsfattande även vid positiva utfall och inte bara när beslut och handling fått negativa 
konsekvenser skulle det främja utvecklingen av medarbetares tysta kunskap (Bennet & 
Bennet, 2008). Vi är sällan medvetna om när vi använder tyst kunskap (Brockman & 
Anthony, 2002) och även i de fall vi är det kan den vara svår att förmedla vidare (Wasonga & 
Murphy, 2006). Genom att belysa underliggande mönster, till exempel genom att som ledare 
efterfråga reflektion, kan medarbetarens medvetenhet om sin egna tysta kunskap stödjas 
(Bennet & Bennet, 2008) och förmåga till reflektion utvecklas (Matthew & Sternberg, 2009). 
 
Respondenterna beskriver en upplevelse av en ökad förståelse för varandras agerande till följd 
av att de talar om känslor och emotioner på arbetsplatsen vilket tyder på en upplevelse av 
delgivande av tyst kunskap kollegialt (Bennet & Bennet, 2008; Wasonga & Murphy, 2006). 
Genom att kognitivt kunna integrera multipla perspektiv i sitt tolkande av en situation 
(Choudrie & Selamat, 2005) ökar också förutsättningarna för en gemensam grund för 
förståelse vilket är nödvändigt för att djupare kunskap och förståelse ska kunna växa fram 
(Bennet & Bennet, 2008). Detta skulle också kunna sättas i relation till den inkongruens i 
tankesätt som kan upptäckas av andra trots att medarbetaren själv inte är medveten om hur 
den egna attityden påverkar beteendet (Agyris & Schön, 1982, i Toom, 2012). Det kan vara 
intressant att reflektera över om en ökad förmåga att integrera multipla perspektiv och 
skapandet av förståelse för det emotionella inflytandet över andras agerande också skulle leda 
till en ökad förmåga att upptäcka inkongruens i tankesättet kollegialt och på så vis vidare 
utveckla den gemensamma förståelsen på arbetsplatsen. Om ledarna vidare positivt förstärker 
att man pratar om känslor och emotioner kollegialt och att medarbetarna delar personliga 
erfarenheter med varandra stödjer ledarna också förutsättningarna till en gemensam förståelse, 
vilket enligt Nonaka & Takeuchi (1995) är en nödvändig förutsättning för att lärandeprocesser 
ska ta plats.  
 
De konkreta aktiviteter som beskrivs i respondenternas upplevelser påminner om det Van 
Krogh et al. (2000) beskriver som metoder eller aktiviteter för att dela tysta kunskaper och 
skapa mening och förståelse. Likaså framkommer det i berättelserna upplevelser av mentor-
mentee relationer likt de som beskrivits av Bennet och Bennet (2008) med då på en inofficiell 
nivå med ett positivt förstärkt beteende från ledningen. I sin helhet kan dessa aktiviteter ses 
som ett kontextuellt samspel för att påverka mobilisering och amplifiering av den tysta 
kunskapen i organisationen (Nonaka & Takeuchi, 1995) och där igenom utvecklandet av 
medarbetares tysta kunskap.  
 
Den här studien visar på en varierande upplevelse av stöd till autonomi på arbetsplatserna 
men också på en upplevelse av påverkan från ledarna främst på den nivå Rolf (1991) tolkat 
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som den professionella traditionens autonomi. Den samlade helheten av studiens resultat tyder 
på upplevelse av att autonomi i form av frihet att förmedla normer, värderingar och kunskap 
har betydelse för möjliggörandet av delandet av tyst kunskap vilket styrks av Nonaka och 
Takeuchis (1995) hävdan av autonomi som nödvändig förutsättning.  
 
Vi anser oss ha uppnått det syfte studien avsett, att öka kunskapen om och hur samspelet 
medarbetare och ledare kan utveckla medarbetares tysta kunskap, genom denna undersökning. 
Vi anser oss ha fått de svar vi sökte genom vår frågeställning, hur anställda upplever att ledare 
stödjer och påverkar lärandeprocesser av tyst kunskap, men vi ser fortfarande ett behov av 
vidare forskning inom området. Genom ytterligare fördjupning av anställdas upplevelser av 
det valda fenomenet kan man i framtiden tänkas nå en tydligare bild om hur de olika 
metoderna och teorierna används utanför artiklar och läroböcker och ytterligare öka 
kunskapen och förståelsen kring hur lärandeprocesser av tyst kunskap faktiskt tar plats ute i 
arbetslivet. 
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Appendix 
Appendix A – Mind map 

Appendix A. Mind map som användes som underlag för intervjuer i studien. 
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Appendix B - Atlas.ti 

Appendix B. Ett nätverk i Atlas.ti gav en översikt av hur olika teman relaterade till varandra.  

 


