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Förord 
 

Efter att ha avslutat en tio veckors lång resa i en berg- och dalbana med både 
mot- och medgångar kan vi nu presentera vår slutliga uppsats. Uppsatsen är 

skriven på kandidatnivå inom ämnet företagsekonomi 61-90 hp med inriktning 
mot organisation och ledarskap vid Handelshögskolan Baltic Business School i 

Kalmar. 
 

Ett varmt tack riktas till de respondenter som har tagit emot och gett oss 
användbart material. Vidare vill vi även visa vår tacksamhet till de lärare på 

BBS som vi har kunnat ventilera och diskutera vår uppsats med. 
 

Tack vare dessa personers tid och engagemang har genomförandet av denna 
uppsats möjliggjorts. 

 
TACK! 

 
 
 
 

Josefin Andréasson & Sofie Hellström 
Kalmar den 18 januari 2008 



 

 

Abstract 

Tacit knowledge refers to the knowledge that is located inside individuals; it is 

not expressed or written like explicit knowledge. Inherently, tacit knowledge is 

often limited solely to one person and consequently individually based. Project 

based companies need to acknowledge the importance of transforming tacit 

knowledge into explicit in order to preserve the knowledge inside the 

organisation. If the knowledge is not transformed, there is a great risk of losing 

the knowledge when a key individual leaves the organization.  

  

One way of transforming the tacit knowledge is through Nonaka’s and Takeuchi’s 

knowledge spiral. But the knowledge spiral ignores some wider issues that should 

be included in order to achieve a transformation. This thesis shows that the 

knowledge spiral is a good base but the organisation has to provide a supporting 

context and an open culture to create an environment where a transformation can 

be accomplished. This thesis stresses that a transformation is not always the 

ultimate choice since it is not, at all times, possible. In some cases, distribution of 

tacit knowledge throughout the organisation is a better alternative to preserve the 

knowledge. A distribution can, for instance, be done through learning by doing. 

The thesis demonstrates that an organisation has to choose either a transformation 

or a distribution. The choice depends on which alternative that brings the most 

improvements, advantages and effectiveness for the organisation. The situation 

will then, as a consequence, decide whether the knowledge is to be transformed or 

not.  

 
 

Key words: tacit knowledge, explicit knowledge, knowledge transformation and 
project based companies. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Having access to knowledge only when its ‘owner’ has time to share it or 

losing it entirely if she leaves the company are significant problems that 

threaten the value of the organization’s knowledge capital. 

  (Davenport & Prusak 1998:81)
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi först att presentera den teoretiska bakgrunden som 

bidrog till att ett intresse inom detta område uppstod. Vi kommer sedan att presentera vår 

problemdiskussion innan vi introducerar vår problemformulering, vårt syfte samt disposition 

för denna uppsats.  

Bakgrund 

Det intellektuella kapitalet ansågs tidigare inte som en av företagets tillgångar. De tre 

klassiska typerna av tillgångar var land, arbetskraft och finansiellt kapital. Idag har det 

intellektuella kapitalet trätt in och blivit en viktig resurs för företag (Sullivan 2000). Det finns 

två former av intellektuellt kapital nämligen humankapital och strukturellt kapital. Human-

kapitalet består av kunskap, färdigheter och innovationsförmåga samt företagets värderingar, 

kultur och filosofi. Dessa kan vare sig lagras eller ägas av organisationen. Det strukturella 

kapitalet däremot är det som finns kvar i verksamheten när personalen gått hem, och består av 

hårdvara, mjukvara, struktur, patent och varumärke (Edvinsson & Malone 1997). 

 

Det är kunskapen, snarare än teknologin, som bidrar till den största konkurrenskraften idag 

eftersom teknologin lättare kan utnyttjas och tillämpas av alla. Kunskapens betydelse växer 

därmed dagligen och skapar de konkurrensfördelar som tekniken tidigare gjorde (Davenport 

& Prusak 1998). Detta har bidragit till att organisationer numera är beroende av sitt kunskaps-

kapital för att positionera sig på marknaden där kompetensen tillsammans med teknologi 

utvecklar organisationen. Hur väl en organisation skapar ny kunskap är beroende av befintliga 

lärandeprocesser inom verksamheten (Holmblad Brunsson 2002). 

 

Lärande och lärandeprocesser inom organisationer är omdiskuterat och avgörande för alla 

företag. Det handlar inte endast om att ta till vara på kunskapen som redan existerar i 

organisationen utan innefattar även nytänkande och entreprenörskap på individuell nivå. 

Lärandet inom organisationer kan dels ske genom kaos och dels genom underhåll av den 

kunskap som redan finns (Palmer & Hardy 2000). Båda dessa perspektiv är viktiga och en 

balans mellan ny och existerande kunskap krävs för att lärandet inom organisationen ska bli 

effektivt och främja en utveckling kunskap (Levinthal & March 1993). 
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Den kunskapen som är av störst vikt inom en organisation är kärnkompetensen. Prahalad och 

Hamel (1990) anser att alla organisationer är i behov av denna för att positionera sig på 

marknaden. Kärnkompetensen är viktig eftersom den kan appliceras på olika marknader, 

inverkar på hur väl slutprodukten främjar kunden och är svårimiterad då kunskapen är 

kollektivt baserad. För att vara konkurrenskraftig bör en organisation utvecklas vilket vi anser 

sker genom lärande. Utöver lärande är det idag viktigt att en organisation är flexibel för att 

möta omgivningens förändringar. Flexibilitet ges framförallt de organisationer som är små 

och anpassningsbara, menar Palmer och Hardy (2000). 

 

Idag kan vi se att allt fler permanenta organisationer inom olika branscher arbetar i projekt-

form, som till exempel eventföretag, för att skapa den flexibilitet som förespråkas. Ett event-

företag är uppbyggt av en permanent moderorganisation som bildar tillfälliga projektgrupper 

för att planera och genomföra specifika event. Detta innebär att temporära arbetsgrupper 

bildas för att uppnå ett specifikt resultat eller event som ska gynna den permanenta 

organisationen (Berggren 2001). Denna form av organisationsstruktur kommer vi att benämna 

för projektbaserade företag. Dessa företag innehar kunnig personal där kunskapen är 

lokaliserad inom individerna. Kunskap bör hanteras och uttalas för att gynna den permanenta 

organisationen. Företag behöver därför, som Davenport och Prusak (1998) påpekar, arbeta 

strukturerat för att behålla den kunskap som individerna besitter. Detta är avgörande för 

organisationen eftersom problem uppstår om de anställda försvinner ur företaget och tar 

kunskapen med sig. Med detta sagt kommer vi fram till det ämne vi finner intressant att 

forska kring, nämligen kunskapshantering i projektbaserade företag. 

Problemdiskussion 

Ofta hör vi, ”hur ska jag förklara det här” när vi sitter i en diskussion med vänner och 

bekanta. Alltför ofta befinner vi oss i en situation där vi inte kan förklara med exakta ord vad 

vi vill uttrycka. Detta problem står även organisationer inför idag, då de försöker att hantera 

tyst samt explicit kunskap. Den tysta kunskapen är svår att beskriva med ord och individ-

baserad medan den explicita kunskapen är uttalad och tydlig. Samspelet mellan dessa två 

kunskapsformer blir allt viktigare för organisationer att ta i beaktande då kunskapen sägs vara 

den viktigaste resursen för företag i dagens samhälle. En förvandling av den tysta kunskapen 

till explicit kunskap förespråkas för att generera organisatorisk kunskap och gynna 

verksamheten (Nonaka & Takeuchi 1995). Sker en förvandling av kunskapen stannar den 

inom organisationen trots bortfall av eventuell personal (Davenport & Prusak 1998).  
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En iakttagelse vi har gjort är att allt fler företag inom olika branscher arbetar projektbaserat. 

Vi tror att kompetensen existerar till viss del inom organisationen, men vi tror att denna 

kompetens är lokaliserad inom individerna och är delvis tyst. Den tysta kunskapen är därför 

något organisationen är beroende av och individerna med denna kunskap är vitala för 

verksamheten. Eftersom projekt aldrig är identiska är det viktigt att finna kunskap som är 

användbar inom ramen för det arbete som ska utföras. För projektbaserade företag kan detta 

innebära att anställda inom organisationen blir mer mobila och de kan, som Palmer och Hardy 

(2000) beskriver, förflyttas efter behov.  

 

Den tidigare forskningen vi stött på är rik vad gäller kunskapshantering och projektarbete. 

Som nämnts ovan är eventindustrin ett exempel på vad vi i denna uppsats benämner för 

projektbaserade företag. Vi kommer i denna uppsats att fokusera på eventindustrin, vilket 

utgör denna uppsats empiriska fält och till denna relatera förvandlingen av kunskap. 

Anledningen till att vi valde eventindustrin är dess unika personalomsättning samt dess 

kunskapssyn. Denna industri betraktar kunskap som sin viktigaste resurs. Här handlar det om 

att tillhandahålla kunskap för att utvecklas och bli professionell samt att öka effektiviteten och 

konkurrera mot allt fler företag på marknaden. Denna bransch är väldigt kunskapsintensiv och 

organisationer inom den måste lära sig för att kunna förändras (Getz 2005). Vi anser att hur 

en organisation värderar kunskapen kommer att avgöra hur den hanteras och därmed påverka 

företagets effektivitet och konkurrenskraft på marknaden.  

 

Eftersom allt fler permanenta organisationer idag arbetar i projektform anser vi att det är 

väsentligt att belysa de problem och utmaningar som kunskapshanteringen kan komma att 

ställas inför. Vi vill därför vidareutveckla den tidigare forskningen inom detta område genom 

att fokusera på förvandling av tyst kunskap till explicit inom projektbaserade företag, och hur 

det i så fall kan ske. Davenport och Prusak (1998) framhäver det stora problemet som tyst 

kunskap för med sig till organisationer idag. De anser att kunskapen endast är en tillgång för 

organisationen när den är tillgänglig för medlemmarna inom företaget. Om kunskapen inte är 

tillgänglig minskar därmed dess värde. Utifrån detta kan vi konstatera att det är viktigt för 

organisationer att underhålla och utveckla den tysta kunskapen genom att förvandla den till 

explicit för att sedan sprida den inom verksamheten. 
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Problemformulering 

Utifrån ovanstående diskussion ligger fokus på projektbaserade företag. I dessa ser vi ett 

behov av att förvandla den tysta kunskapen till explicit kunskap. Vi kommer att belysa detta 

område genom följande frågor.  

 

� Kan projektbaserade företag förvandla den tysta kunskapen, genererad i temporära 

organiseringar, till explicit kunskap?  

� Hur kan en förvandlingsprocess, om den är möjlig, genomföras? 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om projektbaserade företag kan förvandla tyst kunskap 

till explicit och hur detta i sådana fall kan ske. Vi ska dessutom granska om kunskapen 

därmed kan bibehållas inom organisationen. Utifrån de teorier, tillgängliga för att genomföra 

en förvandling av kunskap, kommer vi att föra en diskussion om dessa är lämpliga att 

applicera på uppsatsens empiriska fält. Vi kommer sedan att utveckla en modell för detta 

ändamål. 

Avgränsningar 

Projektform är ett populärt arbetssätt inom ett flertal industrier. Denna uppsats avgränsas 

eftersom vi inte har möjlighet att behandla projektbaserade företag i alla branscher. Event-

industrin är ett tydligt exempel på projektbaserade företag och har hög omsättning vad 

beträffar personal och utgör därmed vårt empiriska fält. Dessutom är denna industri kunskaps-

intensiv och kunskapshanteringen är vital och utgör ett viktigt inslag i den dagliga 

konkurrensen. Denna avgränsning anser vi gå hand i hand med uppsatsens problem-

formulering och syfte.  

Disposition 

� I kapitlet om vår arbetsprocess kommer vi att presentera hur vi gått tillväga i vår 

undersökning. Här kommer de metodval vi valt att presenteras och beskrivas för att ge 

läsaren en förståelse av vår arbetsprocess. Vi kommer även att kritisera vårt metodval för 

att visa läsarna att vårat val har sina svagheter som andra metoder inte skulle ha gett.  

� I kapitlet om kunskapens betydelse i projektbaserade företag kommer teori och empiri att 

sammanfogas. Anledningen är att på en gång delge vår analys och undvika upprepningar 

av insamlat material som en separering av dessa två delar skulle bidra till. Vi anser även 
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att teorin och empirin blir mer levande, lättläst och förståeligt vid ett sådant 

tillvägagångssätt. Detta kapitel ska ge den bas läsaren behöver för att förstå kommande 

kapitel om förvandlingsprocessen. Kapitlet kommer utförligt att redogöra för begrepp 

såsom projektbaserade företag, tyst och explicit kunskap samt hur kunskap skapas. 

� Kapitlet om förvandlingen av tyst kunskap till explicit har vi valt att lägga innan 

slutdiskussionen för att underlätta för läsaren. De tidigare kapitlen har gett en grund där 

begrepp som används har redogjorts utförligt och skapat en större förståelse för 

förvandlingsprocessen. I detta kapitel har teorin och empirin även sammanfogats för att 

ytterligare analysera och exemplifiera texten av samma anledning som tidigare, nämligen 

att undvika upprepningar och skapa ett bättre flöde i texten. Kapitlet om förvandlings-

processen kommer att presentera olika synvinklar på om denna är möjlig eller inte samt 

beskriva alternativa sätt att hantera den tysta kunskapen.  

� I det avslutande kapitlet kommer vi att presentera vår slutdiskussion med egna reflektioner 

och synpunkter. Där vi först kommer att diskutera kring kunskapsspiralen och 

förvandlingsprocessen för att sedan besvara om en förvandling är möjlig. Vi kommer att 

utgår från de teorier vi använt oss av angående tyst och explicit kunskap, projektbaserade 

företag samt förvandlingsprocessen för att beskriva för läsaren vad våra tankar kring 

ämnet efter undersökningen har blivit. Till slut kommer en modell att beskrivas som vi 

anser visar de delar en förvandlingsprocess bör innehålla för projektbaserade företag innan 

vår slutsats presenteras. Vi kommer under hela slutdiskussionen att utgå från vår problem-

formulering och vårt syfte för att skapa den helhet undersökningen behöver.  
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2 Arbetsprocess 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt metodval där vi beskriver den vetenskapliga 

arbetsprocess som använts för att studera ämnet uppsatsen berör. Vi kommer att argumentera 

för vårt metodval genom att göra en jämförelse med andra tillgängliga metoder som inte har 

använts i undersökningen. Detta för att ge läsaren en förståelse för vårt tillvägagångssätt.  

Hermeneutik 

Det finns flera vetenskapsteorier som visar olika sätt att angripa ett problem, där positivismen 

och hermeneutiken står i kontrast till varandra (Patel & Davidson 2003). Positivismen utgår 

från det vetenskapliga tänkandet. Anhängare till positivismen anser att allt går att förklaras 

och kan härledas till bestämda lagar och regler (Molander 2003). Positivisterna vill genom att 

formulera en teoretisk ansats pröva denna i realiteten. Kritiken positivisterna har fått handlar 

om omöjligheten att separera teori och empiri eftersom forskaren redan från början har en viss 

förförståelse för ämnet som kommer att inverka på observationen (Patel & Davidson 2003).  

 

Hermeneutiken står för det humanistiska perspektivet och betraktar kunskap som något vi kan 

erhålla från tolkningar av människors livsöden. Detta synsätt framhåller att det inte är 

intressant att studera hur världen är utan snarare hur den uppfattas och hur den kan tolkas 

(Hartman 2004). Intresset i vår undersökning har varit att studera hur eventindustrin tolkar 

och uppfattar kunskapen och dess betydelse för verksamheten. Detta är något som inte skulle 

vara möjligt att genomföra om vi utgått från de positivistiska idéerna. Vår undersökning har 

utgått från de hermeneutiska tankarna som kräver en större närhet för att kunna observera 

tolkningar och uppfattningar som individer besitter. Detta har gett oss ett rikare informations-

underlag som de positiviska idéerna kanske inte hade bidragit med. 

Kvalitativ metod 

Eftersom hermeneutikens sätt att se på världen är användbart vid kvalitativa undersökningar 

har vår studie utgått från denna metod. Den kvalitativa metoden var den mest relevanta att 

utgå från i vår undersökning. Anledningen är, som Holme och Solvang (1997) beskriver, att 

den kvalitativa metoden ger närhet till forskningsobjektet. Detta därför att denna metod inte 

granskar på en generell basis utan ger en djupare förståelse av det som ska undersökas. Den 

kvalitativa metoden har gett ett perspektiv från insidan eftersom fokus har legat på ett fåtal 

respondenter vilket gett en smalare men en mer djupgående undersökning. Fördelen med att 
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använda den kvalitativa metoden är att vi, som Backman (1998) beskriver, fått en större 

möjlighet att granska ett område närmre genom ett sådant perspektiv. Detta bidrar inte den 

kvantitativa metoden med, då denna förespråkar många respondenter för att kunna skapa en 

generalisering som den kvalitativa i samma mån inte kan generera. Användningen av den 

kvalitativa metoden i undersökningen har därmed skapat en förståelse för hur något i fältet 

fungerar genom djupare diskussioner och inte genom statistiska undersökningar, som den 

kvantitativa förespråkar (Patel & Davidsson 2003).  

Tillvägagångssätt 

Den induktiva och deduktiva ansatsen kan beskrivas som varandras motpoler, där den 

induktiva är upptäckande och den deduktiva bevisande (Holme & Solvang 1997). Den 

induktiva ansatsen innebär att undersökningen utgår från det empiriska materialet för att 

sedan knyta an till teori och förklara det som observerats. De som utför studien går då ut i det 

empiriska fältet utan några teoretiska riktlinjer. Vi har valt att använda oss av den deduktiva 

ansatsen eftersom vi utgår från befintlig teori (Hartman 2004). Teorin vi utgått från är 

kunskapshantering där vi fokuserat dels på tyst och explicit kunskap och dels på kunskaps-

förvandlingens olika synvinklar. Detta innebär att den induktiva ansatsen var olämplig att 

använda sig av eftersom teorierna var bestämda från början av undersökningen. Genom att vi 

valt den deduktiva ansatsen har vår informationsinsamling, tolkning och skildring av 

resultatet varit förutbestämd av teorin (Patel & Davidsson 2003). 

Urval 

I kvalitativ metod är urvalet av respondenter en väsentlig del av undersökningen trots en 

avsaknad av statistiska generaliseringar och representativitet som den kvantitativa metoden 

bidrar med. Vid kvalitativa intervjuer handlar det om att öka informationsvärdet och bilda en 

bas som bidrar till en djupare och mer fullständig uppfattning kring det som undersöks. Detta 

har bidragit till att urvalet för vår undersökning har organiserats efter specifika kriterier 

(Holme & Solvang 1997). Vi har studerat eventindustrin och valde ett antal mindre event-

byråer som hade tillräckligt med förståelse för ämnet vi undersökte. Respondenterna var 

tvungna att besitta erfarenhet från ett aktivt deltagande inom branschen. Under urvals-

processen tog vi i beaktande hur väl respondenterna ville delge oss information och uttrycka 

sig i undersökningen. Detta för att en kvalitativ intervju ofta bidrar till en djupare diskussion 

som ibland kan beröra privata områden, något som även Holme och Solvang (1997) 
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framhäver. Det handlar om att skapa en situation där respondenterna kände sig bekväma att 

delge oss information kring ämnet som vi ville diskutera. 

 

Med ett slumpmässigt urval menar Bell (2006) att alla individer som utses är likvärdiga och 

bidrar positivt till undersökningen oavsett vem som väljs. Vi var beroende av vilka våra 

respondenter blev och ett slumpmässigt urval gick därmed inte att genomföra. Eftersom ett 

urval från ett helt land blir omfattande kunde vi som Hartman (2004) beskriver göra ett 

klusterurval. I ett sådant urval fördelas landet i kluster, ur dessa väljs sedan ett som är 

representativt. Vi sökte i första hand eventbyråer i storstäderna; Stockholm, Göteborg och 

Malmö men även närområdet Kalmar län, där alla uppfyllde våra krav för undersökningen. 

Kraven innebar att alla företag skulle ha varit verksamma i minst två år och arrangerat ett 

flertal event med olika inriktningar. Storstäderna och närområdet gav oss det största utbudet 

och kunde tillgodose våra krav. De tre företag vi till slut valde att använda oss av var 

lokaliserade i Oskarshamn, Kalmar och Stockholm.  

Intervjumetodik 

I vår undersökning har vi använt oss av personer som enbart är delaktiga i den aktuella 

företeelsen, nämligen anställda inom eventindustrin, Holme och Solvang (1997) benämner 

detta för respondentintervju. Respondentintervjuerna bidrog därför till att relevant empiriskt 

underlag gavs undersökningen eftersom de delaktiga var väl insatta i ämnet. Det empiriska 

underlaget har baserats på intervjuer genomförda med Patrik Lönell VD för Lönell Reklam 

AB, Kalmar, Mia Jorpes projektledare och delägare för Subito, Stockholm och Erik Axetun 

VD för Axlight AB, Oskarshamn (se bilaga 1 för mer information om företagen). Av våra 

intervjuer har två varit personliga och en telefonbaserad. Oavsett intervjusätt är fördelen med 

intervjuer att det finns möjlighet att ställa följdfrågor som kan ha gett oss information ett 

skriftligt svar i exempelvis enkätundersökningar inte hade kunnat göra. Intervjuer är dock 

tidskrävande vilket innebär att under en kortare arbetstid kommer färre intervjuer att kunna 

genomföras (Bell 2006).  

 

Våra intervjupersoner har utifrån specifika ämnesområden fått berätta om sin situation, Bell 

(2006) benämner detta för en fokuserad intervju. Denna intervjumetod var varken 

ostrukturerad eller strukturerad, utan skapade diskuterbara ämnesområden som gav 

respondenten relativt fritt svarsutrymme inom bestämda ramar, det vill säga semistrukturerad 

intervju. Att använda sig av någon form av strukturering anser Hartman (2004) vara av stor 
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vikt. Han menar att användandet av en intervjuguide med ämnesområden som ska beröras kan 

vara fördelaktig. Dels för att minska riskerna att avvika från ämnet under intervjuns gång och 

dels för att försäkra sig om att endast relevant information som behövs ges. Vi har använt oss 

av fyra ämnesområden för att försäkra oss om att den information som getts har kunnat 

behandlas i vår undersökning (se bilaga 2).  

 

Som tidigare nämnts har vi inte varit intresserade av generella åsikter utan vårt intresse låg i 

att beskriva specifika situationer och aktiviteter. Detta har inneburit att endast ett fåtal 

personers röster framhävts och graden av generalisering är lägre än vad kvantitativa intervju-

metoder erbjuder (Kvale 1996). I en kvalitativ intervju, som vi använt oss av, är samspelet 

inte anonymt eller neutralt utan det handlar om att skapa en miljö där respondenten känner sig 

villig att beskriva sin situation. Dock är det intervjuaren som introducerar samtalsämnena och 

styr respondenten in på frågor som ska beröras (Kvale 1997). 

 

För att skapa en bra intervjuundersökning kan sju steg användas enligt Kvale (1996). Det 

handlar om att tematisera, skapa ett syfte, designa, använda intervjuguide, transkribera 

insamlad information, analysera svaren, verifiera för att se hur tillförlitligt och giltig 

informationen är och slutligen rapportera och kommunicera materialet i en rapport. Vi har 

utgått från dessa sju steg under arbetets gång för att skapa ett flöde i arbetet med 

informationsinsamlingen och använt oss av bandspelare för att kunna transkribera intervju-

underlaget. 

Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att, oavsett hur insamlingen av information går tillväga, kritiskt granska för att 

kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig den är (Bell 2006). Detta framhäver även Eriksson och 

Wiedershiem (2006) som menar att hur osäkra slutsatserna är tvungna att bli beror på hur 

valid och reliabel källorna har varit. Vi har utgått från en kvalitativ metod vilket innebär att 

reliabiliteten och validiteten är svårare att applicera än vad de är vid kvantitativa studier.  

 

Validitet är svårt att tillämpa av den anledning att det är ett mått som syftar till att se om det 

som avsetts att undersöka har utförts. Det vill säga om problemformuleringen och syftet har 

besvarats. Hur hög eller låg validitet undersökningen har fått påverkas av hur väl, korrekt och 

giltig observationen demonstrerar fältet som granskats (Hartman 2004). I kvalitativa 

undersökningar läggs inte fokus på den statistiska representativiteten på samma sätt som i 
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kvantitativa undersökningar. Giltig och valid information är därmed svårare att erhålla 

eftersom färre röster framhävs. Den kvalitativa metoden ger dock en större närhet till fältet, 

vilket kan ha bidragit till att informationen som tagits emot gett oss en djupare förståelse som 

en kvantitativ undersökning saknar (Holme & Solvang 1997). Denna närhet kan ha skapat 

olika störningar i form av skepticism och selektivitet av empiri och teori, vilket kan ha 

påverkat validiteten (Hartman 2004). I vår undersökning har vi endast utgått från teorier som 

berör kunskap och kunskapshantering och därmed negligerat annan teori som kan ha bidragit 

till ett bättre resultat. Undersökningen har varit begränsad till ett ämnesområde för att på så 

vis djupare förklara en teoretisk företeelse som kan tillämpas på vårt empiriska fält. Vidare 

kan närheten till det empiriska fältet ha bidragit till att det som observerats agerat på ett sätt 

som antogs vara det forskarna ville se. Det normala beteendet kan därför ha dolts och det som 

observerats kan på så sätt ha påverkat validiteten i den kvalitativa undersökningen (Holme & 

Solvang 1997).  

 

Svårigheten att applicera reliabilitet i kvalitativa metoder är stor eftersom det är ett instrument 

som avser att mäta om ett tillvägagångssätt lämnar samma resultat vid olika tillfällen under 

samma omständigheter (Bell 2006). Hög reliabilitet skapas om en observation genomförd vid 

upprepade tillfällen, oberoende av vem som observerar ger samma eller nästan samma resultat 

(Hartman 2004). Undersökningen har då inte påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga 

förutsättningar utan det som observerats är stabilt över tiden (Bryman & Bell 2005). I en 

kvalitativ metod finns fler än en tolkning om vad som sker, samtidigt saknas fasta referens-

punkter att utgå från för att på så sätt kunna genomföra och mäta en observation vid 

upprepade tillfällen (Merriam 1994). Eftersom en kvalitativ metod endast baseras på få 

individers situationer och uppfattningar kan inte den traditionella reliabla mätningen 

genomföras vid en kvalitativ studie.  

 

Trots användning av den kvalitativa metoden i denna undersökning ansåg vi det relevant att ta 

hänsyn till validitet och reliabilitet för att skapa en sådan valid och reliabel undersökning som 

möjligt. Vi har, som Holme och Solvang (1997) påpekar, kontinuerligt under arbetets gång 

kritiskt bearbetat materialet för att nå en tillräcklig nivå av giltighet och tillförlitlighet. Vi har 

jämfört olika synvinklar för att inte enbart lyfta fram ett ensidigt perspektiv. Vi har försökt att 

inte styra respondenterna i denna undersökning genom att ge alla samma områden att fritt 

diskutera kring, vilket kan ha bidragit till att störningar minimerats. 
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Källkritik 

De källor som använts i studien har varit både sekundära och primära. Sekundära källor 

innebär material som inte tagits från den direkta källan vilket medför en större risk att 

felaktigheter existerar än vad de gör i primära källor. Därför förespråkas användning av de 

primära källorna då dessa är tagna direkt från ursprunget. Att kritiskt granska de källor som 

nyttjats är väsentligt för att se varifrån uppgifterna och fakta har sitt ursprung, vem personen 

bakom är samt för att förstå i vilket sammanhang källan uppstått. Med andra ord handlar det 

om att se vilket syfte den har och hur aktuell den är (Ejvegård 2003). Vi kan därmed inte utgå 

endast från källor som framhäver ett enda alternativ utan en jämförelse krävs för att framhäva 

olika synvinklar för att skapa vår tolkning och visa detta för läsaren. För att göra under-

sökningen genomgående har vi därför studerat teorier utifrån olika författare så att olika bilder 

visats läsaren. På så sätt har vi kritiskt granskat området vi undersökt (Bell 2006). 

Metodkritik 

Att reflektera över sitt metodval är viktigt i undersökningar eftersom vårt val formar och 

vinklar vår uppsats. Vi har därför tagit i beaktande de nackdelar metoderna vi valt kan ha gett 

oss som andra metoder inte skulle ha bidragit till. Ser vi till den deduktiva ansatsen anses den 

vara en mer positivistisk vetenskapsmetod, vi har dock i vår undersökning använt den 

deduktiva ansatsen utifrån hermeneutiken. Den deduktiva ansatsen kan ha bidragit till att vi 

blivit låsta i vad vi har letat efter på det empiriska fältet och inneburit att vi missat 

infallsvinklar som kunde ha uppkommit om vi utgått från den induktiva ansatsen. Den 

deduktiv ansats kunde även ha låst oss om observationerna ute i det empiriska fältet inte 

bidragit med någon teoretisk koppling till undersökningen (Patel & Davidsson 2003). 

 

Den kvalitativa metodens nackdelar är flera. För det första ger undersökningsobjekten endast 

en del av det empiriska fältets uppfattningar då enbart ett fåtal fall studerats eftersom 

respondenterna har representerat hela det empiriska fältets åsikter. För det andra står forskaren 

för både insamling och analys av data vilket kan ha bidragit till att forskaren påverkar 

resultatet (Merriam 1994). Vi kan själva undermedvetet ha inverkat på hur resultatet tolkats i 

vår undersökning. Vår förförståelse, uppfattningar samt värderingar kan ha bidragit till att 

vissa aspekter lyfts fram och andra inte på grund av egna intressen. Detta är även fallet vid 

kvalitativa intervjuer, där det är viktigt att ta i beaktande att vinkling kan förekomma. Detta 

för att vi som intervjuar kan påverka respondenterna medvetet och omedvetet. Denna 
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förvrängning grundas ofta i förutfattade uppfattningar intervjuarna besitter, eller i teoretiska 

utgångspunkter den deduktiva ansatsen bidragit med (Bell 2006). Den deduktiva ansatsen kan 

dock ha skapat en objektivitet där skilda teoretiska synvinklar har format vårt intresse för 

området. 

 

Då vi använt oss av ett begränsat antal företag för att beskriva det empiriska underlaget var vi 

tvungna att ta i beaktande att samma resultat möjligtvis inte skulle ha erhållits om andra 

respondenter intervjuats. Vi var även tvungna att medvetet tänka på respondenternas skilda 

bakgrunder och erfarenheter som kan ha bidragit till de material vi getts. Intervjusätten mellan 

respondenterna skilde sig även åt där två av intervjuerna genomfördes personligen och en via 

telefon. En personlig intervju kan ha gett en mer individuell karaktär där vi hade chansen att 

se en reaktion och anpassa oss efter den intervjuade. En telefonintervju däremot styrs till 

större del av intervjuunderlaget och det var svårare att läsa av respondenten genom röst och 

tonläge. Urvalet av intervjupersonerna kunde ha medfört nackdelar om respondenterna vi 

sökte inte hade kunnat delta eller inte hade kunnat bidra med den informationen vi sökte. 
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3 Kunskapens betydelse för projektbaserade företag 

I detta kapitel kommer teoretiska aspekter presenteras och sammanfogas med empiriskt 

material för att analysera hur teorin ser ut på det fältet. Vi kommer först att beskriva 

projektbaserade företag innan vi djupdyker i vad kunskap är och vart den finns innan vi 

avslutar med en sammanfattning.  

Grundstenarna för ett projektbaserat företag 

Ett projektbaserat företag består av en permanent moderorganisation som arbetar i projekt-

form. Projekten ges, enligt Marcusson och Ahlin (2002), av en uppdragsgivare som kan vara 

antingen extern eller intern. Inom den permanenta organisationen flödar olika projekt där nya 

event och uppgifter ska genomföras. Varje projekt har en projektgrupp som tillsätts för att 

genomföra uppdraget, när uppdraget har slutförts lämnar detta den permanenta 

organisationen. Därmed är en organisation som arbetar i projektform ett projektbaserat 

företag. De senaste åren har allt fler företag börjat arbeta i form av projekt (Blomé 2004). 

Denna arbetsstruktur är något som Getz (2005) belyser och menar att företag som arbetar med 

tillfälliga event måste vara mer flexibla än vanliga organisationsstrukturer. Även om det finns 

en permanent struktur är det nödvändigt att anpassa den utifrån hur eventet ser ut och vad det 

kräver.  

 

Wenell (2001) skiljer projektbaserade företags organisationsstruktur från andra företag. 

Anledningen till detta är att en permanent organisation som arbetar i projekt med en tydlig 

början och slut är mer rörlig än andra. Ett projekt är något temporärt med ett start- och 

slutdatum. Projekt har ett uppsatt mål och alla krafter samlade i projektet gynnar arbetet för 

att uppnå det målet. När projektgruppen har uppfyllt målet är arbetet genomfört och projektet 

kan avslutas (Blomé 2004).   

 

Alla projekt är till sin natur temporära, det ligger i själva definitionen av ett 

projekt.  

(Berggren 2001:20) 

 

Axlight AB, Lönell Reklam AB och Subito är alla mindre organisationer med en till fem 

anställda, de är eventföretag som arbetar i projektform och använder sig till viss del av 

samarbeten för att genomföra event. Lönell Reklam AB är ett event- och reklamföretag som 
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bland annat arrangerar Kalmar Marknad och Hälsomässan. VD för Lönell Reklam AB är 

Patrik Lönell sedan år 2006 (Lönell Reklam AB:s hemsida 071119). Axlight AB har bland 

annat deltagit i Hultsfredsfestivalen åtta år i rad där de ansvarat över vissa tekniska delar. Erik 

Axetun äger tillsammans med Tommy Larsson företaget som startades år 2002 (Axlight AB:s 

hemsida 071115). Subito arbetar framförallt med brand building och affärsgenererande events 

som bland annat invigningar av restauranger. Verksamheten ägs av reklambyrån Inte Rio 

tillsammans med Mia Jorpes, Marita Hammervold och Daniel Lindroth (Subitos hemsida 

071125). Den största skillnaden mellan dessa företag är att Lönell till stor del arbetar med 

egna event medan Axlight och Subito arbetar för olika externa uppdragsgivare. För vidare 

information om företagen, se bilaga 1. 

 

Det är svårt för företag att driva igenom framgångsrika projekt eftersom det krävs kunskap, 

erfarenhet och magkänsla (Blomé 2004). Holmberg och Næssén (1995) anser att ett projekt 

har som uppgift att göra en förändring och innehåller något unikt. I ett projekt engageras ett 

flertal personer där alla har sin specifika arbetsuppgift och ansvarsområde. Anledningen till 

att många organisationer idag använder sig av projektform beror på att det ger ett bättre 

resultat än vad en annan struktur skulle ha gett. För Lönell (2007) på Lönell Reklam AB finns 

tydliga temporära organiseringar där han tillsammans med olika aktörer anordnar exempelvis 

Hälsomässan. Aktörerna varierar beroende av vilket event som planeras. Detta kan även 

observeras i Subito och Axlight AB där en grupp individer samordnas beroende på projekt, 

dessa formar tillsammans en projektgrupp för att planera och genomföra eventet (Jorpes 2007, 

Axetun 2007). 

 

Projektbaserade företag lägger fokus på att genomföra olika projekt, ofta parallellt med 

varandra. Dessa företag använder sig av vad Holmberg och Næssén (1995) kallar för, lösa 

förbindelser vilket innebär att organisationen anlitar tillfällig personal och resurser för att 

bygga upp projektet. Detta kan tydligt observeras på fältet där flera av respondenterna belyser 

tillfälliga samarbeten för att genomföra event. Samtidigt framhäver de vikten av att samarbeta 

med personer de redan har erfarenhet av. Axetun (2007) på Axlight AB säger att ett 

återkommande och nära samarbete innebär en trygghet där alla vet vem som har vilken 

kompetens och att de har den kompetens som krävs för evenemanget. Detta påpekar även 

Jorpes (2007) på Subito då hon berättar att företaget i första hand utgår från offerter innan nya 

samarbeten etableras för att få en uppfattning av vilken kunskap och erfarenhet företaget 

redan innehar. För att samarbeten ska etableras och fungera krävs, enligt Jorpes, 
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dokumenterade erfarenheter. Även Lönells (2007) tillfälliga samarbeten baseras på 

erfarenheter, externa nätverk och kunskap. Lönell påpekar vikten av externa nätverk inom 

eventindustrin för att kunna genomföra ett event på bästa möjliga sätt.  

Det ska vara rätt person med rätt kunskap och kontaktnät inte vem som helst, 

jag väljer med omsorg. 

(Lönell 2007-11-15) 

Arbetsstrukturen 

Ett projekt kan, enligt Marcusson och Ahlin (2002), sägas vara uppdelat i tre faser, dessa är 

planeringsfas, implementeringsfas och efterarbete. I planeringsfasen tar projektledaren reda på 

vad kunden vill ha och hur det ska utföras. Utifrån detta sammanställs en projektgrupp där 

målen och visionerna är väl utarbetade för att alla inblandade parter ska förstå uppdraget och 

vad de har för uppgift. Finns det en väl utarbetad plan och en klar bild av målet blir arbetet 

effektivare och leder till ett lönsammare projekt. Detta ses hos Subito, Axlight AB och Lönell 

Reklam AB där planeringsfasen oftast innebär möten inom projektgruppen. Där sker 

brainstorming och planläggande över vad som ska utföras till eventet som de anordnar. 

Projektgruppen består till största delen av anställda inom organisationen, men även tillfällig 

personal kan tillsättas vid behov utifall någon kompetens saknas. För projektgruppen handlar 

det om att i planeringsfasen fördela uppgifter till relevanta personer utefter kunskapsområden 

samtidigt som möten används för att ventilera hur arbetsprocessen fortskrider (Jorpes 2007, 

Axetun 2007, Lönell 2007). Jorpes framhäver att en grundlig genomförd planering bidrar till 

att implementeringsfasen blir så smärtfri som möjligt. Därför är erfarenheter från tidigare 

event en stor resurs eftersom det blir lättare att förutspå eventuella problem som kan uppstå. 

För Lönell (2007) ser planeringsfasen ofta likadan ut vilket bidragit till att förberedelserna 

blivit något rutinartade där deltagare först söks innan inbjudningar, faktureringar och sedan 

bekräftelser skickas. 

 

När väl själva planeringsfasen är över är det dags för implementering. Denna fas varierar 

beroende på bransch. Vid projekt inom turismindustrin såsom event sker konsumtion och 

produktion samtidigt vilket bidrar till att det inte går, att i efterhand, rekonstruera eventet för 

att förbättra det och på så vis undvika misslyckanden (Getz 2005). Under implementerings-

fasen är problemlösning därför av stor vikt anser Axetun (2007) men även Jorpes (2007) och 

Lönell (2007) styrker detta. Hur problem hanteras och löses är av stor betydelse för besökarna 
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och kunden eftersom det inte går att i efterhand redigera en upplevelse. Här är det även av stor 

vikt att ha anställt rätt personer som tillsatts på rätt plats. Det handlar om ett bemötande och 

som Lönell (2007) menar ett intresse i eventet för att det ska bli framgångsrikt. 

 

Efterarbete är den sista och avgörande fasen för företaget som arrangerar projektet, eftersom 

denna fas innebär en möjlighet för organisationen bakom eventet att reflektera över hur 

projektet utförts från start till slut (Getz 2005). Enligt Marcusson och Ahlin (2002) innebär 

efterarbete en uppdelning av två områden avveckling och erfarenhetsinsamling. Efterarbetet 

har som uppgift att samla information om projektet och lagra denna för att kunna användas 

vid framtida behov som referenser och som hjälpmedel. I grund och botten innebär detta att 

kunskapen kring hur projektet genomförts sammanställs genom en form av utvärdering. En 

avsaknad av efterarbete kan leda till nackdelar för projektbaserade företag där risken finns att 

kunskapen, genererad under projektarbetets gång, lättare splittras och försvinner ut ur den 

permanenta organisationen (Holmberg & Næssén 1995). 

 

Efterarbetet anses även av fältet vara väsentligt då de tre företagen arbetar med någon form av 

dokumentation och återföring av kunskap genererad under eventets gång. Axetun (2007) 

nämner en extern och en intern utvärdering beroende på vilken del som har fallerats under 

eventet. Den externa utförs om kunden är missnöjd och den interna om projektgruppen inte är 

nöjd. Utvärderingarna är på så sätt en viktig faktor för att se vad som gick bra respektive 

mindre bra samt vilka som var nöjda och missnöjda. Detta anser även Jorpes (2007) och 

Lönell (2007) men deras efterarbete grundar sig mer på konversationer mellan de inblandade i 

företaget och eventplaneringen där anteckningar sker. Dock anser båda att dokumentation är 

en nödvändighet inom eventbranschen. Jorpes använder sig av utvärderingar efter varje 

avslutat projekt, medan Lönell utför enkätundersökningar både till besökare och till utställare 

för att skapa en bild av hur eventet har upplevts. Denna informationsinsamling använder fältet 

för att förbättra eventet till nästa gång och informationen blir till nästa event erfarenheter som 

automatiskt följer med.  

 

Getz (2005) belyser vikten av kommunikation genom alla dessa tre faser, eftersom den 

involverar individerna i projektet och får dem att arbeta åt samma håll och upprätthålla ett 

nära samspel. Detta belyser även Holmberg och Næssén (1995) som anser att det krävs 

kortare beslutsvägar för att kommunikationen ska fungera. Inom eventindustrin är korta 

beslutsvägar en fördel eftersom stor del av arbetet bygger på möten och kommunikation 
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mellan de inblandade. För Axetun (2007) på Axlight AB, Lönell (2007) på Lönell Reklam AB 

och Jorpes (2007) på Subito är kommunikationen hög och beslutsvägarna korta eftersom de 

alla tre är relativt små företag. Detta är en fördel då alla deltar och diskuterar med varandra 

för att tillsammans bygga ett event. Jorpes anser att det är nödvändigt med möten där 

diskussion sker öppet eftersom detta bidrar till att erfarenheter lättare delges projektgruppen 

och arbetet fortskrider mer effektivt.  

Personalomsättning 

Att jobba med projekt innebär att få många olika människor, med sina 

förutsättningar och ansvarsområden, att fungera tillsammans på ett bra sätt. 

 (Blomé 2004:45) 

 

Blomé (2004) anser som citatet ovan belyser, att inom ett projekt är det medarbetarna som 

påverkar helheten. Det är viktigt att varje individ kan genomföra sina arbetsuppgifter på ett 

professionellt sätt, där individerna oftast tillsätts utifrån deras kompetens och kunskap. Med 

andra ord är det individerna som är avgörande för projekten, där grundstenen är att skapa en 

variation av personligheter, erfarenheter och samarbetsförmåga för att denna arbetsform ska 

fungera (Holmberg & Næssén 1995). Lönell (2007) framhäver vikten av detta inom hans 

arbete, där hörnstenen för att skapa ett lyckat arrangemang är en kombination av dels kunskap 

och dels rätt människor med ett intresse i eventet, det handlar om att brinna för det du arbetar 

med. Enligt Axetun (2007) har alla individer inom projektet sin unika kompetens och det 

gäller att kunna plocka ihop alla dessa kunskaper, använda dem på rätt område och samla dem 

till ett arbetslag som arbetar tillsammans. Hur väl integrerat arbetslaget är påverkar hur arbetet 

utförs och om eventet blir lyckat. Är personerna felplacerade finns en risk att ett evenemang 

kan misslyckas.  

 

Getz (2005) anser att ett event skapar många temporära arbetsmöjligheter. Han fokuserar då 

på implementeringsfasen där personalomsättningen är hög, vid planeringsfasen däremot är 

omsättningen låg. Getz framhäver att framgångsrika eventorganisationer oftast har ett lågt 

antal av permanent anställda. Detta utläses även av fältet, Jorpes (2007) påpekar att 

eventindustrin har hög personalomsättning vid implementeringsfasen. Under planeringsfasen 

är omsättningen relativt låg eftersom det endast är ett fåtal permanent anställda som deltar. 

Både Lönell Reklam AB och Subito använder sig av studenter för att bemanna sina event vid 

utförandet. Detta samarbete kommer att fortsätta och förhoppningsvis för Lönells (2007) del 
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skapa en rutin hos de deltagande BBS studenterna, vars utbildning sträcker sig över tre år. 

Både Jorpes (2007) och Axetun (2007) belyser att vana och erfarenhet är anledningen till att 

tillfällig anställning och tillfälliga samarbeten oftast sker med samma individer och företag. 

Här finns redan tilliten och tryggheten av att alla inblandade är kompetenta och har kunskapen 

för att driva igenom eventet. Tillit och trygghet är av stor vikt vid arbete inom event eftersom 

alla har sina ansvarsområden. 

Kunskap – ett svårdefinierat begrepp 

Kunskapens stora betydelse har existerade innan begrepp såsom lärande organisationer, 

kärnkompetens och ”know-how” uppstod. Dessa begrepp har bidragit till ett ytterligare 

intresse för kunskap och kunskapshantering. Förståelsen för kunskapens betydelse växer 

alltmer i dagens organisationer och det är ett viktigt vapen att använda gentemot 

konkurrenterna (Davenport & Prusak 1998). 

 

Knowing about knowledge is critical to business success – and possibly to 

business survival. 

(Davenport & Prusak 1998:ix) 

 

Att definiera kunskap är svårt, vissa anser att kunskap är uppbyggt av ett antal påståenden 

som refererar till olika giltiga och sanna avbilder av världen. Kunskap är på så vis en resurs 

som kan dokumenteras och överföras från en form till en annan samtidigt som innehållet 

bibehålls. Därmed sägs det att kunskapen betraktas vara oföränderligt mobil (Edenius & 

Yakhlef 2003). Andra menar att kunskap är en värdefull resurs som framkallar goda resultat 

och som kan lösa problem, med andra ord den uträttar något bra (Alvesson 2004). Nonaka 

och Takeuchi (1995) anser att kunskap är kontextbaserad då den är beroende av situationen 

och skapas genom en social interaktion mellan människor. För företagen i eventindustrin är 

kunskap en väsentlig del av deras arbete där kunskap för Jorpes (2007) på Subito handlar om 

en kombination av erfarenheter och instuderad lärdom. Enligt Lönell (2007) på Lönell 

Reklam AB är kunskapen något som hela tiden bör utvecklas, han menar att kunskapen är 

något som kontinuerligt måste förnyas och bevaras. Kunskapsbasen som en individ har är upp 

till personen själv att underhålla belyser Axetun (2007) på Axlight AB och menar att kunskap 

handlar om att veta vad som ska göras och vad projektet går ut på. Inom ett projektbaserat 

företag räcker inte kunskapen som finns inom en individ till, han menar att det istället handlar 

om att sammanfoga flera olika kompetenser för att tillsammans kunna utföra ett projekt.  
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En negativ sida som kunskap, enligt Alvesson (2004), kan bidra med är att den kan skapa 

problem som annars inte hade uppkommit. Anledningen är att kunskap kan påverka 

uppfattningen av omgivningen och situationer. Kunskapen kan på så sätt framhäva ett gap 

mellan det som betraktas vara förebilden och det som är den bristfälliga realiteten. På samma 

gång kan kunskap skapa social dominans där den tvingar människor att anpassa sig till normer 

som den genererar och om det missbrukas kan kunskapen även förknippas till en negativ sida 

av makt. Kunskap i denna undersökning kommer att ha sin utgångspunkt i definitionen som 

följer: 

 

Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual 

information, and expert insight that provides a framework for evaluation and 

incorporation new experiences and information. It originates and is applied 

in the minds of knowers. In organizations, it often becomes embedded not 

only in documents or repositories but also in organizational routines, 

processes, practices, and norms. 

(Davenport & Prusak 1998:5) 

 

Ur citatet ovan kan det utläsas att kunskapen både kan vara konkret och abstrakt, vilket skapar 

ett dilemma för organisationer. Kunskapen har ofta endast uppfattats som något konkret och 

explicit, men den explicita kunskapen är snarare toppen av isberget. Under ytan finns den 

tysta kunskap som inte lika lätt kan uttryckas i ord utan snarare kan observeras i beteenden 

och tillvägagångssätt. 

Den tysta kunskapens innebörd 

Polanyi (1966/1983:5) myntade begreppet tyst kunskap, hans tankar är ”we know more than 

we can tell”. Det vill säga att vi inte kan uttrycka med ord och beskriva allt vi har kunskap 

om. Kunskap uppnås genom erfarenheter och all kunskap härstammar från det tysta, det är 

något som ska upptäckas och som efter det har utforskats kan betraktas som sanning. Tyst 

kunskap är, menar Polanyi, en aktivitet som kan beskrivas som en process av kunnande, eller 

som Molander (1996) benämner det ”kunskapande”. Det handlar om att veta mer än vad vi 

kan berätta. För Subito, Axlight AB och Lönell Reklam AB är en stor del av all kunskap tyst 

och på så vis beroende av enskilda individer. Axetun (2007) framhäver detta genom att belysa 

att kunskapen inom Axlight AB byggs upp av individerna genom att dessa samlar egna 

erfarenheter och problemlösningar. Han anser som många andra att erfarenhet är den största 

källan till kunskap. 
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Polanyi (1966/1983) förklarar vidare begreppet, vi vet mer än vad vi kan beskriva med ord, 

när han talar om att använda kroppen som en del av vårt deltagande. Vi är medvetna om saker 

som existerar nära kroppen såsom våra sinnen, muskler och förmågor för att kunna delta 

samtidigt som vi fokuserar på att utföra något annat. Ett bra exempel är att spela ett 

instrument exempelvis gitarr. Vi måste känna gitarren med våra fingrar för att veta hur vi ska 

hålla dem rätt, vi måste använda muskler för att få fingrarna att stanna på plats och vi måste 

kunna röra oss till nästa ackord. Polanyi menar att vi måste vara medvetna om vår kropp för 

att kunna fokusera och rikta vår uppmärksamhet till det vi försöker att lära oss eller göra. På 

så sätt blir våra rörelser och muskler sekundära i förhållande till det vi fokuserar på att göra, 

nämligen spela musik. Polanyi benämner det sekundära för ”subsidiaries” och detaljerna för 

”particulars”. Vi vet därmed om de sekundära egenskaperna eller enheterna genom att lita på 

vår medvetenhet för att fokusera på något annat. Det vi är medvetna om blir underordnat det 

vi fokuserar på att göra. Det handlar om, som citatet nedanför belyser, att försvinna i det vi 

gör. 

 

…we incorporate it in our body – or extend our body to include it – so that 

we come to dwell in it.  

(Polanyi 1966/1983:16) 

 

Vi kan med andra ord vara medvetna om något som inte innebär att vår uppmärksamhet 

fokuserar på detta. Om vi fokuserar på detaljerna som vi tidigare endast hade sekundär 

medvetenhet om, exempelvis fingrarnas rörelser, försvinner betydelsen av dessa rörelser. 

Rörelserna blir istället klumpiga och individen kan bli förvirrad. Om en person som är en 

talangfull gitarrist börjar fokusera på hur fingrarna rör sig blir musiken lidande då fokus 

skiftar från musiken till hur musiken skapas. Vi måste därför ha tillit på detaljerna sekundärt 

för att utföra något annat, detta är vad tyst kunskap innebär. En sammankoppling av dessa 

detaljer med individen sker inte automatiskt utan är beroende av personen, vilket bidrar till att 

kunskapen blir personlig och kunnandet som Polanyi (1966/1983) talar om blir utförandet.  

 

Utifrån Polanyis tankar har Nonaka och Takeuchi (1995) utvecklat sina idéer kring tyst 

kunskap och applicerat dessa på organisationer. Tyst kunskap anser de vara personlig, svår att 

formalisera och kommunicera till andra, såsom magkänsla eller intuition. Den tysta 

kunskapen är något som framkommer i den kunskapen individen besitter. Kunskapen blir på 

så sätt svår att formalisera och kommunicera inom organisationen. Detta belyser även Polanyi 
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(1966/1983) då han anser att vi kan utifrån vad vi vet, känna av konsekvenser och händelser 

som ännu inte skett vilket ger oss en tyst förkunskap. Både Jorpes och Lönell talar om 

magkänsla och intuition. Jorpes (2007) framhäver att magkänslan är uppbyggd av tidigare 

erfarenheter men är endast en liten del av den kunskap som används vid varje event, om 

magkänslan skulle styra blir det snarare ett spel på lotteri. Lönell (2007) däremot ser 

magkänsla och intuition som en del av hans arbetsprocess, han visar detta genom att hålla upp 

ett finger i vädret för att demonstrera att han känner av vad hans nästa steg ska bli. Mycket av 

Lönells magkänsla bygger på tidigare erfarenheter där han har känt av vad som ska göras när.  

 

Ett event som årligen återkommer är den snart 25-åriga Kalmar Marknad. Denna skapar en 

stor tyst kunskapsbas där oskrivna regler och procedurer tas för givna, vilka inte är lätta att 

lära sig som ny arrangör av eventet, påpekar Lönell (2007). Det var mycket som Lönell var 

tvungen och lära sig på plats när han tog över eftersom ingen kunde uttrycka med ord vad 

som är beviljat och vad som ska utföras, utan alla vet själva vad som är tillåtet och inte.  

 

Kalmar Marknad är som ett självspelande piano, det enda jag kunde göra 

var att gå med första året för att få en känsla av hur marknaden var 

uppbyggd och fungerade. Man måste vara med för att få den kunskapen till 

sig. 

(Lönell 2007-11-15) 

 

All kunskap är framförallt tyst menar Nonaka och Takeuchi (1995) och de framhäver, precis 

som Polanyi, erfarenheter, ideal, värderingar och känslor som en del av konstruerandet av den 

tysta kunskapen. Allt detta finns rotade inom individer och den starkaste kunskapen som 

Nonaka och Takeuchi framhäver konstrueras genom erfarenheter och påverkar individers 

agerande för att inte återupprepa misstag. Polanyi (1966/1983) visar detta med ett exempel 

om elektriska stötar som är kopplade till vissa stavelser. Vid testen undvek personen de 

elektriska stötarna genom att omedvetet lära sig att inte använda ord som utlöste dessa. Precis 

som Sullivan (2000) belyser är det först när delar av inlärd information används som kunskap 

formas. På fältet är detta uppenbart då Subito och Lönell Reklam AB försöker undvika 

tidigare misstag och problem redan i planeringsfasen. I detta fall är erfarenheterna en bra 

utgångspunkt eftersom projektgruppen vet vad de ska titta efter för att tidigare felsteg inte ska 

upprepas (Jorpes 2007, Lönell 2007).  
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Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) finns det två dimensioner inom den tysta kunskapen, den 

tekniska och den kognitiva dimensionen. Den tekniska innebär kunskap fångad inom know-

how och kan exemplifieras genom en hantverkare som efter erfarenhet har lärt sig att forma 

material. Den kognitiva dimensionen reflekterar vår bild av verkligheten nu och i framtiden, 

bilden formas av mentala modeller som individen skapar. De mentala modellerna kan 

exempelvis vara perspektiv, värderingar, tro och uppfattningar som bidrar till hur en individ 

definierar sin omgivning.  

 

Jorpes på Subito (2007) belyser att värderingar och uppfattningar inom företaget är av stor 

vikt och dessa påverkar hur de anställda arbetar och vilka former av projekt de åtar sig. De 

individuella bilderna skapas och formas utifrån egna uppfattningar om vad som är rätt och fel, 

utbildningar samt erfarenheter. Fältet framhäver även kommunikation som en självklarhet för 

att diskutera och skapa dialoger kring eventet som planeras. Dessa möten skapar en plats för 

utveckling av idéer, deltagande, gemenskap och spridning av kunskap de olika individerna 

besitter (Jorpes 2007, Axetun 2007). Kunskapen som sprids här går till viss del att uttala men 

inte med exakta ord. Alvesson (2004) diskuterar detta genom att framkalla frågan om kunskap 

någon gång kan vara helt tyst. Han menar att kunskapen alltid till viss del går att beskrivas 

med ord, dock framhäver han att inom den tysta kunskapen finns ett aktivt omdöme som är 

svårt att uttala något som inte existerar i den explicita kunskapen.  

Den explicita kunskapens innebörd 

Explicit eller uttalad kunskap är den kunskap en organisation vet att de anställda besitter, den 

kan uttryckas i ord eller nummer, lagras i databaser och skickas elektroniskt (Sullivan 2000). 

På så sätt är den explicita kunskapen formell och systematiskt upplagd (Nonaka & Takeuchi 

1995), eller som Polanyi (1966/1983) säger den har förmågan att uttryckas tydligt. 

Nedskriven dokumentation finns det ont om i de företag som undersökts, Axetun (2007) är 

den som arbetar kontinuerligt med projektrapporter och anteckningar som tas med under alla 

de tre faser projektet består av. Denna kunskap lagras sedan och är tillgänglig att använda av 

alla anställda inom företaget. Lönell (2007) har en databas där mappar av information sparas 

ned och dokumenteras. Det sparade och det dokumenterade är den kunskap Lönell har skapat 

genom bland annat egna erfarenheter. På Lönell Reklam AB finns även information lagrad i 

pärmar. Dessa gavs till honom när han köpte bolaget av den tidigare ägaren och innehåller 

information som denne erhållit under sina år i branschen. Informationen var till nytta för 

Lönell när han började arbeta inom eventindustrin. Idag arbetar han utifrån egna modeller och 
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erfarenheter för att genomföra event medan Axetun (2007) använder sig av teoretiska böcker 

för att skapa en riktlinje och specifika modeller att utgå från vid projektarbetet. Jorpes (2007) 

framhävde att hon ännu inte haft tid att gå igenom teori då tiden inom eventindustrin är 

knapp. Hon framhåller istället konversationer och dialoger där kunskapen uttalas och beskrivs 

för alla deltagande inom projektet.  

 

Den explicita kunskapen har länge varit den dominerande i västvärlden där Taylor 

(1947/1997) var en av dem som influerade organisationer. Hans princip om scientific 

management är ett gott exempel på explicit kunskap, där ett arbetssätt utvecklades genom 

systematiska beräkningar för att effektivisera organisationen. Kunskapen som framkallades 

var explicit. Något som är vitalt för den uttalade kunskapen är att utvärdera den och göra den 

tillgänglig för individerna i organisationen. Om kunskapen inte är tillgänglig är den 

oanvändbar och onödig (Davenport & Prusak 1998). Alvesson (2004) anser, som tidigare 

nämnt, att tyst kunskap inte kan vara helt tyst, lika lite kan explicit kunskap vara helt explicit. 

Han menar att all kunskap vi har grundar sig i kulturella koder och i sociala samspel och på så 

sätt finns det en viss utbredning av tyst kunskap även i den explicita. Dessa två former av 

kunskap är på så sätt beroende av varandra. Detta kan även observeras på fältet där alla tre 

företagen framhäver interaktionen mellan individer. Interaktionen handlar om att delge 

erfarenheter och kunskap som i sin tur formar nya arbetssätt och procedurer att genomföra ett 

event på (Jorpes 2007, Axetun 2007, Lönell 2007). Den explicita kunskapen kan därför ses 

utgå i stor utsträckning från den tysta.  

Var finns kunskapen? 

Vissa anser att kunskapen finns inom individen, där denna lär sig ny kunskap utan krav på att 

dela med sig den till andra. Kunskapen uppkommer då i individernas sinnen, där individen 

även skapar ny kunskap genom praktiska situationer som påverkas av möjligheter och 

omständigheter snarare än regler och modeller (Davenport & Prusak 1998). Andra anser att 

kunskap finns i organisationen, där kunskapen existerar i sociala mönster och kulturella 

procedurer. Den organisatoriska kunskapen behöver i det här fallet inte överrensstämma med 

den kunskap som enskilda individer personligen besitter. Detta eftersom den individuella 

kunskapen inte behöver delges till andra organisationsmedlemmar samtidigt som den 

organisatoriska kunskapen inte behöver påverka individernas enskilda kunskap (Edenius & 

Yakhelf 2003). Det en organisation behöver, enligt Prahalad och Hamel (1990), är en 
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kollektiv kunskap där organisationsmedlemmarna delar ett gemensamt kunnande och 

identitet.  

Individuell och organisatorisk kunskap 

Både den individuella och den organisatoriska kunskapen är viktiga faktorer för ett företags 

konkurrenskraft. Den organisatoriska kunskapen består av databaser, teknologier, rutiner, 

metoder, procedurer och företagskultur och existerar inom företaget. Den individuella 

kunskapen däremot är den kunskap som varje individ bär med sig i form av utbildning, 

tidigare erfarenheter, begåvningar samt andra sociala färdigheter (se figur 1, s. 32). Den 

individuella kunskapen bidrar till att individerna presterar bättre än konkurrenterna 

(L∅wendahl 1997). Kunskapsarbetare, ett begrepp Drucker (1999) framhäver, innebär 

individer som utvecklar sin kunskap för att överträffa andra i organisationen. 

 

…knowledge workers must know more about their job than their boss does – 

or else they are no good at all. 

(Drucker 1999:18) 

 

Detta fenomen belyser även Sveiby (1991) då han anser att kunskapsarbetarna idag har en helt 

annan makt eftersom den ligger i deras kompetens. Enligt Drucker (1999) har en kunskaps-

arbetare stor mobilitet och kan lämna en arbetsplats när de själva behagar. I och med 

kunskapsarbetarnas flexibilitet kan denna form av arbetskraft bli betydelsefull i projekt, där 

det gäller att anpassa en viss position efter individens kunskap. Inom en projektgrupp skiftar 

arbetarnas roller utefter vilken kunskap projektet är beroende av. Kunskapsarbetare bidrar 

därmed till en högre flexibilitet för organisationen som kan anpassa arbetskraften efter 

kapacitet (Blomé 2004).  

 

Ekstedt (1988) anser att en organisation som bygger sin verksamhet på stort individkapital är 

mycket mer känsliga mot om individerna i verksamheten skulle försvinna. Det intellektuella 

kapitalet som individerna i organisationen utgör är det enda kapital som räknas bland dagens 

kunskapsintensiva företag. Det är detta kapitalet som utgör verksamhetens egentliga värde. 

Om det intellektuella kapitalet skulle försvinna skulle det inte finns mycket kvar av 

verksamheten (Edvinsson & Malone 1997) Dessa företag måste därmed göra sig attraktiva för 

att behålla individerna i verksamheten. Företagen kan, genom att exempelvis arbeta med 

Human Resource Management (HRM), behålla sina anställda i verksamheten. Den 
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organisatoriska HRM innefattar rekrytering, belöning, utbildning, värdering och planering. 

Dessa delar är väsentliga för organisationer stora som små att arbeta med för att skapa 

delaktighet, teamwork, flexibilitet och kulturell förändring (Palmer & Hardy 2000). 

Användandet av HRM kan bidra till att den individuella kunskapen uppmuntras och engagerar 

personalen och gör att de stannar kvar inom organisationen (Bhardwaj & Monin 2006).  

 

Ute på fältet är kunskapsarbetare inte ett vedertaget begrepp, det är noterat att anställda 

tillsätts på positioner inom projektgruppen utefter kompetens och erfarenheter. Dock 

framhäver Jorpes (2007) att tillfälliga anställningar är få inom projektgruppen, tillfälliga 

samarbetspartners är däremot högre. Lönell (2007) använder sig i hög grad av kunskaps-

arbetare där tillfällig personal anställs inom projektgruppen utefter kunskapsområden som 

behövs för att genomföra eventet. Exempelvis deltog Susanne Friberg från Muskelverksta’n 

under Hälsomässan. Hon bidrog med sina kunskaper och kontaktnät inom hälsosektorn som 

var vitala för planeringsfasen och för att genomföra mässan. Axlight AB tillsätter sina 

projektgrupper inte enbart utifrån kompetens utan även beroende på hur väl personen passar 

in i gruppen. Det handlar om att våga lita på någon och känna en trygghet i att alla vet vad de 

kan och vem de kan vända sig till för att få hjälp (Axetun 2007). Jorpes (2007) berättar att det 

handlar om att fungera tillsammans vilket inte går om tilliten till varandra saknas. Vid 

anställning inom Subito kan situationen se annorlunda ut menar Jorpes, hon förklarar att där 

ges individen en chans att gå bredvid för att lära sig genom att delta. 

 

Alvesson (2004) belyser att kunskapsföretag inom servicesektorn är mycket beroende av sin 

nyckelpersonal eftersom denna är avgörande för verksamheten. Anledningen är att personalen 

är företagets viktigaste resurs och ibland även den enda. Detta förstärker även fältet, som 

tidigare nämnts, där samarbeten och anställningar framförallt sker utifrån kunskapsområden, 

något som Axetun (2007) Jorpes (2007) och Lönell (2007) framförde. Jorpes anser att det 

handlar om att arbeta tillsammans för att utveckla företaget och erbjuda kunden en individuell 

lösning. Erfarenheter skapar mer kunskap, kunskap som används för att bolla idéer och 

utveckla företagets verksamhet.  

 

Våra idéer och kunskap är vårt arbetsverktyg. 

(Jorpes 2007-11-22) 

Risken över att förlora sina resurser, nämligen personalen, är större inom serviceföretag då 

individerna i företaget kan välja att lämna företaget för att exempelvis starta eget och 
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kunskaperna de har försvinner därmed ut ur organisationen (Alvesson 2004). Detta kan även 

urskönjas på fältet där kunskapen ses som något ofantligt viktigt. Försvinner individerna i 

företaget uppstår en viss problematik anser både Jorpes (2007) och Lönell (2007). 

Dokumentation finns dock i så stor grad för Lönell att ett projekt förmodligen skulle kunna 

fortgå utan honom. Jorpes (2007) däremot framhäver att om en nyckelperson försvinner 

skapas först och främst kortsiktiga problem, där personen kvickt bör ersättas för att projektet 

ska fortgå. På lång sikt däremot kan denna problematik skapa fördelar eftersom företaget, i 

och med nyanställning, får in nytt blod, nya erfarenheter och kunskaper. Någon som ser 

organisationen med nya ögon. Inom Axlight AB är tilliten stor mellan medlemmarna i 

projektgruppen och de skulle inte lämna ett projekt utan att veta att en annan person är 

kapabel att genomföra uppgiften (Axetun 2007). 

 

Eftersom den organisatoriska kunskapen sägs bestå av bland annat teknologier, rutiner och 

kultur ses individen inte som källan till kunskap. Organisationsmedlemmarna utgör snarare en 

kollektiv identitet som bildar en organisatorisk kunskap. Kunskap handlar i detta fall lika 

mycket om görande som om vetande. Det praktiska styrs inte enbart av regler utan även av 

omständigheter och möjligheter situationen bidrar med. Kunskap kan därför beskrivas vara 

synonymt till görande, ett exempel på denna form av kunskap är just metoder, procedurer och 

rutiner rotade inom en organisation (Edenius & Yakhlef 2003). 

 

Lönell (2007) har starkt rotade rutiner i sitt företag, rutiner som han trillade in på när han 

övertog verksamheten. Lönell menar att den tidigare organisationen lärde honom ett arbetssätt 

som han inte är nöjd med. Rutinerna han tog över var djupt rotade och det föll sig naturligt att 

fortsätta följa dem. Parallellt med rutinerna fanns redan kunskap, erfarenheter och 

tillvägagångssätt lagrade, dels hos anställda och dels i pärmarna som lämnats, vilket formade 

Lönells arbetssätt. Nu står han inför en omorganisering som kommer att bidra till en 

förändring i dessa processer. Förhoppningsvis kommer det även att bidra till att han skapar 

sina egna rutiner och tillvägagångssätt. Även Jorpes (2007) talar om vikten av rutiner och 

processer som Subito arbetar efter. I deras verksamhet har en rutin uppkommit där de några 

dagar innan ett event briefar körschemat för att kunna upptäcka om något saknas eller glömts 

bort. Genom denna rutin kan de därmed tillsammans förebygga att många misstag sker.   

Det är dock viktigt som Molander (1996) belyser att rutinerna inte stelnar. Han menar att en 

stelnad rutin inte hör samman med kunskap. Det krävs att individerna förstår varför ett 

tillvägagångssätt prioriteras för att sedan ifrågasätta och kritisera detta för att generera 
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Figur 1. Individual and organizational 
competences enligt L∅wendahl (1997) 

kunskap. Molander framhäver därmed att rutiner bör vara rörliga och levande, en sådan rutin 

ger en rytm och en säkerhet som öppnar upp möjligheter att se vad som sker runt omkring. De 

rutiner som existerar i fältet är inte ifrågasatta. Detta är synligt framförallt hos Lönell (2007) 

på Lönell Reklam AB som direkt anammade de existerande rutiner vid köpet. Detta kan ha 

bidragit till att rutinerna stelnat eftersom de inte har ifrågasatts. Inom Subito är rutinerna 

levande och innebär oftast möten och konversationer. Jorpes (2007) menar att arbetsprocessen 

inom företaget skiljer sig åt beroende på vilket event som ska genomföras. Hon framhäver att 

skillnaden påverkas av hur lång tid i förväg de tillsätts på uppdraget, samt hur omfattande 

eventet är. Eftersom eventen skiljer sig åt ser planeringsfaserna olika ut då de byggs upp efter 

hur mycket tid som finns till förfogande innan implementering. Rutinerna inom Subito kan på 

så sätt sägas vara rörliga och levande. 

 

 Enligt L∅wendahl (1997) kompletterar den 

individuella och den organisatoriska kunskapen 

varandra. I figur 1 kan vi se vilka grundstenar dem 

sammanfattningsvis består av. Den organisatoriska 

och den individuella kunskapen påminner om 

varandra där likheter kan observeras i de tre 

nivåerna. En individs kunskap kan jämföras med 

organisationens databaser och teknologier samtidigt 

som färdigheter motsvarar organisationens rutiner, 

procedurer och metoder för att arbeta. Dessa 

färdigheter påverkar hur ett företag utför givna 

uppgifter. En individs talanger kan, fast något vagt, 

ses i företagskulturen eftersom denna visar hur ett företag arbetar. Kulturen skapar företagets 

värderingar och normer som i sin tur påverkar i vilken grad organisationen kan vara flexibel 

och kreativ. L∅wendahl menar att dessa tre nivåer är grunden ur vilken den individuella och 

den organisatoriska kunskapen formas. Den problematik kunskap bär med sig är, som 

Davenport och Prusak (1998) talar om, att den skapas mellan människor och utmynnar genom 

jämförelser, konsekvenser och konversationer. Detta framhäver även L∅wendahl (1997) och 

påpekar att den organisatoriska kunskapen kan benämnas för kollektiv kunskap. 
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En kollektiv kunskap 

Den kunskap som involverar alla de anställda och funktioner kan anses vara kollektiv. Denna 

behöver kontinuerligt underhållas och skyddas. En kollektiv kunskap är gemensamt rotad 

inom organisationen, vilket gör den svårimiterad. Denna kollektiva kunskap kan benämnas 

för kärnkompetens vilken, enligt Prahalad och Hamel (1990), är en viktig grundsten för 

organisationers kunskapsbas. 

 
…much crucial organizational knowledge exists not on paper, nor in the 

heads of individuals, but within the ‘community’ as a whole. 

(Easterby-Smith & Araujo 1995:5) 

 

Molander (1996) anser att det är olämpligt att se kunskap som något individer har eller inte 

har. Han anser snarare att individerna deltar i kunskap och att kunskapsbildningen sker 

kollektivt. Bland annat är sammanflätning av olika kunskapsområden allt viktigare där ett 

område är beroende av kunskap som existerar i andra områden. Axetun (2007), Lönell (2007) 

och Jorpes (2007) anser att nyckeln till ett lyckat event är kunskapen som finns inom 

individen. Inom projektgruppen skapar de tillsammans en gemensam kunskap som utvecklas 

utifrån samarbeten och upplevelser. 

 

Utifrån diskussionen ovan kan det konstateras att kunskapen är uppbyggd av individerna inom 

organisationen men rotad kollektivt i rutiner, policys, kärnkompetens, kultur och erfarenheter. 

Därför kan det påstås att kunskapen är både explicit som i teknologiska system och rutiner 

men även tyst i form av erfarenheter, kultur och beteenden (Nonaka & Takeuchi 1995). I det 

undersökta fältet saknas nedskrivna regler och ramar. Det handlar istället om att besitta 

kunskapen innan du ger dig in i industrin menar Axetun (2007). Det vanligaste arbetssättet 

inom eventindustrin är i projektform där en projektgrupp bildas. Tillsammans kompletterar 

individerna inom projektgruppen varandra under arbetsprocessens gång. Detta bidrar till att en 

kollektiv kunskap genereras vilken sedan kan återinföras vid nästa projekt. Denna kollektiva 

kunskap kan sedan i framtiden effektivisera arbetet vid nya projekt och är svårare att imitera 

för andra företag eftersom kunskapen utgörs av alla organisationsmedlemmar  
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Skapandet av kunskap 

Edenius och Yakhelf (2003) diskuterar Vygotskys teorier kring lärandeprocesser där den 

sociala dimensionen lyfts fram för att kunna betrakta olika aktiviteter som en form av 

kunskap. Kunskapen blir här liktydig med processer och procedurer såsom rutiner. För att 

kunna använda dessa rutiner till lärande är det avgörande hur väl individerna interagerar med 

varandra. 

 

Det är genom den sociala interaktionen som individer tillsammans kan utveckla en 

gemenskap eller en identitet och genom detta lösa problem och fastställa dessa. Med andra 

ord utveckla ny kunskap (Edenius & Yakhelf 2003). Detta belyser även Nonaka och Takeuchi 

(1995). Nonaka och Takeuchi menar, precis som Edenius och Yakhelf, att kunskap inom en 

organisation inte kan uppstå utan en interaktion mellan individer. Den uppstår när individerna 

i organisationen för en dialog, diskuterar, delar med sig av sina erfarenheter och observerar. 

Detta är avgörande för hur en organisations kunskapsutveckling ser ut. På fältet är detta 

tydligt, då individerna inom företagen Subito och Lönell Reklam AB har sina egna 

individuella kunskaper som kompletteras med öviga medlemmar. Den största delen av 

kunskapen dessa individer besitter sprids verbalt inom organisationen genom möten, 

brainstorming och konversationer (Jorpes 2007, Lönell 2007). Axetun (2007) däremot anser 

att kunskapen är helt individuell och menar att varje person är ansvarig för hur och var 

kunskapen används, utvecklas och förnyas. Dock framhäver han att det är viktigt att försöka 

sprida den individuella kunskapen genom organisationen. Axetun anser att alla organisations-

medlemmar ska ges samma kunskap om kunden och vilket arbete som ska utföras. Detta 

bidrar till att arbetet utförs på bästa möjliga sätt.  

 

En organisation har som tidigare nämnts rutiner, procedurer, regler, policys och teknologier 

som alla skapar den kunskap som tillhör organisationen. Tillsammans bildar dessa ett 

arbetssätt och ett tillvägagångssätt att ta sig an uppgifter men bidrar även till medlemmarnas 

beteenden (Edenius & Yakhlef 2003). Detta skapar grunden för den organisationskultur som 

finns inom företaget. Peters i Palmer och Hardy (2000) beskriver kultur som följande: 

 

The ‘way we do things around here’, the ‘unwritten rules’ of what constitutes 

intelligent behaviour in an organization, the shared values which people 

have. 

(Peters i Palmer & Hardy 2000:118) 
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Kultur skapas därmed mellan människor inom en organisation, där individerna delar 

värderingar och tillvägagångssätt. Därmed är kulturen inte direkt synlig genom observationer 

eftersom den är en del av organisationen (Palmer & Hardy 2000). Detta kan relateras till 

företaget Subito där organisationskulturen inte är uttalad utan snarare underförstådd i deras 

arbete. Organisationen har uppstaplade policys och moraliska värderingar som väger in när de 

ska acceptera ett uppdrag. Alla vet vilka projekt som de kan representera, de vill exempelvis 

inte förknippas till event där uppdragsgivaren är tidningar såsom Café. Denna gemensamma 

värdegrund kan ses som deras företagskultur som inverkar på hela deras verksamhet och 

arbetssätt (Jorpes 2007). I Lönell Reklam AB och Axlight AB finns en avsaknad av en direkt 

organisationskultur. Vad som kan ses är snarare mer rutinliknande tillvägagångssätt som 

genererats utifrån deras arbetssätt. De har inte några omedelbara värdegrunder men inriktar 

sig mot specifika event som de har intresse av. Kulturen hos dem befinner sig snarare inom 

individen än i organisationen eftersom de har ett fåtal anställda men kan fortfarande 

synliggöras i beteenden (Lönell 2007, Axetun 2007).   

 

Gemenskapen en organisationskultur bidrar med anser Alvesson (2004) frambringar kunskap. 

Om den sociala interaktionen och en känsla av samhörighet inte finns kommer kunskap inte 

att genereras. Kultur kan på så sätt sägas vara nyckeln i de sociala kunskapsprocesserna inom 

en organisation. Även Davenport och Prusak (1998) framhäver organisationskulturens 

betydelse inom ett företag och menar att kulturen är grunden för den organisatoriska 

kunskapen. De belyser att en starkare betoning borde läggas på strukturerad kunskap och 

användningen av teknologi för att fånga och kontrollera den. Med strukturerad kunskap 

menas dokumentation och kodifiering av kunskapen inom en organisation, exempelvis patent. 

Utan förmågan att kunna hantera strukturerad kunskap är långsiktig organisatoriskt lärande 

omöjlig och den organisatoriska kunskapen blir svag. Organisationskulturen kan därmed både 

främja eller motstrida ett företags lärandeprocesser nödvändiga för att generera organisatorisk 

kunskap. Inom de mindre företagen i eventbranschen är organisationerna uppbyggda för att 

skapa lärandemöjligheter. Konversationer och dialoger är något de dagligen arbetar med och 

de verbala kontakterna är grundstenarna inom dessa verksamheter. Företagen anser att de 

verbala kontakterna är nödvändiga dels för att skapa kunskapsåterföring och dels kunskaps-

utveckling som organisationen kan använda vid kommande event (Lönell 2007, Jorpes 2007, 

Axetun 2007). 

 



~ Kunskapens betydelse för projektbaserade företag ~ 

- 36 - 

För att skapa organisatorisk kunskap inom en organisation behövs, enligt Nonaka och 

Takeuchi (1995), en stödjande kontext. Detta innebär att organisationens intentioner ska vara 

tydliga och beskriva vilka mål som ska nås och vilken strategi som ska ta dem dit. De 

anställda bör agera självständigt för att nå organisationens mål samtidigt som det är bra med 

variation och kreativt kaos för att nå fram till ny kunskap. Vidare ska den existerande 

informationen inte endast beröra den direkta operationen utan även organisationen som 

helhet. Detta för att skapa en informationsgrund som är till för alla organisationsmedlemmar 

och som i sin tur bidrar till att utveckla ny kunskap eller kunskap som är svår att artikulera.  

 

Om kunskapen är spridd igenom hela verksamheten och individerna är kunniga i 

organisationens olika delar kommer dem snabbare kunna reagera och handla vid oväntade 

förändringar (Nonaka & Takeuchi 1995). Utifrån fältet har det observerats att detta är något 

som är sekundärt eftersom individerna oftast arbetar utifrån sina personliga kunskaps-

områden. Dock förespråkas en spridning av varje individs kunskap inom organisationen men 

endast om behovet synliggörs genom exempelvis direkta frågor (Axetun 2007). Jorpes (2007) 

belyser att alla individer inom eventindustrin har olika bakgrunder och kompetenser. Dessa 

samlas, som tidigare nämnts, inom ett projektteam där det handlar om att hjälpa varandra. För 

Subito är detta inget problem eftersom alla vill dela med sig av sin kunskap då de är som en 

liten familj. 

 

Levinthal och March (1993) framhäver att det organisationer måste ta i beaktande för att 

kunskap ska uppstå är att existerande kunskap inte är tillräckligt. De menar att en 

organisation bör skapa en balans mellan den existerande och sökandet av ny kunskap för att 

skapa organisatorisk intelligens. En balans mellan de båda är svårt att uppnå men viktigt, 

eftersom den ger dels konkurrensfördelar och dels utvecklingsmöjligheter. Idag används 

exploatering mer eftersom flera lärandeprocesser drivs av erfarenheter. Att utgå från den 

kunskapen som redan existerar är vanligt av framförallt en anledning, nämligen att de 

positiva fördelarna observeras snabbare än vad de gör vid användandet av utforskning 

(Levinthal & March 1993). Uppdatering och kunskapsinhämtning av ny kunskap är centralt 

inom eventindustrin framhäver Lönell (2007), Axetun (2007) och Jorpes (2007). 

Anledningen är att eventindustrin är föränderlig och kunderna varierar vid varje projekt som 

genomförs. Den kunskap som finns inom organisationen kan utvecklas och ny kunskap kan 

genereras genom problemlösningar, erfarenheter, möten, diskussioner och användning av 
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olika mediala former menar de alla tre. Den kunskap som redan existerar inom 

organisationen måste kompletteras med ny kunskap som hämtas in för att skapa lärande. 

 

Kunskap är något man måste förnya hela tiden och liksom ta vara på. 

Nyfikenhet är ett bra karaktärsdrag för att lyckas med kunskapsinhämtning. 

(Lönell 2007-11-15) 

Sammanfattning 

Eventindustrin är en bransch som arbetar kontinuerligt med temporära organiseringar för att 

implementera ett projekt. Dessa former av företag anställer efter erfarenhet, kompetens och 

personlighet, eller som Lönell säger efter intresse. Det är av stor vikt att medlemmarna inom 

ett projekt kan samarbeta och att kommunikationen är god. Detta för att skapa snabba 

beslutsvägar och ett nära samarbete inom projektgruppen, vilket är väsentligt för att 

planeringsfasen, implementeringsfasen och efterarbetet ska ge optimal utdelning.  

 
Kunskap är något som framförallt skapas genom sociala interaktioner då den kan finnas i 

individer eller delas mellan flera individer. Kunskapen kan både vara abstrakt och konkret 

vilket skapar problem för många företag. Den abstrakta kunskapen benämns i vårt fall för tyst 

kunskap och existerar inom individer. I eventindustrin finns stor kunskap lokaliserad inom 

individerna. Denna kunskap finns i form av erfarenhet, magkänsla och intuition, en kunskap 

som är svår att delge andra enbart med ord. Den konkreta eller explicita kunskapen är lätt att 

beskriva med ord och delge andra människor eftersom den är uttalad, nedskriven samt lagrad. 

Denna existerar i form av rutiner, policys, tillvägagångssätt och projektrapporter.  

 

Allt vi vet underbyggs av den tysta kunskapen, precis som Polanyi menar i hans diskussion 

kring ”particulars” och ”subsidiaries”. En organisation är beroende av individuell kunskap 

som tills stor del är tyst. Den tysta och den explicita kunskapen är beroende av varandra och 

går inte att separera lika lättvindigt som en del framhäver. Ingen kunskap är med andra ord 

helt tyst eller helt explicit utan de följs av varandra. Kunskapen existerar både inom individer 

och i organisationer. Dessa två former har olika skepnader men är både uppbyggda av tyst 

samt explicit kunskap. Det som är nödvändigt för både den individuella och den 

organisatoriska kunskapen är att den kontinuerligt måste förnyas och utvecklas. Detta är 

viktigt att ta i beaktande inom eventindustrin där kunderna och omgivningen ständigt 

förändras. 
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4 Förvandlingen av tyst kunskap 

Detta kapitel kommer att skapa en djupare förståelse dels för förvandlingsprocessen och dels 

för undersökningens helhet. Vi kommer först att presentera varför en förvandlingsprocess 

behövs innan olika synsätt av den redogörs. Empiriskt och teoretiskt material kommer att 

sammanfogas för att analysera hur teorin kan kopplas till fältet som undersökts. 

Förvandlingen av tyst kunskap till explicit – en nödvändighet 

Bhardwaj och Monin (2006) anser att ledningens agerande är avgörande för hur väl tyst 

kunskap utformas i organisationen. Den tysta kunskapen som finns i organisationen florerar, 

som tidigare nämnts, inom individerna och mellan företagets system och procedurer. Detta 

bidrar till att vikten av att göra den tydlig ökar och det finns ett behov av att inspirera 

personalen att ta fram den tysta kunskap som finns inombords.  

 

En organisation bör inte vara beroende av ett fåtal individers kunskap, något som är svårare 

för små nystartade företag. Det organisationer borde arbeta med är att minska beroendet av 

nyckelpersoner samt omhänderta den kunskap som redan existerar inom organisationens 

medlemmar (Bhardwaj & Monin 2006). Inom Subito, Axlight AB och Lönell Reklam AB är 

tankarna kring en förvandling inte uttryckta. Jorpes (2007), Lönell (2007) och Axetun (2007) 

anser att kunskapen som de besitter såsom erfarenheter och magkänsla tillhör individerna. De 

är medvetna om problemet som uppstår när en kunnig individ försvinner. Dock arbetar inte 

fältet med att sprida informationen till fler individer inom företaget, vilket skapar ett beroende 

av medarbetarna och en ökad osäkerhet.   

 

Även Davenport och Prusak (1998) ser en risk med den tysta kunskapen, eftersom en stor del 

av kunskapen finns i människorna ställer dem sig frågorna, när får organisationen tillgång till 

den? Är kunskapen endast tillgänglig då personen är på plats i organisationen och vad händer 

om personen försvinner? Davenport och Prusak menar att om personen försvinner går 

kunskapen förlorad, en organisation bör därför formulera strategier för att motverka en sådan 

förlust. Att överföra tyst kunskap till fler personer är ett alternativ och att förvandla tyst 

kunskap till explicit, som Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver, är ett annat. Kunskapen hos 

Axlight AB, Lönell Reklam AB och Subito ses som en tillgång för företaget och när denna 

tillgång försvinner påpekar alla att det kan vara skadligt för eventet (Jorpes 2007, Lönell 

2007, Axetun 2007). Axetun (2007) påpekar svårigheten med att ersätta en väl insatt person 
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med en som inte varit med från början. Den nyimplementerade individen har inte den 

kunskapen om projektet som de andra och måste besitta rätt kompetens för att kunna ersätta 

individen som slutar. Axetun fortsätter med att förklara att denna situation är något de helst 

vill slippa. Detta innebär att tilliten mellan medlemmarna i projektteamet måste vara stor 

eftersom alla är beroende av varandra för att genomföra eventet.  

  

Alvesson (2004) påstår att individerna för med sig sakkunskaper, färdigheter, nätverk och 

erfarenheter in i organisationen. Att bibehålla nyckelpersonerna inom organisationen är därför 

väsentligt eftersom personalen är den viktigaste och ibland den enda resursen. Kunskapen 

inom en individ är centralt för en organisation, dessa individer kan försvinna ut ur företaget 

och ta sin tysta kunskap med sig om den inte delgetts organisationen (Alvesson 2004). Citatet 

nedanför beskriver väl hur stor osäkerheten är för företag vad gäller den tysta kunskapen om 

en omvandling eller spridning av den inte sker. 

 

   Many people say that all our resources go down the lift in the evening after a 

day of work, and that the firm is then empty. That is why I see it as my 

primary concern to make sure that they want to come back tomorrow. 

  (L∅wendahl 1997:24) 

Kunskapsspiralen 

Vissa anser att tyst kunskap går att överföra till explicit medan andra menar att detta är 

omöjligt. Nonaka och Takeuchi (1995) anser att förvandlingen från tyst till explicit är motorn 

i processen för att skapa kunskap. Förvandlingen skapar organisatorisk kunskap eftersom det 

är först när tyst kunskap har förvandlats till explicit som den kan delas med andra inom 

organisationen. Omvandlingen sker genom fyra faser av kunskapsöverföring som tillsammans 

bildar kunskapsspiralen och genererar organisatoriskt kunnande. Kunskapsspiralen (se modell 

1, s. 45) kan ses som en metafor som visar att varje varv baseras av det föregående, vilket 

innebär att kunskapen inom organisationen växer (Gourlay 2006). 

Socialisering 

Den första fasen är socialisering där erfarenheter delas mellan människor och den tysta 

kunskapen skapar ytterligare tyst kunskap såsom mentala modeller och tekniska förmågor 

(Nonaka & Takeuchi 1995). En individ behöver likväl inte lära sig nya kunskaper genom 

direkt kontakt med andra individer menar Gourlay (2006). Dock anser Nonaka och Takeuchi 
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(1995) att grunden för all kunskap är den tysta som finns inom människor, vilket gör det 

naturligt att överföringen har sin utgångspunkt här, genom en social interaktion. Den tysta 

kunskapen uppstår genom erfarenheter och den är svår att uttrycka i ord. Detta gör att det 

mest väsentliga steget är att dela med sig av denna kunskap genom sociala interaktioner.  

 

Ett vanligt tillvägagångssätt att sprida tyst kunskap är genom lärlingsprocesser och praktik-

platser där individen kan erhålla tyst kunskap från en annan person utan att detta språkligt 

överförs (Nonaka & Takeuchi 1995). Jorpes (2007) framhäver att nyanställning inom Subito 

innebär att individen får gå bredvid för att lära sig arbetsprocesserna inom verksamheten. Det 

handlar om att få kunskap genom görande och kan liknas vid en praktikperiod där den 

nyanställde får tyst samt explicit kunskap genom att observera och delta. I en sådan process 

sker social interaktion mellan människor och ny tyst kunskap anammas av den nyanställde. 

 

Vid tyst kunskap såsom mentala modeller och känslor behövs däremot ett fält där individerna 

kan interagera och skapa en dialog, exempelvis ett självorganiserande team för att delge 

kunskapen till andra. Detta innebär att medlemmarna från olika avdelningar samlas och 

arbetar mot ett gemensamt mål. Teamet är uppbyggt av en variation av anställda inom 

organisationen som alla bidrar med olika former av information samt erfarenheter. 

Individerna inom arbetslaget delger sina tolkningar av organisationens intentioner till 

varandra och skapar en dialog. Ledningen ger arbetslaget utmanande mål för att skapa ett 

kreativt kaos samtidigt som teamet självständigt arbetar för att nå målet. På så sätt börjar 

arbetslaget att interagera samt konstruera delad tyst kunskap (Nonaka & Takeuchi 1995). 

Inom Subito, Lönell Reklam AB och Axlight AB är möten, briefing och brainstorming 

vanliga arbetssätt där problem, idéer och planering ventileras. En dialog om vilket projekt 

som ska genomföras och hur detta ska gå tillväga sker där alla inblandade delar med sig av 

sina erfarenheter (Axetun 2007, Lönell 2007, Jorpes 2007). Detta kan ses som en form av 

socialiseringsprocess vilken skapar en gemensam bild av vad som ska utföras.  

Externalisering 

Den andra fasen är externalisering, vilket innebär att den tysta kunskapen förvandlas till 

uttalade begrepp. Den tysta kunskapen kan formas explicit genom bland annat metaforer och 

analogier. Fasen baseras på dialoger eller kollektiva reflektioner som uppstår inom det 

självorganiserade teamet. Den tysta mentala modellen som individen har innan dialoger förts 

blir här beskriven i ord och fraser. På så vis kan explicita begrepp formuleras (Nonaka & 
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Takeuchi 1995). Inom eventindustrin är projektgrupper en form av självorganiserande team, 

där de arbetar mot ett bestämt mål med specifika tidsramar uppsatta av en uppdragsgivare. 

Arbetet mot målet sker självständigt och bestäms av individerna inom projektgruppen. Lönell 

Reklam AB har exempelvis Köpcentret Baronen som uppdragsgivare. Lönell som 

centrumledare för Baronen har givits uppgifter att utföra under en specifik tidsram. Han 

arbetar med detta inom den tiden som avsatts och har fastställda möten där dialoger och 

dokumentation delges uppdragsgivaren för att förklara hur långt processen gått och vilka 

problem som uppstått (Lönell 2007). Den tysta kunskapen förvandlas genom denna procedur 

till explicita begrepp som Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver. 

 

Enligt Gourlay (2006) måste individerna redan från början besitta tysta idéer för att 

externalisering ska fungera. Detta på grund av att det är den tysta kunskapen som ska 

externaliseras. Bevis för att den tysta kunskapen redan existerar saknas. Något som kan stå 

som belägg för detta är mind-maps anser Gourlay, där mind-maps innebär att en stor volym 

av information samlas och struktureras. Eftersom en sådan bekräftelse inte finns anser han att 

detta försvagar Nonakas och Takeuchis teori kring externaliseringen.  

 

Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) grundas externaliseringen oftast på analogier eller 

metaforer. En analog går ut på att studera likheter och liktydigheter, där vi använder oss av 

något vi redan känner till för att koppla det till något som ännu är okänt genom att jämföra 

likheter och skillnader (Nonaka & Takeuchi 1995). Nonaka och Takeuchi beskriver en 

produktutveckling för att exemplifiera en analog, där en aluminiumburk låg till grund för att 

framställa en lågkostnadscylinder. Burken undersöktes och jämfördes för att urskilja likheter 

och skillnader och på så vis skapa en process för att tillverka cylindern. ”Automobile 

Evolution” är ytterligare ett exempel där företaget ville ha en liten men bekväm bil. En analog 

utvecklades mellan begreppen maximal-människa, minimal-maskin och en bild av att bilen 

skulle vara stor i volym men minimal i plats. Likheter och skillnader jämfördes och utifrån 

detta skapades sedan ett konkret begrepp nämligen ”Tall Boy”, bilen var liten i storleken men 

hög i höjden.  

 

Metaforer innebär att se något ur en annan synvinkel och Morgan (2006) är känd för sina 

metaforer inom organisationsteori. Han ser bland annat organisationen som en maskin, en 

organism eller ett psykiskt fängelse. Genom nya synvinklar och perspektiv kan metaforer ge 

insikter, förståelse och tillvägagångssätt att forma situationer på som annars inte uppkommit. 
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Nonaka och Takeuchi (1995) ger ”Automobile Evolution” som ett exempel, där bilen 

betraktades som en organism på jakt efter den ultimata formen. Metaforerna skapar på detta 

vis nya sätt att uppleva verkligheten på. De ger förnyelse och nya tankemönster som annars 

inte uppkommit. Det är dock viktigt att ha i åtanke att metaforer oftast är en förvridning av 

verkligheten (Morgan 2006). I fältet som har undersökts uttrycker individerna erfarenheter 

och problem de ställts inför vid tidigare event och försöker förklara dessa för resterande 

medlemmar inom arbetslaget (Jorpes 2007, Axetun 2007, Lönell 2007). Kunskapen individen 

besitter blir på så sätt explicit genom användandet av analogier och metaforer, som används 

om orden för att förklara händelsen saknas.  

 

Gourlay (2006) kritiserar Nonaka och Takeuchis påståenden kring metaforer och analogier, 

han menar att vi alltid använder oss av dessa i vårt vardagliga språk. Detta innebär ur hans 

synvinkel att Nonaka och Takeuchi antingen inte illustrerar externalisering eller så sker denna 

fas så fort människor konverserar och därmed finns det inget behov av att använda en speciell 

process för detta ändamål. Vidare finns en tanke att experiment och utforskning är de kritiska 

faktorerna för att skapa ny kunskap, något som Nonaka och Takeuchi inte tar upp.  

 

Nonaka och Takeuchi (1995) framhäver dock att en metafor och en analog följaktligen skapar 

konkreta begrepp och är som citatet nedanför belyser nyckeln till förvandlingsprocessen.  

 

Among the four modes of knowledge conversion, externalization holds the 

key to knowledge creation, because it creates new, explicit concepts from 

tacit knowledge. 

(Nonaka & Takeuchi 1995:66) 

 

De konkreta begreppen måste sedan värderas för att dess betydelse för organisationen ska 

fastställas. Värderingen sker gentemot organisationens intentioner vilka är de uppsatta målen 

och strategierna (Nonaka & Takeuchi 1995). Detta innebär att chefer värderar idéerna utifrån 

förbestämda kriterier och kunskapsspiralen fokuserar därmed på chefernas beslut och 

utesluter vetenskapliga former av kunskap, något som borde belysas av Nonaka och Takeuchi, 

påpekar Gourlay (2006).  
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Kombinering 

Nästa fas som Nonaka och Takeuchi (1995) beskriver är kombinering där de konkreta 

begreppen skapade i externaliseringsfasen organiseras till ett kunskapssystem. Olika former 

av explicit kunskap kombineras här för detta ändamål. De nyvunna explicita begreppen 

integreras med lagrad explicit kunskap genom dokumentation, möten och IT. Kombinering 

innebär därmed en omorganisering genom sortering, utveckling och kategorisering av den 

explicita kunskapen. En vanlig form av kombinering inom organisationer anser Nonaka och 

Takeuchi sker på mellanchefsnivå i form av operationalisering av bland annat visioner. De 

beskriver att kombinering kan göra att organisationen utvecklar ny kunskap vilken används 

för att förbättra områden inom företaget exempelvis produktutveckling, tillvägagångssätt mot 

kund, ett nytt informationssystem eller skapandet av en prototyp. Detta har setts inom Subito 

där en briefing sker innan varje event, vilket har blivit en rutin inom företaget. Denna rutin 

har införts för att försäkra sig om att inget glömts bort, som även nämnts tidigare. Rutinen har 

uppkommit eftersom erfarenheter av att detta behövs har uttryckts verbalt, vilket har förbättrat 

organisationens arbetsprocess och säkerhet (Jorpes 2007).   

 

I Lönell Reklam AB krävs idag ett nytt system för att planera och genomföra event eftersom 

dessa idag sker parallellt med varandra. Lönell har uttalat problemet där kunskapen behöver 

fastställas och skapa en översikt under arbetets gång. Det nya explicita begreppet har visat 

behovet av att utveckla ett översiktssystem för att skapa ett försprång av de aktiviteter som 

ska utföras. Detta har bidragit till att nya tillvägagångssätt som förbättrat organisationen 

införts (Lönell 2007). Att kombinering endast innehåller explicit kunskap ifrågasätts av 

Gourlay (2006) som anser att exemplen Nonaka och Takeuchi ger är oklara och detaljrikedom 

saknas, vilket skapar en osäkerhet om kombineringen verkligen kan fungera. Han menar att 

en diskussion inte ens kan föras kring området då den är för svagt utformad. I fältet som 

undersökts är utvecklandet och förbättring av system och rutiner ett vanligt inslag. De 

benämner det inte för kombinering men kan lätt knytas an till denna fas. Dock är inte all form 

av kombinering en produkt av explicit kunskap utan kan även ske genom erfarenheter som 

specifika individer har och som inte har uttalats. Erfarenheterna bidrar till att problem som 

påträffats konkretiseras genom, som ovan nämnts, uppkomsten av nya rutiner eller system för 

att arbetet ska förbättras. 
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Internalisering 

Den sista fasen internalisering handlar om att förvandla den explicita kunskapen genererad i 

kombineringsfasen till tyst kunskap. Internaliseringen bidrar till att individerna inom 

organisationen blir en viktigare tillgång för företaget. Denna fas är kopplad till ”learning by 

doing” menar Nonaka och Takeuchi (1995), där erfarenheten från socialiseringen, 

externaliseringen och kombineringen återförs till individerna. Återföringen formar på nytt tyst 

kunskap i form av delade mentala modeller eller know-how vilket uppstått genom 

erfarenheter erhållna genom praktik. Denna förvandling av explicit kunskap till tyst kan 

genomföras om den explicita är tillgänglig antingen i ord, dokumentation, manualer eller i 

berättelser. I fältet är synvinklarna på ”learning by doing” skilda, Axetun (2007) menar att 

tiden är knapp och att lära sig under tiden är därför omöjligt. Han menar att kunskapen ska 

redan finnas inom individen och att denna byggs på allt eftersom. Jorpes (2007) däremot 

förespråkar ”learning by doing” där nyanställda först får gå bredvid för att anamma 

organisationens arbetsprocesser och tankebanor. Delaktighet krävs, menar hon, för att skapa 

rätt kunskap även fast basen redan ska finnas inom individen.  

 

För att internaliseringen ska vara lyckad behöver erfarenheten skapad genom denna spiral 

spridas till alla organisationsmedlemmar och bli kollektiv tyst kunskap. Tillsammans kan 

denna förvandling av explicit till tyst bidra till en utveckling av kärnkompetens som Prahalad 

och Hamel (1990) talar om. Kunskapen delas därmed kollektivt och är svår att imitera. Inom 

eventindustrin får projektgruppen en delad kollektiv kunskap genom gemensamma arbets-

processer och erfarenheter som ges vid eventarbetet. Kunskapen är kollektivt rotad samtidigt 

som individerna får sin unika kunskap beroende på egna mentala modeller som de innehar 

och skapat utifrån sin tidigare vetskap och roll i organisationen.  

 

Nonaka och Takeuchi (1995) förespråkar två effektiva tillvägagångssätt för att kunskapen ska 

delas kollektivt nämligen berättelser och dokumentation. Berättelsen skapar en känsla och en 

förståelse som kan utvecklas till en organisatorisk mental modell. Dokumentation bidrar till 

en möjlighet att återuppleva andras erfarenheter, samtidigt som den även förstärker 

internaliseringen för individen som upplevt situationen. Dock anser Gourlay (2006) att det 

känns oklart hur läsning av andras upplevelser skapar tyst kunskap. Han menar att det som 

genererar kunskap är läsandet i sig som i sin tur måste kopplas till en relaterande process för 
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Modell 1. Kunskapsspiralen enligt Nonaka & Takeuchi 
(1995) 

att tyst kunskap ska utformas. En person lär sig med andra ord inte enbart av att läsa utan 

måste även utsättas för liknande processer för att kunna generera tyst kunskap.  

 

Sammanfattningsvis är denna kunskaps-

spiral enligt Nonaka och Takeuchi (1995) 

oändlig där skapandet av organisatorisk 

kunskap aldrig tar slut. Detta kan vi se i 

modellen till höger, där processen startar 

med socialisering innan den går vidare till 

de övriga tre faserna, externalisering, 

kombinering och internalisering. Efter 

internalisering träder en ny socialiserings-

fas i kraft där åter tyst kunskap ska 

förvandlas och en ny spiral påbörjas. De 

fyra faserna kräver olika faktorer för att 

utlösa spiralen dessa är; ett gemensamt fält 

för interaktion, dialoger, förbindelse av 

den tysta kunskapen till den explicita kunskapen samt ”learning by doing”. Anledningarna till 

detta är att den tysta kunskapen som överförts till ett konkret begrepp och en modell går 

vidare in i en ny cykel av kunskapsproduktion, där kunskapen fortsätter utvecklas inom och 

mellan individer.  

 

Gourlay (2006) framhäver att vi lär oss och skapar kunskap genom praktik och utveckling av 

nya uppgifter. Förvandlingen mellan tyst och explicit kunskap kan därför ses som överflödig 

eftersom den i sådana fall inte är grunden för lärande och kunskapsinhämtning. Gourlay 

menar i sin diskussion att de enda förvandlingarna Nonaka och Takeuchi beskriver är den 

tysta till explicit och den från explicit till tyst. Startpunkten för kunskapsspiralen behöver inte 

vara socialisering eftersom ny tyst kunskap även genereras i internaliseringsfasen. Eftersom 

dokumentation och läsning är användbara instrument kan förvandlingen även likväl börja i 

kombineringsfasen. Externaliseringsfasen kan även den ses som startpunkt eftersom den tysta 

kunskapen antas redan existera. Gourlay framhäver även vikten av att inte generalisera tyst 

kunskap vid en förvandlingsprocess, utan både ursprunglig och oförutsebar tyst kunskap 

behövs ta i beaktande om förvandlingen som Nonaka och Takeuchi förespråkar ska kunna 

genomföras.  
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Är tyst och explicit kunskap två separata begrepp? 

Gourlay (2006) anser att kunskapsspiralen ignorerar tanken om att tyst kunskap till viss del 

inte går att förvandla till explicit kunskap, något som även Tsoukas (2002/2005) belyser. 

Dock nämner Nonaka och Takeuchi (1995) att dessa två dimensioner till viss del är beroende 

av varandra. Deras förklaring till detta är dock något vag och Tsoukas (2002/2005) anser att 

en transformering från tyst kunskap till explicit är otänkbar att genomföra, eftersom 

obeskrivligheten tyst kunskap för med sig gör det omöjligt att diskutera aktiviteterna vi deltar 

i. Tsoukas menar att vi kan diskutera dessa aktiviteter om vi slutar att fokusera på 

omvandlingen och istället fokuserar på hur vi uppmärksammar saker. Diskussioner och 

konversationer hjälper människor att se omgivningen på ett annorlunda sätt och kan på så sätt 

även inverka på hur människor agerar.  

 

Tsoukas (2002/2005) anser att vi istället kan påminna oss själva om hur saker och ting utförs 

så att distinktionerna som tidigare varit oupptäckta och dragen vi tidigare inte 

uppmärksammat lyfts fram och på så sätt påminner människor om kunskapen de innehar. I det 

empiriska fältet har det synliggjorts att diskussioner och konversationer påverkar beteenden 

och tillvägagångssätt vid eventplanering. Individernas kunskap bidrar till möjliggörandet och 

utvecklandet av arbetsprocesser inom projektet. Lönell (2007) arbetar under Hälsomässan 

med tre externa aktörer och deras kunskaper samt erfarenheter påverkar hur Hälsomässan 

planeras och genomförs. Kunskapen dessa individer besitter formar eventet och utvecklar en 

arbetsprocess lämpad för denna mässa. Denna kompetens präglar hur utställarna kontaktas, 

hur lokalerna fylls samt hur alla positioner tillsätts. 

 

Det Tsoukas (2002/2005) har kommit fram till är att vi varken kan eller behöver 

operationalisera tyst kunskap. Anledningen är att tyst och explicit kunskap inte går att 

separera utan de hör samman där den tysta kunskapen är underliggande även i den mest 

explicita. Detta styrker Tsoukas med att ta sig an Polanyis tankar kring tyst kunskap där denna 

består av ett antal specifika egenskaper eller enheter som endast finns i vårt undermedvetna 

medan vi fokuserar på något annat. Tsoukas anser att om de två dimensionerna separeras, 

förlorar vi meningen med de sekundära egenskaper som är vår tysta kunskap.  

 

Vidare diskuterar Tsoukas (2002/2005) att i alla kontexter där vi aktiverar oss finns ett nytt 

antal av sekundära specifika egenskaper och enheter vilket innebär att omvandlingen av tyst 
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kunskap till explicit är ohållbart. Det vi istället borde fokusera på är att förnya den sociala 

interaktionsprocessen eftersom den tysta kunskapens obeskrivlighet endast kan uppenbaras i 

det vi gör. Gourlay (2006) stödjer Tsoukas tankar och framhäver att viss tyst kunskap inte går 

att förvandla till explicit. Av den anledning att människor använder sig av livsformer som är 

grunden för hur individer agerar som också är omöjlig att uttala och förblir tyst kunnande. 

Inom eventindustrin har det upptäckts att ny tyst kunskap tillkommer vid varje projektarbete 

och individerna inom projektgruppen utgår alla från sina egna erfarenheter och mentala 

modeller. Dessa är oftast inte uttalade inom företagen utan har till funktion att agera som en 

bas utifrån vilka ett event genomförs. På så sätt kan det påstås att all explicit kunskap som 

existerar inom Subito, Axlight AB och Lönell Reklam AB har underliggande tyst kunskap.   

Spridning av tyst kunskap 

Davenport och Prusak (1998) talar om olika metoder att använda för att försöka överföra så 

mycket tyst kunskap som möjligt. En vanlig form, som även Nonaka och Takeuchi nämner, är 

genom praktik och lärlingsprocesser där organisationen försäkrar sig om att viktig kunskap 

inte är koncentrerad inom en person. Individen som ska lära sig följer med och förstår hur en 

annan person arbetar genom att delta och få erfarenheter i det området. Detta sker ofta inom 

eventindustrin. Lönell (2007), bland annat, hade endast en chans att förstå hur Kalmar 

Marknad skulle genomföras, nämligen genom att gå bredvid och observera. Detta är även 

något som Jorpes (2007) belyser och som skrivits tidigare, att nyanställda alltid får chansen 

att gå bredvid innan de tilldelas större ansvar.  

 

Getz (2005) framhäver skapandet av institutionella minnen för att bevara kunskap inom 

organisationen och generera lärande. Lärande sker genom delade insikter, kunskap, mentala 

modeller och erfarenheter som alla förlitar sig på institutionella mekanismer såsom policys 

och explicita modeller (Stata 1989). Stata i Senge (1995) menar att det organisatoriska minnet 

bör konstrueras utifrån dessa institutionella mekanismer snarare än utifrån individer, för att 

inte kunskapen ska förloras när människor försvinner från sin arbetsplats.  

 

Multimedia är ett annat område som kan bidra till att tyst kunskap överförs till andra personer. 

Med multimedia som verktyg talar Davenport och Prusak (1998) om att använda sig av 

rörliga bilder och dataprogram. Företag har börjat använda sig av dessa teknologier för att 

fånga berättelser och nyanseringar som bidrar till det verkliga värdet i kunskap. Storytelling är 

enligt Davenport och Prusak ytterligare ett instrument att använda sig av för att förmedla 
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kunskap, där grundtanken är att kunskap och information bäst absorberas om det innehåller 

känslor och en kontext som åhöraren delar. 

 

A good story is often the best way to convey meaningful knowledge. 

(Davenport & Prusak 1998:82) 

 

Storytelling uttrycker erfarenheter och skapar framtida förväntningar. Den anammar känslor 

och tankar som ger en rik och komplex förståelse av en händelse eller situation i det 

mänskliga sammanhanget som leder till kunskap. Oavsett ovanstående metoders användbarhet 

försäkrar de inte organisationen om att den tysta kunskapen förvandlas till explicit (Davenport 

& Prusak 1998). På fältet har inga instrument för att hantera den tysta kunskapen 

framkommit. Projektarbetet präglas enligt Axetun (2007) av dokumentation i form av 

projektrapporter och anteckningar. All kunskap skapad genom erfarenheter antecknas inte 

utan förblir snarare inom individen.  

Sammanfattning 

Att förvandla den tysta kunskapen till explicit kunskap är av stor vikt för att hindra 

individerna att ta med sig kunskapen när de lämnar organisationen. Om en förvandling inte 

sker har företaget endast tillgång till kunskapen när individerna är på plats, vilket skapar stor 

problematik för ett kunskapsintensivt företag. Ibland är det dock lika effektivt att sprida tyst 

kunskap till ett flertal individer som det är att förvandla kunskapen till explicit. 

 

Om en förvandlingsprocess av tyst kunskap till explicit kunskap är möjlig eller inte, finns det 

olika åsikter om. Nonaka och Takeuchi anser att kunskapen kan förvandlas genom en 

kunskapsspiral bestående av fyra faser, socialisering, externalisering, kombinering samt 

internalisering. Dessa faser går in i och är beroende av varandra för att den tysta kunskapen 

ska kunna uttalas. Kunskapsspiralen har fått kritik för att denna anses separera tyst och 

explicit kunskap i allt för stort omfång och Tsoukas motsäger sig denna teori. Tsoukas menar 

att istället för att koncentrera sig på en förvandling borde fokus läggas på hur vi 

uppmärksammar saker. Vi behöver inte operationalisera tyst kunskap utan vi bör istället 

förnya den sociala interaktionsprocessen eftersom den tysta kunskapen endast kan uppenbaras 

i det vi gör. Vidare framhäver Getz, Davenport och Prusak alternativa sätt för att 

vidarebefordra tyst kunskap såsom institutionella minnen, multimedia, lärlingsprocesser och 

storytelling. 
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5 Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer vi att utifrån den teoretiska diskussionen kring tyst och explicit 

kunskap samt förvandlingsprocessen inom projektbaserade företag, diskutera vår problem-

formulering och vårt syfte. Vi kommer först att belysa om en förvandlingsprocess är möjlig 

för att sedan förklara hur den i så fall kan genomföras.  

Förvandlingens möjligheter  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om projektbaserade företag kan förvandla tyst 

kunskap till explicit och hur detta i sådana fall kan ske. Vi ska nu slutligen granska om en 

förvandling kan bidra till att kunskapen kan bibehållas inom organisationen. En diskussion 

om teorierna angående kunskap och kunskapsförvandling är lämpliga att applicera på 

uppsatsens empiriska fält ska nu föras.  

 

I inledningskapitlet beskrevs att humankapitalet inte kan ägas av organisationen. Vi motsäger 

denna teori och utifrån vår presentation av individuell och organisatorisk kunskap har vi 

dragit slutsatsen att den individuella kunskapen måste överföras till verksamheten. Det är den 

individuella kunskapen som företag har svårt att bibehålla i verksamheten, företag måste 

minska sitt beroende av nyckelpersonal. En överföring bör ske för detta ändamål samt för att 

utveckla den organisatoriska kunskapen. Undersökningen visar att kunskapen kan vara både 

tyst och explicit. De två dimensionerna av kunskap kan ses i både den organisatoriska och den 

individuella kunskapen och har olika betydelser för företag. Vi har insett att den tysta 

kunskapen är beroende av den explicita då dessa två är omöjliga att separera för att utföra 

självständiga undersökningar, något som Nonaka och Takeuchi inte tar tillräckligt med 

hänsyn till i sin kunskapsspiral.  

 

Utifrån kunskapsspiralen ser vi att grunden för all organisatorisk kunskap bygger på sociala 

interaktioner. Hur eventindustrin kan överföra tyst kunskap genererad i temporära 

organiseringar till explicit, beror på i vilken utsträckning individer kan interagera och 

diskutera med varandra inom organisationen. Kunskapsspiralens fyra faser är alla inriktade 

mot att tyst kunskap redan existerar och väntar på att få uttryckas. Detta är inte alla gånger 

fallet. Det vi kan vara säkra på är att vi dagligen använder oss av metaforer och analogier för 

att få andra att förstå det vi vill ha sagt. Vi har upptäckt att den organisatoriska kunskapen och 

den individuella kunskapen påverkar varandra.  
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Vi anser utifrån vårt material att det är individerna som avgör om kunskapsspiralen fungerar. 

Om individerna inte vill dela med sig av den tysta kunskap de besitter uppstår problematik för 

organisationen. En anledning till att individer vill behålla sin kunskap kan vara att den skapar 

en arbetsmässig fördel som kan användas vid exempelvis löneförhandlingar. Om alla 

individer har samma kunskap försvinner det unika hos individen och vad den kan bidra 

organisationen. Vi anser därför att kunskapsspiralen, som den ser ut nu, snarare kan ses som 

ett verktyg för att göra individerna inom organisationen utbytbara, precis som Taylors tanke 

med scientific management. I eventindustrin är individerna villiga att dela med sig av kunskap 

trots detta behöver det inte betyda att alla kan allting, såsom kunskapsspiralen förespråkar. 

Det kan snarare innebära att organisationsmedlemmarna vet vem de ska vända sig till för att 

få den hjälp som behövs. Kunskapen är då fortfarande lokaliserad inom individen och en 

förvandling har inte skett, och är kanske inte nödvändig.  

 

Kunskapsspiralen utgår från att den tysta kunskapen måste göras explicit för att den ska kunna 

delges andra inom organisationen. Detta är inte alltid en nödvändighet. En företagskultur 

anser vi skapar en gemensam tyst kunskap som bidrar till förståelse och en vetskap som inte 

behöver uttryckas explicit. Vi har observerat detta på fältet där kulturen existerat under-

medvetet hos de anställda. Eftersom kulturen sägs vara nyckeln till kunskapsutveckling är det 

väsentligt att inte enbart utgå från den individuella kunskapen utan även ta den 

organisatoriska i beaktande vid en förvandlingsprocess. Basen i kunskapsspiralens 

internaliseringsfas är ”learning by doing”, något som eventindustrin arbetar effektivt med. 

Kunskapsbasen utvecklas kontinuerligt av nya erfarenheter skapade genom praktik. Vi har 

observerat att magkänsla och intuition endast kan erhållas genom ”learning by doing”. Om 

erfarenheter sprids inom organisationen kan individerna tillämpa dessa i praktiken och i 

tillvägagångssättet och på så vis erhålla egen intuition.  

 

Vidare anser vi att en ytterligare spridning av den tysta kunskapen kan ske genom att tillsätta 

en mentor som besitter kunskapen. Mentorn bör fungera som ett bollplank och vara tillgänglig 

för diskussion med den individ som genomför arbetet. Individen som utför arbetet lär sig 

genom egna erfarenheter och praktik samtidigt som denna har tryggheten att vända sig till en 

person med kunskapen som behövs för uppgiften. Mentorn ska agera som stöd för individen 

tills denna har erhållit kunskapen som krävs i arbetet.  
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Utifrån Gourlays, Tsoukas och Alvessons tankar anser även vi att kunskapen inte går att dela 

upp i tyst och explicit i den utsträckning som kunskapsspiralen gör. Dessa två begrepp stödjer 

varandra och ingen av dem kan stå helt ensamma. Allt vi vet består delvis av tyst kunskap 

som krävs för att fokusera på det vi ska utföra. Om en förvandling från tyst till explicit 

kunskap sker uppstår ytterligare tyst kunskap, vilket bidrar till att den kunskapen du hade 

förlorar sin mening och funktion. Anledningen är att individens fokus förskjuts från den 

uppgift som ska utföras till den tysta kunskapen som är underliggande i görandet. Om en 

förflyttning av fokus sker kan det leda till att uppgiften blir besvärligare eller till och med 

omöjlig att genomföra. Därför anser vi att det i vissa fall kan vara nödvändigt att inte 

förvandla den tysta kunskapen för att bibehålla dess innebörd och värde inom organisationen.  

 

Inom eventindustrin är beroendet av andras kompetenser och erfarenheter stort där samarbete 

och komplettering av kunskap är av större vikt än att alla ska veta allt. Det handlar om att 

kunna vända sig till rätt person för att få hjälp samt att ha rätt person på rätt plats. Vi anser här 

att erfarenheter och kunskap som personerna i projektgruppen besitter är nödvändiga att 

överföra till organisationen och till viss mån även förvandla för att gynna framtida projekt. Vi 

ser denna förvandling som en pågående process som sker i samspel mellan den 

organisatoriska och individuella kunskapen. Företaget ges därmed en möjlighet att utvecklas. 

Det innebär att inte enbart organisationen gynnas utan att även arbetsprocessen för de 

anställda underlättas. Detta tror vi en förvandling av tyst kunskap till explicit kan bidra med. 

Dock anser vi att en spridning av tyst kunskap till fler individer kan gynna organisationen och 

innebär att kunskapen överförs till fler individer utan att den beskrivs med ord. Den tysta 

kunskapen är på så sätt inte lokaliserad inom en individ och beroendet av nyckelpersoner och 

osäkerheten att förlora kunskap avtar, trots att en förvandling inte skett.  

 

Vi anser att nyckelpersoner idag är det största problemet. Genom det empiriska fältet har vi 

insett att personalens kunskap påverkar hur väl organisationen mottas på marknaden, där 

erfarenheter och en väl utvecklad kunskapsbas krävs. En förvandling eller en spridning av den 

tysta kunskapen är därmed viktigt för att konkurrera på dagens marknad.  

Förvandlingen är inte alltid en nödvändighet 

Utifrån vår problemformulering, som visas nedan, har vi kommit fram till att en förvandling 

från tyst kunskap till explicit är utförbar, men inte alltid en nödvändighet. Kunskapsspiralen 

går att applicera inom eventindustrin och denna spirals fyra delar existerar omedvetet inom 
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organisationerna vi har tagit en inblick hos. Dock är spiralen inte tillräcklig för att förklara 

den förvandlingsprocess vi vill belysa. Vi vill förespråka en annan form av förvandlings-

process som vi tror är bättre lämpad för projektbaserade företag. Genom denna förvandlings-

process rekommenderar vi inte att i alla situationer göra en förvandling, utan innebär även att 

den tysta kunskapen sprids till fler individer för att minska osäkerheten. 

 

� Kan projektbaserade företag förvandla den tysta kunskapen, genererad i temporära 

organiseringar, till explicit kunskap? 

� Hur kan en förvandlingsprocess, om den är möjlig, genomföras? 

 

Vi har förstått att den tysta kunskapen många gånger är så pass självklar, vilket bidrar till att 

den inte går att uttala och alternativa sätt bör därför förespråkas såsom deltagande och 

lärlingsprocesser. En förvandling bör därmed endast anammas i de situationer där det krävs 

och leder till förbättringar, fördelar och ökad effektivitet inom organisationen. Detta innebär 

att situationer kommer att bestämma när en förvandling är nödvändig för att kunskapen inte 

ska förlora sin mening. Vi menar, som tidigare beskrivits, att det i vissa situationer kan vara 

tillräckligt om den tysta kunskapen överförs till fler individer genom deltagande och att 

kunskapen då inte behöver göras explicit. Detta alternativ belyser inte kunskapsspiralen, men 

vi anser att detta borde tas i beaktande innan ett beslut fattas om en förvandling ska ske. Om 

den tysta kunskapen är lokaliserad inom flera individer är det inte lika kritiskt för företaget 

om en individ skulle försvinna och en förvandling är inte lika nödvändig att genomföra. 

Organisationer inom eventindustrin borde fokusera på detta för att minimera beroendet av 

nyckelpersoner. 

 

Utifrån vårt empiriska fält har vi märkt hur stort beroendet är av den tysta kunskapen inom 

eventindustrin, eftersom dessa använder sig av erfarenheter och intuition för att utföra 

specifika uppgifter. Det eventindustrin bör arbeta med är att ta vara på erfarenheter som 

uppstår i de temporära organiseringarna för att utveckla organisationen, något vi anser saknas. 

Erfarenheterna bör spridas inom organisationen för att dels undvika upprepningar av gjorda 

misstag och dels förmedla kunskap där event har varit lyckade.  

 

Inom eventindustrin är graden av kommunikation hög, men vi har sett att detta inte har 

bidragit till att kunskapen lättare delgetts organisationen i sig utan enbart gynnat individerna 

inom verksamheten. Utifrån fältet kan vi dra slutsatsen att den tysta kunskapen inte är något 
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de medvetet arbetar med. Vi har sett ett behov av att skapa en förvandlingsprocess där 

kunskapen från individen och organisationen bör samspela. Vi anser att det finns flera olika 

aspekter eventindustrin borde ta i beaktande för att bibehålla kunskapen genererad i temporära 

organiseringar. Vi har tagit fram en modell (se modell 2, s. 57) som vi anser förklarar hur de 

komplexa delarna en kunskapsöverföring, från individen till organisationen, påverkar 

varandra. Delarna i en organisation måste samverka för att bibehålla den tysta kunskapen i 

företaget. Kunskapen kommer att gynna både individerna inom den och verksamheten som 

helhet. Kunskapsöverföringen behöver inte alltid vara uttalad och explicit i form av 

dokumentation utan kan, i denna modell, även existera i kollektiv tyst kunskap såsom delade 

erfarenheter och värderingar eller i företagskulturen. 

 

Modellen utgörs av tre delar, organisationen, projektgruppen och individen. Dessa tre delar är 

beroende av varandra för att genomföra ett event och bidrar till utvecklandet av ny kunskap. 

Organisationens kunskap utgörs, som fastställts, av databaser, teknologier, rutiner, metoder, 

procedurer, företagskultur men även av krav och regler. Kunskapen en organisation besitter är 

både tyst och explicit. Dessa skapar grunden utifrån vilken projektgruppen arbetar. Projekt-

gruppens kunskap är med andra ord från början uppbyggd av organisationens kunskap.  

 

Kunskapen inom projektgruppen utvecklas genom att nya erfarenheter och kollektiv kunskap 

skapas under arbetets gång. Detta sker genom att problemlösningar, brainstorming och möten 

fungerar som en ventileringsplats för den individuella kunskapen som existerar utöver 

organisationens. Den individuella kunskapen bidrar med enskilda erfarenheter, mentala 

modeller, utbildning och intuition. Denna kunskap är från början främst tyst innan 

projektgruppen bildar en kollektiv vetskap genom både enskilda och gemensamma 

erfarenheter och mentala modeller. Den kollektiva vetskapen förs tillbaka till organisationen 

när projektarbetet är avslutat, denna är till stor del tyst men delas av ett flertal individer vilket 

bidrar till att osäkerheten att förlora nyckelpersoner minskar. 

 

Hur kunskapen återinförs beror på om företaget har en stödjande struktur eller inte, eftersom 

det är denna struktur som kommer att avgöra om en återinföring är möjlig. Det handlar 

framförallt om vilken tidsram efterarbetet ges till event som genomförts. Om efterarbetet 

tilldelas lite tid kommer förmodligen inte kunskapen, genererad i de temporära 

organiseringarna, att återinföras till organisationen. Med återinföring av kunskap syftar vi inte 

enbart till en förvandling från tyst kunskap till explicit. Det kan vara nog att sprida den tysta 
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Modell 2. Överföring av tyst kunskap till explicit kunskap i projektbaserade företag 
(Egen källa). 

kunskapen till fler individer genom den kollektiva kunskapen som skapas i projektgruppen. 

Kunskapen går därmed inte förlorad utan existerar inom individerna och kan bidra till att 

forma nya tillvägagångssätt och rutiner i organisationen som slutligen blir explicita. Den 

kollektiva kunskapen kommer vidare att påverka företagskulturen, eftersom denna är 

uppbyggd av individerna inom organisationen. Om kunskapen delas gemensamt påverkas 

automatiskt normer, värderingar och tillvägagångssätt eller som Peters i Palmer och Hardy 

(2000:118) säger ”the way we do things around here”.  

 
 
 

Huruvida en återinföring är möjlig eller inte beror även på vilka krav och regler 

organisationen ställer på projektgruppen. Organisationen bör kräva dokumentation såsom 

projektrapporter, utvärderingar och skapande av institutionella minnen för att förvandla den 

tysta kunskapen till explicit. Om krav på detta existerar minimeras risken att förlora 

kompetenser om exempelvis kunskapsarbetare deltagit under projektarbetets genomförande. 

Dessa krav kan motverka att en samarbetspartner, som vanligtvis är temporär och skiftar efter 

event, får med sig kunskap som inte delgetts organisationen. Om ett krav existerar är det 

troligt att kunskapen dokumenteras mer utförligt. Vi anser därmed, precis som Bhardwaj och 

Monin, att ledningen avgör hur väl organisationen främjar kunskapsförvandling och 

kunskapsspridning. Detta är vitalt för att organisationer ska lyckas bibehålla kunskapen inom 

verksamheten, något som eventindustrin bör ta i beaktande eftersom omsättningen av 

framförallt samarbetspartners är relativt hög. 
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Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till fem områden som eventindustrin bör 

utveckla. Det krävs att organisationen (1) först och främst uppmärksammar att tyst kunskap 

existerar och att detta skapar en osäkerhet för verksamheten. (2) För det andra bör 

organisationen strukturera sig för att stödja förvandlingsprocessen, exempelvis bistå med 

relevant teknologi, rutiner och kultur för att arbetet ska kunna effektiviseras och möjliggöra 

dokumentation. Organisationen bör även ge projektgruppen en tidsram som inrymmer alla tre 

faser. Ofta har det varit att efterarbete försummats vilket negativt påverkar kunskaps-

utvecklandet. Om projektgruppen får god tid till efterarbete skapas en större möjlighet för 

ventilering och diskussioner som bildar en kollektiv kunskap. Denna minimerar beroendet av 

nyckelpersoner och skapar en svårimiterad kunskap som är fördelaktig i dagens samhälle.  

 

(3) För det tredje bör organisationen kräva dokumentation och reflektioner för att försäkra sig 

om att genererad tyst kunskap uttalas och inte försvinner eller enbart existerar inom 

individerna.  (4) För det fjärde är det av stor vikt att lyckade och misslyckade event lyfts fram 

och erfarenheter sprids genom institutionella minnen. De institutionella minnena blir en del av 

företagskulturen och delges hela organisationen. Organisationskulturen kan påverka 

individernas mentala modeller om omgivningen och eventplaneringen som i sin tur kan 

påverka hur arbetet utförs och nya rutiner och kunskap kan uppkomma. (5) Till sist och det 

viktigaste som är svårt för organisationen att påverka, handlar om individernas vilja att delge 

sina kunskaper. Inom eventindustrin har vi upptäckt att individerna är villiga att dela med sig 

av sin tysta kunskap. Anledningarna är främst tilliten och viljan att eventet ska bli väl 

genomfört. Alla är beroende av alla och det ömsesidiga utbytet av information i projekt-

gruppen är en självklarhet för att gynna gruppens arbete och organisationens rykte. Detta 

innebär att organisationsmedlemmarna delger kunskap för att gynna sin egen position och 

företagets. Det är individerna som gemensamt skapar och brygger framgång. 

 

Organisationer kan för att motverka individers ovilja att dela kunskap arbeta effektivt med att 

skapa en kultur som bidrar till ett öppet klimat där kunskapen är kollektiv. Organisationer bör 

utgå från de anställdas enskilda engagemang och bedrifter inom verksamheten och belöna 

utifrån sådana faktorer för att försöka skapa en öppen kultur och en vilja att dela med sig av 

kunskapen. En sådan öppen kultur har observerats i fältet, där en kollektiv kunskap skapas 

inom projektgruppen och förs tillbaka in i organisationen. 
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Utifrån vår undersökning vill vi visa att det inte enbart handlar om användandet av projekt-

rapporter, teknologier och utvärderingar för att sprida och förvandla den tysta kunskapen 

genererad i temporära organiseringar. Det handlar även om att kollektivt dela och utvärdera 

kunskapen som genererats samt genom dokumentation och institutionella minnen uttala och 

sprida kunskapen inom organisationen.  

 

Vi kan utifrån vår undersökning och slutliga diskussion dra slutsatsen att förvandlings-

processen och spridning av tyst kunskap till fler individer är en grundsten i dagens 

kunskapsintensiva värld. Det är inte enbart väsentligt för eventindustrin utan för alla 

kunskapsintensiva branscher som bygger sin verksamhet på individernas erfarenhet och 

intelligens. Det är av högsta prioritet att sprida de individuella kunskaperna inom 

organisationen för att minska osäkerheten över att förlora kompetenta individer. 

 

Genom att använda olika verktyg som modellen förespråkar kan företagen minska risken att 

förlora värdefull kunskap. Vi har gett förslag som kan användas för detta ändamål och anser 

att allt fler organisationer bör uppmärksamma problemet som den tysta kunskapen för med sig 

till företagen i dagens samhälle. Utifrån detta har vi kommit fram till att först när ett företag 

arbetar aktivt med att fånga och förstå den tysta kunskapen kan en bibehållningsprocess 

inledas och till slut genomföras. Den tysta kunskapen bör därmed ges en större 

uppmärksamhet. Slutligen kan vi konstatera att ordspråket tala är silver men tiga är guld har 

förändrats. Organisationer bör kommunicera och uttala kunskapen lokaliserad inom 

individerna för att utveckla ny kunskap och säkerställa sin överlevnad. Vår uppsats visar att 

för detta ändamål är snarare tiga silver men tala är guld. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Explicitly recognizing knowledge, as a corporate asset is new, however, as is 

understanding the need to manage and invest it with the same care paid to 

getting value from other, more tangible assets. The need to make the most of 

organizational knowledge, to get as much value as possible from it, is 

greater now than in the past. 

  (Davenport & Prusak 1998:12) 
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6 Begreppsindex 

Explicit kunskap – Explicit kunskap är den kunskapen som är uttalad. Det är den kunskapen 

en organisation vet att de anställda besitter och kan dokumenteras. Explicit kunskap kan 

återfinnas i nummer, databaser samtidigt som den kan skickas elektroniskt. Den explicita 

kunskapen är på så sätt formell och systematiskt upplagd och har förmågan att uttryckas 

tydligt.   

 

Human Resource Management (HRM) – Den organisatoriska HRM innefattar rekrytering, 

belöning, utbildning, värdering och planering. Dessa delar är väsentliga för organisationer att 

arbeta med för att skapa delaktighet, teamwork, flexibilitet och kulturell förändring. HRM kan 

bidra till att den individuella kunskapen uppmuntras och engagerar personalen, vilket kan 

göra att de stannar kvar inom organisationen. 

 

Humankapital – Humankapitalet består av kunskap, färdigheter och innovationsförmåga samt 

företagets värderingar, kultur och filosofi. Dessa kan vare sig lagras eller ägas av 

organisationen 

 

Institutionella minnen – Institutionella minnen skapas för att bevara kunskap inom 

organisationen och generera lärande. Lärande är beroende av de institutionella mekanismerna 

såsom policy och explicita modeller. Om institutionella minnen skapas utifrån dessa 

mekanismer bibehålls kunskapen inom organisationen oavsett bortfall av personal. 

  

Intellektuellt kapital – Det intellektuella kapitalet ansågs tidigare inte som en av företagets 

tillgångar men har trätt in i företagen och blivit en viktig resurs. Det finns två former av 

intellektuellt kapital nämligen humankapital och strukturellt kapital. 

 

Kunskapsarbetare – Kunskapsarbetare är individer som utvecklar kunskap för att överträffa 

andra i organisationen.  Kunskapsarbetare är mobila och förflyttar sig från en arbetsplats när 

de själva önskar. Kunskapsarbetare skapar på så sätt en högre flexibilitet för organisationen 

som kan anpassa arbetskraften utefter vad som krävs. Kunskapsarbetare är vanligtvis anställda 

temporärt.   
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Nyckelpersonal – Viktig och kompetent personal som kunskapsföretag är mycket beroende 

av. Kunskapsföretag är till stor del uppbyggd av sin personal som enda resurs och därför är 

just dessa företag särskilt mycket beroende av sin nyckelpersonal. 

 

Particulars – Particulars eller detaljerna är även dem en del av den tysta kunskapen. Där 

detaljerna i grammatiken eller i rörelserna inte ska fokuseras på eftersom detta kan leda till att 

kunskapen snarare förvirrar individen.  Particulars är undermedvetet i det vi gör och kan, vi 

måste ha tillit till detaljerna sekundärt för att utföra något annat. 

 

Projektbaserade företag – En företagsstruktur som är uppbyggt av en moderorganisation som 

bildar tillfälliga projektgrupper för att planer och utföra specifika projekt. Det är ständigt nya 

projekt som florerar inom verksamheten och ofta flera projekt samtidigt men alla är knutna till 

den permanenta organisationen.   

 

Scientific Management – En riktning inom organisationsteori vilken Frederick W. Taylor 

förespråkade. Den bygger på att ett arbetssätt utvecklas genom systematiska beräkningar för 

att effektivisera organisationen.  

 

Subsidiaries – Subsidiaries är det sekundära, där vi är medvetna om hur vi ska utföra en 

specifik uppgift men inte riktar vår fokus till detta. Det sekundära kan vara grammatik eller 

finger rörelser. Vi har kunskap om grammatiken och fingerrörelserna för att utföra något 

annat, exempelvis tala eller spela gitarr. De sekundära är en del av den tysta kunskapen. 

 

Tyst kunskap – Tyst kunskap är en aktivitet som kan beskrivas som en process av kunnande, 

där vi vet mer än vad vi kan beskriva med ord. Den tysta kunskapen kan vara erfarenheter, 

ideal, värderingar, intuition och känslor alla rotade inom individen. Den är därmed svår att 

formalisera inom organisationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Företagsbeskrivning 

Axlight AB 

Axlight startade som ett ljusuthyrningsföretag år 2002 och bestod enbart av Erik Axetun. 

Fram till år 2004 expanderade verksamheten och infattade då både ljud, ljus och 

videoproduktion. Företaget övergick även i detta skede till ett aktiebolag. Bolaget ägs av två 

personer nämligen Erik Axetun, som även verkar som företagets VD, och Tommy Larsson, 

som arbetar med videoproduktion och ljus. Utöver de två delägarna är det ytterligare tre 

personer som tillsammans arrangerar olika former av event. Affärsidén som ligger bakom 

företaget är att de vill erbjuda kunden kompletta lösningar och arrangerar alla typer av event 

och produktioner (Axlight ABs hemsida).  

 

Axlight AB är särskilt inriktade på alla de tekniska och administrativa lösningarna som ett 

event behöver. De arrangerar alla former av videoproduktioner såsom reklamfilm och lång-

film. De kan erbjuda kunden en komplett lösning av arrangemanget genom olika samarbets-

partners såsom Effekt Reklambyrå, Show Produkt Service AB och Sound Star. De har även 

arbetat med företag som exempelvis Kalmar kommun, Rockparty och destination Kalmar. Det 

allra senaste eventet som de var delaktiga i är Faddergalan på TV4 där de levererade delar av 

tekniken (Axlight ABs hemsida). 

Lönell Reklam AB 

Lönell Reklam AB är ett event- och reklamföretag som bildades år 1996. Då ägdes företaget 

av Thomas Davidsson och hette följaktligen Thomas Davidsson Reklam AB. År 2006 tog 

Patrik Lönell över som ny vd och företaget fick ett nytt namn, Lönell Reklam AB. Lönell 

arbetar själv i sin verksamhet och när ett event ska arrangeras tar han hjälp av externa 

intressenter Affärsidé som ligger bakom företaget är en stark vilja att erbjuda människor 

upplevelser inom mötes- och upplevelseindustrin. (Lönell Reklam ABs hemsida).  

 

När Lönell tog över verksamheten fanns redan Kalmar Marknad som ett etablerat evenemang 

i verksamheten. Vidare har han utvecklat en helt ny mässa, Harmoni 2007 – Hälsomässan i 

Kalmar, som hade premiär nu i oktober 2007. Till våren ska han arrangera Trädgårdsmässan, 

detta är en mässa som tidigare har varit i slottets egen regi men ska nu överlämnas till Lönell. 

Utöver dessa exempel på evenemang är även Lönell centrumledare för Baronens Köpcentrum. 

I positionen som centrumledare är han ansvarig för marknadsföring, attraktion och 

kommunikation för de butiker i köpcentret (Lönell Reklam ABs hemsida).  



 

 

Subito – Brand Building Events and PR 

Subito är ett relativt nystartat företag som har funnits på marknaden i ungefär tre år (Jorpes 

2007). Företaget drivs av Marita Hammervold, Mia Jorpes och Daniel Lindroth som äger 

företaget tillsammans med reklambyrån Inte Rio. I verksamheten finns det ytterligare tre 

medarbetare som arbetar i olika positioner. Subito är ett företag som arbetar med brand 

building och affärsgenererande events. Deras affärsidé är att skapa värde för uppdragsgivarna 

genom exponering av uppdragsgivarnas varumärken i rätt sammanhang som ligger i linje med 

uppdragsgivarens profil (Subitos hemsida). 

 

Nätverk är en viktig del i Subitos verksamhet. Inte Rio är, förutom delägare, en viktig 

samarbetspartner som delger sina dokumenterade erfarenheter inom kommunikation. Förutom 

samarbetspartner har Subito ett stort nätverk inom bland annat press och PR, scenografi, 

artister samt vin- och spritagenturer som används beroende på vilken typ evenemang de ska 

anordna. De arrangerar flera olika typer av evenemang såsom filmpremiärer, invigningar av 

restauranger och releasefester för artister. Eventen som de senast var med och arrangerade var 

Rockbjörnen och Maria Möllers show på Vasateatern (Subitos hemsida). 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Vad är kunskap för er? 

 Erfarenheter 

Befintlig kunskap 

 Hur används existerande kunskap i nya projekt?   

  

2. Processer: 

Hur används den kunskap som uppstår vid problemlösning 

Vilka system används för att sprida kunskap i företaget? 

Hur värdesätter ni kunskap? 

Hur ser ni på den individuella kunskapen som finns inom organisationen? 

 

3. Bevarandet av kunskap: 

Hur hög är personalomsättningen? 

Hur mycket av kunskapen som finns inom organisationen kan inte läras andra?  

Hur bibehåller ni kunskap som uppstår i temporära organiseringar i den 

permanenta organisationen?  

 

4. Kunskapsöverföring mellan projekt: 

Hur delar ni med er av kunskapen? 

Hur mycket kunskap faller mellan stolarna? 

Arbetar ni effektivt med kunskap och kunskapshantering? 
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inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medievetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan år 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 
 

Handelshögskolan BBS,  
vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  
Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 

 

 


